
Még egy tematikával, a Múzeumi tanös-
vénnyel kapcsolódtunk az õszi fesztiválhoz.
Az ELTE Levéltára ez évi idõszaki kiállításá-
nak megnyitását október 8-ára idõzítette. Az
írás mûvészete – Mûvészi írások. Kis magyar
oklevéltan címû rendezvény középkori és ko-
ra újkori okleveleket vonultat fel. A szoká-
sostól talán kissé eltérõ a rendezõi koncepció,
amennyiben az oklevelek nem tematikusan,
hanem kiadójuk szerint csoportosítva látha-
tók. Így kerülnek egymás mellé királyi és ki-
rálynéi oklevelek, egyházi testületek (kápta-
lanok, konventek, hiteleshelyek) oklevelei,
pápai bullák, közjegyzõi és közigazgatási tes-
tületek diplomái. A kiállított darabokon nyo-
mon követhetõ az oklevélkiadás módjának és
az íráskép változásának alakulása, ill. némely
munka ezen felül mûvészi értékével is felhív-
ja magára a figyelmet.

A kiállítást az õszi fesztivál végeztével
nem bontották el. December végéig, hétköz-
naponként, még folyamatosan látogatható
volt.

Összességében az Egyetemi Könyvtár be-
kapcsolódása és elsõ részvétele a múzeumok
õszi fesztiválján sikeresnek mondható. 

A Könyvtári barangolásokra tizennyolc al-
kalommal kerítettünk sort, melyek során
százharmincöten vettek részt különbözõ
programjainkon. Bár a kezdeti idõszakban a
rendezvények alacsony résztvevõszám mel-
lett zajlottak, a késõbbiekben felfelé ívelõ
tendencia mutatkozott. Sõt, az õszi fesztivál
lezárultát követõen is akadtak még jelentke-
zõk. 

A fesztivál, melynek alapvetõ célja, hogy a
közmûvelõdési intézményeket – múzeumo-
kat, kiállítóhelyeket, levéltárakat, könyvtára-
kat – emberközelibbé tegye, a látogatókat,
mind a gyermek, mind a felnõtt korosztályt, a
felkínált színes programokkal bevonzza az
intézményekbe, megmutatva nekik, hogy
mennyi értéket rejtenek falaik között, évrõl-
évre egyre népszerûbb. Ilyenkor minden köz-
mûvelõdéssel foglalkozó szervezetnek lehe-
tõsége nyílik rá, hogy a megszokottól eltérõ
módon mutassa meg magát és váljon ismert-
té szélesebb közönség számára. Az Egyetemi
Könyvtár ezért tartotta fontosnak, hogy részt
vegyen a múzeumok 2009-es õszi fesztivál-
ján, melyen, az elsõ tapasztalatokkal felvér-
tezve, feltehetõleg jövõre is ott lesz. ■

A magyar nyelv „szava-borsa”
Szomszédoló olvasótábor Aranyosapátiban

✒✒ Ignácz Lászlóné – Szalanicsné Tanyik Marianna

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár módszertani osztálya 1977-ben
szervezett elõször gyermek-olvasótábort,
amely 1987-tõl vált nemzetközivé, s attól
kezdve a Szomszédoló nevet viseli. 1999-tõl
a gyermekkönyvtár feladata az olvasótábo-
rok szervezése és lebonyolítása. A kezdetben
tíz, majd nyolc, de legalább hat napra terve-
zett tábornak nyaranta 20–25 résztvevõje
van. A vendégek Kárpátalja megyébõl és a
romániai Szatmár megye területeirõl, vala-
mint megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg kis-
településeirõl érkeznek; mindannyian szoci-
ális szempontból hátrányos helyzetû szülõk
tehetséges gyermekei. 

Tudatosan vállalt és vallott elv a táborok
létezése óta, hogy a legszegényebb vidékek
gyermekeinek biztosítsunk ingyenes táboro-
zási lehetõséget. 

Alapvetõ célunk gazdag ismeret- és él-
ményanyaggal segíteni a három országból 
érkezõ és eltérõ kulturális körülmények kö-
zött élõ gyerekeket a mûvelõdési lehetõségek
hátrányainak kiegyenlítésében, az emberi ér-
tékek gazdagításában. A tábor a kezdetektõl
követi a hagyományos olvasótábori elveket
és gyakorlatot, de az utóbbi években új mód-
szerek (pl. drámapedagógia) meghonosításá-
val is sikeresen próbálkoztunk. Együtt-
gondolkodásra, közös cselekvésre épített
programjaink erõsítik a gyerekekben – iden-
titásuk megõrzése mellett – a közösségi
együttlét, az összetartozás élményét; azt,
hogy noha a határok más-más oldalán élünk,
ez nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. 

2009 nyarán, június 29. és július 4. között,
újból lehetõség nyílt a tábor megszervezésé-
re, ha kicsit kisebb létszámmal is. A Móricz
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Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosainak Ignácz Lászlóné Móni-
ka vezetésével – a könyvtár saját erejét a
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítványnak (képviselõje Vraukóné Lu-
kács Ilona) a Szülõföld Alaptól kapott pályá-
zati támogatásához hozzáadva – sikerült egy
felejthetetlen hetet biztosítaniuk tizenöt di-
áknak. Köszönettel tartozunk a Falvak Kul-
túrájáért Alapítványnak, személyesen Nick
Ferenc elnöknek, aki az alapítvány aranyos-
apáti alkotóházát teljes egészében, ingyen és
bérmentve a táborozók rendelkezésére bo-
csátotta.

A pályázati forrásnak, a fent említett civil
szervezeteknek és nem utolsó sorban könyv-
tárunk személyi és anyagi támogatásának
köszönhetõen igyekeztünk tartalmas, színvo-
nalas, a gyermekek számára érdekes progra-
mokat szervezni. 

A 2009. évben Kazinczy Ferenc születé-
sének 250. évfordulója és a magyar nyelv
éve, valamint Móricz Zsigmond születésé-
nek 130. évfordulója határozta meg az im-
már 27. Szomszédoló olvasótábor témáját,
melynek „jelmondata”: A magyar nyelv sza-
va-borsa; megyénk irodalmi, mûvelõdéstör-
téneti, néprajzi, természet- és környezetvé-
delmi ismereteivel kiegészítve.

Az Aranyos Közösségi és Alkotóház szép
környezete kellemes helyszínként szolgált a
különbözõ elõadásokhoz, játékokhoz. 

A táborvezetõ 2009-ben Szalanicsné
Tanyik Marianna fiókkönyvtáros volt, segí-
tõi Iglainé Perecsi Zsuzsa könyvtáros-asz-
szisztens és Lang Gábor gondnok voltak. 

Olvasótáboraink állandó vendége Rozman
Béla amatõr csillagász, aki minden évben el-
varázsolja a táborlakókat színes elõadásaival
és az égbolt távcsöves vizsgálatával. Tóth-
né Szomolya Ágnes gyermekkönyvtáros kol-
léganõnk és Tóth Miklós, a Felsõ-Tisza 
Alapítvány programvezetõje megyénk ter-
mészetvédelmi értékeirõl, valamint a kör-
nyezetünkben élõ madarakról tartott elõ-
adást. János István, a Nyíregyházi Fõiskola
irodalomtörténésze, Kazinczy Ferencrõl, ko-
ráról és a nyelvújítók törekvéseirõl beszélt.
Bihari Albertné igazgatóhelyettes, a Móricz
Zsigmond Kulturális Egyesület titkára Mó-
ricz, Kölcsey, Petõfi településeinkhez kötõdõ
irodalmi emlékeit mutatta be. Az elõadás re-
mekül elõkészítette azt a kirándulást is, me-
lyen megyénk irodalmi, történelmi és népraj-
zi emlékhelyeivel ismerkedtek a táborlakók.
Tákos és Csaroda templomai egyedülállóak,
látványuk, történetük mindenkiben nyomot
hagyott. Szatmárcsekén a kopjafás temetõt
és Kölcsey Ferenc síremlékét, Tiszacsécsén a
Móricz-emlékházat, Vaján a Vay Ádám Vár-
múzeumot tekintettük meg.
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Egyik nap a „nemszeretem” állatok kerül-
tek programunk középpontjába. Somlai Ti-
bor herpetológus úgy mutatta be és beszélt a
magával hozott patkányról, a levélsáskáról, a
botsáskáról, a békákról és a királypitonról,
hogy undorodás és ellenkezés nélkül vettük
kézbe és nyakba ezeket az állatokat. 

Az elõadások között a gyerekek játékos
nyelvi feladatokat oldottak meg. Itt aztán ki-
derült, mitõl is olyan ízes a magyar nyelv, mi
adja meg nyelvünk jellegzetes „szava-bor-
sát”.

A tábor utolsó estéjének egészét átjárta a
szomorúsággal vegyes jókedv. Már készül-
tünk a búcsúra, de még együtt játszottunk. 
A záró vacsorát, mely bográcsban várta,
hogy jóízûen elfogyaszthassuk, Lang Gábor

készítette. A tábortûz körül ülve visszaper-
gettük a hét eseményeit: „ki mit visz haza”.
Már ekkor megfogalmazódtak a szívünknek
kedves kérések: „Szeretnénk repetát a tábor-
ból!”, „Maradhatunk még egy (két, három)
hetet?” Átadtuk az ajándékkönyveket, a tá-

bortûz körül ülve beszélgettünk, énekeltünk.
Szombaton reggel már szomorúan vártuk a
buszt, amely a határhoz szállította a gyereke-
ket. Címet cseréltünk, útravalóként jókíván-
ságokat adtunk egymásnak. Ki titokban, ki
hangosan reménykedett, hogy találkozunk
még így, együtt. 

Nehéz szívvel, de mégis boldogan enged-
tük útnak a gyerekeket. Úgy érezzük, sike-
rült maradandó élményeket adni ennek a ma-
roknyi kis csapatnak. Itt nem voltak határok
– összekötött minket a nyelv, és most már
összekötnek minket az emlékek is. 

A gyerekek nagyon hálásak voltak, min-
dig értékelték, ha gyorsan tudtunk reagálni
egy-egy változásra – ahogy az egyik gyerek
írta „krónikájában”: „Tetszett, hogy mindig
volt egy B terv is.”

„Ha lehetne, akkor még egyszer visszajön-
nék, vagy pedig itt maradnék még legalább
egy hetet! Sajnálom, hogy el kell mennünk!
Így zárom ezt a beszámolót: elégedetten,
boldogan. Mert minden jó volt!” – írta egyik
táborlakónk. 

A másik gyermek így írt: „Nekem ez a tá-
bor egy álom volt. Sajnos hamar eltelt. Sza-
vakkal nem lehet leírni. Sok új barátot, barát-
nõt szereztem. A tanítók kedvesek voltak és
viccesek.”

Azt hiszem ennél többet nem is kaphat-
tunk volna tõlük! Köszönettel tartozom
azoknak is, akik a táborvezetésben való ta-
pasztalatlanságom ellenére bíztak bennem,
esélyt adtak nekem a bizonyításra. Úgy ér-
zem – s ezt a többi kollégám nevében is
mondhatom –, kevesebbek lennénk ezen él-
mények nélkül. ■
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