
A könyv szeretete1 
 

„Polcok, asztalok, könyvek, képek, 
Kopogok, baktatok, könyvet kérek. 

Keresem, leveszem, leülök a székre, 
Kinyitom, leteszem, merülök a térbe.” 

(Novák Doroti: Út a könyvhöz) 
 

 
Kedves Vendégeink!  
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévıket, ebben a patinás, igazán otthonos 

csabacsődi könyvtárban. Az imént, Novák Doroti törökbálinti óvodapedagógusnak, az egy-
koron írt Út a könyvhöz c. versébıl idéztem. Ez a kis versike, hően kifejezi magának a könyv-
tárnak az alapvetı feladatát valamint egy lelkes kölcsönzı mozzanatait. 

Személyemben, szinte magam elıtt látom azt a több mint hatvan évvel ezelıtti kisfiút, aki 
az 1950-es években a Kita-tanyai tornyos iskolában a Litavszki Gézáné tanító nénitıl 
kikölcsönözte az „Öreg néne ızikéje” címő csodálatos könyvet... Hazafelé menet, félúton, a 
négy kilométeres dőlıút melletti árokparton leültem és olvasni kezdtem... Meg is sirattam az 
„Öreg nénét” és az „ızikét”... A késıbbiekben a Petıfi Sándor: János vitéz c. könyvének 
kikölcsönzése következett. Akkoriban, számomra, ez a kis könyvtár, ami egy ruhásszekrény 
volt tele könyvvel, maga a csoda volt! Egy új világ nyílt meg elıttem. 

A kedvenc könyveim egyes részeit még napjainkban is újra és újra elolvasom. A könyvek 
mindig csodás birodalmat jelentettek számomra. Mindig szerettem a könyveket, és soha nem 
mentem el szegedi könyvesbolt, antikvár mellett, hogy a kirakatukat meg ne nézzem. Vettem 
is könyveket, ajándékoztam is könyveket. Ennek a könyvtárnak is ajándékoztam. Hálából és 
tiszteletbıl. 

Szeretem a könyvek illatát, a tapintását. Csodás illata van a könyveknek, különösen a régi 
könyveknek. Az itteni könyvtár is csodálatos. Néhány ritka és értékes kötetet is itt lapul a 
polcokon. Itt vannak Chován József lelkész úr könyvei, Torda Lajos bácsi könyvei, a falu 
történetével foglalkozó könyvek is.  

Az 1850-es években Eötvös József feleségének birtoka a Békés megyei Puszta-Szente-
tornyán terült el. Az ottani kúriájában is tartott könyveket és folyóiratokat. Külön szekrényben 
álltak, s ha ott dolgozott vagy pihent, akkor olvasgatta ıket. Eötvös József jogi és állam-
tudományi mőveltségének forrásai között számos olyan könyv is van, amit Trefort Ágostontól 
kért kölcsön, aki barátja és sógora volt. Trefort Ágoston csabacsődi birtokán nagyon szép 
könyvtárat tartott fenn. Francia, angol és német nyelvő folyóiratokat járatott.. 

A falu megalakulása elıtti idıszakban, az 1901-ben létesített Kita iskola volt az egyetlen 
kulturális központ, ahol „iskolán kívüli népmővelés” is folyt. A Csabacsődi Kossuth Kör 
Chován József ev. lelkész kezdeményezésére 1928-ban alakult, amelynek tagjai kizárólag a 
környék kisgazdái voltak. Mezıgazdasági szaklap és hetilap is járt a „Körbe”. Itt volt el-
helyezve a 120 kötetes „Megyei Vándorkönyvtár” is. Ez a kis győjtemény nagy nép-
szerőségnek örvendett. Kb. 50%-a mezıgazdasági szakkönyv volt. Ezek mellett Jókai, 
Mikszáth, Petıfi kötetek voltak a legolvasottabbak. 

Az újonnan létesült faluban „Polgári Olvasókör” alakult 1928-ban, Demcsák János 
szervezımunkája eredményeként, a falutelepítési terveknek megfelelıen. Az olvasókör és 
annak nagyterme volt az „iskolán kívüli népmővelés” központja. Itt is mőködött egy 
vándorkönyvtár, meglehetısen nagy forgalommal. A valamikori 120 kötetes vándor-
könyvtárat az 1950-es évek elején már felváltotta a községi könyvtár. A Községi Könyvtár 

                                                 
1 Elhangzott: A megújult csabacsődi Nagyközségi Könyvtár átadó ünnepségén, 2016. december 19-én. 



eddigi vezetıi sorrendben: Kiss Illésné, Bíró Ferencné Bárány Mária és Fábri Melinda. 
Mindannyian jó gazdái voltak az intézménynek. Az önkormányzat is jó gazdának bizonyult. 
Napjainkban már számítógépek, projektorok és multifunkciós nyomtatógépek is vannak. 

Vannak könyvek, amelyek talán évekig is ott porosodnak a polcon és feléjük sem nézünk, 
nem nyúlunk hozzájuk. Egy szép napon azután valaki éppen ezt a könyvet keresi. Mert a 
könyv különös értékkel bír. Kosztolányi Dezsı költı szavait idézve: „A könyvben nem is az az 
érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belıle. Minden szó arra való, hogy megindítson 
bennünk egy folyamatot”.  

A mi kis könyvtárunkra nagyon is igazak Carlos Ruíz Zafon spanyol író szavai, melyet A 
szél árnyéka címő regényébıl idézve: „Minden itt látható könyvnek lelke van. Mindegyikben 
benne rejtızik annak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik olvasták, átélték és álmodtak róla. 
Ahányszor csak valaki a kezébe vesz egy könyvet, s tekintetével átfutja lapjait, a könyv 
szelleme újraéled, erıre kap.”  

Újra és újra elıvehetjük, újra és újra elolvashatjuk és átélhetjük a történeteket, emlékez-
hetünk az élményekre, a mesékre, a versekre, a kalandokra!  

Az Internet berobbanása, némileg csökkentette a fiatalokból az irodalom szeretetét! Még a 
kötelezı olvasmányokat is alig olvassák el. Pedig olyan sok gyönyörőség van bennük. Oly 
sok szép mesekönyv is létezik. S mindez együttesen itt is megtalálható a könyvtárban. 

A csabacsődi könyvtár egy békés hely. Otthonosan békés hely. Egyrészt itt a rengeteg 
könyv. Az emberek pedig egyszerően csak bejönnek és olvasgatnak. Valamit keresnek, ami a 
szívük szerint való. Otthonos ez a hely, mert nem csupán egy könyvtár, hanem annál sokkal 
több. Ez egy találkahely is. Ahol összenéznek a szempárok és a csabacsődi emberek kicserélik 
a gondolataikat, mint egykoron a Czárán-kútnál amikor vízért jártak az emberek. Látom, 
ahogyan a szülıföldijeim, behozzák ide a könyvtárba az évtizedek óta féltett egy-egy 
fényképet vagy dokumentumot. Megfelelı fénymásolás, szkennelés után, néhány percet 
követıen már viszik is haza a féltett kincsüket. És bíznak, reménykednek abban, hogy egy idı 
után a másolatok, leírt gondolatemlékek a csabacsődi könyvek lapjain is megjelennek. 

Aranyos Ervin költı versrészletével élve zárom gondolataimat: „Hát kell a könyv! Létünk 
tanúja./ Egy kedves, régi, jó barát,/ melyben az ember bölcsen ırzi,/ életét tükrözı korát./ A 
könyv egy járat az idıben,/ amin keresztül közlekedsz./ Gyökérzet, mellyel mélyrıl jövı,/ 
komoly, s bölcs tanításra lelsz.” 

Csabacsőd, 2016. december 19. 
Dr. Sindely Pál 

 
 


