
A könyv körül forgott minden 2012. már-
cius 21-én a tatai Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban. A kiállítások, a díj-
kiosztás, az elõadások mind más és más
szempontból foglalkoztak az írott, a
nyomtatott szó hordozójával, a könyvvel.
A délután két órakor kezdõdött díjkiosz-
tás (melyen az egészen aprók is érdekel-
tek voltak) a rajzpályázat és az irodalmi
pályázat arra érdemeseit jutalmazta. 
A rajzokból, melyek a Jövõ könyvtára
Tatán elnevezésû témát ábrázolták, kiál-
lítás is készült a mûvelõdési ház elõcsar-
nokában.

Míg a rajzpályázatban a kisebbek, ad-
dig az irodalmi versenyben, melyet Val-
lomás a könyvrõl címmel hirdettünk
meg, már nemcsak az általános iskolá-
sok, hanem a középiskolások és a felnõt-
tek is érdekeltek voltak. A Vízimalom-te-
remben tartott díjkiosztás végeztével a
közönség nagy része felsétált az emelet-
re, a könyvtár olvasótermébe, ahol régi
könyveket, érdekes mûveket mutattak be.
A két elõadó, Gyüszi László, a tatabányai
Városi Könyvtár igazgatója, helytörté-
nész és Schmidtmayer Richárd régész,
muzeológus, a Kuny Domokos Múzeum

munkatársa, érdekesen mutatta be a táro-
lókban elhelyezett darabokat, s hívta fel a
figyelmet azok különlegességeire. Erre
az elõadásra olyanok is eljöttek, akik a
díjkiosztáson nem vettek részt. 

Alig fejezõdött be a muzeális kincse-
inkrõl szóló program, már vonult is le a
közönség a következõ helyszínre. Négy
órától a Vízimalom-teremben négy tatai
magánkönyvtár fontos darabjait mutattuk
be. Különös volt látni, hogy ezen az elõ-
adáson ismét új arcokat köszönthettünk 
a nézõk között. 

Haraszti Mihály népmûvelõ kezdte a
beszámolót azokról a könyvekrõl, me-
lyek meghatározták világképe kialakulá-
sát, s különösen a szívéhez nõttek. Meg-
indultan mutatta be Németh László dedi-
kálását az egyik könyvben. Körmendi
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✒✒    Petrozsényi Eszter



Géza, az Eötvös József gimnázium nyu-
galmazott igazgatója, néprajzos és hely-
történészi hivatásának fontos könyveirõl
adott érdekes információkat. Nemes La-
jos botanikus, egyetemi tanár pedig a nö-
vényvilágról szóló értékes, dedikált
könyveket hozott magával, s beszélt a
szerzõkkel való kapcsolatáról. Sajnáltuk,
hogy a negyedik elõadó, Kálmán Attila,
betegsége miatt nem lehetett jelen, így
„csak” az általa különösen nagy becsben
tartott, dedikált könyveinek néhány pél-
dányát mutathattuk be a közönségnek. 

Zárásként a Menner Bernát Zeneisko-
la növendékei adtak élõ koncertet, a je-
lenlévõk nagy örömére. A zeneszó méltó
zárása volt ennek a szép napnak, melyen
a szellem értékei kerültek a figyelem
központjába – reméljük, nemcsak egyet-
len napra! ■

Feltámadás a költészetben

✒✒    petro

Húsvét elõtt néhány nappal gondolatéb-
resztõ elõadás hangzott el a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban. Dávid-
házi Péter irodalomtörténész, a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudo-
mányi Intézete XIX. századi osztályának
vezetõje tartott elõadást egyik kedves ku-

tatási témájából, Arany János és a feltá-
madás költészete címmel. 

Különös felhangot kapott az elõadás,
hiszen a nagyhéten került rá sor. Az em-
lített versek, melyeket Petrozsényi Eszter
színmûvész adott elõ, nem a népszerû,
közismert Arany-versek voltak. A Rodos-
tói temetõ, a Keveháza, a Széchenyi emlé-
kezete vagy a Honnan hová? egy-egy
részletét a közönség a székeken elhelye-
zett papírlapokon is nyomon követhette. 

A lélek halhatatlansága, a szellemiség
örök ereje, századokon át ható kisugárzá-
sa az elõadott versrészletekben sorra
megnyilvánult. Dávidházi Péter gyakor-
lott, kiváló elõadó, aki a közönség össze-
tételét, korát figyelembe véve fûzte gon-
dolatait e nem könnyû témában. A mûsor
elején lélekben kézen fogta a nézõket, s a
nehéz, sokszor bonyolult képek, feltéte-
lezések, bibliai utalások sokaságán át
biztonságosan vezette õket végig a meg-
ismerésen át a fölismerésig. 

Nem könnyed szórakozás emlékével
távoztak a nézõk, hanem a súlyos gondo-
latok keltette megrendültséggel, s azzal az
örömmel, hogy ez a kiváló kutató, remek
elõadó a mi városunk szülötte. Legyünk
büszkék rá, s reméljük máskor is hallgat-
hatjuk õt a könyves szerdák során! ■
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