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Hazánkban április 11-én, József Attila szü-
letésnapján ünnepeljük a költészet napját.
1964 óta országszerte irodalmi elõadások-
kal, megemlékezésekkel, koszorúzásokkal,
könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozók-
kal és versmondó versenyekkel, felolvasá-
sokkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta
emléke és a magyar líra elõtt.

Az idén ötvenéves fennállását ünneplõ
Miskolci Városi Könyvtár évek óta szervezi,
rendezi a lillafüredi mûsort, amelyben az
idén egy különleges világrekord-kísérlet is
szerepelt. 2010. április 9-én a Palotaszálló
függõkertjébe invitáltuk azokat, akik szeret-
tek volna részt venni abban a kísérletben,
hogy felállítsák a legnagyobb létszámú kö-
zös versmondás magyarországi rekordját. A
tervek szerint legalább 650 személyt vár-
tunk, hogy elszavalják József Attila itt írt
szerelmes versét, az Ódát.

„A rekordot remélhetõleg a nemzetközi
Guinness szervezet is elfogadja és bejegyzi,
hiszen ilyen próbálkozás még nem szerepel
az adatbázisukban” – mondta sajtótájékoz-
tatóján Borkuti László, a könyvtár igazgató-
ja. „A sikerben azért is bízunk, mert a nem-
zetközi szervezettõl elõzetesen megkapott
elõírások szerint történik a kísérlet. Mivel az
Óda férfivers, eredeti terveink szerint csak
férfiak szavalták volna, de a Guinness ezt
diszkriminatívnak találta, ezért bárki csatla-
kozhat a helyszínen a rekordkísérlethez.”

A könyvtár felhívására Miskolc vala-
mennyi középfokú oktatási intézményébõl
több mint háromszáz diák jelentkezett elõ-
zetesen a nem mindennapi megmérettetésre.
A „versenyzõk” a Majális-parkban gyüle-
keztek, ingyenes különbuszok szállították
õket az esemény színhelyére. Jómagam –
láthatósági mellényt viselve – itt adtam tájé-
koztatást a költészet napi ünnepi program
forgatókönyvérõl, tervezett menetérõl.

A Palotaszálló függõkertjénél munkatár-
saim várták a miskolci középiskolásokat, a
pedagógusokat, valamint a nagyszámú érdek-
lõdõt. A regisztrációt követõen a jelentkezõk
ajándékba kapták az Óda szövegét tartalmazó
emléklapot, valamint a Miskolci Városi
Könyvtár kiadásában erre az alkalomra meg-
jelent, 32 oldalas, Lillafüredet és környezetét
színes fotókon bemutató, reprezentatív külle-
mû, A/5-ös méretû album-verseskönyvet is,
amely a magyar mellett angol és német nyel-
ven is tartalmazta József Attila versét.

Az Óda keletkezésének történetérõl
Csorba Piroska gimnáziumi tanár, író be-
szélt. Mint fogalmazott: „Itt, a Bükk lábá-
nál, 1933 júniusában született az Óda címû
vers, amikor a lillafüredi Palotaszállóban az
Írók Gazdasági Egyesülete tartott konferen-
ciát, és József Attila beleszeretett az egyik
résztvevõbe, Marton Mártába. Õ ihlette az
Óda címû csodálatos verset, amely nemcsak
a magyar, hanem a világirodalom talán leg-
szebb szerelmes verse. Magyarország egyik
csodálatos helyén, Lillafüreden áll József
Attila szobra, hiszen itt született meg az
Óda, a Hámori-tó és a Palotaszálló mellett, a
hegyek lábánál, a mesés vízesés közvetlen
közelében. Lehet-e ezt az élményt fokozni?
Lehet. Például a mai különleges csoportos
versfelolvasással, amellyel valószínûleg si-
kerül megdönteni a Guinness-rekordot.” 

Ezt követõen a kulturális élet helyi kép-
viselõi, közmûvelõdési szakemberek és in-
tézményvezetõk koszorúzással tisztelegtek
József Attila emléke, a költészet napja, vala-
mint a lillafüredi írókonferencia emléktáblá-
ja elõtt.

Guinness-rekord Lillafüreden a költészet napján

✒✒    Zahuczky László

A rekorderek fõként
miskolci középiskolás

diákok voltak

A szerzõ felvételei



Majd Sebestyén István magyarországi re-
kordkoordinátor eligazítása következett. 
A Montázs Drámapedagógiai és Közmûve-
lõdési Egyesület vezetõje, Püspöki Péter
vezénylésével kezdetét vette a rekordkísér-
let. Az egyesület tagjai a mikrofonokkal el-
látott színpadról segítették a közös versmon-
dást. Rögtön a vers kezdetétõl Sebestyén
István számolásba kezdett, a függõkert leg-
felsõ szintjérõl gyors léptekkel egyre lejjebb
haladva, ujjával jelezte a megszámolt szava-
lókat. Mivel az Óda elég hosszú, bõven ju-
tott ideje a jelenlévõ rekorderek számbavé-
telére.

A helyszínen
tizenhat miskol-
ci középiskola
több mint há-
romszáz tanuló-
ja szavalt. Mel-
lettük pedagó-
gusok, a szerve-
zõ könyvtár
munkatársai –
köztük jóma-
gam –, az egye-
sület tagjai, a
helyi kulturális
élet szakembe-
rei vettek részt a
versmondásban,
de csatlakoztak
hozzájuk a magyar irodalom és költészet
iránt elkötelezettek, versrajongók, helyi írók
és költõk, az arra sétáló turisták, kirándulók,
a hotel vendégei, nyugdíjasok, a XVII. Ifjú-
sági Kardiológus Napokon részt vevõ orvo-
sok, a média képviselõi. 

„Sikeres volt a lillafüredi rekordkísérlet!
Sikerült megdönteni az eddigi hazai rekor-
dot” – mondta el az eredményt hitelesítõ Se-
bestyén István a jelenlévõknek. Az immár
világrekorderekké vált résztvevõk ezt öröm-
mel vették tudomásul, és tapssal köszönték
meg egymásnak közösen elért eredményü-
ket.

Borkuti László igazgató szerint a könyv-
tár e kezdeményezésével szerettük volna 
elérni, hogy a szokásosnál jóval többen láto-
gassanak el a költészet napja alkalmából Jó-
zsef Attila szobrához, az Óda keletkezési

helyszínéhez, másrészt pedig szerettük vol-
na megszólítani a fiatalokat is, ösztönözve
õket az olvasásra, a magyar irodalom és köl-
tészet olvasására, szeretetére, a közös vers-
olvasás élményére. Abban is bíztunk, hogy a
vers szövege, hangulata és a rekordkísérlet
emléke hosszú idõre megmarad a szavalók-
ban. Így utólag visszatekintve megállapít-
ható, hogy nem csak a rekordkísérlet lett 
sikeres és eredményes, hanem elõzetes vára-
kozásaink, számításaink is valóra váltak, be-
igazolódtak.

Az ünnepi mûsor zárását a Szinva-patak
vízesésénél álló József Attila-szobor meg-

koszorúzása 
j e l e n t e t t e .  
A 2005-ben
készült kom-
pozíció kü-
lönlegessége,
hogy a terasz
kõpárkányára
támaszkodó,
befelé figyelõ
költõ mellett
a párkányra
vetõdõ nõi ár-
nyék az Óda
soraiból raj-
zolódik ki. Itt
a város kultu-
rális vezetõi,

valamint az iskolák pedagógusai és magán-
személyek helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit, virágcsokrait Varga Éva Munkácsy-
díjas szobrászmûvész alkotásánál. Így ért
véget a költészet napja Lillafüreden.

A legnagyobb létszámú közös versmon-
dás korábbi rekordját Budapest VII. kerüle-
tében állították fel. Az Erzsébetvárosban ta-
lálható Alsóerdõsori Általános Iskola és
Gimnázium pedagógusai és tanulói – szám
szerint 635 személy – 2008. április 11-én
közel tízperces versmondás során tizenegy
József Attila-verset adtak elõ közösen az is-
kola aulájában.

Ezt a rekordot döntötte meg 2010. április 9-én
– a helyszíni összesítés szerint – 760, több-
ségében miskolci diák, nõ és férfi, idõs és 
fiatal, nyugdíjas és aktív dolgozó, turista 
és ifjú kardiológus. ■

Egyesével számolta meg a résztvevõket az elõtérben látható, 
rekordhitelesítõ Sebestyén István
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