
Az esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár 2009. szeptember 11-én elsõ alka-
lommal tartotta meg Könyvtári éjszaka címû
rendezvényét, melynek szervezõje Szûcs
Katalin, Marcali Marianna és Schönwalder
Miklósné volt.

A következõ elismerõ sorokat olvasva jól-
esõ érzés tölt el bennünket, akik elgondol-
tuk, megszerveztük és ezáltal a diákokkal
együtt részesei is lehettünk ennek a különös
éjszakának.

„… így él: emberben könyv, s a Könyv-
ben az Ember.” Ezt a címet adta levelének
Muszka Ágnes párkányi gimnazista: „Az
esztergomi Helischer József Városi Könyv-
tár életében fontos szerepet játszik, hogy kü-
lönbözõ rendezvényekkel, elõadásokkal,
felolvasóestekkel színesítse a könyvtár min-
dennapjait, s ezzel a miénket is. Most egy
egyedi, reméljük hagyománnyá váló, igazán
példaértékû kezdeményezésbe fogott: meg-
szólítottak néhány középiskolát, hogy a
könyvek, az olvasás szeretete apropóján
összehozzanak diákot, tanárt, könyvtárost,
és egy éjszakára belakjuk a könyvtárat.
Igen, akadnak még fiatalok, akik szívesen
olvasnak. Ezt mi sem bizonyítja jobban,

minthogy páran örömmel – és nem az iroda-
lomórai ötös véget – vállalkoztunk arra,
hogy általunk létrejöhessen a könyvtári éj-
szaka.

A program este hét órakor kezdõdött.
Tölgyessy Zsuzsanna egyetemi tanár vezeté-
sével határon túli költõk – többek között
Simkó Tibor, Kányádi Sándor vagy Szilágyi
Domokos – verseit hallgattuk meg. A mû-
vekbõl kiragadott életképekre improvizál-
tunk, dramaturgiával színesítettük, elevení-
tettük meg a sorokat. Közelebb kerülve 
ezzel a versekhez, egymáshoz, és megte-
remtve az este további hangulatát megalapo-
zó jókedvet. 

Számos témát érintõ beszélgetésünkbe
Várady Eszter könyvtárigazgató is bekap-
csolódott. Szó esett világirodalomról, ma-
gyar kortársról, igaz történetekrõl, hitrõl, 
Istenrõl. Megvitattuk egymással irodalmi él-
ményeinket, felolvastunk kedvenc mûveink-
bõl, volt, aki szavalt, s akadt olyan is, aki sa-
ját novelláját és verseit osztotta meg velünk. 

Az igazán kötetlenre sikeredett »könyv-
molykodás« tartalmas volt, és senki sem
bánta meg, hogy alvás helyett a könyveket
választotta erre az éjszakára.

Már felkelt a nap, amikor reggel hét óra-
kor kiléptünk a könyvtár ajtaján, egy felejt-
hetetlen könyvtári éjszaka után, visszatérve
a mindennapokba, ám a folytatásra várva…”

„Az éjszakai olvasás programját ezen le-
véllel szeretnénk megköszönni nektek! Jó
érzés volt együtt látni és hallani párkányi és
esztergomi diákot, s beszélgetni velük iro-
dalomról »és más emberi lomról« közvet-
len, õszinte hangon, s a kamaszok nyers
igazmondását valami értékes tárgyon át új
fénytörésben látni. Egymás mellett
»elélünk« mi, magyarosok is, de a gyerekek
összeköthetnek bennünket, hisz egy a 
célunk: az olvasás megszerettetése, nélkü-
lözhetetlenné tétele. »Mert az irodalom ta-
pasztalat – írja Kafka –, fejsze a bennünk
befagyott tó vizéhez.« Köszönjük a felejthe-
tetlen együttlétet!” (Erõsné Vörös Viktória,
tanár) ■
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