
Ez év nyarán az Olvasókörök Szövetsége a
Vajdaság egyik legszebb városában, Újvidé-
ken rendezte meg háromnapos nemzetközi
konferenciáját. A vendéglátónk, Tóth-
Báthory Erzsébet, a Magyar Szó Olvasókör
elnöke színvonalas, gazdag programmal vár-
ta az anyaországi és a helyi civil szervezetek
tisztségviselõit, tagjait. 

A problémamentes megérkezés, a kedves
fogadtatás, a szálláshelyek elfoglalása után
máris városnézõ séta következett. Uri Fe-
renc történész-tanár kiváló kalauzolásával
ismerhettük meg a Duna bal partján alapított
település történetét, különleges értékeit.
Megtudhattuk, hogy a környék a kõkorszak-
ban már lakott terület volt, késõbb Petur bán
birtokához tartozott. Az 1237-ben keletke-
zett forrásban elõször Péterváradként emlí-
tik. A lakosság sokat szenvedett a török és
más hódító hadak kegyetlen pusztításaitól.
1748-ban Mária Terézia szabad királyi vá-
rosi rangot és a Neoplanta nevet adta a vi-
rágzó településnek. A kiváló természeti,
gazdasági adottságok a szerb és magyar õs-
lakosokon kívül más népcsoportokat is ide-
vonzottak.1999-ben a NATO bombázásai
során a két partot összekötõ hidak is súlyo-

san megrongálódtak. Szomorú emlékeztetõ-
ként az egyik híd maradványa ma is látható.
A Budapesthez hasonló fekvésû, különlege-
sen szép természeti környezetben alapított,
soknemzetiségû település gazdasági, közle-
kedési, kulturális központ, és a Vajdasági
Autonóm Tartomány székvárosa.

Az óvárosi sétánk során felkerestük az
1237-ben épült péterváradi erõdöt, a több-
szintes építészeti mestermûvet, megcsodál-
tuk a páratlan mûemlékeket. Újvidék jelké-
pe a felsõ szinten kiemelkedõ toronyóra (a
hajósok fontos tájékozódási eszköze), érde-
kessége, hogy a pontos idõt a nagymutató, a
perceket a kismutató jelzi. Aztán láthattunk
sok ódon és modern épületet, valamint a kü-
lönleges formájú, ovális alaprajzú Tartomá-
nyi Képviselõházat. Megtudhattuk, hogy a
vajdasági parlamentben a magyar képvise-
lõk magyarul mondhatják el a véleményü-
ket, javaslataikat. 

A város központjában László atya várt
minket,aki szemléletesen mutatta be a bel-
város szecessziós és modern házait, a temp-
lomokat, a híres Mária Neve bazilikát a 74
méter magas tornyával, majd Heinermann
Péter könyvtáros kollégánk kalauzolásával 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. október 19

S z o m s z é d o l ó

✒✒    Halász Magdolna

„Vár a Duna” 
Kárpát-medencei Olvasókörök nemzetközi konferenciája Újvidéken



egy klasszicista magánlakás oromzatán fe-
deztük fel II. Rákóczi Ferenc, a nagy fejede-
lem portréját is. A Magyar Szó többszintes
székháza a magyarok kedvelt találkozóhe-
lye, itt mûködik a Magyar Szó napilap, a fo-
lyóiratok szerkesztõsége, a számos értékes
magyar nyelvû dokumentum közreadója, a
Fórum Kiadó. A könyvtár is helyet kapott az
épületben. A településen magyar színház is
mûködik, és az egyetemen magyar nyelven
is folyik oktatás.

Ezután a Városháza gyönyörû dísztermé-
ben Mókus Attila és Zorica Belic tehetséges
fiatal mûvészek közkedvelt opera- és
operettrészletekkel kápráztattak el bennün-
ket, majd Heinermann Péter, a Szerb Matica
Könyvtárának kiváló tudományos munka-

társa Újvidék gazdag történelmi múltját és
jelenét vázolta fel. Este a kiadós vacsora
után a Magyar Szó Klubban Németh Ferenc
mûvelõdéstörténész, író nyitotta meg a ná-
lunk is ismert Léphaft Pál egyedülálló
karikatúrakiállítását. A rendkívüli tárlat
megtekintése után A kõvé vált könyvtár újra-
olvasása címmel Buzás Mihály, a Magyar
Szó szerkesztõje páratlan elõadása követke-
zett, aki megszállottan kutatja, elemzi Jókai
Mór Az aranyember címû regényének dunai
helyszíneit földrajzi szempontok szerint. Az
eddig elért eredményeit – például az Ada-
Kaleh sziget helyét, eltûnésének körülmé-
nyeit – színes képekkel, különféle egybeve-
tésekkel, magyarázatokkal adta közre. 
A könyvbemutató keretében a Széchenyi Ist-
ván Szerbiában – 183. címû hiánypótló do-
kumentumot Németh Ferenc, a jeles iroda-
lomtörténész, a Fórum Könyvkiadó igazga-
tója ajánlotta a jelenlévõknek. A Bordás
Gyõzõ összeállításában megjelent különle-
ges kötet a reformkor kiemelkedõ személyi-
ségének szerbiai útinaplóját, az al-dunai 
folyamszabályozással kapcsolatos munkála-
tait és számos kordokumentumot ad közre.

Másnap délelõtt a modern stílusban épült
újvidéki Tartományi Képviselõház  tanács-
kozó termében az Egy város, egy régió ezer
éven át tartó és megtartó közösségi lét” cí-
mû kerekasztal-beszélgetés részesei vol-
tunk. A szervezõk képviseletében Deák
György, az Olvasókörök Szövetsége társel-
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nöke köszöntötte a jelenlévõket, rövid tájé-
koztatást adott a szövetség sokszínû munká-
járól, kiemelte a határon kívüli kapcsolatok
fontosságát, majd bemutatta az elnökséget
és a tagszervezetek vezetõit. Tóth-Báthory
Erzsébet, a Magyar Szó Olvasókör elnöke a
vendéglátók nevében üdvözölte a jelenlévõ-
ket, majd megismerhettük a vajdasági civil
szervezetek képviselõit is. Ezután Józsa
László levezetõ elnök, a Magyar Szó igazga-
tója szívélyesen üdvözölte Kalmár Ferenc
Andrást, a Magyar Országgyûlés Külügyi
Bizottsága tagját, Szentgyörgyi Klárát, Ma-
gyarország belgrádi nagykövetségének kul-
turális attaséját, Zsoldos Ferencet, a Magyar
Nemzeti Tanács alelnökét, Erdély Lenkét, a
Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szer-
vezetének elnökét, Orosz Attilát, a Reformá-
tus Keresztyén Egyház bácskai esperesét. 
A mindnyájunk számára jelentõs fórumon
alaposabban megismerhettük a vajdasági
magyarok jelenlegi helyzetét, gondjait, ter-
veit. Megtudhattuk, hogy az anyaország
kormánya támogatja a magyar–magyar civil
szervezetek együttmunkálkodását. A közös
problémák megoldását megkönnyítheti a
magyar–magyar kapcsolatok erõsítése, egy-
más munkájának alaposabb megismerése, a
közös programok szervezése, ami az össze-
tartozás egyik biztosítéka. 

A délelõtti program az Olvasókörök Szö-
vetsége vándorbotjának ünnepélyes átadásá-
val folytatódott. Az elõzõ évi sárospataki
nemzetközi konferencián Nemes Erzsébet, a
budapesti Kölcsey Olvasókör elnöke adta
tovább a szövetség szalagokkal díszített, 
faragott kopjafáját a Sárospataki Irodalmi
Olvasókör elnökének. Az anyaországból ér-
kezõk képviseletében ezúttal Halász Mag-
dolna sárospataki olvasóköri elnök a Saint-
Exupéry A kis herceg címû kötetében meg-
fogalmazott „titkok” ismeretében nyújtotta
át a vándorbotot Tóth-Báthory Erzsébetnek.
A tanácskozás Csáky S. Piroska ny. egyete-
mi tanárnak, a Magyar Kultúra Lovagjának 
A kultúra megtartó ereje – Közösségi élet 
a szórványban címû, értékes elõadásával 
zárult.

Kora este a Petõfi Sándor Magyar Mûve-
lõdési Központban (Magyar) Szóból ért az
ember címmel színvonalas gálamûsor része-

sei lehettünk, amelyen nagy sikerrel mutat-
koztak be az anyaországi és a délvidéki
szervezetek. Különleges élmény volt a Ma-
gyar Szó élõújságja, a színpadi beszélgeté-
sek, a tréfás visszaemlékezések Kontra Fe-
renc és Lajber György, valamint Ferenczi
Jenõ színmûvész káprázatos közremûködé-
sével. A mûsorközlõ Mészárosné Bába Lú-
cia, a Magyar Kultúra Lovagja volt. Az
emeleti helyiségben kiállítás várta az érdek-
lõdõket helyi és anyaországi festményekbõl.
A tárlatot Bunyik Lili, a helyi PEART kép-
zõmûvészeti csoport vezetõje nyitotta meg.
Az egész napos program késõ estig tartó ze-
nés, táncos baráti találkozóval zárult.

A nemzetközi konferencia harmadik nap-
ján félnapos kirándulás keretében autó-
busszal utaztunk Tiszakálmánházára, ahol a
helyi tájház néprajzi, helytörténeti értékeit
ismerhettük meg. Titelnél sétahajóra száll-
tunk, a vendéglátónk Szabó József, a Tar-
tományi Mezõgazdasági Fejlesztési Alap
igazgatója volt. Mindnyájunk számára fe-
ledhetetlen élmény volt a táj szépsége, 
a tamburaszó mellett a kötetlen baráti be-
szélgetés, a torkolat, ahol a Tisza a Dunába
ömlik, a kikötés után Titel település páratlan
helytörténeti értékei (az ásatások során fel-
tárt egyedülálló leletek, a templom kincse
stb.) bemutatása, megismerése.

Késõ délután búcsúztunk el vendéglátó-
inktól. A szerb–magyar határnál töltött több
órás várakozás után éjféltájban érkeztünk
meg Hódmezõvásárhelyre, és kora hajnal-
ban, kissé fáradtan indult mindenki haza-
felé.

Hálásan köszönjük a kedves vendéglátó-
inknak, Tóth- Báthory Erzsébetnek és mun-
katársainak a szívélyes vendéglátást, az oda-
adó gondoskodást, az értékes, színvonalas
programot, amely a kapcsolatainkat szélesít-
heti, a közös munkálkodásunkat tovább erõ-
sítheti. ■
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