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II. Wass Albert nap
Bonyhádon

Sajgó forrás, jajongó fenyves-illat,
Magyar sziklát törõ magyar gyökér,
Magyar gondolat – kérges, ösztövér –
Él bennünk; lehullt betlehemi csillag

(Videcz Ferenc)
Az idei tél talán egyik
legzordabb, legkemé-
nyebb napján – január
7-én – két-háromszá-
zan jöttek el Bonyhád-
ra, a Solymár Imre
Városi Könyvtárban
másodszor megrende-
zett Wass Albert vers-
és prózamondó verseny döntõjére.

A szavalóverseny meghirdetésével – szándé-
kunk szerint – a magyar nemzeti értékrendet
tükrözõ irodalmi alkotások avatott, átélõ tolmá-
csolásával korunk értékvesztõ folyamatai ellen
kívánunk szót emelni. A 2005 szeptemberében
meghirdetett pályázatunkon nem csupán Wass
Albert mûveivel vehettek részt a versenyen az
indulók, hanem valamennyi Balassi Kard kitün-
tetésben részesült magyar költõ életmûvébõl is
választhattak bemutatásra szánt mûvet. Ezt a
lehetõséget azért vezettük be, mert – bár csak
posztumusz – maga Wass Albert is részesült e
díjban. Hisszük, hogy a szavalóverseny is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a ma még méltatlanul hát-
térbe szorított, kevésbé ismert költõk ismertebbé
váljanak. A Balassi Kardot a költõtársadalom ítéli
oda az arra érdemesnek tartott pályatársnak. Van
egy speciális kötõdésünk is a díjhoz: a Balassi
Kardot minden évben Bonyhádon készíti Faze-
kas József kardkovács.

A szeptemberben meghirdetett felhívásunkra
– nagy örömünkre – több száz versenyzõ jelent-
kezett. A 2006. január 7-ei döntõt 22 elõdöntõ
elõzte meg határon inneni és határon túli hely-
színeken. Magyarországon 17 megyében egy-egy
városi könyvtár, a határon túl pedig öt helyen
különbözõ szervezetek, intézmények kapcsolód-

tak be a versenybe, ahonnan kategóriánként (14–
24 évesek és 25 fölöttiek) két-két fõ jutott be a
bonyhádi megmérettetésbe.

Az elõdöntõket szervezõ települések: Bereg-
szász, Csurgó, Gyöngyös, Hódmezõvásárhely,
Kapuvár, Kisbér, Kisvára, Lendva, Marosvásár-
hely, Mezõberény, Mezõkövesd, Nagykõrös,
Paks, Pápa, Pásztó, Pécs, Szentgotthárd,
Tiszakécske, Törökszentmiklós, Udvard/Rima-
szombat, Zenta. A legtöbb esetben városi könyv-
tár volt a vendéglátó. Hálás köszönettel tarto-
zunk mindannyiuknak az áldozatos, elkötelezett
munkájukért, azért, hogy vállalták ennek a sza-
valóversenynek a megszervezését. Várhatóan a
következõ versenyek rendezõi is õk lesznek. Re-
ményeink szerint teljesebbé válik az elõdöntõk
szervezõinek köre is.

Mi, bonyhádiak örülünk, és büszkék vagyunk
arra, hogy a 2006-os esztendõre ismét egy olyan
versengés házigazdái lehettünk, amely már az
egész Kárpát-medencére kiterjedt. Úgy gondol-
juk, ezzel is közelebb jutottunk ahhoz a célhoz,
hogy minél szélesebb rétegeket érintsenek meg



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. március • 9

a magyar nemzeti értékrendet tükrözõ irodalmi
alkotások.

„Hogy miért éppen Bonyhádról indult útjára
ez a nemes versengés? Minden bizonnyal azért,
mert e völgységi kisvárosban tisztelik és szere-
tik az erdélyi születésû írót, aki egész életét
kényszerû emigrációban töltötte, s csak holtában
térhetett haza. A bonyhádiak szobrot állítottak
az írónak, jobban mondva befogadták máshon-
nan elûzött szobrát. Náluk mûködik Wass Al-
bert Törzsasztal, mely ápolja az író emlékét.

Talán azért értik meg jobban ennek az élet-
pályának a tragikumát, a szülõföldet kényszerû-
ségbõl elhagyók fájdalmát, mert mindez közelrõl
érinti a bonyhádiakat. Köztük élnek az idetelepí-
tett bukovinai székelyek leszármazottai és a szü-
lõföldjükrõl elûzött svábság maradékai” – eze-
ket a gondolatokat Serdültné Benke Éva mon-
dotta a paksi rendezvényen.

A Wass Albert Törzsasztal egyik alapítója,
Szabó László a következõ gondolatokkal köszön-
tötte a versenyzõket, a kísérõket, az érdeklõdõ-
ket: „Wass Albert alkalmi, önkéntes lelkipászto-
ra volt az emigrációban összegyûlt református

közösségnek, s most is itt van közöttünk szelle-
miségében. Az õ közbenjárásának is köszönhet-
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jük, hogy a tavalyi ünnepségen kiskabátban sem
fáztunk. Az idén talán nem olyan kegyes hoz-
zánk az idõjárás, de ez a lelkes társaság átforró-
sítja a levegõt. 2005 kora nyarán az évente meg-
rendezésre kerülõ Völgységi Könyvfesztiválon
hoztuk létre a törzsasztalt. Akkor elhatároztuk,
hogy megpróbálunk tenni azért, hogy Wass Al-
bert szellemisége, humanizmusa minél szélesebb
körben elterjedjen itt és a város határain túl is.
Ahogy a vízbe dobott kõ további gyûrûket vet.
Hogy mennyire sikerült ennek eleget tennünk,
azt nem mi vagyunk hivatottak eldönteni, de úgy
gondolom, talán jó úton haladunk. A szobor áll,
második alkalommal kerül sor a vers- és próza-

mondó versenyre. A hagyományteremtés szán-
déka megvalósult, s ezentúl évente találkozunk
itt, Bonyhádon.

A versenyt Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész, az Illyés Közalapítvány kuratóriumának
elnöke nyitotta meg. Pomogáts Béla szólott
arról, hogy itt, Bonyhádon a magyar irodalom
megszentelt helyén állunk. „A történet Vörös-
martyval kezdõdik, és Illyés Gyulával fejezõ-
dik be. Tehát olyan költõkrõl van szó, akik a
maguk idejében nem csak költõi, hanem szel-
lemi vezetõi, irányítói is voltak koruknak. A
magyar irodalomnak ez a szerepe, mondhat-
nánk: küldetése szabja meg a mai eseménynek
az ünnepi jellegét is, hiszen ma is két olyan
íróra emlékezünk itt – Wass Albertre és hol-
nap Nyírõ Józsefre –, akik nem pusztán króni-
kások voltak, nem pusztán a szépirodalom
alkotó egyéniségei, hanem valóban a nemzet
szellemi vezetõi, szellemi irányítói, történelem-
formáló személyiségei is egyben. A magyar
irodalom nem csupán szép szó, szép vers vagy
izgalmas regény, hanem a nemzet szellemi
irányítója, vigasztalója, szellemi közösségek
értékeinek õrzõje. Wass Albertrõl nagyon so-
káig nem akart tudni a magyar közélet. Ezért
is gondolom, hogy egy olyan esemény, amely-
nek itt tanúi vagyunk, egy szavalóverseny, a

Pék Domonkos Ibolya
Zenta

a felnõtt kategória elsõ helyezettje

Körülbelül negyvenezerféle könyv kap-
ható ma Magyarországon, négyszáz-
ezer pedig elfogyott, és kiadója nem
tervezi utánnyomását. Digitálisan viszont
akár egy példányt is elõ lehet állítani.

Angliában már nagy üzlet, a ma-
gyar piacot most próbálja meghódítani
az elsõ digitális könyvkiadó, mely több
tízezer címes archívum felépítésére tö-
rekszik. Ezzel nem konkurenciát kíván
teremteni a hagyományos kiadóknak,
csak a szolgáltatásaikat akarja kiegé-
szíteni, hiszen azoknak nem éri meg
kis példányszámot nyomdai úton készí-
teni. Ezért átveszi tõlük az elektronikus
kiadás jogát (meg persze a digitális
formában már meglévõ szövegeket).

Az viszont elõfordulhat, hogy a
könyvtáraknak versenytársa lesz a ki-
adó, mert tervei között az is szerepel,
hogy fokozatosan beszkennelteti a
magyar és a világirodalom összes al-
kotását. Igaz, ehhez épp a könyvtárak
segítségét veszi igénybe, máris szerzõ-
dést kötött az Országos Széchényi
Könyvtárral, és jutalék fejében használ-
hatja a Magyar Elektronikus Könyvtár
állományát.

(forrás: Népszabadság)
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szoborállítás, Bonyhád hûsége egy nagy erdélyi
író emléke iránt, ez nem egyszerûen rehabilitá-
ciót jelent, hanem azt is, hogy önmagunkkal
legyünk egy kicsit rendben, tudjuk, hogy milyen
volt a múltunk, kikre kell szeretettel és büszke-
séggel viaszemlékeznünk. Tehát a mai esemény
nem egyszerûen emlékezés, szavalóverseny, tisz-
telgés egy nagy író emléke elõtt, hanem aminek
részesei vagyunk, az a saját múltunk rendbeté-
telének a kötelessége, s végezzük el azzal, hogy
itt vagyunk. Nem csak Wass Albertnek, önma-
gunknak is tartozunk vele. Legyünk büszkék a
múltunkra, legyünk tudatában, hogy Európának
a szellemiségben, erkölcsiségben, áldozathoza-
talban elsõrendû nemzetei közé tartozunk.”

A szavalóverseny döntõjébe jutottak két kate-
góriában (ifjúsági és felnõtt korosztály) méret-
tettek meg. A zsûri igen nagy gondban volt,
Takaró Mihály szerint is rendkívül nívós elõadá-
sokat hallhattunk. A zsûri elnöke többek között
elmondta, hogy egy Budapestrõl jött embernek
felemelõ érzés olyan rendezvényen részt venni,
ahol nem volt egy beszédhibás sem, de volt szép,
tiszta magyar tekintet. Akik itt vagyunk, mind-
annyian megtapasztalhattuk, hogy sok verseny-

Balla Csenge Mikolt Budapest/Csíkszereda
az ifjúsági kategória elsõ helyezettje
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zõnek szíve mélyéig hatottak Wass Albert sza-
vai. Csak az a szó ér valamit, ami eljut a másik
szívéig. Azt kaptuk, amire vártunk. Köszönetet
mondott minden versenyzõnek az elõadásért, a
megmérettetés vállalásáért.

Ez a verseny is egyszerre külsõ és belsõ pró-
ba mindegyik szereplõnek. Jó volt itt ma Wass
Albert-verseket hallgatni, mert tiszta szavak vol-
tak. Külön öröm volt az a sok-sok íz, ami a
magyar nyelvbõl fölvillant. Mások talán nyelv-
járásnak, tájszólásnak neveznék. Mi a magyar
nyelv végtelen gazdagságának hívjuk.

A meseillusztrációs pályázat meghir-
detésével az általános iskolás korosztály
részére pedig a fiataloknak adtunk lehe-
tõséget, hogy Wass Albert meséi kap-
csán (Az erdõk könyve és a Tavak köny-
ve) rajzban mondják el gondolataikat.
A beérkezett közel 1200 alkotásból a
zsûri 19 munkát díjazott, 22-õt elisme-
résben részesített, és négy pályázó kü-
löndíjat kapott. A bonyhádi kiállításon a
közönség szavazatát nyerte el Gyöngyös
Adrienn pécsi tanuló. A vándorkiállításba
kétszáz mû került be. (A kiállítás helyszí-
nei a honlapunkon, a www.bokonyvt.hu
oldalon láthatók.)

A II. bonyhádi Wass Albert nap ki-
emelkedõ rendezvénye, a vers- és prózamondó ver-
seny mellett az idelátogatók megnézhették Vincze
László szentendrei papírmerítõ mûhelyének kiállí-
tását, részt vehettek bonyhádi mûhelyek látogatá-
sain (Fazekas József kardkovács, Herbszt Helga
keramikus és Stekly Zsuzsa tûzzománcmûvész).

A városi könyvtárban még részesei lehettünk
Kovács Gábor Nemzeti dal 2006 címû dala õs-
bemutatójának, meghallgathattuk Dinnyés József
Akiket a határ elhagyott címû irodalmi mûsorát.

Egy az idõ hiánya miatt rövidre szabott könyv-
bemutatóra – Takaró Mihály Wass Albert vol-
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Költségvetésének jelentõs csökkenése miatt akár két
hónapra bezárhat nyáron az Országos Széchényi Könyv-
tár, de még az is elõfordulhat, hogy a szerverek sem
üzemelnek majd. A vezetõk úgy gondolkodnak, hogy
20-25 millió forintot spórolhatnának a nyári zárva tar-
tással, ez azonban korántsem elegendõ, hiszen a 703
milliós költségvetésbõl a saját bevételekkel együtt 471
millió lett. A könyvtár fõigazgatója szerint a közgyûjte-
mények mûködésére az jelenthetne biztosítékot, ha
költségvetésükrõl a parlament határozna.

(forrás: Magyar Nemzet és FigyelõNet)

tam – is sor került. Látogatóinknak megígértük,
hogy a nyár elején a könyvfesztiválra ismét meg-
hívjuk az irodalomtörténészt.

A nap programja egy megemlékezéssel fo-
lyatódott a Wass Albert-szobornál. Ezt köve-
tõen a mûvelõdési házban Egy pillanatnyi ke-
serû öröm Észak-Erdélyben címmel a Nemze-
ti Kamaraszínház vendégjátékát láthattuk, majd
csobán bál következett, ahol a Bartina zenekar
muzsikált.

Beszámoló gondolataimat Wass Albert sora-
ival zárom: „Olyan jó néha angyalt lesni / s
angyalt lesve csillagok közt / Isten szekerét
megkeresni. / Ünneplõben elébe menni, mesék
tavában megfürödni / s mesék tavában mélyen,
mélyen ezt a világot elfeledni.”.

Antal Mária

Végveszélyben
a Kincskeresõ

Tisztelt gyermek- és iskolai könyvtárosok!
A szokásosnál nagyobb késedelembõl önök

már sejthetik, hogy a Kincskeresõt is utolérte
a valamennyi folyóirat létét fenyegetõ pénzte-
lenség. A Nemzeti Kulturális Alapprogram
szépirodalmi kollégiuma az egyetlen hazai
magyar gyermekfolyóiratot besorolta a támo-
gatásra nem érdemesített orgánumok kategóri-
ájába. (Határon túli laptársunk, a sepsiszent-
györgyi Cimbora szintén ide került.) Termé-
szetesen mindent megpróbálunk megtenni a
megmaradásért. Ha a szerencsétlenségben va-
lami szerencsénk is lesz, meghosszabbíthatjuk
megszûnésünk kálváriáját, sõt visszanyerhet-
jük 33 évfolyammal megszerzett szokásjoga-
inkat a fennmaradáshoz.

A kulturális sajtóban megjelenõ, idõnként viha-
ros reagálásokból önök értesülhettek arról, hogy
maguknak tiszteletet kivívó sajtótermékek kerültek
hasonló helyzetbe. A miénk abban különbözik a
többiekétõl, hogy nem versenytársainkat minõsí-
tették életrevalóbbnak nálunk. Egyszerûen a gyer-
mekirodalmi folyóirat mûfaját ítélték fölösleges-
nek. Pedig annak idején azért hozták létre a Kincs-
keresõt, hogy idejekorán hozzászoktassák a gyere-
keket a folyóirat-olvasáshoz, ami más típusú olva-
sói magatartás, mint a könyvolvasás. Fõleg akkor,
ha olvasóink élnek a lap által kínált interaktív le-
hetõségekkel.

Nem a Kincskeresõ ellenségei diadalmaskodtak
rajtunk. A sorsunkról ítélkezõ grémium tagjainak
többsége – utólagos bevallás szerint – egyszerûen
nem ismerte a Kincskeresõt. Egymás lapjait olvas-
sák, pozitív vagy negatív benyomások érik közben
õket, ez tükrözõdik ítéletükben. De gyermeklapot
csak az vesz a kezébe közülük is, akinek iskolás
gyereke van, vagy pedagógus, esetleg könyvtáros
a házastársa. Többnyire csak a különbözõ gyer-
mekmagazinokkal találkoztak õk is. Pedig a
Kortárst, a Holmit, a Tiszatájat senki sem téveszti
össze egy életmódmagazinnal.

Tisztelt kollégák! Ha most életben tudunk ma-
radni, az sem jelent tartós létbiztonságot. Bennün-
ket csupán önök tudnak megmenteni, ha méltónak
találnak erre. Ha meg tudják értetni, el tudják hitet-
ni szaktanárokkal és érdeklõdõ gyerekekkel, hogy
a Kincskeresõ anyagában (hangsúlyozottan nem
feltétlenül a legfrissebb lapszámban!) nagyon sok
érdekességre, szakmai segítségre lelhetnek tanítás-
hoz, dolgozatíráshoz, felvételi vizsgákra való fel-
készüléshez. (Humán pályára készülõ iskolások-
nak is javasolhatják, hogy rendeljék meg a lapot.)
Nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy gyer-
mekolvasóink többnyire akkor kapnak rá folyóira-
tunkra, amikor már ki is nõtték.

Természetesen sok jogos kritika illetheti szer-
kesztési elveinket és gyakorlatunkat, többször té-
vedünk a korosztály megválasztásában, sok a hi-
ánytémánk stb., éppen ezért használjuk ki öröm-
mel, ha könyvtárakba, iskolákba hívnak el bennün-
ket. Még hasznosabbnak tartanánk, ha egyszer a
szakma szervezne egy olyan tanácskozást, ame-
lyen kiderülhetne, milyen gyermekfolyóirat(ok)ra
lenne szükség és igény Magyarországon.

Tisztelettel:
Rigó Béla

fõszerkesztõ


