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Az MLNÖ és a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár közös szervezésében került sor a lengyel 

Nemzeti Olvasás napjának megünneplésére, amelynek keretében összegyűltünk néhányan, 

hogy felolvassuk Juliusz Słowacki: Balladyna című drámáját, hogy ország világ megismerje 

a történetet. Esetleg ezzel is felkeltve az érdeklődést a történet és az író iránt egyaránt.  

Nagy meglepetés volt számunkra, hogy Andrzej Duda köztársasági elnök és a felesége, 

alkalomhoz illő pecséttel ajándékozta meg a miskolci lengyel közösséget.  

Bár Miskolcon először kerül megrendezésre ez az esemény, maga a kezdeményezés egészen 

2012-ig nyúlik vissza, amelyről korábban ITT már esett szó. 

A felolvasásunk délelőtt tíz órakor vette kezdetét, ahol önkéntesek vállalkoztak rá, hogy 

megbirkózzanak a lengyel dráma szövegével. A rendezvényt Szabó Mónika elnökhelyettes 

nyitotta meg, majd ezt követően néhány szóban elmondta, miről is szól az Olvasás napja és a 

közönség jelenlévő, lengyelül nem beszélő tagjai számára röviden összefoglalta, miről is szól 

a Balladyna története.  

A megnyitó után Bárczyné Sowa Halina elnök beszélt Juliusz Słowackiról, valamint a korról, 

amelyben a dráma játszódik.  

Mielőtt belevágtunk volna a Balladynába, a három gyerkőcünk: Tóth Kinga, Tóth 

Kazimierz és Bárkányi Tamara felolvastak egy-egy rövid kis verses mesét. A gyerekek 

felvezetője után következett maga a dráma. Korábban felosztottuk a szerepeket egymás között 

(annak a szereplőnek a részét pedig, akit senki sem választott, az olvasta fel, akinek éppen 

kedve volt hozzá), majd nekiveselkedtünk a felolvasásnak.  

Nagyon jól szórakoztunk közben, mert mindenki igyekezett a tőle telhető legjobban hozni a 

ráosztott szerepet. És, bár néha döcögősen sikerült, az előre kijelölt mennyiséget 

végigolvastuk, és közben tanultunk is.  

Külön öröm volt számomra, hogy két felolvasónk is volt, akik nem lengyel ajkúak, hanem 

érdeklődésből és a lengyel nyelv iránti szeretetből tanulják a nyelvet, mégis eljöttek hozzánk 

és vállalták a felolvasást, amelynek a végén lehetőség nyílt egy kis kötetlen beszélgetésre is.  

Ezúton is köszönetet mondunk Pálfi Erika könyvtárvezetőnek és a könyvtár dolgozóinak, 

hogy ismét helyet biztosított számunkra és segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában, 

valamint Czaga Zsuzsanna, Tóth-Strońska Bernadeta, Bárcziné Sowa Halina, Bárkányi 

Péter, Kusztván Péter, Szabó Mónika felolvasóknak a közreműködésükért.  

Jövőre ismét szeretnénk megrendezni a Nemzeti Olvasás napját és már azt is tudjuk, hogy mi 

lesz a 2021-es év olvasnivalója: Gabriela Zapolska: Moralność Pani Dulskiej. Nagy öröm, 

hogy megjelent magyarul is Gabriela Zapolska: Dulszka asszony erkölcse címmel, így 

jövőre két nyelven is olvashatunk majd.  
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