
A nyolcvanhatodik ünnepi könyvhét és a
tizennegyedik gyermekkönyvnapok jú-
nius 3-ai miskolci, egyben Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei megnyitója elõtt
már egy héttel hirdette a versvillamos
Miskolcon: Találkozzunk a könyvtéren!
Az idei könyvhéten több újdonsággal is
meglepte a miskolciakat a II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár. Általá-
nos iskolások bevonásával készült az 
óriáskönyv – benne egy diósgyõri mon-
dával –, középiskolások rajzolták, festet-
ték a helyi értékeket bemutató miskolci
kódex lapjait, Daruka Mihály interaktív
elõadásával megidézték a Vizsolyi Biblia
születését, és bemutatkoztak a slam poet-
ry mûvelõi is – és közben volt még sok-
sok játék, vetélkedõ, könyvbemutató,
aukció, író-olvasó találkozó.

Az ünnepi könyvhéten – június 3-ától
6-áig – könyvtérré változott Miskolcon
az Erzsébet tér, itt árusítottak a könyvke-
reskedõk, ide érkezett az óriáskönyv, itt
festették a kódexlapokat a diákok, és a
Kossuth-szobor elõtti nagyszínpadon
voltak a koncertek, pódiumbeszélgeté-
sek, zenés-táncos elõadások.

Kiss Gábor alpolgármester a nyolc-
vanhatodik ünnepi könyvhét és a tizenne-
gyedik gyermekkönyvnapok megnyitó-
ján köszöntõjében felidézte: az ünnepi
könyvhét gondolata Miskolcon fogalma-
zódott meg 1927. június 5-én, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedõk Or-
szágos Egyesülete közgyûlésén. A javas-
latot elõterjesztõ Supka Géza eredetileg
könyvnapról beszélt, amikor „ingujjban,
közvetlen, bohém formában” találkoz-
hatnak a könyvek alkotói és olvasói.
Szólt az értõ olvasás, a tiszta, világos fo-
galmazás fontosságáról is. 

Mint mondta: az írás és az olvasás
egymást feltételezõ fogalmak, de az író
és az olvasó egymásrautaltsága sem kér-
dés. Az írás akkor nyer értelmet, ha eljut
olvasójához, ha sikerül „feltámasztani
papírsírjából” az irodalmi alkotást.
„Azért vagyunk ma itt, hogy segítsünk
eljuttatni a könyvet az olvasójához és az
olvasót a könyvéhez” – fogalmazott az
alpolgármester.
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Könyvünnep Miskolcon – koncertekkel, kódexszel, óriáskönyvvel…

✒✒    Filip Gabriella

Versvillamos
Fotók: Körtvélyesi Éva

Buda Ferenc



Buda Ferenc József Attila-díjas, Kos-
suth-díjas költõ megnyitójában felidézte
elsõ olvasmányélményeit, mesélt azokról
a számára máig emlékezetes alkalmak-
ról, amikor édesanyjával a debreceni hí-
res-neves piacon, a Zsibongón válogat-
hattak a ponyvára került könyvek között.
Mint mondta, a színvonalas, értékes ol-
vasmányoknak köszönheti, hogy már
gyermekként meg tudta különböztetni a
valódi értéket a hamis szeméttõl. Buda
Ferenc szavait idézve: „jóra és rosszra
egyaránt fogékony gyermekként nem
kaptam rá a nyomtatott szemétre, attól
fogva mindmáig kifordul számból a szel-
lemi áleleség.” Felhívta a figyelmet arra,
hogy aki pénzt gyûjt, az a holnapra szá-
mít, aki könyvet, az a holnaputánra is
gondol.

A megnyitót követõen Orosz Gábor
zenészbarátaival énekelt verseket adott
elõ, majd a Kiss Kata zenekar muzsikált.
Közben megérkezett a várva várt óriás-
könyv is. A valamivel több mint két mé-
ter magas lapokat büszkén forgatták azok
a gyerekek, akik részt vettek a képek ki-
festésében. Az óriáskönyvben a Fölföldy
Sándor által szerkesztett Diósgyõri mon-
dák-regék címû, 1937-ben megjelent
könyvbõl a hatszáz éves mogyorófa tör-
ténetét dolgozták fel – képpel, szöveggel,
egyedi kivitelezésben – a könyvtár mun-
katársai.

A könyvhét jó alkalom volt arra is,
hogy bemutatkozzanak a városban mû-
ködõ öntevékeny együttesek, mûvészcso-
portok. Mint minden évben, most is ké-
szült – természetesen könyvjutalomért és
helyi kérdésekkel – irodalmi totó. 
A Lévay József Muzeális Könyvtárból
indult az irodalmi séta a könyvtérre, ahol
rendhagyó „lyukasóra” keretében Fecske
Csaba József Attila- és Szabó Lõrinc-dí-
jas költõ várta játékos kérdésekkel az iro-
dalombarátokat. A könyvtéren – rövid
beszélgetés keretében – mutatta be
Zavodni Gréta Virág az A szívem ezerkét-
százat ver egy perc alatt címû könyvét és
Kollár Klementz László az új novelláskö-
tetét. Az egyik sátorban folyamatosan
kézmûves foglalkozások voltak, és a
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középiskolások festették a Miskolci Érté-
kek Kódexének képeit – a város neveze-
tességeit: az avasi kilátót, a barlangfür-
dõt, a diósgyõri várat, az õskohót…
Nagy sikerû koncertet adott a Sebõ
együttes és a Sajtkukacz zenekar. A Diós-
gyõri Antikvárium közremûködésével
könyvaukció is volt a téren. Interaktív
programmal várták az érdeklõdõket a Va-
kok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Egyesületének, vala-
mint a Baráthegyi Vakvezetõ és Segítõ
Kutya Iskola Alapítványnak a munka-
társai. 

A könyvtár kezdeményezésére könyv-
és pénzadományt is gyûjtöttek a Kár-
pátalján élõk számára a Magyar Vöröske-
reszt megyei szervezetének közremûkö-
désével. 

De nemcsak a könyvtéren, a könyvtár-
ban is voltak programok a könyvhéten.
Itt találkozott olvasóival Temesi Ferenc
József Attila-díjas és Kossuth-díjas író. 

A Mûút a könyvtárba vezet címû sorozat
negyvenegyedik beszélgetésének vendé-
ge Karádi Éva, a Magyar Lettre felelõs
szerkesztõje és Háy János József Attila-
díjas író, költõ volt. A gyermekolvasók-
nak Csorba Piroska mutatta be Fecske
Csaba legújabb könyvét, a verses mesé-
ket tartalmazó A kelekótya király címû
kötetet. A könyvhét keretében találkozott
miskolci olvasóival Darvasi László Jó-
zsef Attila-díjas író is.

Csatlakozva a könyvtéri programok-
hoz a Herman Ottó Múzeum papszeri
épületében is voltak könyvbemutatók,
gyermekfoglalkozások, az udvaron pedig
olvasókert várta a vendégeket. 

Az ünnepi könyvhét miskolci rendez-
vényeit szervezõ II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár az idén is megje-
lentette – immár tizenötödik alkalommal
a Könyvheti Újságot. Természetesen az
alkalmi kiadvány borítójára is a versvil-
lamos került… ■
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Könyvnyomtatás Daruka Mihállyal


