
Könyvtárunk fennállásának száztizedik
évfordulóját ünnepli ez év októberében. Mi-
vel 2010-ben nálunk minden esemény az év-
forduló jegyében zajlik, természetes volt,
hogy az elnökség felkérésére vállaltuk a ta-
lálkozó megszervezését. Örömmel tettük a
dolgunkat a tanácskozás sikere érdekében.
Õszintén remélem, a részt vevõ kollégák
nem felejtik el a Jászságban töltött, tartal-
mas napokat. 

Mi lehet az üzenete a jászberényi tanács-
kozásnak?

Szükség van a helyismereti kiadványok-
ra. A kisebb-nagyobb településekrõl és az
ott élõ emberekrõl szóló történetek rögzíté-
sére – nyomtatott és elektronikus formában.
Napjaink eseménye holnap már történelem.
A helyi értékek csak úgy maradnak meg az
utókor számára, ha van, aki gondoskodik 
az átörökítésrõl. Õk többek között a könyv-
tárosok. A digitalizálás ezen a terülten külö-
nösen figyelemre méltó, hiszen a lokális 
irodalom világhálóra kerülése csak így le-
hetséges.

Szükség van a helyismereti gyûjtemé-
nyekre, hiszen nélkülük nem készülhet re-
mek szakdolgozat, diplomamunka, nem 
készülhet a kor hangulatát visszatükrözõ ki-
állítás stb.

Szükség van a helyismerettel foglalkozó
szakemberek szakmai tanácskozására, ahol
idõrõl-idõre megvitathatják az újabb és
újabb feladatokat, a lebonyolítók bemutat-
hatják környezetüket, ezáltal megismertetik
egy-egy tájegység kultúráját. ■
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Az alapítása két évtizedes jubileumát ün-
neplõ Olvasókörök Szövetsége 2010. július
30-án Sárospatakra hívta, várta a hazai és a
határon kívüli társasköröket, olvasóegylete-
ket, kulturális társulásokat. 

A háromnapos konferencia célkitûzése-
ként a közös magyar irodalmi, történelmi,
helytörténeti, mûvészeti, néprajzi, népmû-
vészeti értékek bemutatása, közkinccsé téte-
le, egymás munkájának alaposabb megisme-
rése is szerepelt. A vendéglátó a Sárospataki
Irodalmi Olvasókör, a program színhelye az
Újbástya Rendezvénycentrum volt.

Az összejövetel nyitányaként Nagy Csa-
ba, a világhírû tárogatómûvész, a Rákóczi
Tárogató Egyesület elnöke stílusosan kuruc
toborzóval köszöntötte a városunkba érke-
zõket. Vendégszeretetünket a Lipcsei Gá-
borné helyi mûvész által készített mézeska-
lács szívecskékkel is megerõsítettük.

Ezután a zsúfolásig megtelt konferencia-
teremben Aros János, Sárospatak város 
alpolgármestere szívélyesen üdvözölte a ti-
zennyolc olvasókör képviselõit, a vendége-
ket, bemutatta a több hazai, nemzetközi 
kitüntetésben részesült település kultúrtörté-
neti értékeit, és megnyitotta a rendezvényt.

Nagy érdeklõdéssel hallgattuk meg Ne-
mes Erzsébet, a szövetség társelnöke tudo-
mányos igénnyel összeállított jubileumi
megemlékezését a hazai és határon túli olva-
sókörök csaknem két évszázados dicsõ
múltjáról, a megalakulás körülményeirõl,
fénykoráról, majd a sorozatos betiltásukról,
az újjáéledésrõl, a jelenlegi helyzetrõl.

Felhívta a figyelmet a 2010. június 1-jétõl
kezdõdõ országos mozgalom, a Családi ol-
vasás éve jelentõségére. Az olvasókörök sok-
színû programjaikkal segíthetik a családok-
ban a könyvek gyakoribb kézbevételét, az 
olvasás megszerettetését. A rendezvényeken
való együttes részvétel, a közös élmények a
családok összetartozását is erõsíthetik.

Siska Tamás, az Újbástya Rendezvény-
centrum fiatal igazgatója, a néhány éve mû-
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ködõ intézményt és sokszínû szolgáltatásait
mutatta be.

A nemzetközi konferencia Csáky S. Pi-
roska, az újvidéki egyetem kiváló tanára, a
Magyar Kultúra Lovagja Gondolatok a 
kultúráról címû elõadásával folytatódott. 
A jeles mûvelõdéstörténész szemléletesen
vázolta fel a kultúra fogalmának meghatáro-
zásait, a szerepét, személyiségformáló, ösz-
tönzõ és értékteremtõ jelentõségét. A kultú-
ra önismeretre serkent, megbékélésre int
(egymással és önmagunkkal), útmutatást ad,
hogy el tudjunk igazodni – és élni – az 
ember alkotta szépségek erdejében. A ha-
gyományok õrzését, szellemi értékeink 
közkinccsé tételét tartja a XXI. századi ol-
vasókörök, egyesületek egyik legfontosabb
feladatának.

Ezután Hej, Rákóczi, Bercsényi címmel
Nagy Csaba képekkel illusztrált, emlékeze-
tes hangversennyel idézte a nagy fejedelem
emlékét. Feledhetetlen élmény volt a kuruc
kor dalainak közös éneklése is.

Az elsõ napi programban az alapítása fél-
évtizedes jubileumát ünneplõ Sárospataki
Irodalmi Olvasókör két kiállítás megnyitá-
sára is invitálta a jelenlévõket.

Steiner Józsefné, a képes levelezõlapok
nemzetközi hírû nagyatádi gyûjtõje temati-
kus kiállításai több éve sikeresen szerepel-
nek a hazai és a határon kívüli települése-
ken. A nagy fejedelem címû különleges 
tárlatát Szivák Gábor történész, a kisvárdai
Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg,
aki Rákóczi személyiségét, jellemvonásait,
példaértékû hazaszeretetét, az általa vezetett
szabadságharc célkitûzéseit elemezte.

A díszítõmûvészeti remekei határon innen
és túl címû kiállítást Pocsainé Eperjesi Esz-
ter, a sárospataki Református Kollégium Tu-
dományos Gyûjtemények lelkész-etnográfu-
sa nyitotta meg és ajánlotta az érdeklõdõk-
nek. A különbözõ tájegységekhez, települé-
sekhez (Borsi, Bodrogszerdahely, Pacsér,
Bácskossuthfalva, Kishegyes, Bácsfekete-
hegy, Doroszló, Óbecse, Zentagunaras, 
Újvidék, Sárospatak) tartozó úri hímzéses,
írásos, rátétes szõttesek, vert csipkék, szál-
behúzásos munkák (melyek többsége vala-
milyen díjat nyert) mindenki tetszését el-
nyerték.

Este a vendégek Mossné Hajabacsi
Anica helyi idegenvezetõ kalauzolásával a
belváros nevezetességeit ismerték meg.

A második nap délelõttjén, a Rendezzük
végre közös dolgainkat címû kerekasztal-be-
szélgetésen, Halász Magdolna, a Sárospata-
ki Olvasókör elnöke vezetésével a körök
gondjai, problémái megvitatása mellett a
szövetség határon kívüli kapcsolatait, az új
körök munkájának segítését, a közös pályá-
zatok, a segítségnyújtás lehetõségeit is ele-
meztük.

Az Olvasókörök Szövetsége továbbra is
fontosnak tartja a meglévõ kapcsolatai erõ-
sítését, a közös rendezvények szervezését,
az együttes pályázatok összeállítását, meg-
valósítását, az információk gyorsabb áram-
lását, cseréjét.

A tizennyolc olvasókör képviselõje a kö-
zös nyilatkozat aláírásával is támogatja az
Olvasókörök Szövetsége fontos szerepét,
hatékony mûködését, jövõbeni terveit, fel-
adatait:

• Az Olvasókörök Szövetsége az alapító
okiratában rögzített célkitûzések, feladatok
eredményes megvalósítása érdekében ha-
gyományos és új formák bevezetésével,
rendszeres módszertani tanácsadással segíti
a hazai és a határokon kívüli mûvelõdési jel-
leggel mûködõ társaskörök, kulturális társu-
lások, olvasóegyletek tevékenységét.

• Nagy figyelmet fordít az újonnan ala-
kult hazai és határon kívüli körök tevékeny-
ségére.

• Szakmai segítséget nyújt az olvasókörök
hatékony mûködéséhez (pl. a cégbírósági
bejegyzéshez szükséges dokumentumok, a
szervezeti és mûködési szabályzat összeállí-
tásához, a gazdálkodás nyilvántartásai ve-
zetéséhez stb.).

• Felhívja a figyelmet a köröket érintõ új
jogszabályokra, a nemzetközi, az országos,
valamint a hazánkban megjelenõ határon kí-
vüli körök számára kiírt pályázatokra. 

• Igény szerint közös pályázatokat nyúj-
tanak be, a programot közösen állítják ösz-
sze, a megvalósítás is együttesen zajlik.

• A regionális, a helyi pályázatok benyúj-
tása az egymáshoz közel mûködõ hazai és
határon kívüli körök együttmûködését erõ-
síti.
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• Az Olvasókörök Szövetsége az olvasó-
körök és mûvelõdési társaskörök érdekkép-
viseletét is ellátja. 

• A kulturális szervezetek mûködését se-
gítheti az állandó kapcsolattartás, a rend-
szeres információáramlás és -csere. A közö-
sen szervezett konferenciák, programok,
rendezvények megvalósítása, elõadók felké-
rése, mûvészeti csoportok közös szereplése
biztosítéka, erõsítõje interkulturális kapcso-
latainknak, és az összetartozás bizonyítéka.

Délutáni sétánk során a nemrég felavata-
tott Wass Albert-emlékoszlopnál Vikater
Éva elõadásában az író egy megzenésített
versét hallgathattuk meg, majd a Sárospata-
ki Református Kollégium Tudományos
Gyûjtemények Nagykönyvtárát kerestük fel.
A Pollack Mihály által tervezett klasszicista
könyvtárteremben Kiss Endre József könyv-
tárigazgató tárlatvezetésével megismerhet-
tük a különleges dokumentumokból összeál-
lított Kálvin-kiállítást, majd a hazahozott
könyvek viszontagságos helyzetérõl adott
részletes tájékoztatást. A felbecsülhetetlen
értékû kódexek, kézikönyvek közül a már
restauráltakat is bemutathatta nekünk. 
A könyvtárlátogatás után a vendégek az Is-
kolakert szobrait, értékeit ismerhették meg.

Kora este az  Újbástya Rendezvénycent-
rum zsúfolásig megtelt konferenciatermé-
ben a jubileumi gálamûsoron az olvasókö-
rök tehetséges, elismert elõadómûvészei, hí-
res népdalkörei mutatkoztak be.

Nemes Erzsébet társelnök köszöntõje,
Plébán Gréta sárospataki diák remek konfe-
rálása után kiváló versmondók, a mohácsi
Szûcs László, a balmazújvárosi Szilágyi
Istvánné és Szilágyi Györgyné, a hódmezõ-
vásárhelyi Szántó Józsefné, valamint Zabos
Diána vajdasági mesemondó és Vikater Éva
zentagunarasi népdalénekes különleges 
produkciójában gyönyörködhettünk. Nagy
sikere volt a bodrogszerdahelyi Nõi Népdal-
kör, a balmazújvárosi 48-as Kör népdalcso-
portja, a borsi Muskátli Énekkar, a hódme-
zõvásárhelyi Szabadság Olvasókör és a 
Csúcsi Olvasókör Aranykalász Népdalköre
színes mûsorának, Bozóki Katalin és Bíró
Júlia citerajátékának. A közönség nemegy-
szer együtt énekelt a fellépõkkel.

A több mint egyórás színvonalas prog-

ram után a szereplõk fellépését díszes okle-
véllel is megköszöntük.

A Gála befejezéseként Nemes Erzsébet, a
budapesti Kölcsey Ferenc Kör elnöke ünnepé-
lyes keretek között adta át a szövetség vándor-
botját a Sárospataki Irodalmi Olvasókör elnö-
kének. A kör szalagja Csáky S. Piroska, a 
Magyar Kultúra Lovagja közremûködésével
ékesíti a díszesen faragott botot, amelyet egy
évig Sárospatak városában õrzünk.

A második nap színes programja zenés
baráti találkozóval zárult, ahol a híres tokaji
borokat is megkóstolhatták a vendégek.

Vasárnap délelõtt félnapos kirándulás ke-
retében Széphalomban felkerestük a Magyar
Nyelv Múzeumát, a Kazinczy-emlékcsarno-
kot, elzarándokoltunk a magyar irodalom
kiváló képviselõje, a nyelvújítás vezére és
családtagjai sírjához.

Rákóczi szülõföldjén, Borsiban – kedves
meglepetésként – a Rákóczi-szobornál Ba-
logh Bertalan helyi klarinétmûvész hangu-
latos mûsorral köszöntötte a vendégeket,
majd a himnuszok éneklése után elhelyez-
tük az emlékezés koszorúját. A környék leg-
nagyobb, folyamatosan szépülõ, reneszánsz
kastélyában megnéztük a kiállításokat, és
felkerestük a szülõszobát is, ahol Zrínyi Ilo-
na 1676. március 27-én hozta világra gyer-
mekét, II. Rákóczi Ferencet.

Visszatértünk Patakra, s az ebéd elfo-
gyasztása után a hazai és a határon kívüli ol-
vasókörök búcsúzásával véget ért a három
nap programja.

Megköszönjük Sárospatak Város Önkor-
mányzata, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Mú-
zeum, a borsi Vármúzeum támogatását, és
mindazok hozzájárulását, akik lelkiismere-
tes munkájukkal, szakmai tanácsaikkal, fel-
ajánlásaikkal segítették az országos konfe-
rencia sikeres megrendezését. A közös 
ünneplés, az emlékápolás, az együttesen
végzett munkálkodás, egymás segítése a ha-
tárokon átívelõ együttmunkálkodás alapja. ■

Magyarnak lenni nem a szó,
A név, az õsök, az élet,
Magyarrá szív tesz és a lélek,
Nyelvében él a nemzet. 

(Széchenyi)
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