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CCssöörrnnöökk  MMaarriiaannnn

MISKOLCON NEM CSAK EGY NAP 
VOLT A KÖLTÉSZET NAPJA



✒✒  Mindig is különleges volt Miskolc és

a költészet napjának viszonya, hiszen itt

született egy vers, amit „csillámló szikla-

falba” vésett az emlékezet – József Atti-

la Ódája. Az idén ennek is, és újabb

örömteli eseményeknek köszönhetõen

több mint egyhetes eseménysor kö-

szöntötte a magyar versek ünnepét a 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár szervezésében.

A központ, a „mag” természetesen

József Attila születésnapja volt. Régi ha-

gyomány, hogy április 11-én, délelõtt 

11 órakor írók és olvasók, költõk és

verskedvelõk találkoznak Lillafüreden,

ott, ahol a magyar költészet egyik leg-

szebb szerelmesverse született. 

Mint ismert, 1933 júniusában József

Attila részt vett az Írók Gazdasági Egye-

sülete (IGE) által Lillafüreden rendezett

íróhéten. Itt ült „csillámló sziklafalon”,

nézte a „hegyek sörényét” és hogy „el-

fut a Szinva-patak” – és itt találkozott

Marton Márta mûvészettörténésszel, az

Óda ihletõjével. A Palotaszálló alatti

függõkert lejáratánál régóta tábla õrzi

ennek emlékét, a József Attila-centená-

rium óta pedig egy alsóbb teraszon ott

áll a költõ szobra – ez a kettõ a hagyo-

mányos helyszíne a költészet napi meg-

emlékezésnek. 

A szobor körüli térség a függõkert

felújítása, 2013 óta a Költészet terasza

nevet viseli, és parkjában kõlapokra írt
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verssorok is erõsítik az ihletett hangu-

latot. 

Ebben az évben Finta Éva költõ

mondott ünnepi beszédet, amiben az új

kutatások eredményeinek tükrében

idézte fel a József Attila halálához veze-

tõ utat. Ugyancsak hagyomány, hogy a

szintén könyvtárunk által szervezett,

elõzõ évi városi versmondóverseny

gyõztese mondja el a zúgó vízesés mel-

lett az Ódát. 

Ám tavaly egy gimnazista lány,

Berndt Dóra gyõzött. Mivel az Óda fér-

fivers, így erre Balázs István elõadó-

mûvészt kértük fel, míg a fiatal nyertes

a függõkertben, a Költészet teraszán

tartott mûsor keretében szavalt József

Attilától. Másokkal, kicsikkel és profik-

kal együtt teremtve kitûnõ, hol elgon-

dolkodtató, hol vidám hangulatot, ami-

be még egy kis közös éneklés is bele-

fért.

A költészet napjához kapcsolódó

programok sora azonban már egy héttel

korábban elkezdõdött. Április 4-én hir-

dettük meg a könyvtár közösségi olda-

lán Vers és kép címmel játékunkat,

amelynek lényege az volt, hogy osszuk

meg egymással kedvenc versünket, de

ne csak a szövegét, hanem gondoljuk

tovább, készítsünk egy fotót, ami kifeje-

zi, megidézi a sorokat! Hiszen ma már

mindig kéznél vannak a kamerás tele-

fonok… Bár egyelõre nem voltunk túl

sokan, a feltöltött képek bizonyították,

milyen megsokszorozott erõvel tud hat-

ni egy egyszerû fotó néhány kifejezõ,

költõi sorral. 

A játék nyertesei többek között egy

verses CD-t kaptak ajándékba – ennek

bemutatója szintén költészet napi prog-

ram volt. Vers és zene felcímmel, április

7-én, a könyvtárban mutatta be a

Gömörország Egyesület Miskolci Akva-

rellek I. címû verses lemezét. A CD iga-

zi miskolci produktum. A városban élõ,

ide kötõdõ kortárs költõk – többek kö-

zött Cseh Károly, Csorba Piroska, Fecske

Csaba, Némethi Lajos, Szabó-Bogár Im-

re – verseibõl válogat miskolci kiadóval

és elõadókkal. 

Az élõ lemezbemutatón elhangzottak

versek, megzenésített versek, volt be-

szélgetés a költõkkel és az elõadókkal,

a népes közönség a CD mellett szép

emlékeket is magával vitt.

Kortárs költõkkel más rendezvénye-

inken is találkozhattak az érdeklõdõk.

„Költõ vagyok…” és érettségi tétel. Ez

volt a címe annak a beszélgetésnek,

amelyen Csorba Piroska, Vass Tibor és

Üveges Tamás, három miskolci kortárs

költõ beszélt versekrõl, irodalomról,

irodalomoktatásról. 

A költészet napi rendezvénysoroza-

tot egy igazi örömünnep zárta. Április

13-án köszöntöttük a március 15-én

Kossuth-díjjal kitüntetett Serfõzõ Simon

írót, költõt. A Múzsák Kertje Alapítvány

és a könyvtár közös rendezvénye a

színházba várta az érdeklõdõket, ahol a

szerkesztett mûsort követõen – közre-

mûködött Szabó Irén és Szatmári

György színmûvész; Balázs István és

Koncz Károly elõadómûvész, Kocsis

Csaba énekmondó, Ren Domonkos ta-

nuló – Jánosi Zoltán József Attila-díjas

irodalomtörténész, szerkesztõ, valamint

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere

méltatta a díjazottat. ■
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