
Móra Ferencrõl napjainkban is több vá-
rosban, településen emlékeznek meg
évente. Kiskunfélegyháza szülötte, Sze-
geden kezdi újságírói pályáját és Tömör-
kény István halála után átveszi az akkor
Kultúrpalota néven mûködõ múzeum
igazgatását, Csókán nyolc szezonban vé-
gez régészeti ásatásokat, Budapesten
végzi egyetemi tanulmányait, és még
folytathatnánk a sort. Itt merülhet fel a
kérdés, hogyan fonódott össze Móra és

Miskolc neve?
Móra 1905-ben járt elõször Miskol-

con, a Vidéki Hírlapírók Országos Szö-
vetsége közgyûlésén, ahol Kulinyi Zsig-
mondra emlékezett. Ekkor ismerkedett
meg Leszih Andorral, a Borsod-Miskolci
Múzeum igazgatójával. A kettõjük közöt-
ti barátság azonban csak 1908-ban vette
kezdetét, mégpedig a Közgyûjtemények
Országos Felügyelõsége által Kolozsvá-
ron rendezett kéthetes régészeti tanfolya-
mon, ahol egy szobába kerültek, így a
szakmai megnyilvánulásokon kívül volt
alkalmuk megismerni egymást magán-
emberként is. 

Utoljára 1933-ban járt Miskolcon.
Május 15-én a Zenepalotában Õszinte
vallomások címmel beszélt nagyszámú
hallgatóság elõtt az írói mesterségrõl, a
regények születésérõl és irodalompoliti-
kai kérdésekrõl.

Móra Ferenc 1934. február 8-án meg-
halt. Az utolsó itt töltött nap emlékére ba-
rátai minden év május 16-án összegyûl-
tek a Marjalaki-pincében, és annak falán
márvány emléktáblát helyeztek el, ame-
lyen ez a felirat áll: 

„ITT VOLT UTOLJÁRA 
GONDTALAN ÉS BOLDOG 

MÓRA FERENC 
1933. május 16.”

Az utolsó baráti összejövetelt, Móra-
emléknapot 1950-ben tartották a Nagy-
avas Középsõsor 648-as számú pince
elõtt, amit 2007-ben olyan támogatók se-
gítségével elevenítettek fel, mint a Vas-
asztal Társaság, a Miskolci Városszépítõ
Egyesület és a Diósgyõrért Közhasznú
Alapítvány. Azóta ápoljuk újra Miskol-
con ezt a kulturális hagyományt.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár Móra Ferenc Könyvtára
2010. május 17-én vette föl az író nevét,
és azóta is minden évben ünnepélyes ke-
retek között idézi föl a széppróza meste-
rének alakját. A hagyományt folytatva –
Prókai Margitnak, a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatójá-
nak köszöntõ szavai után – az idén is szí-
nes mûsor várta a vendégeket és a kis-
diákokat.

Az Avastetõi Általános Iskola harma-
dik osztályos tanulóinak kezében a me-
sékbõl oly jól ismert gyümölcsformák,
mint a „csengõ barack”, a „mosolygó 
alma”, vagy éppen a körtemuzsikára em-
lékeztetõ körte, mind egy-egy Móra-idé-
zetet rejtettek. 

A gyerekek a részletek felolvasása
közben nem annyira nézõivé, mint in-
kább szereplõivé váltak a programnak, és
máris ott élhettek az író történeteinek vi-
lágában, a könyvtár mesefája pedig egy-
re gazdagabban termõ fává változott. Ez
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a korosztály – ha nem is mindenki – már
megismerkedett Móra Ferenc meséivel,
és közülük sokaknak elsõként olvasott
regénye a Kincskeresõ kisködmön. Mint a
késõbbiekben kiderült, már van jól kiala-
kult képük a legendás író szellemi örök-
ségérõl.

Vészits Andrea, Móra Ferenc déduno-
kája, az idén is örömmel fogadta el meg-
hívásunkat. Maga is az írói mesterség
folytatója és dramaturg. Forgatókönyv-
írója olyan magyar filmeknek, mint pél-
dául Az ajtó, a Rokonok, a Zimmer Feri
vagy a Sztracsatella, és dramaturgja a
Macska a forró bádogtetõn címû színda-
rabnak, mely munkájáért Balázs Béla-dí-
jat kapott. A gyerekek részérõl is fölme-
rült a kérdés, vajon milyen rokoni szálak
fûzik az íróhoz. Móra Ferenc lánya Móra
Anna volt – a mesékben Panka néven ta-
lálkozhattunk vele –, késõbb Vészits
Endréné, akinek két gyermeke született,
a nagyapa által „Vadember”-nek becézett

Vészits Ferenc és Vészits Márta,
„Mötyõ”. Vészits Andrea pedig Vészits
Ferenc lánya.

A vele való találkozások mindig em-
lékezetesek, ami természetességébõl,
kedves egyéniségébõl fakad. Magával ra-
gadó mesélése közelebb hozta az írót a
hallgatósághoz. Mindig akad néhány ér-
dekesség a múltból, ugyanakkor megtud-
hattuk, hogy az országban hol, milyen
eseményekkel elevenítik föl Móra alak-
ját. Nagy átéléssel varázsolta a közönség
szeme elé Móra mesebirodalmát, azt az
interaktív kiállítást, amelyet elõször a
szegediek csodálhattak meg a Móra 
Múzeumban. Jelenleg a kecskeméti Cif-
rapalotába költözött, itt lehet megtekinte-
ni június 30-áig. 

Bemutatta az Idõfutár címû, nemrégi-
ben megjelent öt részbõl álló sorozatot,
amelynek a második résztõl õ is társszer-
zõje. Egy nagyon izgalmas, pörgõs, hu-
moros ifjúsági regényciklusról van szó.
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Érdekesség, hogy rádiójáték változata
megelõzte a regény megjelenését. A ka-
landos történetbõl ítélve olyan olvas-
mányt ajánlott a gyerekek figyelmébe,
amit biztosan szívesen vesznek majd ke-
zükbe, mert kitûnõ nyári kikapcsolódást
ígér. 

A találkozás végén a gyerekek szûnni
nem akaró kérdésáradattal fordultak ven-
dégünkhöz. A válaszokból sok értékes in-
formációra derült fény Móra életével
kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy még
regényeit is szinte hibátlanul írta végig,
például a Hannibál föltámasztásában el-
sõ olvasatra összesen négy javítás volt.
Érdeklõdtek a család szokásairól, vala-
mint Vészits Andrea és a dédapja közötti
viszonyról. 

Mindez arra enged következtetni,
hogy Móra Ferencet nem felejtették el,
mûveinek tartalma, mondanivalója, pá-
ratlan humora ma is elvarázsolja a gyer-
mekolvasót. Vészits Andrea hangot is
adott meglepetésének, elégedettségének,
és nagyon megdicsérte a kisdiákokat,
akik körülvették, dedikálást kértek, mi-
közben kíváncsiságuk nem hagyott alább.
Jó érzés tudni, hogy a miskolci Móra Fe-
renc Könyvtárból ilyen pozitív benyomá-
sokkal távozott, a jelenlévõ tanulók pedig
sok új ismerettel gazdagodtak.

A felolvasásokat, beszélgetéseket ve-
títés és a Miskolci Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola diákjainak
muzsikája tette még hangulatosabbá. 
A mûsor végén a jelenlévõk megtekint-
hették a könyvtár Móra Ferenc – Portrék
és életképek címû kiállítását.

Az ünnepélyes délelõtt az egykori
helyszínen, a Móra-pincén elhelyezett
emléktábla megkoszorúzásával fejezõ-
dött be. ■
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Olvasóvá nevelés a könyvtárban, azaz Cs

Olvasni „nem divat”. A felnõttek körében
is egyre ritkább az olvasás – még az alka-
lomszerû is, de a rendszeres olvasás még
inkább –, így nem valószínû a megfelelõ
minta átadása. A televízió és a számító-
gépes játékok a gyerekek körében külö-
nösen háttérbe szorítják a könyveket. Ez
a tendencia semmiképpen sem egészsé-
ges, ám az iskolai kötelezõ olvasmányok
ritkán teszik könyvrajongóvá az olvasni
épphogy megtanult kisiskolásokat.

Erdei Pálma szociológus – három ol-
vasó gyermek édesanyja – úgy vélte, ér-
demes lenne kedvet csinálni a kicsiknek
az olvasáshoz egy nekik szóló, érdekes,
izgalmas és igényes könyvsorozat segít-
ségével. Mary Pope Osborne Csodakuny-
hó sorozatának szervezett, ám játékos
formában való közös feldolgozása, pozi-
tív élményekhez kapcsolása révén remél-
te elérni az alábbi célokat:

• rávenni az olvasókönyvön kívüli ol-
vasásra elsõ osztályos gyerekeket, akik
csak nemrég ismerkedtek meg a betûk-
kel,


