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Jegyzetek:

1. Felhasználtuk (részben) az alábbi könyv hon-
lap-ajánlatait is:

Demeter Zayzon Mária: Kisebbségek a világhá-
lón. A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbsé-
gekkel kapcsolatos tájékoztatás az interneten.
Tartalmak, szolgáltatók, felhasználók. Bp. : Gon-
dolat, 2003. – 166 p.

2. Cserfõ 18 tételben. In: https://kereso.nava.hu/
nava/public/popup_details.php?doc=498990

3. RENEK = Regionális és Nemzetiségi és Kül-
földre irányuló Adások Fõszerkesztõsége, 2007
áprilisától hozták létre. A RENEK-en belül önálló
szervezetként jött létre a Nemzetiségi Adások
Szerkesztõsége. In: Emlékeztetõ a Média Mun-
kacsoport 2007. október 2-ai ülésérõl.

www.nemzetpol i t ika .gov.hu/da ta / f i les /
92526300.doc

4. Chorenei Mózes: Nagy-Örményország törté-
nete. Eredeti örménybõl ford. és magy. jegyze-
tekkel ellátta Szongott Kristóf.  Szamosújvártt :
Aurora, 1892. – 294 p.

5. Movszesz Chorenaci: Nagy-Örményország tör-
ténete. Budapest : Arménia Népe Kulturális
Egys., 2000. – 84 p.

(A bibliográfiai adatok forrása: MOKKA)

A megye Debrecenbe megy

A Méliusz Könyvtárban

Berettyóújfalu volt az elsõ

A Megyejárás programsorozat ötletét a helyi saj-
tóból nyertük: a Hajdú-Bihari Naplóban külön
rovatban, folyamatosan jelentek meg egész ol-
dalas összeállítások a megye egy-egy települé-
sérõl. A „megyejárás” szó hallatán egy másik,
az egész ország megyéire kiterjedõ kezdeménye-
zés is eszünkbe juthat. 2003 szeptemberétõl a
Nemzeti Színházban kaptak lehetõséget a me-
gyék kultúrájuk sokoldalú bemutatására. Elsõ-
ként Hajdú-Bihar megyei vagy a megyéhez kö-
tõdõ  alkotók  munkáit ismerhették meg a fõvá-
rosiak: festményeket, népi táncot, zenét, színhá-
zi elõadást.1

Mi az új akkor ebben az ötletben? Az, hogy a
Méliusz Könyvtár is olyan „házzá” vált,  ahol a

debrecenieknek lehetõségük nyílt egy hajdú-bi-
hari város, Berettyóújfalu nagy múltú, sokrétû
kultúráját megismerni. A debrecenieknek – a pes-
tiekhez hasonlóan – mindössze a Méliusz
Könyvtárba kellett eljönniük ahhoz, hogy láthas-
sák, érezhessék – Szabó Magda szavait kölcsön-
véve –, értük kiáltott az a város. Azért kiáltott,
hogy megmutathassák magukat.

A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Mûvelõdési
Központ és Sinka István Városi Könyvtár, a
Méliusz Könyvtár, valamint a megyei és a be-
rettyóújfalui önkormányzat együttmûködése gaz-
dag programkínálatot eredményezett február else-
jén. Az idõpont megválasztásával is azt kívántuk
jelezni, hogy „valami elkezdõdött”. A hivatalos
megnyitók után az épület minden emeletén zajlott
az élet. A második emeleten ízelítõt kaptak a lá-
togatók a város zenei életébõl: a Városi Zeneis-
kola növendékei klasszikus darabokat szólaltat-
tak meg zongorán, vonós és fúvós hangszereken.
Ezt a zenei blokkot egy népzenei összeállítás kö-
vette. Nagyon tetszett a közönségnek egy általá-
nos iskolás kislány népdalcsokra. Szemet-szívet gyö-
nyörködtetõ volt a Bihar néptáncegyüttes mûsora.

Az alattunk levõ szintet, az elsõ emeletet a
gyerekek, pedagógusok, népi iparmûvészek vet-

Tóth Sándor berettyóújfalui festõmûvész tárlata
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ték birtokukba. Rongybabát készítettek, agyagoz-
tak, szövéstechnikákat tanultak. A Bihari Nép-
mûvészeti Egyesület imént említett játszóházán kí-
vül gondosan válogatott, álomszép népmûvészeti
tárgyakat bemutató kiállításuk is ugyanitt várta az
érdeklõdõket. Megcsodáltuk a szûrrátétes mun-
kákat, hímzéseket és szõtteseket, mázas kerámia-
tálat, háncsból készült tárgyakat (akadt ott egy
népi gyermekjáték, egy bájos háncsteknõs is, a
kiállítást látogató gyerekek kedvence). A gyere-
kek a szó szoros értelmében otthon érezték ma-
gukat, ügyet sem vetve a fel s alá járkáló fotósok-
ra. Akik már mindent kipróbáltak, ott még a ma-
gyar kártya is elõkerült.

A földszinti elõadóteremben Kocsis Csaba író,
szerkesztõ Berettyóújfalu története, évfordulók,

kiadványok címmel tartott
elõadást. Kocsis Csaba
1997-ben, a berettyóújfa-
lui könyvtár névfelvétele
alkalmából indította útjá-
ra a Bihari Füzetek címû
sorozatot.2 Õ volt az a
helytörténész, aki emléket
állított a magát „mindig
is újfalui” nyomdásznak
valló Adler József (ké-
sõbb: Ács József) (1904–
1979) emlékének. Be-
rettyóújfaluból indult el
az irodalmi életben jelen-
tõs Kelet Népe címû fo-
lyóirat (1935–1942). A
lapot Barsi Dénes, Sinka
István és Szabó Pál ala-
pította. Adler József neve
az elsõ számon felelõs
kiadóként volt feltüntet-
ve, holott õ volt a nyom-
dász. E lap alapításáról

mára már legenda keletkezett, amely megosztja a
kutatókat. Akár Barsi Dénes menyasszonyának
hozományából állította elõ a Kelet Népe elsõ szá-
mait Adler (Ács) József (ahogy azt Bakó Endre
tartja), akár az elõfizetõk pénzén, az anyagi for-
rások hamar elapadtak. Móricz Zsigmond csatla-
kozott az alapítókhoz, és a fõvárosban nyomtat-
ták tovább a lapot (az is vita tárgya volt, mikor-
tól). Kocsis Csaba a források felkutatásával eredt
a Kelet Népe ellentmondásos, ködös múltja nyo-
mába. Interjút készített a nyomdász Izraelben élõ
fiával, Ács Andrással, aki Budapesten született,
de – saját vallomása szerint – újfaluinak nevel-
ték.3 Az elõadás címébe nem véletlenül került az
évfordulók szó: Barsi Dénes negyven éve hunyt
el (1968. január 5.), Szabó Pál száztizenöt éve

Berettyóújfalui Népdalkör

Páros tánc

(Bihar néptáncegyüttes)
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született (1893. április 5.) és még sorolhatnánk.
Aki kíváncsi további hajdú-bihari évfordulókra,
megtekintheti honlapunkon.4

Kísérõ rendezvényként – a már említett játszó-
házon kívül – a látogatók megtekinthették Tóth

Sándor berettyóújfalui festõmûvész kiállítását. A
földszinten gasztronómiai bemutató várta a ven-
dégeket. Helyismereti részlegünk munkatársai a
városhoz kapcsolódó könyveket, idõszaki kiad-
ványokat állítottak ki. A rendezvény ideje alatt
Berettyóújfalut bemutató rövidfilmeket láthattak az
érdeklõdõk. A Megyejárás következõ vendégeként
Derecske városnak „Debrecenbe kéne menni”. A
városokon kívül néhány falu is bemutatkozik majd
a Méliusz Könyvtárban.

Szabó Eszter
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Könyvbemutatók
a bajai Eötvös

József Fõiskola
könyvtárában

Majdán János rektor kezdeményezésére 2006-ban
könyvkiadói tevékenység indult el Baján, az
Eötvös József Fõiskolán (EJF). Célja, hogy tu-
dományos munkák, doktori dolgozatok és a hall-
gatók tanulását segítõ jegyzetek jelenjenek meg.

Az EJF Kiadójának vezetõje, koordinátora, a
sorozat szerkesztõje Tóth Sándor Attila, a Ma-
gyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék docense, aki
maga is több könyv szerzõje.

A fõiskola könyvtára hagyományt teremtve
már második alkalommal szervezett könyvbemu-
tatót. Ezen négy olyan könyvet ismerhetett meg
a részt vevõ közönség, amely egy sorozat része-
ként a fõiskola saját kiadásában jelent meg és
szerzõi fõiskolánk oktatói.

Az elsõ könyvbemutató 2007. május 8-án tör-
tént. Gabnai Katalin ismertette Böhm Edit Szín-

háztörténet címû könyvét, és Bordás Sándor

mutatta be kollégája, Tóth Sándor Attila A latin

A második emeleten mûsoros est,

az elsõn gyermekfoglalkozások.

A fotókat Süli István, a Debreceni

Fotóklub tagja, illetve a szerzõ

készítette.




