
KLL • 2016/08

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dézsi János
ÜNNEPI KÖNYVHÉT GYULÁN

21

✒✒  2016-ban Gyula városa volt a nyolc-

vanhetedik ünnepi könyvhét és a tizen-

ötödik gyermekkönyvnapok hivatalos

vidéki helyszíne. Önmagában ez az

adat talán nem sokat mond olvasójá-

nak, éppen ezért néhány dologgal ár-

nyalni érdemes a közlést.

Az elmúlt idõszakban hasonló meg-

tiszteltetés érte Székesfehérvárt, Szege-

det, Gyõrt, mely városokkal nagyságban

Gyula nem vetekedhet, bár kétségtelen,

hogy hírneve van a településünknek. 

A gyulai könyvhetet évrõl évre a Mo-

gyoróssy János Városi Könyvtár szerve-

zi, amelynek kollektívája így rendelke-

zik némi rutinnal, ám ettõl függetlenül

komoly kihívásnak érezte minden mun-

katársunk, hogy hivatalos helyszínként

megfelelõ, méltó programot valósítsunk

meg. Ráadásként (ez talán a Magyar

Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-

sülése számára is pozitívumként hatott

a választásban) 1836-ban Mogyoróssy

János, a Wenckheim-uradalom gazda-

tisztje a gyulai katolikus iskolában aján-

dékozással nyilvános könyvtárat hozott

létre, ami egyben azt is jelenti, hogy

könyvtárunk 2016-ban ünnepli alapítá-

sának száznyolcvan éves évfordulóját.

A Várfürdõ, a Várszínház, s újabb elem-

ként a Gyulai Almásy-kastély Látogató-

központ kínálatával nem könnyû verse-

nyezni, s a városi könyvtárnak ez nem

is feladata, ám ez alkalommal vala-

mennyien úgy gondoltuk, szeretnénk

picit a rivaldafénybe kerülni.

A könyvhét rendezvénye Gyulán ál-

talában valóban egy hét szokott lenni,

melynek során naponta egy, legfeljebb

két program zajlik, s rendszerint kétna-

pos szabadtéri könyvkiállítást és vásárt

tartunk a városközpontban felállított



sátrakban. Ebben az esztendõben eltér-

tünk a hagyományoktól, s három napon

keresztül szabadtéri kiállítás és vásár

mellett kínáltuk rendezvényeinket az

érdeklõdõknek. Gyulán népszerû a kor-

társ irodalom, több alkotó is kötõdik a

városhoz. Szabadtérre tervezett hivata-

los megnyitónkhoz természetes módon

gondoltunk tehát olyan szerzõre, köny-

ves szakemberre, aki városunk szülötte.

Az egyeztetések végeredménye az lett,

hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztõk Egyesülése elnökségi tagja-

ként Katona Ildikó köszöntötte az ér-

deklõdõket, majd a Gyulára gyakran

hazalátogató Szabó Tibor Benjámin író,

az Athenaeum Kiadó fõszerkesztõje tar-

totta meg elgondolkodtató nyitóbeszé-

dét a szép számú közönségnek. (Ma-

gunk között jegyzem meg, hogy Tibor

könyvtár szakot is végzett, s egykor 

kollégaként szakmánkban dolgozott:

emiatt még szívesebben láttuk õt prog-

ramunkon.)

Az esztendõ során több alkalommal

is igyekszünk felhívni a figyelmet alapí-

tásunk száznyolcvanadik évfordulójára.

A Gyulán mûködõ Békés Megyei Levél-

tár munkatársaival már 2015 õszén el-

határoztuk, hogy közös szervezéssel

megvalósítunk egy szakmai tanácsko-

zást, amelynek apropóját az évforduló

adja. A könyvhét elemeinek összeállítá-

sakor pedig kézenfekvõnek tûnt, hogy

a tanácskozást ekkorra idõzítsük. Így a

június 9-én 10 óra 30-tól megtartott hi-

vatalos megnyitót követõen, 11 órától

került sor a konferenciára könyvtárunk

díszes Simonyi-olvasótermében. A Gyu-

la, a könyves kultúra városa címmel le-
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zajlott tanácskozáson Kósa László

(egyébként szintén egykor Gyulán élt)

akadémikus és Dusnoki-Draskovich Jó-

zsef egyetemi adjunktus elõadása mel-

lett a levéltár három munkatársa, Héjja

Julianna Erika, Erdész Ádám és Bódán

Zsolt beszélt a könyvtár alapításáról, a

város könyves hagyományairól, míg

Elek Tibor irodalomtörténész a jelenko-

ri gyulai irodalomról, írókról beszélt a

hallgatóságnak.

Természetesen nem akarom prog-

ramról programra elsorolni a rendezvé-

nyeket, de néhány momentumot azért

szeretnék kiemelni. Az idõjárás kegyes

lévén hozzánk, minden tervezett prog-

ramot meg tudtunk tartani. Ez szám 

szerint – nem ideértve a szabadtéri

könyvkiállítást és vásárt – összesen hu-

szonkét eseményt jelentett, melyeken

közel kétezer résztvevõt regisztráltunk.

Vendégünk volt Péter Erika író, költõ;

Szabó Tibor Benjámin író, fõszerkesztõ;

Kele Dóra, az InstaVers kötet szerkesz-

tõje; Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó igaz-

gatója; Gróh Gáspár irodalomtörténész;

Jankovics Marcell Kossuth-díjas alkotó;

Csomós Éva újságíró; Berg Judit József

Attila-díjas író; Kötter Tamás író; Kiss

Ottó József Attila-díjas költõ, író, Lovász

Andrea és Kiss László író (mindhárman

gyulaiak); Basch Péter slammer, költõ;

Laboda Róbert slammer, költõ; Molnár

Krisztina Rita író, Luzsi Margó könyvtá-

ros kollégánk Egerbõl; valamint Jeanne-

Marie Wenkcheim Dickens grófnõ. 

Külön örömmel vettük, hogy az aradi

Kölcsey Egyesület vezetõi és alkotói két
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napon át velünk voltak: Jankó András,

Csanádi János, Berecz Gábor, Brittich

Erzsébet, Szabó Péter és Szép Mária Te-

rézia képviselte õket. De nem feledkez-

hetünk meg a Zrínyi Kiadóról sem,

amely köteteivel és bemutatójával részt

vett programunkban. Szabadtéri koncer-

tet adott a Téglás Zenekar, a Gyulai Ifjú-

sági Fúvószenekar, a Palinta Együttes,

valamint a Mentés Másként Együt-

tes. Igazi csemege volt a záró program,

amelyre bizony csak tizennyolc éven fe-

lülieket vártunk. Elek Tibor József Atti-

la-díjas irodalomtörténész, a Bárka fo-

lyóirat fõszerkesztõje erre az estre a 

folyóirat íróinak, verselõinek erotikus

mûveibõl válogatott egy felolvasóestre

valót. A mûveket az írók, illetve közre-

mûködõ színészek tolmácsolásában

hallhatták az érdeklõdõk, egy fáklyafé-

nyes kerti parti keretében.

A programsorozat lezárását követõen

többen is elismeréssel illették munkán-

kat. Magam persze sosem vagyok elé-

gedett, hiszen azt szeretném, ha min-

den eseményt teltházas érdeklõdés 

kísérne. Belegondolva azonban, hogy

mindeközben színházi elõadások, csa-

ládi napok, testvérvárosi küldöttségek

fogadása és hivatalos rendezvények is

zajlottak városunkban, nem is beszélve

a foci-Eb kezdetérõl, úgy érzem, nem

lehet okuk panaszra. Különösen jó ér-

zés volt olyan résztvevõvel találkozni az

egyik programunkon, aki kifejezetten a

rendezvényünk miatt utazott Gyulára 

a fõvárosból. (Kétszázhúsz kilométer

azért nem csekély út!) Egyelõre azon-

ban hasonló szervezésre nem készü-

lünk a közeljövõben. Talán húsz év

múlva, hiszen mégiscsak kétszáz éve-

sek leszünk! ■
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