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Előzmények
A Magyar Írószövetség az idei évben meghirdette a Magyar Széppróza Napját. E jeles nap
megünneplésére február 18-át, Jókai Mór születésnapját választották a szervezők.

Az esemény főszervezője: a Magyar Írószövetség volt, főtámogatója: az Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Az eseményhez további támogatók csatlakoztak:
• Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
• Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)
• Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM)
• Nemzeti Színház
• Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft
(KMTG)
• Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft (MANK)
• Lakitelek Népfőiskola
• Magyar PEN Club
• Magyar Alkotók Országos Egyesülete (MAOE)
Forrás: Magyar Széppróza Napja hivatalos oldala
http://www.magyarszepprozanapja.hu/tajekoztato.html
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A Magyar Széppróza Napja hivatalos oldala nem csupán a kezdeményezés születéséről, de az
országban illetve Kárpát-medencében megrendezett összes programról, helyszínről, az abban
résztvevő szereplőkről is tájékoztatást nyújt.
Szervezés
Könyvtárunk, a dunaújvárosi József Attila Könyvtár a székesfehérvári Vörösmarty Könyvtáron
keresztül kapcsolódott ehhez a remek kezdeményezéshez. Bár az ötletet nagyszerűnek tartottuk és
tartjuk, az idő rövidsége ami alatt a programot meg kellett szervezni, okozott némi nehézséget.
Gondolkoztunk felnőtt közönség számára rendezendő programon is, de végül úgy döntöttünk, mivel
új kezdeményezésről van szó, érdemes az ifjúságon, az iskolákon keresztül „bevezetni” ezt az új,
irodalmat, olvasást népszerűsítő ünnepnapot, a magyar széppróza napját. A könyvtárunkban már
második éve zajló Olvasópróba programhoz kapcsolva ezt az alkalmat, a programban szereplő mai
magyar gyermekirodalmi művek illetve szerzők közül választottunk művet és alkotót. Úgy
gondoltuk, Nyulász Péter Helka-trilógiája a magyar széppróza hagyományaihoz (Fáy András) és a
Balatonhoz, ezen keresztül Jókaihoz is jól kapcsolható regényfolyam, így ideálisnak tartottuk arra,
hogy ezzel a művel ünnepeljük az első ízben megrendezésre kerülő Magyar Széppróza Napját.
Felkértük Nyulász Pétert egy különleges, ünnepélyes, interaktív Helka-trilógiát bemutató
gyermekfoglalkozás megtartására. Hogy az ünnep kereteit megteremtsük, tájékoztatást adjunk
magáról a kezdeményezésről, a nagy elődről, a február 18-án született Jókairól, ezért felkértük
Farkas Erik színész-rendezőt, hogy készítsen összeállítást kisiskolásoknak és természetesen a
programon részt vevő pedagógusoknak és felnőtt érdeklődőknek a Magyar Széppróza Napjáról és a
nagy mesélőről, Jókairól.
Felkerestünk a városban közelünkben működő négy iskolát (Petőfi, Dózsa, Gárdonyi, Móricz
Általános Iskolák), ajánlva a szervezendő programot.
Propaganda, reklám
Felhasználva a Magyar Széppróza Napja hivatalos oldalának szép képét - az eseményről plakátot
készítettünk, a gyermekkönyvtár honlapjára kikerült a hír. A hírt továbbítottuk a helyi médiának
(sajtó, rádió, televízió). Plakát, sajtómegjelenés.
A gyermekkönyvtár honlapján megjelent hír:

A Magyar Széppróza Napja: HELKA - a Balaton legendája újraéled
Vendégünk lesz NYULÁSZ PÉTER, a Helka írója február 19-én (hétfőn) 14 órakor a
Gyermekkönyvtárban! Közreműködik: Farkas Erik színművész. A programra bejelentkezés
szükséges! "2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben rendezik meg Kárpát3

medence szerte a Magyar Széppróza Napját."
"Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének a megrendezésére, mert írói életműve
mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is
máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul történelmi
önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez. Emellett Jókai Mór volt az első, modern értelemben
vett hivatásos prózaírónk, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként
viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták,
nagyra értékelték. Művei itthon és külföldön egyaránt népszerűek voltak az olvasók és az
irodalmárok körében, könyvei szinte máig példátlanul nagy számban kerülnek kiadásra és fogynak
el."
(www.magyarszepprozanapja.hu)

Nyulász Péter "Nyulász Péter a Balaton történetét feldolgozó nagysikerű
trilógiájának első kötete hét esztendővel ezelőtt jelent meg, 2011-ben. A nyitókötet, a Helka
berobbant a gyermekirodalomba. A szakmai zsűri IBBY-díjjal jutalmazta, a 8 éven felüli korosztály
kedvence lett, hatására osztálykirándulások, családi túrák szerveződnek a könyvben szereplő valós
helyszínekre, Magyarország apró falvai válnak híressé, ismertté a sorozatnak köszönhetően.
A Veszprémi Kabóca Bábszínház új színt hozva a bábszínházak történetébe, vízi bábszínház
formájában játssza teltházas előadásokkal a Helka könyv történetét. Sorolhatnánk a Helka könyvön
túlnyúló sikerét, de az eladott példányszámok, a hetedik kiadás önmagáért beszél." (alexandra.hu)
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OLVASD EL TE IS!
Biztosan hallottál már balatoni legendákról… Például a tihanyi kecskekörmökről, vagy a
visszhangról… A Sió név sem lehet idegen számodra, ha más nem is, a gyümölcslé azonnal eszedbe
juthat róla.
És ha azt mondom, hogy Sió a Balaton szépséges tündére, aki sokáig a Tómélyi Palotájában lakott?
És hogy van egy monda, ami Helkáról, Tihany hercegkisasszonyáról, Horkáról, a gonosz
testvéréről, Sióról, és Kamorról, a Bakony nagyhatalmú varázslójáról szól? Ugye felkeltettem a
kíváncsiságodat?

Ez a könyv az említett mondának a továbbgondolása. Tele van
varázslattal, utazással, izgalommal, és legfőképpen a Balatonnal. Hőseink - Helka, Ciprián, Furmint
és Tramini - végigutazzák a Balaton-felvidéket a veszélyes Burok-völgytől Hévízig. Ez idő alatt
kalandosabbnál kalandosabb élményekkel gazdagodnak, miközben találkoznak a félelmetes
óriásoktól kezdve a bűzös és hatalmasra nőtt szakállas békákon keresztül az apró, szőrmók
peleseregig.
Vajon ki van velük és ki ellenük? Tényleg Sió akar bosszút állni a Soktornyú Kastélyon? Miért
vesztette el Kamor a varázserejét? Ki védi meg a Balatont az enyészettől és gonoszságtól?
Ismerd meg Te is a történetet, „és döntsd el: elhiszed-e, hogy valaha tündérek, hercegek, hercegnők,
varázslók és manók lakták a mindannyiunk szívében helyet kapó Balatont! A könyvet elolvasva,
késztetést érezhetsz Te is, hogy felfedezd a legendás helyszíneket, és ismerősként köszöntsd a
Balaton tündérét, vagy a Bakony varázslóját, ha szembejön veled…”
(az ajánlót készítette: Pokornyi Orsolya)
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Rendezvény, 2018.02.19.
A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA 2018
A program szervezője, lebonyolítója: József Attila Könyvtár Dunaújváros
A program címe: Helka-trilógia – a Balaton legendája újraéled
A program helyszíne: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9.
A program időpontja: 2018. február 19. hétfő, 14 óra
A program íróvendége(i):

Nyulász Péter

A program közreműködője: Farkas Erik színművész

Az érdeklődő csoportok közül február 19-én hétfő délután 14 órai időpontra a Dózsa György
Általános Iskola 4. a és 4. c. osztályát tudtuk fogadni. (31 fő) A eseményen felnőtt érdeklődők és a
sajtó képviselői (Hírlap, helyi televízió munkatársai) is részt vettek. (10 fő)
A program a tervezetnek megfelelően alakult. (Próza bekérő dokumentum, Magyar Írószövetség)
A program leírása:
A program első részében a Magyar Széppróza Napjáról szóló összeállítást hallhattak a gyermekek
és érdeklődő pedagógusok, felnőttek – Farkas Erik színművész tolmácsolásában. Kit, mit
ünneplünk ezen a napon, ki a meghirdető, támogatók. Szó esett Jókai Mór „regényes” életéről,
kapcsolatáról a Balatonnal.
Nyulász Péter, a Helka-trilógia írója, Farkas Erik színész
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Részlet az összeállításból:
Magyar Széppróza Napja: HELKA - a Balaton legendája újraéled (2018.02.19., 14 óra)
Szervusztok, gyerekek! Szeretettel köszöntelek benneteket, és persze azokat a felnőtteket is,
akik ellátogattak ma ide, hogy megemlékezzenek a Magyar Széppróza Napjáról.
Az idei év igazán különleges. A Magyar Írószövetség Választmánya ugyanis úgy döntött,
hogy ettől az esztendőtől, pontosabban 2018. február 18-ától - Jókai Mór születésnapjának
évfordulójától - eztán minden esztendőben sort kerít majd Kárpát-medence szerte a Magyar
Széppróza Napjának megünneplésére.
Az ünnepségsorozat eseményei, az idén és a jövőben is február 12-23-ig zajlanak
országszerte
és
a
határon
túl.
Az
aktuális
programokról
a
folyamatosan
frissülő magyarszepprozanapja. hu oldalon lehet tájékozódni. Így a legfrissebb információk a
legeldugottabb kis falvakba is eljuthatnak.
A rendezvénysorozat szakmai partnere az Informatikai és Könyvtári Szövetség. Közel
negyven könyvtár csatlakozott az ünnep megszervezéséhez, köztük a dunaújvárosi József Attila
Könyvtár. Ezúton is köszönjük.
Hogy miért éppen Jókai születésnapjára esett a választás? Egyrészt azért, mert Jókai
tagadhatatlanul az egyik legnagyobb regényírónk, ha nem a legnagyobb; másrészt ő volt az első,
modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki az írói és szerkesztői munkásságából élt –
hozzáteszem, nem is rosszul- és közéleti szerepeit is íróként viselte. Sikerét jól jelzi, hogy műveit
már a saját korában számos nyelvre lefordították, és napjainkban is világszerte elismeréssel
fogadják. Gondoljunk akár az 1898-ban befejezett, száz kötetes Jókai-összes díszkiadására, akár
ennek száz évvel későbbi utánnyomására, mely hatalmas példányszámban, pillanatok alatt elkelt.
Hogy mi is lehet e hatalmas népszerűség titka? Talán az, hogy életműve minden
korosztályhoz szól, gyermekekhez, felnőttekhez egyaránt; és hogy egy filmre kívánkozó, teljes
univerzumot alkotott.
De szemezgessünk csak egy-két érdekességet az életrajzból!
...
Majd, közelítve a kitűzött témához, részleteket hallhattunk Balaton-legendákból. (Fáy András,
Lipták Gábor.) A Helka-trilógiáról Nyulász Péter, a könyv írója beszélt, vetítéssel egybekötött
előadás keretében mutatta be a regényhősök kalandos útvonalát, a történet mesébe illő, valódi
helyszíneit. Néhány fontosabb természettudományos tudnivalóval is gazdagodhattak a gyerekek,
részletek hangzottak el a műből – élvezetes színészi tolmácsolásban - és interaktív, közös olvasással
egybekötött „kirándulásra”, kalandra is sor került.
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A Dunaújvárosi Hírlap beszámolója a rendezvényről. (DH, DUOL 2018.02.20.)
Balla Tibor
Könyvtár: Helka-trilógia a széppróza napján DUOL, 2018. 02. 20. 08:30
Megosztom

Jókai Mór születésnapján újraéledt a Balaton
legendája
Idén február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd mostantól kezdve minden évben ezen
a napon rendezik meg Kárpát-medence-szerte a magyar széppróza napját.
A magyar széppróza napja ünnepségsorozat eseményei február 12-től 23-ig zajlanak országszerte és
a határon túl. A József Attila Könyvtárban tegnap Nyulász Péterrel ünnepeltek a Helka – a Balaton
legendája újraéled című rendezvénnyel.
Nyitásként Farkas Erik színművész a magyar széppróza napja létrejöttének hátterét ismertette, rövid
összefoglalót tartott Jókai pályájáról, életrajzából.

Nyulász Péter történetmesélését Farkas Erik színesítette regényrészletekkel Fotó: Hankusz Kálmán
Nyulász Péter, a Helka-trilógia szerzője – aki korábban már járt a gyermekkönyvtárban – elmesélte,
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hogy a balatoni regét, a két legöregebb balatoni hajó, a Helka és a Kelén nevet viselők történetét
először Fáy András örökítette meg 1836-ban egy rendkívül sikeres változatban, amely hatvan
esztendeig tartotta fenn magát, majd ezt Lipták Gábor az Aranyhídban újraírta. Ezekből dolgozta fel
a történetet a Helka-trilógiában Nyulász. A Helka – a Burok-völgy árnyai hét éve jelent meg,
elnyerve az IBBY Év gyerekkönyve díjat, és már a sokadik kiadásánál tart. A néhány évvel később
napvilágot látott második rész, a Ciprián – a Balaton hercege, a harmadik rész pedig a Kamor –
Helka menyegzője címet viseli.
Nyulász élvezetesen mesélte el egyrészt a legendát, másrészt hogy miként vált benne élvezetes
mesévé az egész. Le sem tagadhatná, hogy történelem–földrajz szakon szerzett diplomát, a
köteteken keresztül népszerűsítette a Balatonfelvidék tájait.
Címkék
Médiamegjelenés
A program beharangozása, előzetes kishírek:
Dunaújvárosi Hírlap 2018.02.14. (29.évf. 38. sz.) 6 p.
Dunaújvárosi Hírlap 2018.02.16. (29.évf.40.sz.) 16.p.
Szuperinfo 2018.02.16. 4.p.
beszámolók a rendezvényről:
Dunaújvárosi Hírlap 2018.02.20. (29.éf. 43.sz.) 7.p.
D+TV 2018.02.20 híradó
Online megjelenések:
duol.hu 2018.02.18.; 2018.02.20.
dunaujvaros.hu 2018.02.14.
jakd.hu 2018.02.11 2018.02.13 (saját könyvtári honlap: gyermek-, felnőttkönyvtár)
moly.hu 2018.02.13.
castellum.do: 2018.02.13.
D+TV 2018.02.20 híradó
https://dplusztv.hu/2018/02/20/2018-februar-20-hirado/
Képgaléria (válogatás)
A teljes anyag a gyermekkönyvtár honlapján (képtár) lesz elérhető.
http://gyerek.jakd.hu/index.php?p=gallery
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