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Ha Bonyhád és június,
akkor Völgységi

Könyvfesztivál

A Solymár Imre Városi Könyv-
tár 2005-ben ötödik alkalommal
rendezte meg az ünnepi könyv-
hét után sajátos könyvünnepét,
a Völgységi Könyvfesztivált.

A fesztivál mottójául Supka Géza gondolatait
választották: „… az évnek egyik napján az or-

szág minden városában és falujában könyvnap

rendeztessék (…) gerincét a festõi könyvvásár teszi

ki, amely a városnak lehetõleg valamely csendes

terén, amennyire lehetséges, históriai épületek

vagy természeti szépségek keretében folyik le…”

A historikus épület a Perczel-kúria, amelyet a
harmadik Perczel Béla a múlt század elsõ évti-
zedében építtetett, és parkjában a másfél évszáza-
dos tulipánfák adják az ideális környezetet, a
könyvtárosok, könyvtárbarátok pedig a tartalmat
a hagyományos rendezvénynek.

A fesztivál nyitónapján az idõjárás nem volt
kegyes a bonyhádiakhoz, így ezen a napon a
könyvtár falai közé szorultak a kiadók, a progra-
mok. Ismét beigazolódott, hogy sok jó ember, aki
egy ügyért dolgozik, kis helyen is elfér. Egy-egy
olyan program maradt csak el, amelynek minden-
képp a szabadtéri színpadon kellett volna helyet

kapnia. Szerencsére másnap hajnalban felállíthat-
tuk a sátrakat. A kiadók és a programok jelentõs
része – üdítõ lélegzethez  jutva – kiköltözhetett a
parkba.

A hagyományokhoz hûen a fesztivált a város
polgármestere, Potápi Árpád nyitotta meg. Ezt
követõen az Illyés Gyula Megyei könyvtár igaz-
gatója, Elekes Eduárdné köszöntötte a rendez-
vényt és ajánlotta a látogatóknak.

Az ünnepélyes megnyitóhoz kapcsolódóan az
országos patchwork-pályázat – melynek témája a
betû, a könyv, illetve egy-egy olvasmányélmény
volt – kiállításának megnyitójára, a beérkezett
pályamunkák értékelésére és a díjak átadására is
sor került. A kiállítás megtekintése után a foltvar-
rás kedvelõi Perjés Erzsébettel találkozhattak.

Honismereti vetélkedõ

A könyvtárban mûködõ honismereti szak-
kör a fesztivál elsõ napjára tervezte tanévzáró
mûveltségi vetélkedõjét. A vetélkedõ témája
Bonyhád és a Völgység történelme, építészete
és néprajza volt. A négyfõs csapatok tudásuk-
ról a Nagyné Fridrich Valéria által összeállí-
tott, nem könnyû, de igen színes feladatok so-
rán adtak számot. A gyerekek elõzetes feladat-
ként bonyhádi épületeket örökítettek meg rajz-
ban és üvegfestéssel, valamint videofilmet ké-
szítettek a város nevezetességeirõl. Az alkotá-
sokat kiállítás keretében mutatták meg a feszti-
vál látogatóinak, míg a videofilmet a vetélkedõ
után közösen nézték meg.



10  • Könyvtár i Levelezõ/lap • 2005. augusztus

Népzene és irodalom

A Bartina zenekar – immár négy éve – rend-
szeres résztvevõje a Völgységi Könyvfesztivál-
nak. Igyekeztek minden alkalommal más-más
megvilágításban mutatni az irodalmat, de mindig
a népköltészet irányából. Gyermekmûsorukban
ezúttal a „muzsikáló szerszámok” keltek életre, a
muzsika szárnyain elröpítve a hallgatóságot a
gyermekdalok õsi világába.

A felnõtteknek több összeállítással is kiruk-
koltak. Ezek közül is elsõként a Kárpát-medence
tájegységei elevenedtek meg zenében, amihez egy
nagyméretû dialektus-térkép szolgált kalauzul. A
Jó bort a magyarnak címû mûsorban már törté-
nelmi borvidékeink népdalai csendültek fel Ham-

vas Béla avatott gondolatai társaságában. Bár a
szerzõ nagyszabásúra tervezett borkatalógusa nem
készült el, mégis különlegesen intuitívek az egyes
borokról megfogalmazott sorai.

Idei mûsoruk, a Szellemidézõ, három nagyfor-
mátumú XX. századi szerzõ kissé talán filozofi-
kusnak tûnõ gondolatait, az egyetemes emberi
értékekrõl, magyarságról alkotott véleményét fogta
csokorba, felerõsítve õket a népzene századokon
át kristályosodott érték-magvaival. Hamvas Béla,
Márai Sándor és Wass Albert megidézett szelle-
me az „örök igazságok” folklór-ágyán a minden-
ség igézetével kísértette meg a hallgatóságot.

Jókai Anna Ismét Bonyhádon

Jókai Anna íróval – aki 2003 után ismét meg-
tisztelte a Völgységi Könyvfesztivált – a nyitó
napon találkozhattak az irodalombarátok. Az író-
nõ a rá jellemzõ közvetlen stílusban beszélt világ-
nézetérõl, irodalmi indíttatásáról és a mai írástu-

dók felelõsségérõl. Ahogy fogalmazott, õ a sors
kegyeltje, de a feladat, amit a sors ráruházott, nem
könnyû.

„Az Írás szerint gyümölcsérõl ismerik meg a
fát. Ehhez én hozzáteszem – mondta Jókai Anna
–, hogy az valódi termés legyen, ne valami kau-
csuk, ne valami mûanyag alma vagy szõlõfürt.
Magot nevelni a hervadásban: csak a növénynek
egyszerû. Nekünk nagyon nehéz! (…) a fiatal
lehet szétszórt és a maga szintjén mégis eredmé-
nyes – az öregnek azonban szüntelenül összpon-
tosítania kell. Az öregség nem nyugalom, hanem
megfeszített akarat. Két mankónk: az önirónia és
a bátorság. (…) Az írónak nem rejtvényt kell
feladnia, hanem segítõ, eligazító üzenetekkel kell
megajándékoznia az olvasókat.”

Hegedûs Éva ajánlásával betekintést nyerhet-
tünk az írónõ új könyveibe is, a Breviáriumba és
az ünnepi könyvhétre megjelent kiadványokba.

Az elismertség és a szeretet megnyilvánulásá-
nak tudható be, hogy ezen a komisz, hideg, esõs
június délutánon is közel százan voltak kíváncsi-
ak a prima primissima díjas írónõre.

Kárpátok-koszorú

Vendégünk volt Mályi József, a Magyarorszá-
gi Kárpát Egyesület alelnöke, aki Kárpát-koszorú
expedíciók címmel tartott diavetítéses elõadást.
Több mint háromszáz diakép segítségével nyer-
tek bepillantást az érdeklõdõk a két expedícióba,
amelyeket az elõadó vezetett a Kárpátok gerince
mentén Orsovától Dévényig. Az elsõ Kárpát-
koszorú expedícióra 1995–96 telén került sor, míg
a második expedíció 2004. május 1-jén, Magyar-
ország európai uniós csatlakozásának napján in-
dult, így téli és nyár képeket is láthattunk ugyan-
azokról a tájakról. Az expedíciók Magyarország-
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gal együtt hét országot érintettek, teljesítõik kb.
2600 kilométert gyalogoltak a négy és fél hónap
alatt. Élményszerû, tartalmas elõadását könyvaján-
lásokkal fejezte be.

Helyi szerzõk

A könyvfesztiválon már hagyomány a helyi
szerzõk blokkja is, amelynek szerencsére mindig
akad aktualitása. 2005-ben négy ilyen író-olvasó
találkozóra, könyvbemutatóra került sor.

Kolta László Egymásért és soha ellen – írók-
költõk Bonyhádról címû munkáját a városi könyv-
tár jelentette meg. Ez a helytörténeti munka rend-
hagyó honismereti szöveggyûjteményként is fel-
fogható. A történelemtanár, helytörténész gyûjte-
ménye – kiegészítve utalásokkal – azokat az iro-
dalmi alkotásokat (verseket, novellákat, drámá-
kat) mutatja be egészben vagy részletekben, ame-
lyek bonyhádi vonatkozásúak. A szerzõ és a ki-
adó reméli, hogy a részletek, szemelvények fel-
keltik az olvasó kíváncsiságát s arra késztetik,
hogy a teljes mûvet is elolvassa. Az elsõ írás 1735-
ben íródott, az utolsó 2005-ben. A mintegy negy-
ven szerzõt felsorakoztató gyûjteményben a helyi
szerzõkön túl találkozunk Vörösmarty Mihállyal,

Móricz Zsigmonddal, Illyés Gyulával és még
sorolhatnánk. A fesztivál másodnapján Németh

Kristóf Kazinczy-díjas színmûvész a kötetben
szereplõ, Nesze neked bál! címû novellát is elõadta.

A pécsi Pro Pannónia Kiadó az idei eszten-
dõben két „bonyhádi” szerzõnek az ünnepi könyv-
hétre megjelent munkáját mutatta be. Gutai Ist-

vánnak, a paksi városi könyvtár igazgatójának
Gyönyörû a szibériai erdõ címû kötetével ismer-
kedhettünk meg Szirtes Gábor kiadóvezetõ aján-
lásával. A könyv négy részbõl áll. Az elsõben a
Gulág, a másodikban 1956 túlélõinek vallomását
olvashatjuk, a könyv másik két fejezete szociog-
ráfiákat tartalmaz. Az egyik írás Paks elmúlt ti-
zenöt évének közéletébe enged bepillantást. A
szerzõ érzékenyen odafigyel az emberek vélemé-
nyére, keményen fog a tolla, amikor a különbözõ
politikai visszaélésekrõl, botrányokról ír. A ne-
gyedik részben Gutai István szülõfaluját, Sárpilist
ismerhettük meg.

Az immáron hatkötetes, Hidason élõ, Bony-
hádon tanító vadász-író, Videcz Ferenc korábbi
könyvei nemcsak idehaza, de a határon túl is is-
mertek. A választékos, míves stílusú író most
Tucatversek címmel jelentette meg lírájának vá-
logatott darabjait. (Ez a szerzõ hatodik önálló
kötete.) A közelmúltban a kötetben is megtalál-
ható Natura regnans szonett-ciklusával országos
pályázat nyertese volt. A kötet ironikus címe utal
a szerzõ humorára és értékközpontú szemléletére:
„hat évtizede már, hogy béna teknõcként cipelem
/ csontritkulásos erkölcsû világunkban / egyre
inkább felpuhuló, / védelmet nem nyújtó / tisztes-
ség-páncélomat.”

László Péter Fehérlaposok címû tanulmány-
kötetének harmadik, bõvített kiadása a felvidéki
magyarság Magyarországra érkezését dolgozza fel.
A szerzõ hangsúlyozza, hogy ez a mû nem a
felvidékiekrõl szól, hanem a mindenkori, megalá-
zott kisebbség kálváriáját írja le. Azokét, akiket
az õsi szülõföldjükrõl elûztek, akiknek olyan
nehéz az újrakezdés. A szociográfiai mû mintegy
százezer ember sorsát mutatja be.

Mesekucorgó,
ahova felnõtt is beléphet

A mesekucorgó évrõl-évre a fesztivál legnép-
szerûbb pavilonja. Itt a gyerekek részére az író-
olvasó találkozókon és könyvbemutatókon túl a
három nap alatt kézmûves, játékos, ügyességi

„Egymásért és soha ellen”

Írók és költõk
Bonyhádról
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foglalkozásokat, bemutatókat szervezünk. Az idei
esztendõben a gyerekek találkozhattak Sohonyai

Edittel, Tüskés Tündével, Kovács Gáborral.
Sohonyai Edit könyveirõl és a kamaszkor

gondjairól beszélgetett a gyerekekkel. Saját ka-
maszkora humoros bemutatása és elsõ személy-
igazolványának közszemlére tétele után a hallga-
tóság fiú tagjait megtanította a lányokkal kezet
fogni, hasznos tanácsokkal látta el õket ismerke-
dés-ügyekben is.

Tüskés Tündét
eddig kevesen is-
merték Bonyhádon.
Bemutatkozásakor
barátságos szavaival
az elsõ pillanatban
elvarázsolta közön-
ségét. Gyerek és fel-
nõtt egyaránt nagy
érdeklõdéssel hall-
gatta a búza- és ka-
lászdíszek készítésé-
rõl, a technika törté-

netérõl szóló elõadását, amelyet rögtönzött kéz-
mûves bemutatóval illusztrált. Az elõadás után
mindenki kipróbálhatta a búzaszívek és a kalász-
virágok készítését.

A szervezett programok mellett a három nap
alatt a helyi kreatív bolt tulajdonosa a most nép-
szerû kreatív hobbitechnikákkal (gyöngyfûzés,
gipszöntés, origami stb.) ismertette meg a gye-
rekeket.

Kovács Gábor rendhagyó hangszerbemutatója
során a hallgatóság húsznál is több hangszerrel is-
merkedhetett meg, sõt ki is próbálhatta õket. Az
énekmondó megzenésített verssel színesítette elõadá-
sát. Nádsípot készíthetett, akinek kedve volt.

Az idei évben elõször volt vendégünk Buci

Bohóc, aki – miután megtöltötte zsebeit osztogat-
ható apróságokkal – bevetette magát a gyerekek
közé. A „holt” idõkben játékokat improvizált,
divatbemutatót és táncversenyt szervezett, ügyes-
ségi versenyre hívta a gyerekeket.

Ment-e a könyvek által
elõbbre a világ?

A kiadók közül a Nap és a Mentor Kiadó
bemutatkozóját emeljük ki.

A Nap Kiadó azon kiadók egyike, amelyek az
elsõ alkalomtól kezdve, minden évben segítõ je-
lenlétükkel támogatják a Völgységi Könyvfeszti-
vált. Idei kiadványaikat Domokos Mátyás akadé-
mikus ajánlotta a hallgatóság figyelmébe. Azt
mondta: könyvek által ment is meg nem is a világ
elõbbre. Mert könyvek nélkül a tudományunk,
amin életünk alapszik, füstté válna, semmibe vesz-
ne. Amikor azonban az erkölcsrõl gondolkodunk,
akkor úgy érezzük, hogy az emberiség erkölcsi
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kultúrája nem ment elõbbre. Sokszor azt érzi az
ember, amit Vörösmarty érzett, s elfogja a kétely.
Van-e haszna, nemesítõ ereje annak a sok szép
szónak, bölcsességnek? De ha kétségünk támad
is, nem szabad, hogy annyira elkedvetlenítsen
bennünket, hogy elforduljunk a könyvtõl, a
könyvtártól. Én úgy látom itt a könyvfesztiválon,
hogy van remény. S azt is látom, hogy aki anya-
gilag nehezebben engedheti meg magának, hogy
egy-egy mûvet megvegyen, akinek valamilyen
áldozatot jelent a könyv megvásárlása, az termé-
szetszerûleg jobban meg is becsüli azt. Tehát
bizakodó vagyok, nekem a könyv jelenti az éle-
temet. Nem a kereskedelmi oldalt nézve, hanem
azért, mert könyvek nélkül, kultúra nélkül nem
ember az ember – összegzett az elõadó.

A marosvásárhelyi Mentor Kiadó az idén elõ-
ször vett részt a Völgységi Könyvfesztiválon,
házigazdája a Wass Albert Törzsasztal volt. A
kiadó vezetõje, Káli Király István mondta a be-
mutatkozó kapcsán: „Minden kiadó életében van-
nak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodik, mert
könyvei nem keresettek mindenütt. Úgy éreztük,
hogy Magyarország déli része, a Dél-Dunántúl is
olyan hely, ahol nem ismerik a Mentor Kiadó tevé-
kenységét, azt, hogy milyen értékek teremnek ná-
lunk. Ezért is éreztük úgy, hogy feltétlenül el kell
jönnünk ide, részt kell vennünk a bonyhádi könyv-
napokon. (…) Eddig is sok szépet hallottunk errõl
a kisvárosról, azokról az emberekrõl, akik itt élnek,
akiknek elkötelezettségük a magyarság, s akik elkö-
telezettek egymás iránt. Úgy gondoljuk, hogy van a
tarsolyunkban olyan érték, olyan kincs, amivel ér-
demes volt idelátogatni. Hiszem, hogy nem egyedi
alkalomról van szó.”

A Mentor Kiadó legfrissebb kiadványainak
ajánlása után könyvheti kiadványukat, Csávossy

György A bor dicsérete címû kötetét mutatták be.

Vendégünk volt a Nagyenyeden élõ szerzõ is.
Az antológia a ma nyolcvanéves szerzõ koráb-
ban megjelent írásainak válogatott gyûjteménye,
életmûvének szép keresztmetszete. „Jó boroknak
szép hazája, Erdély. Kékeslila hegycsúcsaival,
zöld karinges fenyõivel, füzekkel szeretkezõ, tük-
rös folyóival, vártemplomaival és fejfáival, ke-
nyerével és borával – ez a mi földünk.... Szõlõ-
tõkék imádkozó sora, pincék szentély-homálya:
Erdély. A szülõföld, mely a barátság otthona kell,
hogy legyen, mivel a bor a barátság itala. Így
Erdély baráti asztalára helyezem szõlõirõl és bo-
rairól szóló írásomat.”

A könyvbemutató folytatásának is tekinthetõ
Kiss Pál István „zenés irodalmi borfelmutatása”,
ahol az irodalom volt a bornál vendégségben. A
magyar „borversek” (többségükben énekelt ver-
sek) elõadása és a szekszárdi, valamint a völgy-
ségi borvidék remekei egyszerre nyújtottak élve-
zetet a léleknek és ízlelõbimbóinknak.

Nagy találkozások embere –
Schäffer Erzsébet

A fesztivál egyik legsikeresebb programja a
Schäffer Erzsébet újságíróval, íróval való találko-
zás volt. Sikerének titka, úgy gondolom, írásai-
nak egyedi hangvételével, lényeglátásával, õszin-
teségével magyarázható. Az írónõ nyitott szem-
mel jár a világban, hisz az emberek közötti talál-
kozások szerepében. Ahogy mondja, életünk
meghatározói a pici történések, a kicsi dolgok,
amikbõl sokkal több van, mint az egy kezünkön
megszámolható nagy dolgokból. Vallja, hogy õ
is azon kevés ember közé tartozik, aki a mai vi-
lág felszínessége, harsánysága ellen megy, aki
keresi a helyét ebben a zajos világban. Hisz ab-
ban, hogy ha az ember a jóra törekszik, akkor
nem baj, ha a mindennapokban idõnként elbukik.

Antal Mária

Csipkeverés


