
Az általa bemutatott világ egyáltalán nem
idealizált, elfogultság nélkül ismerteti élet-
pályáját, az elmúlt idõk eseményeit. Nem
kendõzi el a hibákat, és nem túlozza el az
eredményeket. És mindezt élményszerûen
teszi, úgy, hogy közben szórakoztat is. Nála
nincs vádaskodás, de van vitatkozás, meg-
döbbenés és felháborodás. Tehát érzelmei-
nek is hangot ad, meg tud bocsátani, és el
tudja fogadni a mások véleményét, ha az
õszinte és nem rosszindulatú. A legválságo-
sabb pillanatokban is fegyelmezett marad,
és megõrzi emberi méltóságát, amelyhez a
szülõi házból hozott neveltetése, mély hite,
humora és jósága vezette.

Bizony kellenek az ilyen írások, mert
sokszor tiszteletre, türelemre és megértésre
intenek. 

Ha él bennünk a türelem és az odafigye-
lés, akkor nem mindennapi élményben lesz
részünk Nagy Endre könyvének olvasása-
kor. Elõadásmódja közvetlen, szemléletes,
gördülékeny, sokszor derûs, humoros. Hol
szomorkodunk a keserû dolgok felett, hol
nevetünk a vidám történeten, de mindig ta-
nulva tõle az emberrõl, a hitrõl, a tisztesség-
rõl és a hazaszeretetrõl. 

Szemléletességében és hatásosságában jó
néhány története az elbeszéléshez vagy a
karcolathoz közelít. Mindez a szerzõ szép-
próza iránti fogékonyságát mutatja.

A kötet szerkesztése során a kézirat olva-
sása és rendezgetése olyan tudástöbblettel
ajándékozott meg, amelyre más forrásból
nem tehettem volna szert, és közben szóra-
koztam is.

Az új generációnak, de mindenkinek jó
szívvel merem ajánlani a könyvet, amely
egy életpálya bemutatásán túl kortörténeti
dokumentum is. Figyelemre méltó olvas-
mány lehet mindazoknak, akik Erdély és
Magyarország XIX. század végi és a XX.
század elsõ felének történelme és mûvelõ-
déstörténete iránt érdeklõdnek. ■
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A könyv iránt érdeklõdni lehet 
a (1) 365-4746 és 

a (+36 20) 488-0023 
telefonszámokon.

Februári lapszámunk szerzõi

Bellágh Rózsa
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Briga Péter
NyME Savaria Egyetemi Központ Könyvtár, Szombathely

Dutkáné Papp Katalin

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház, Létavértes

Náray-Szabó Gábor

MTA Könyvtára, Budapest

Szabó László István

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Szejli Adrienn
NyME Savaria Egyetemi Központ Könyvtár, Szombathely

Trifonovné Karajz Borbála

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Zselinszky Lászlóné
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza

Játék verskedvelõknek

Versjátékot hirdet a Családi olvasás éve
2010 programsorozat részeként az Országos
Széchényi Könyvtár (OSZK) – jelentette be
Dippold Péter, az intézmény fõigazgató-he-
lyettese.

A játéknak helyet adó http://kozoskolte-
meny.hu honlap már elérhetõ. A program
célja annak bizonyítása, hogy a közös olva-
sás élmény. A játék keretében arra kérik az
érdeklõdõket, hogy küldjenek be fejenként
tíz általuk kiválasztott szót február 28-áig,
melyek megjelennek a honlapon. A határidõ
lejárta után Lackfi János költõ ír majd verset
tíz véletlenszerûen kiválasztott szóból. Ez
lényegében ugyanaz a játék, amit Lackfi Já-
nos a saját honlapján már hosszabb ideje ját-
szik az érdeklõdõkkel.

A honlapon található szavakból az olva-
sóknak is lehetõségük van saját mûveket al-
kotni, melyek szintén az oldalra kerülnek, és
szavazni is lehet rájuk. A tízesek jegyében a
legjobbak bekerülnek a Közös költemény
verseskötetbe, alkotóik pedig oklevelet ve-
hetnek át. ■

(Forrás: mno.hu)




