
„… a könyvnap, ha becsületesen szolgál-
ja azt a kitûzött célt, hogy a magyarság
lelkébe bevigye ezt a nagy elvet, hogy
szeressük a könyvet […] egyúttal a ma-
gyar jövõ sorsát is segít újra mega-
lapozni…”

Supka Géza e szavai és a könyvna-
pokkal kapcsolatban máshol is olvasható
gondolatai nyomán mondhatjuk: a könyv
mindenütt megérdemli az ünneplést, és
az olvasni szeretõ, bárhol élõ ember is
megérdemli, hogy a könyv jelentõségé-
hez méltó ünnep aktív részese vagy egy-
szerûen csak közönsége legyen.

Mégis tudjuk, látjuk, hogy az ünnepi
könyvhét igazi terepe – története során,
de talán ma még inkább – a fõváros és
még néhány nagyvárosunk: Szeged, Deb-
recen, Miskolc, Gyõr – irigyeljük is érte
õket éppen eléggé!

Pedig a könyvhetek szervezõi a ki-
sebb helyeken is mindent megtesznek a
sikerért.

Amint Kaposváron is évtizedek óta a
megyei könyvtár a június eleji könyves
napok motorja: újra és újra együttmûkö-
désre hívja a város kulturális vezetését,
az egyre kisebb számú könyvesboltot, a
mûsort megnyitó ünnepi beszédek han-

gosításához áramot biztosító épület tulaj-
donosát (eddig a megyei múzeumot,
most már a megyei önkormányzatot), az
iskolák és óvodák aktív pedagógusait, s
ha van rá pénz, más fellépõ mûvészeket.

És a könyvtár több munkatársa, per-
sze elsõsorban a közönségszervezõ, talál
rá a könyvhetet megnyitó fõ- és mellék-
szereplõkre.

Ahogy néhány éve már, idén is a ka-
tolikus gimnázium fúvószenekara várta
az érdeklõdõket és hívta fel hangulatos és
színvonalas zenével a kevés, céltudatosan
a helyszínre igyekvõ vagy éppen a több,
ebédszünetét a belvárosban töltõ polgár
figyelmét az eseményre.

A protokoll szerint a város és a megye
elsõ emberei (vagy helyetteseik) köszön-
tik az egybegyûlteket és mondanak egy-
két jó szót az olvasás védelmében. Ez 
évben is Oláh Lajosné alpolgármester –
maga is pedagógus – szólította meg elsõ-
sorban a gyerekeket, buzdítva õket az ol-
vasás szeretetére, még mindig a délelõtti
flash mob hatása alatt.

Majd az intézményirányító központ
vezetõhelyettese emlékezett egyetemista
éveire, amikor (bizony, Budapesten!) az
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ünnepi könyvhét könyveit számolatlanul
vásárolta diáktársaival. Ma megtehetjük-e
ezt mi, tette fel a kérdést.

A megnyitó ünnepi beszédet – ez is
hagyomány sok-sok éve (gondoljuk,
amint más vidéki helyszíneken is) – a vá-
rosból, megyébõl „elszármazott” író, köl-
tõ mondja el.

A könyv, az olvasás érdekes, igen
egyéni megközelítése jellemzõ ezekre a
szónoklatokra, amelyekben kicsit benne
foglaltatik az alkotók ars poeticája is.

Ez évben Oláh János költõt, a Ma-
gyar Napló fõszerkesztõjét, megyénk
(Nagyberki község) szülöttét kértük föl e
szerepre.

A könyv ünnepérõl neki elõször a
könyv „meggyalázásai” jutottak eszébe –
a könyvégetések, -bezúzások, és Vörös-
marty sorai: „országok rongya…” Aztán
a kultúrtörténetet áttekintve szólt annak
„jobb sorsáról” is. Természetesen itt, Ka-
posváron, Csokonai sorai a somogyi 
kanászról és a somogyi oskoláról nem

maradhattak el az õ beszédébõl sem. 
A ma emberének Oláh János nem egy-
szerûen a könyvet, az olvasást ajánlotta,
hanem a jó könyvet: a „könyvipar termé-
kei mellett az igazi magyar irodalom” al-
kotásait. Ezzel zárta megnyitóját a költõ:
„A könyvnapokból idõközben könyvhét
lett – igaz, nem teljes, csupán csak cson-
ka, de mégiscsak könyvhét – az igazi
azonban a könyvév lenne.” 

A megnyitó részeként a Festetics Ka-
rolina Óvoda gyermekei adtak elõ éne-
kes, táncos mûsort, és kezdõdhetett a
könyvvásár, a gyermekkönyvtárosok ál-
tal összeállított irodalmi totók és a dedi-
kálás.

Ha ekkor párhuzamosan benéznénk
két térfigyelõ kamerába, látnánk a kont-
rasztot a nagyvárosi és a kisvárosi ünne-
pi könyvhét között. Egyik helyen kiadói
sátrak garmadája ünnepi könyvheti köny-
vekkel, dedikálásra várók hosszú sorával,
a másik helyen néhány (városunkban
mindössze öt!) könyvesbolti sátor kevés 
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új, inkább leárazott könyvvel, s minimá-
lis ajánláskérõ a kevés dedikáló író aszta-
la elõtt. Ilyenkor mégis igazat adunk az
íróknak (bár cserbenhagyott vidékiként
megbántva érezzük magunkat), akik
meghívásunkat visszautasítják/visszauta-
sították, mondván: írónak ilyenkor a Vö-
rösmarty téren kell lennie…

Érdeklõdõ és nézelõdõ sok nyüzsög a
sátraknál. De vásárló elsõsorban annál a
kettõnél van, ahol a leszállított árú köny-
veket lehet megvenni. Úgy érezzük, alig
van felvevõ piaca az irodalomnak és a tu-
dománynak, hiszen az egyetemi városok-
kal szemben itt a város egyközpontú, az

egyetemisták ettõl messze, szinte a
szomszéd településen élnek. 

Könyvheti irodalmi programokat is
igencsak „módjával” lehet szervezni.

A központi könyvtárban és két fiók-
könyvtárában is egy-egy író-olvasó talál-
kozót szerveztünk az új (nem feltétlenül
könyvheti) kötetes szerzõk részvételével
és általában a megszokott (törzs-) közön-
ség részére. A Petõfi Emlékkönyvtárban
Kerékgyártó István Rükverc címû regé-
nyének bemutatójára került sor, a köz-
ponti könyvtárban Oláh Jánossal Szám-
ûzött történetek címû könyvérõl Gombos
Péter irodalomtörténész beszélgetett, a
48-as Ifjúság úti fiókkönyvtárban Komá-
romi Gabriella mutatta be Lázár Ervinrõl
írt monográfiáját. A Berzsenyi Dániel
Irodalmi Társaság is könyvtárunkba szer-
vezte Albert Zsuzsa Irodalmi legendák,
legendás irodalom címû könyvének be-
mutatóját.

Már megszoktuk: korunk embere a na-
gyon erõteljes, különös ingerekre reagál.
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Városunkban még újdonságnak ha-
tott, ezért is, meg persze a jó szervezés-
nek köszönhetõen, az iskolákkal való jó
kapcsolat következményeként is nagy tö-
meget vonzott a Magyar Olvasástársaság
által szervezett villámcsõdület a Kossuth
téren. Itt szinte minden kaposvári gyer-
mek személyes jó barátja, Fésûs Éva (né-
ni) kezdte el olvasni – a rekkenõ meleg-
ben Gombos Péter óvó esernyõje alatt –
meséjét, az Aranypofácskát, a felolvasást
folytatta Rátóti Zoltán színházigazgató,
majd polgármesterünk, aztán sok-sok ta-
nuló a város iskoláiból. Akik meg nem
olvastak, azok lerajzolták a hallottakat,
vagy egyszerûen csak hallgatták és élvez-
ték a mesét.

„… több színt, több hangulatot, több
fantáziát az elkövetkezõ könyvnapokra!”
– mondta 1926-ban Supka Géza, az or-
szágos könyvnapok elindítója. Más szí-
neket, új hangulatokat ez évben – a tava-
lyi szombathelyi mintára – Kaposváron a
statikus és mobil olvasópontok is „szol-
gáltattak”. Néhány tucat önként jelentke-

zõ (vegyesen fiatalok és idõsebbek) a vá-
ros forgalmas pontjain, illetve a helyi
buszjáratokon Örkény-novellákat olva-
sott föl naphosszat. Mondják, az autóbu-
szon utazók síri csöndben hallgatták a
mûveket, végül a felolvasót megtapsolták.

Könyvtárunk elõtt is volt egy olvasó-
pont – a kis asztalnál ülõ és olvasó õsz
hölgyet, ahányszor kinéztem az ablakon,
két-három ember körülvette, sõt beszéd-
be is elegyedtek vele többször.

Amikor délben a megnyitóra igyekez-
ve kiléptem a könyvtárból, egy idõs
hölgy két Örkény-elbeszélés hallgatása
közben megszólított: Mikor építették
könyvtárunkat? Csak azért kérdi, mert új
hazájában, Amerikában, ugyanilyen épü-
letben mûködik az õ könyvtára is. Tetszik
neki a könyvheti program itt, Kaposvá-
ron is, most, hogy kis idõre ellátogatott
az óhazába, úgy döntött barátnõjével,
hogy nem a nagy budapesti kavalkádot
választja, hanem egy békés kisvárost. 

Lám, a mezei könyvnapnak még kül-
földi vendége is akadt! ■
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