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Irodalmi határátkelés
Három város – három ország – egy Európa

A fenti címet Antall István, a Magyar Rádió iro-
dalmi fõszerkesztõje adta annak a programsoro-
zatnak, amellyel a nyolcvanadik ünnepi könyv-
hétre készült könyvtárunk, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.
Ugyanis az ünnepi könyvhét több mint nyolc-

vanesztendõs történetében elsõ alkalommal kez-
dõdött szinte egy idõben az ünnepségsorozat az
Európai Unión kívüli Beregszászon, Kárpátal-
ján, Szatmárnémetiben, a Partiumban és Nyír-
egyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Ebben az idõben a világ különbözõ magyar kö-
zösségeiben élõ, de a tájhoz kötõdõ írók, költõk,
esszéírók, publicisták is képviseltették magukat
megyénkben Norvégiától Izraelig.

Nem véletlen, hogy immár hagyományos mó-
don néhány nappal korábban kezdõdtek és né-
hány nappal késõbb fejezõdtek be az ünnepi
könyvhét régióbeli, határon túli rendezvényei,
hiszen a magyar irodalom, az irodalom- és mû-
vészettörténet és a magyar könyvkiadás jelentõs
személyiségei az országos eseményre, a Vörös-
marty térre hivatalosak a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztõk Egyesülése által megjelölt
idõponban. Jelen esetben június 4. és 8. között.

Vagy azért, mert ünnepi kötetük van, vagy
„csak” azért, mert ez kiváló fóruma is az írótár-
sadalomnak.
A gazdag kínálat színvonaláról több mint száz,

a magyar szellemi életet reprezentáló vendég
gondoskodott tucatnyi színpadi és zenei produk-
ció, képzõmûvészeti kiállítás keretében.
A határátkelés gondolata nem újkeletû könyv-

tárunkban. A rendszeres és egyre szorosabbá vá-
ló könyvtárszakmai kapcsolatokon túl a magyar
irodalom határtalanságát hangsúlyozó progra-
mokat is rendszeresen szervezünk. Például a
Nagy könyv címû olvasás-népszerûsítõ kam-
pányba is intenzíven igyekeztünk bekapcsolni a
határon túl élõ nemzettársainkat; nem csak a sza-
vazásba, hanem rendhagyó irodalomórákat vit-
tünk az iskolákba, önálló irodalmi esteket pedig
különbözõ mûvelõdési házakba a Felvidékre,
Kárpátaljára és Szatmárba. Összesen tizenhárom
alkalommal. Ötödik alkalommal hívtunk a me-
gyei könyvheti rendezvények nyitó ünnepségére
díszvendéget határon túlról is, aki az anyaorszá-
gi vendéggel együtt a határon túl élõ, alkotó írók
és költõk nevében köszönti a könyv ünnepét.
Szintén ötödik alkalommal szervezzük a Magyar
irodalom határok nélkül címmel felolvasóestün-
ket, ahol megyebeli, megyénkbõl elszármazott,
határon túli vagy oda kötõdõ, de a világ vala-
mely más sarkában élõ írók és költõk mutatkoz-
nak be, olvasnak fel legkedvesebb, vagy éppen
legfrissebb írásaikból; összesen hat-hét fõ egy
alkalommal. Az elmúlt három évben minden
könyvhéten fogadtunk onnét vendégeket, s aján-
lottunk ki anyaországi írókat, költõket határon
túli iskolákba, könyvtárakba. Nem elsõ alkalom,
hogy a kárpátaljai Irka c. gyermeklap olvasói,
diákszerzõi számára szervezett karácsonyi ün-
nepségen, vagy gyermeknapon szervezünk, vagy
adunk mûsort. Most a Kárpátaljai Magyar Isko-
lai Könyvtárakért Alapítvány és a Varangy Ak-
ciócsoport Egyesület ajándékát, egy Békakon-
certet vittünk ajándékba. 
Második alkalommal mutatkoztak be könyvtá-

runkban felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és termé-
szetesen megyebeli képzõmûvészek együtt. 
A Kárpátok tavasza sorozatcímet viselõ kiállítá-
son tavaly festményeket, most grafikai munká-
kat láthattak az érdeklõdõk. Idén is e kiállítás
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volt a nyitóprogram, a programsorozat záró ese-
ménye pedig a csíkszeredai székhelyû Pallas-
Akadémia Kiadó bemutatkozása volt.

Ha a fenti programokon részt vevõk számát
nézzük, látható, igen kiterjedtek a könyvtár iro-
dalmi kapcsolatai Észak és Kelet felé egyaránt.
Terveink között szerepel továbbá egy olyan író-
találkozó szervezése, ahol a környezõ országok-
ban élõ írók jöhetnének össze, nemzetiségi hova-
tartozástól függetlenül. A közös kapocs a 
magyar nyelv: írnak azon a nyelven, vagy fordí-
tanak arra a nyelvre, vagy éppen arról a nyelvrõl,
hogy megismertessék saját népük irodalmával a
miénket, a mi nyelvünkön íródottakat a sajátjuk-
kal. Bízunk abban, hogy ezen a módon is hozzá-
járulunk a minél természetesebb, zökkenõ-
mentesebb egymás mellett éléshez.
Ezen elõzmények után szinte természetes volt,

hogy ezt a kerek évfordulót is úgy ünnepeljük
meg, hogy minden eddiginél emlékezetesebb le-
gyen a határainkon túl élõk számára. Ezt úgy
véltük megvalósíthatónak, ha olyan eseményt 
kínálunk fel részükre, mely biztos, hogy mély
nyomokat hagy bennük. Így terveltük ki, hogy
megkeressük azt az anyaországi írót/költõt, aki
vállalja, hogy mindhárom helyszínenre ellátogat,
ott elõadást tart, beszélget az ottani olvasókkal.
Erre a mindenhol hiteles anyaországi alkotóra
Jókai Anna személyében akadtunk. Mind
Szatmárban, mind Kárpátalján, s természete-
sen megyénkben is egyértelmûen elfogadták, 
s nagy-nagy szeretettel várták.
Június 2-án 17 órakor Szatmárnémetibe kísér-

tük az írónõt. Ott a németi református egyház-
község gyülekezeti termébe hirdették meg a 

találkozót, de hamar kiderült, hogy a kb. százöt-
ven fõt kényelmesen befogadó hely kicsinek bi-
zonyult. A szemközti református templomba
mentünk át, hogy mindenki beférjen. A helyszín
önmagában is méltóságot parancsoló volt, s az a
rengeteg ember... Közöttük, ha nem is nagy há-
nyadban, de voltak azért fiatalok, a középisko-
lás, illetve egyetemi korosztályt képviselõk is,
de leginkább már az ötvenes korosztály, vagy az
ennél idõsebbek. Ennek hátterét jól ismerjük, de
a tömeg, az érdeklõdés, az igény a magyar szó-
ra, az igaz, tiszta, szép magyar beszédre meg-
volt. S ez felemelõ. 
Az ünnepi esemény része volt egy együttmûkö-

dési megállapodás hitelesítése is, amit a Romá-
niai Magyar Pedagógusok Szövetsége Szatmár
Megyei Fiókszervezete és a Kárpátaljai Magyar
Iskolai Könyvtárakért Alapítvány képviselõi lát-
tak el kézjegyükkel. Valójában egy több évre
visszatekintõ rendszeres kapcsolat megerõsítése
volt ez az esemény.
Nagyon szép élményekkel indultunk hazafelé.

Köszönet a szervezõmunkáért Muzsnay Árpád-
nak, az Erdélyi
Magyar Közmûve-
lõdési Egyesület
alelnökének és Si-
pos Miklós espe-
resnek!
Másnap Bereg-

szászba indultunk,
ahol a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskola
elnöke, Orosz Ildi-
kó, és Soós Kál-
mán rektor volt a
házigazdánk. A fõ-
iskola Gyõr termé-
ben az érdeklõdõk
száma az elõzõ napihoz hasonló volt, jóval meg-
haladta a kétszáz fõt.
Szatmárnémetiben Egyed Emese, Beregszász-

ban Vári Fábián László költõ köszöntötte az ünne-
pet az ott élõ alkotók és a magyar nyelvet hûen
ápolók nevében, az írónõ ünnepi beszéde után.
Mindkét városba kísérõnkül szegõdött Kovács

Katáng Ferenc is, aki nyíregyházi születésû, de
jelenleg Norvégiában élõ költõ, mûfordító, grafi-
kus. Nyíregyházán õ szólt a határainkon kívül al-
kotó magyarok nevében.

Jókai Anna

Egyed Emese



E két utunkat hagyományteremtõ szándékkal
szerveztük, aminek teljes anyagi hátterét Seszták
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Köz-
gyûlés elnöke biztosította. Ezúton is köszönet il-
leti érte!
A fentiekben, umeglehetõsen vázlatosan jelzett

programok is bizonyítékai annak, hogy miként a
zene, a képzõmûvészet, az irodalom sem ismer
határokat!
Természetesen számos más programunk is

volt a bõ két hét alatt, csak mint újszerût s
egyedit, ezt a szálat szerettük volna hangsú-
lyozni.
A korábbi évekhez hasonlóan folytatni kíván-

tuk a megye irodalmi hagyományainak erõsí-
tését is. A közelmúltbeli Krúdy-évforduló
kapcsán kézenfekvõ volt, hogy azok (mármint
az évfordulók) elmúltával is érdemeikhez mél-
tón ápoljuk nagyjaink emlékét. Ezért hívtunk
meg egy Krúdy-kutatót Bezecky Gábor iroda-
lomtörténész személyében, s vendégünk volt a
Kalligram Kiadó is, mely kiadó az ötven köte-
tesre tervezett Krúdy életmûsorozat gondo-
zója.
A Hétkrajcár Kiadó az új Móricz novelláskö-

tetét mutatta be.
Vannak rendszeresen visszatérõ események a

könyvhét során. Ilyen a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete területi szervezetének szakmai napja,
a Bessenyei Irodalmi Társaság ünnepi ülése, az
Add az idõd! Add a hangod! címû felolvasónap
a vak és gyengénlátó társaink megsegítésére az
önkéntesek napjával összekapcsolva.
S mindig vannak újak, könyvheti aktualitások,

vagy csak a könyvhét ürügyén szervezett progra-
mok. Mindegyiket képtelenség lenne felsorolni,
de azért néhány nevet a vendégeink sorából szí-
vesen megosztok az olvasókkal a már fent jelzet-
teken kívül: Tóth Erzsébet, Körösi Zoltán,
Grecsó Krisztián, Kurucz Gyula, Vasy Géza,
Szalma Edit, Pomogáts Béla, Gáspár Ferenc,
Erdélyi Lili Ada, Oláh András.
S végül örömmel osztom meg a hírt, miszerint

Nyírbátorban útjára indult a Nyírbátori könyv-
ünnep-sorozat, rendkívül gazdag, színes prog-
rammal. Bízunk benne, hogy lesz folytatása,
mint ahogy könyvtárunk több éves hagyomá-
nyokkal rendelkezõ programjainak s annak is,
amit az idén indítottunk hagyományteremtõ
szándékkal – ami valójában e sorok megírására
ösztönzött. ■
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Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár
könyvritkaságai

Hiánypótló könyvet jelentetett meg az egri Líceum
Kiadó. A szerzõ az Eszterházy Károly Fõiskola
épületében található, barokk stílusú Fõegyház-
megyei Könyvtár könyvritkaságaiból szedett
össze egy nagyobb csokorra valót, és ezeket
szakértõ tolmácsolásban mutatja be ebben az el-
lentmondásoktól feszülõ kötetben. A kezdemé-
nyezésre feltétlenül szükség volt már, hiszen en-
nek a felbecsülhetetlen értékû könyvtárnak a
több száz éves állományáról eddig érdemleges,
hasonló terjedelmû összefoglalás nem készült
még. A könyvanyag jelenlegi legavatottabb is-
merõje, Surányi Imre, úttörõ jellegû lépésre
szánta el magát: évtizedek kitartó munkája során
átlapozta és katalogizálta a bibliotéka körülbelül
60 ezer kötetes, régi könyvekbõl álló gyûjte-
ményrészét. Sok könyvet alaposabban is áttanul-
mányozott, így olvasmányélményei alapján ön-
kéntelenül is olyan tendenciák bontakoztak ki
szeme elõtt, amelyeket a szakirodalom is több-
ször csak sejtetni enged, vagy ha ki is jelent ró-
luk valamit, az igazolás, az alátámasztás kedvé-
ért sohasem árt hozzá újabb példák felsorakozta-
tása sem. Erre kiváló példákkal szolgál ez a 
tudós szorgalommal megírt mû. Legyen itt elég
csupán egyetlen mûvelõdéstörténeti összefüggés
kiemelése. A szerzõ a kora újkori kiadói gyakor-
lattal kapcsolatban, éppen Hartmann Schedel
(1440–1514) nürnbergi orvos 1800-nál is több
metszettel díszített, 1493-ban megjelent világ-
krónikájának bemutatása során, ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy a metszetes könyveknél
ugyanazokat a dúcokat idõnként más-más fel-
irattal látták el, és így értékesítették õket. Ebbõl
következett aztán, hogy ugyanaz a metszet ábrá-
zolt különféle városokat, ami félreértések soro-
zatát szül(het)te a késõbbiekben (vö. 129. oldal).
A 166 középkori kéziratos és kora újkori nyom-

tatott mûvet többnyire incipittel és címlappal be-
mutató könyv szép keresztmetszetét adja egy kö-
zel 250 éves könyvtár állományának. A szerzõ
mintegy az emberi élet leképezésének, korabeli
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