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Márai program a Megyei Könyvtárban*
Ugyan ki ne ismerné a Sose halunk meg, a Csocsó, a Gyerekrablás
a palánk utcában, a Meseautó (2000), a Hyppolit (1999) című
filmeket? Közös ismér vük e filmeknek, hog y
forgatókönyvüket Nógrádi Gábor írta.
Ő és fia, Nógrádi Gergely volt a Márai program keretében
az első, akit író-olvasó találkozóra invitáltunk a tatabányai
Herman Ottó Általános Iskola ebédlőjébe, majd a
vértesszőlősi könyvtárba.
Az iskolában, a színültig megtelt helyiségben már
kíváncsian várták Nógrádiékat, akik nagy örömmel és
szeretettel köszöntötték a megjelent 90 fős gyereksereget.
Kötetlen beszélgetés keretében derült ki, hogyan is lesz egy
9-10 éves nyíregyházi kisfiúból híres író, mi kell ahhoz,
hogy valaki íróvá váljon, hogy születnek versei, regényei,
filmforgatókönyvei, hogyan lett nagyobbik fiából is író és
operaénekes. „A mosoly olyan görbe, ami mindent kiegyenesít.”írta A bölcs gyerek könyve című munkájában, s ez a vidámság,
a műveiben már megszokott humorosság és stílus
jellemezte a találkozó hangulatát is, és szórakoztatta
hallgatóit is.
A rendhagyó könyvtári órán azt is megtudhattuk, mi lenne,
ha az állatok beszélni tudnának. A Segítség, ember! című
könyvében cseppet sem hízelgő dolgokat mondanak az
állatok az emberekről, mint az idézett pillangó is. „Ha már
mindenképpen a mi
n e m z e t s é g ü n k ke l
akar foglalkozni egy
k í v á n c s i g ye r e k ,
akkor vigyen haza egy
szép hernyót! Mit
mondtok? Hogy a
her nyó undorító?
Leröhögöm a hímport
a szárnyamról!

A gyerekek talán olyan gyönyörűek összecsomagolva a mamájuk
hasában azzal a bamba gülüszemükkel, meg a két rózsaszín
lepenttyel a fejük két oldalán? Na, ne csináljunk itt szépségversenyt,
picinyeim, mert véletlenül egy almakukacé lesz a korona!” Végül
dedikálás, autogramosztás és könyvvásárlás következett. A
lelkes g yereksereg - aktív közreműködésének
köszönhetően - ajándékokban bővelkedve térhetett haza.
Kora délután Vértesszőlősön,
a Községi Könyvtárban
zajlott a másik találkozó, ahol
helyszűke miatt csak közel 50
olvasni szerető gyermek várta
a két írót.
A tatabányaihoz hasonlóan itt
is kiváló hangulatúra sikeredett az összejövetel, ahol
Nógrádi Gábor az olvasás szeretetéről beszélt először. Ezt
követően mesélt arról, hogy a költészetet, az írást egyedül
lehet megtanulni, ez belülről jön, erre nincs iskola.
Megtudhattuk azt is, hogy először verseket írt, aztán
regényeket gyerekeknek. Felsorolta ismertebb műveit,
mindegyikhez elmesélt egy történetet, ami a könyv
megírását ihlette. Legismertebb könyve, a Petepite fiúknak
szól, ehhez megírta a lányoknak szóló könyvet is Az anyu én
vagyok címmel. Legújabb könyve az Idenézek, odanézek című,
amit közösen írt fiával. A találkozó végén a gyermekek
könyvet vásárolhattak, amit az író dedikált.
A Márai program keretében szervezett író-olvasó
találkozók tovább folytatódnak, vendégünk lesz még
Sohonyai Edit és Balázs Ágnes írók is.
Sutáné Csulik Andrea (JAMK Tatabánya)

*A program az NKA finanszírozásában valósul meg, a »Magyar
Könyvek Tavasza« programsorozat részeként, melynek célja a Márai
program népszerűsítése.
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