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Költészet nap az olvasólámpa 
megvilágításában 

Nagy Edit 

Ha irodalom és április, akkor sokunknak József 
Attila és a költészet napja jut eszébe. Így volt ez 
velünk is. Úgy gondoltuk, mi más lehetne 
könyvtárunk olvasóklubjának áprilisi témája, 
mint a versek?  Nagy örömömre új érdeklődők is 
érkeztek, végül 14 fővel zajlott le a rendezvény. 
A túlnyomórészt nyugdíjas pedagógusokból álló 
klubtagok, - mint előző két találkozásunk 
alkalmával is - irigylésre méltó felkészültséggel 
érkeztek. Ady Endre, József Attila, Tóth Árpád, 
Radnóti Miklós neve és versei mellett 
elhangoztak saját költemények is: Gyüszi László 
tanár úr, tatabányai helytörténész szintén saját  

versének elmondásával örvendeztette meg a 
résztvevőket. Szinte mindenki megszólalt. 
Legnagyobb meglepetésemre csaknem kizárólag 
magyar szerzőktől idéztek. Vidám és szomorú, 
szerelmes és játékos verseket is hallhattunk. 

Meghívott vendégünk, Hodossy Ildikó, az 
Orfeusz Társulat előadóművésze szavalatával 
tette ünnepélyessé a klub hangulatát. Néhány 
mondatban arra is emlékeztetett minket, hogy 
idén lesz William Shakespeare születésének 450. 
évfordulója.  Ennek alkalmából Shakespeare 
szonettek is elhangoztak. Ismét megállapítottuk, 
hogy jó volt összejönni, felidézni a szebbnél 
szebb költeményeket. 

Megbeszéltük, hogy júniusban történelmi témájú 
könyveket ajánlunk majd egymásnak. 



Kávészünet a József Attila Megyei 
Könyvtárban 
 
Feketsné Kisvarga Anita 

 

Egy kávészünet lehet kellemes vagy üdítő, 
ellazító vagy éppen felpezsdítő. De lehet-e vajon 
mindez egyszerre? Április 8-a óta tudjuk: igen! 
Ekkor volt a megyei könyvtár vendége a 
Kávészünet együttes. Trendhagyó Irodalomóra 
című koncertjük minden hallgatóban hagyott 
emlékezetes perceket. 

 
A Kávészünet két fiatal és tehetséges művész, 
Németh Ferenc és Popovics György duója. A 
Kultúra Fiatal Nagykövetei – a Magyar 

Versmondók Egyesülete adományozta nekik ezt 
a címet 2010-ben, - verseket zenésítenek meg és 
adnak elő. Kávézókban, iskolákban, művelődési 
házakban felelnek meg hitvallásuknak: verset 
adni a kezekbe, a fejekbe, zenés-lírai élményt 
nyújtani, hogy megtapasztalja minden korosztály 
és társadalmi réteg a költemények keltette hatást, 
erőt. De néha „csak” azért éneklik meg a 
verseket, hogy örömöt, felhőtlen órát 
szerezzenek beteg gyerekeknek, egy hajléktalan 
szálló lakóinak, vagy - nagyobb zenekari 
felállásban- a fesztiválok közönségének.  
Április 8-án, a közelgő Költészet Napja 
alkalmából Komárom-Esztergom megyébe 
látogattak el. A megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer keretében Kocson, Ászáron 
és Tárkányban általános iskolásoknak tartottak 
trendhagyó irodalomórát, Bakonysárkányban egy 
szavalóverseny díszvendégeiként hallgathatta 
meg őket a közönség. A nap végén pedig a 
JAMK-ban varázsolták el a nagyérdeműt. 
Kedves közvetlenségükkel és a versek iránti 
alázatukkal hamar belopták magukat a 
hallgatóság szívébe, és vitték magukkal a 

közönséget szerelmes hangulatból játékos 
könnyedségbe, bormámorból hideg éjszakába, 
áhítatos csendből közös éneklésbe. 
Sűrű programjuk mellett szakítottak időt arra is, 
hogy válaszoljanak néhány kérdésemre. 
- Minek vagy kinek köszönhetik a versek 

szeretetét? Hogyan kerültek közeli 

kapcsolatba a költeményekkel?  

- Németh Ferenc (N. F.): A versek szeretete 
már óvodás korban kezdődik. Minden 
kisgyerek szereti a verseket. Az iskola alsó 
tagozatában is kitart a lelkesedés, utána a 
kamaszkorban sokaknál kissé alábbhagy, de 
aztán huszonéves fejjel a legtöbben újra 
pozitívan tekintenek ezekre a művekre. 
Egyénenként teljesen változó, hogy ki 
mennyire fogékony a művészetekre, az 
irodalomra, de ezt sok belülről áramló és 
környezeti hatás befolyásolja, így nehéz 
megállapítani. Amit biztosan tudok, hogy a 
magyar nyelv szeretete és ápolása már 
gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt 
nekem, iskolába is úgy kezdtem el járni, hogy 
már írtam-olvastam. 

- Popovics György (P. Gy.): Mindig is 
szerettem a verseket. Gyerekkoromban, 
miután megnyertem az egyik szavaló 
versenyt, az adott nekem egy nagyobb löketet, 
hogy többet foglalkozzam velük. Később az 
iskoláim is ilyen beállítottságúak voltak, így 
mindig is közel álltak hozzám a versek. 

- Kik a kedvenc költőik? 

- N. F.: József Attila munkássága mindenképp 
nagyon fontos a számunkra. A kollégium, 
ahol megismerkedtünk és ahol elkezdtünk 
közösen verseket megzenésíteni, az ő nevét 
viseli, talán ennek is köze van hozzá, de 
szerintem nem véletlen, hogy a Költészet 
Napját éppen az ő születésnapján tartjuk. 
Ezzel együtt is azt tudom mondani, hogy 
nincs kedvenc költőm, Radnóti, Ady és Petőfi 
mellett igen fontosak például a kortárs költők 
és azok is, akik nincsenek a kánonban. 

- P. Gy.: Nekem József Attila. Ezen kívül 
kortárs költőktől szeretek olvasgatni. Nagyon 
jó, amikor egyszerűen és frappánsan 
megfogalmaznak egy-egy gondolatot. 



- Más szemmel olvasnak verseket, amióta 

hivatásuknak választották az előadó-

művészetet? 

- N. F.: Lehet elemző szemmel olvasni egy-egy 
verset, azon gondolkodva, hogy hogyan lehet 
megzenésíteni, de ezt semmiképp nem szabad 
túlzásba vinni. Akkor születhet jó 
versmegzenésítés általunk, ha ösztönösen 
jönnek a dallamok, ritmusok a vers ihletése 
alapján. Így mindig azt tartjuk fontosnak, 
hogy mi is átérezzük a vers mondandóját. A 
zenével is ez van: hiába sejtem vagy tudom 
összerakni magamban, amikor meghallok egy 
számot valahol, hogy milyen akkordok 
követik egymást, vagy milyen hangszerek 
szólnak benne, attól még ugyanolyan 
hatalmas zenei élményt tud szerezni. Épp ez a 
csodálatos ebben. 

- P. Gy.: Ha megzenésítésről van szó, akkor 
igen. Ha csak magam szórakoztatására 
olvasok, akkor szerintem nem. Ezt így 
kifejezetten sosem figyeltem, de ha 
belegondolok akkor nincs különbség abban, 
ahogy most vagy régebben olvastam. 

 
- Milyen az alkotás folyamata?  Hogyan 

választják ki a megzenésítésre váró 

verseket, hogyan formálódik a vershez a 

dallam?  

- N. F.: Mindig a vers hangulatát igyekszünk 
visszaadni. Nem szoktunk sokat agyalni a 
dallamokon, hanem azt fejezzük ki, ami 
belülről jön. Ezek aztán később formálódnak, 
változnak, pl. stúdiózás során, de így érik 
egy-egy mű. Néha extrémebb esetek is 
előfordulnak, pl. modernebb, dinamikusabb 
hangszerelést kap egy-egy visszafogottabb 
vers, épp azért, hogy ilyen módon a mai 
fiatalság ízlésvilágával megegyező stílusban 
hallhassák ezeket az örökzöld alkotásokat. A 

versek kiválasztása régebben spontán módon 
történt, ami épp megtetszett. Ma már 
tematikusan válogatunk, hiszen a versnek 
mindenütt helye van. Karácsonyi műsoron, 
gyereknapi és anyák napi rendezvényeken, 
fesztiválokon és még sorolhatnám, hogy 
milyen alkalmakkor lehet velünk találkozni, 
hiszen a versekből már tematikus 
repertoárjaink is vannak, melyek mindig 
illeszkednek az adott eseményhez. 

- P. Gy.: Igyekszünk az évfolyamok kötelező 
verseit dallammal párosítani, mert a diákok 
így könnyebben megjegyzik. Persze vannak 
adventi, szerelmes, anyás vagy éppen gyerek 
műsoraink is és igyekszünk ezeket mindig 
bővíteni. Én azt gondolom, hogy minden 
versnek meg van a maga dallama. Fontos, 
hogy rímes legyen és nem mindegy, hogy 
milyen a terjedelme. A túl hosszú művek 
unalmassá válnának még így megzenésítve is. 

- Minden vers egyénenként más-más 

visszhangot kelt. Hogyan lehet mégis 

megtalálni azt a dallamot, mely minden 

zenész számára összhangban van a 

verssel? 

- N. F.: Mindenkinek mást jelent egy-egy vers, 
de azért sok esetben nagyon hasonló 
gondolatokat és érzelmeket ébresztenek 
bennünk, hiszen sokszor kifejezetten részletes 
képet kapunk a költő gondolatairól. Azonban 
ez nem jelenti azt, hogy az a dallam, amit 
kitalálunk, a legpontosabb zenei kifejezése 
egy adott gondolatnak. Néha nekünk is közös 
nevezőre kell jutni a kreatív munka során. 
Maga az alkotás szubjektív, mi is így 
alkotunk, és ezt igyekszünk jól csinálni, így 
érve el azt, hogy sokan elfogadják és kedvelik 
a mi értelmezésünket a vershez. 

- P. Gy.: Minden zenész dallamát nem tudjuk 
kitalálni csak a sajátunkét. Mind a ketten más 
stílust hallgatunk és játsszunk a 
Kávészüneten kívül. Ezért tud létre jönni ez a 
hangzás és dallam világ a zenénkben. Sosem 
erőltetjük a megzenésítést. Az első dallamok 
érzésre jönnek, amiket nem lehet leírni. Aztán 
ahogy kezdi kiforrni magát a dallam, akkor 
lehet tudatosan pontosítgatni.  



Mi volt a legmeghatóbb élményük 

pályafutásuk során? S mi a 

legmulatságosabb? 

- N. F.: Nehéz kérdés. Nekem például néhány 
éve a lemezbemutató koncertünkre esett a 
születésnapom. Sok száz ember eljött a 
műsorunkra aznap, ennek is nagyon örültem, 
és a többiek szervezésében olyan 
meglepetésben volt részem, hogy alig bírtam 
felfogni. Hosszú történet lenne, de talán majd 
máskor... Megható és felemelő is volt egyben, 
sosem felejtem el. Mulatságos dolgok pedig 
mindig akadnak, úgyhogy nem is győznék 
válogatni... 

- P. Gy.:  Legmeghatóbb élményre így nem 
emlékszem. Talán amikor több ezer ember 
állt velem szemben a nézőtéren, az egy 
felemelő érzés és emlékezetes. Mulatságosból 
akad bőven. Egy-egy ittas ember, aki 
mulatságosan táncol a színpad előtt, vagy 
bakik a koncert közben.  

- Próbálkoznak saját versek írásával? 

- N. F.: Én gyerekkoromban is szerettem írni, 
sok füzetet teleírtam novellákkal, ez volt a 
hobbim. Verseket is írogattam, de nevezzük 
ezeket inkább versikének! Általában, ha volt 
barátnőm, megleptem néha egy-egy őszinte 
szerelmes verssel, és ezt a szebbik nem 
tapasztalataim szerint nagyon is értékeli. 
Manapság a Kávészünet a legfontosabb 
számomra, mind alkotás, feladat és élmény 
téren, de emellett kikívánkoznak belőlem 
saját gondolatok, amelyek dalok formájában  

- P. Gy.: Verseket nem írok. Dalokat inkább. 
Magamnak és másoknak egyaránt. Azt még 
látnak napvilágot. Ezek szövegét nem 
tekintem versnek, hanem dalszövegnek, de  

igyekszem a tőlem telhető legtöbbet kihozni 
ezen a téren is. Nem döntöttem el, hogy 
melyiket akarom előtérbe helyezni, de ennek 
még van ideje kiforrni. 

Mik a terveik? Hogyan látják önmagukat 10 

év múlva? 

- N. F.: Én úgy látom, hogy nagyon szép és 
eredményes jövő állhat előttünk, hiszen nem 
csak szórakoztató, hanem kulturális 
szempontból is fontos, amit csinálunk, és ezt 
már rengeteg dolog igazolja. A rengeteg 
koncert  a hátunk mögött, a Trendhagyó 
Irodalomórák után kiosztott sok jó 
érdemjegy, az elégedett diákok és tanárok, a 
csápoló közönség a zenekaros 
koncertjeinken, a megjelent albumok és 
videoklipek és az, hogy nap mint nap, egyre 
többen követnek minket az internetes 
fórumokon is. A menedzserünkkel együtt, 
akinek nagyon sok munkája van mindezek 
mögött, azon vagyunk, hogy a Kávészünet 10 
éven belül akár stadionokat is megtöltsön, és 
az oktatásban is még nagyobb szerepet 
kapjon, és a javuló tendenciát tekintve ez 
nagyon is elérhetőnek látszik, úgyhogy én 
optimistán nézek a jövőbe. 

- P. Gy.: Rengeteg koncerttel a hátam mögött, 
talán már család is lesz, és remélem a 
Kávészünet mellett más téren is tudok 
sikereket elérni. 

 
Mi mást kívánhatok? Sok-sok Kávészünet 
koncertet a régi rajongóknak és a még 
„Kávészünet-szüzeknek” (Németh Ferenc 
szójátéka!), és sikereket, az álmok és tervek 
megvalósulását a művészeknek. 
 

    
Fotók: Török Csaba    



15 év két keréken – Gibraltártól 
Gyimesbükkig, a Nordkapptól 
Szicíliáig 
 
Nász János - Feketsné Kisvarga 

Anita 

 
A jó idő közeledtével egyre többen pattannak 
biciklire, s tekernek egyet a szabadban. A 
kerékpártúrázás remek családi vagy baráti 
program, kikapcsolódási lehetőség, stressz-oldó 
tevékenység - a többségnek. A kerékpáros 
társadalom kisebb részét a történelmi 
megemlékezés vagy érdekes földrajzi helyek 
felkeresése is vezérli, amikor nekivágnak a 
sokszor embert próbáló utaknak. A Komárom-
Európa Futóegyesület tagjai is ilyen 
sportemberek. 2014. április 29-én, a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár ÖKO-esték 
rendezvénysorozata keretében 15 év 15 
kerékpártúrájának élményeit osztották meg a 
hallgatósággal. 
 

 
 
Mikolasek Sándor, a Komárom-Európa 
Futóegyesület (KEFE) egyik alapító tagja 
élvezetes, kedves sztorikkal és csodálatos 
fotókkal fűszerezett előadása talán még több 
emberben keltette fel az érdeklődést a 
kerékpározás iránt. Elsőként rögtön 
magyarázatot kaphattunk arra, hogy mi köze egy 
futóegyesületnek a kerékpározáshoz. Nos, az 
Egyesület tagjai kezdetben valóban „csak” 
futottak. 1996-ban egy francia városka, 
Wavignies képviseletében vendégek érkeztek 
Komáromba. A látogatók nem akárhogy tették 

meg a két város közötti több száz kilométert: 
futva. Viszonzásképpen az akkori komáromi 
városvezetés megígérte, hogy hasonlóképpen 
fogja viszonozni e kedves látogatást. 
Tulajdonképpen ez vezetett a KEFE 
megalakulásához. Összeállt egy 25 fős városi 
csapat, megkezdődtek az edzések, és egy évvel 
később váltófutással, az Alpokon keresztül, 
érintve az osztrák Judendorf és a német 
Naumburg testvérvárosokat, eljutottak 
Wavignies-be, ahol nagy szeretettel fogadták 
őket. 

 
 

A 90-es évek végére a futóegyesület tagjainak 
érdeklődése a triatlon, majd végül a 
kerékpározás felé fordult. Az első nagy 
biciklitúrára 1999-ben került sor, amikor az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulója alkalmából megszervezték a Görgey-
emléktúrát. Görgey seregének útvonalát követve 
Komáromból Aradra és Világosra kerekezett el a 
csapat, persze nem egyenesen, hanem a 
Felvidéken keresztül Miskolc és Bihar 
érintésével tettek meg egy nagy kört, majd 
Romániában meglátogatták Szászsebest is, 
Komárom egyik testvérvárosát. A táv 1250 km 
volt, amit hét nap alatt teljesítettek. 
2000-ben, az államalapítás 1000. évfordulója 
adott alkalmat Magyarország megkerülésére. Két 
hét alatt összesen 2200 km-t kerékpározott a 
csapat. 2000 és 2013 között évente egy-egy nagy 
túrát teljesítettek. Hol a Délvidéken jártak, a 
Szarajevó - Mosztár - Dubrovnik- Plitvice – 
Karlovác – Zágráb útvonalon (a megtett táv 1900 



km), hol pedig az I. világháborús áldozatokra 
emlékezve a Komárom – Maribor –Klagenfurt – 
Villach - Bovec majd az Isonzó völgyéig és 
Doberdoig jutottak el, 1200 km megtétele után. 
Több évben teljesítettek túrákat Erdélybe és 
Kárpátaljára (2004., 2010., 2012., 2013.). 
Komárom városának valamennyi testvérvárosát 
meglátogatták a Partner Városok Maratonján 
1400 km-es távolságot megtéve. 2006-ban és 
2008-ban a történelmi Magyarországot járták 
körbe a lelkes sportemberek. 
 

 
 
Az évek alatt felhalmozódott élmények közül 
nehéz válogatni. Az előadáson elsősorban a 
2001-es finnországi túra látványosságaiból 
kaphattunk képi ízelítőt. 19 nap alatt 3000 km-t 
teljesítettek ekkor a biciklisták. Ebben az évben 
az északi sarkkörig jutottak el, de 2005-ben, 
meghódították az európai szárazföld legészakibb 
pontjának tartott Nordkappot is. Jéghideg, 7 km-
es alagútban futó út vezetett el Nordkapphoz, 
amelynek megtétele a túra egyik legnehezebb 
próbatétele volt. Voltak persze sokkal 
kellemesebb élmények is az út során: a Mikulás 
meglátogatása Rovainemi-ben, vagy az Ecseri 
lakodalmas ismert dallamának felcsendülése egy 
Isten háta mögötti kis település 
haranggyűjteményében. 
 
2003-ban Gibraltárt járták be a KEFE tagjai. 
Ennek a túrának az volt a célja, hogy Európa 
egyik legismertebb délnyugati pontjához 
jussanak el. Megtudhattuk, hogy a Gibraltári-
szorosnál rendkívül jól megkülönböztethető az 
összefolyó Földközi-tenger azúrkékje és az 

Atlanti-óceán szürke víztömege. Csodálatos 
spanyol városokon és valóságos 
sziklasivatagokon haladt a 3200 km-es túra, ahol 
a távolság mellett a szélsőséges időjárási 
viszonyok és a szintkülönbségek is megterhelték 
az utazókat. Spanyolország belső, száraz 
éghajlatú és terméketlen talaját megismerve, 
okkal vetődhetett fel a hallgatóságban a kérdés: 
hol teremnek azok a szép, nagy paradicsomok, 
melyek az élelmiszerboltok polcain 
mosolyognak ránk? Nos, az előadás erre a 
kérdésre is megadta a választ: fóliasátrakban, 
tápoldattal dúsított üveggyapot ágyon! 
Az ország forró síkságai után fel kellett tolni a 
biciklit a Sierra Nevada nem éppen lankás 
oldalán, ahol az időjárás a magyarul „havas 
hegylánc” nevet viselő tájon elképzelhető. Itt 
elérték az utazók a hegység legmagasabb, 3479 
m-es magasságban emelkedő csúcsát is.  
 

 
 
Az előadás végén már csak rövid idő maradt a 
2011-es szicíliai biciklitúra élmény-
beszámolójához. A barangolás célja ezúttal a 
legdélebbi európai szárazföldi pont elérése volt. 
Érdekes tájak képével, kellemes és kevésbé 
kellemes útszakaszok élményeivel 
gazdagodhattunk. Miközben csodálattal 
adóztunk a kerékpározók nagyszerű 
teljesítményeinek, megtudhattuk, hogy jó 
szervezéssel, pontosan betartott napirenddel és 
egy kis rákészüléssel mindenki számára elérhető 
teljesítmény lehet a napi 250 km letekerése. Még 
a sörkedvelőknek sem kell új életet kezdeniük, és 
lemondaniuk kedvenc italukról, mert a nagy 



kerékpártúrák nélkülözhetetlen kelléke ez az 
optimális kalória- és vitamintartalommal bíró 
nedű. Egyszóval biciklire fel! Kezdetnek jó 
alkalom lehet erre a Magyar Kerékpárosklub 
által kezdeményezett, április 22. és május 30. 

között zajló „Bringázz a munkába” című 
akcióban való részvétel, melyre az előadás elején 
az este házigazdája, Nász János hívta fel a 
figyelmet.

 
 

 
 

A rendezvény fotóját Török Csaba készítette,  

a többit a klub résztvevői bocsátották rendelkezésünkre. 

 

 

 

 

 

 

Pasztellek, akrilok, grafikák − 
Áprilisi kiállítások a JAMK-ban 

Nagy Edit 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Népház Úti Fiókkönyvtárában április 17-én újra 
ünnepelni gyűltünk össze. Két tatabányai 
barátnő: Pardaviné Horváth Zsuzsa és Berecz 

Krisztina kiállítását nyitottuk meg, 
pasztellképekből, akril és vegyes technikával 
készült műveikből állítottunk össze válogatást.  



A megnyitón bevezetésként Dr. Voit Pál, 
könyvtárunk igazgatója köszöntötte a 
vendégeket, majd Papp Albert, Megyei Príma 
Díjas festőművész ajánlotta a közönség 
figyelmébe az alkotásokat. 

A képek megtekintéséhez, a jó hangulatú 
beszélgetéshez zenei aláfestésként Santana 
gitárjátékát hallgathattuk CD felvételről. 

Krisztina autodidakta módon képezi magát, más 
pasztellezők munkáit tanulmányozva. 
Legszívesebben a szabadban alkot, és szinte 
kizárólag pasztell technikával dolgozik. Képeivel 
jó hangulatot, kellemes érzéseket szeretne kelteni 
a látogatókban.  

 

Zsuzsa akril és vegyes technikájú munkákkal 
mutatkozott be. Noha nem hivatásos 
képzőművész, életének szerves része a festés, 
alkotás.  

 

Képeikkel 2009-ben már találkozhattunk 
ugyanitt hasonló felállásban. Azóta mindkettőjük 
stílusa változott ugyan, de képeik atmoszférája 
ugyanolyan jó hatást gyakorol ránk, szemlélőkre, 
mint 5 évvel ezelőtt. A kiállítás megnyitóján 
készült fotókat könyvtárunk honlapjának 
galériájában lehet megtekinteni. 

http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/158  

A Fő téri Könyv/Képtár Galériájának áprilisi 
kiállítója, a Nyergesújfaluról érkezett Bánkúti 

Georgina különleges grafikákat hozott.  

Képei kézzel készített, egyedi merített papírra 
kerültek. Bemutatkozásában elárulta, hogy azért 
szeret rajzolni, mert megnyugtatja, ilyenkor a 
külvilágot kizárva saját világába menekül, 
munkái ennek leképezései. Alkotás közben 
keresi a szokatlan formákat, szereti az 
egymásnak ellentmondó dolgok közös 
megformálását, a belső feszültségkeltést.  
Műveihez az inspirációt belső érzései, a színek, 
illatatok és élmények adják. Elsősorban vegyes 
technikával (tus, toll, akvarell ceruza, diófapác) 
készült grafikákat készít. 2010 óta vesz részt 
kiállításokon, pályázatokon.   

 

Kiállításainkat egy hónapig látogathatták az 
érdeklődők. 
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Egyetlen regényt írunk  

Petrozsényi Eszter 

A könyv már elkészült. Május közepén 
megjelenik, de addig csak a szerencsés tataiak 
hallgathattak belőle részleteket, hiszen a kiadón, 
a Magvető Könyvkiadón kívül, mások számára 
még hozzáférhetetlen. 2014. április 16-án 
Grecsó Krisztián vendégeskedett a Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban, ahol a 
Könyves Szerda újabb rendezvényén 
szemelvényeket olvasott fel a már kiadás alatt 
lévő, legújabb könyvéből.  
 

 
 
Megyek utánad − ez a két szó, melyet a regény 
címéül választott az író, ismét a családhoz 
kapcsolódik. A múlt szálai, melyek át-, meg 
átszövik a jelent, mindnyájunk életét, 
felfejthetetlenül épülnek be sorsunkba. Egy 
ponton kell csak meghúzni az egyik szálat, s már 

 a sorsok sokféleségébe, kapcsolatok, kötődések 
sokaságába látunk bele. Ahogyan a Mellettem 

elférsz – az előző regény – a nagyanya 
szemüvegén és sorsán át ábrázolt életeket a múlt 
század harmincas éveiből, így ez a mostani az 
ötvenes évek történéseit is felvillantja, annak 
ellenére, hogy a mában játszódik.  
 
„Az író mindig a saját, egyetlen regényét írja”- 
fejtette ki Grecsó Krisztián. Ő is ezt teszi: 
mindig más és más szemszögből tárja elénk a 
hozzá közel állók életét, beágyazva a társadalmi 
mozgások hullámzásába. Nagy példaképei, 
Móricz Zsigmond és Szabó Magda szintén 
mindig azt az „egy” regényt írták, csak eltérő 
nézőpontokból közelítve a témához. Az új 
regényéből felolvasott részletek feszült, izgalmas 
pillanatokat teremtettek, s különös fénytörésbe 
kerültek azáltal, hogy az író elmesélte a megírt 
történések valóság-magját is. Azt már 
megszokhattuk – hiszen nem először jár nálunk a 
szerző-, hogy lendületes, friss előadásmódja 
mindig rokonszenvet ébreszt a hallgatóságban, 
ám ezen az estén különösen szellemesen, 
érdekesen, megragadóan beszélt, s ahogyan 
elmondta, számára is izgalmas volt első ízben 
beszélni az éppen megszületett munkájáról.  

Jó volt látni a dedikálásra várók hosszú sorát, 
akik a már régebben megjelent Grecsó művekkel 
járultak az asztalhoz, bizonyítva ezzel, hogy az 
író könyvei elfoglalták méltó helyüket az 
olvasók otthonaiban. 

 



Jöttem, hadd lássalak 

Petrozsényi Eszter 

Méltó lezárása volt a tatai Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár Egy csészényi hang 
elnevezésű sorozatának a 2014. április 23-án 
lezajlott előadás. A Menner Bernát Zeneiskola 
vonósai parádés hangversenyt adtak a 
rendezvény nyitányaként, lendületes 
muzsikájukkal előre vetítették a vendég, D. Tóth 

Kriszta temperamentumos egyéniségét. Amikor 
különösen közismert személyiséget hívunk meg, 
a nézőkben mindig van egy felfokozott 
várakozás. Nem könnyű ennek megfelelni! Ám 
D. Tóth Kriszta remekül helytállt, sőt messze 
túlszárnyalta az elvárásokat lefegyverző, 
közvetlen kedvességével. 

 
 

Pákai Adrienn, a kérdező társ, értőn faggatta a 
Jöttem, hadd lássalak című könyvéről, melynek 
cselekménye bőségesen tartalmaz önéletrajzi 
elemeket, de számtalan rész a fantázia szülötte. 
Édesanyjának elvesztése, az ő hiánya indította a 
könyv megírására. Ez a betölthetetlen hiány, 
mely mindnyájunknak osztályrésze az életben, 
nem dolgozható fel könnyedén, nem lehet csak 
úgy elengedni, akit szerettünk s tovább lépni. 
Mindenképpen emléket, maradandót szeretett 
volna állítani édesanyja különös, színes, vibráló 
egyéniségének. A könyvben szereplő angol gróf 
személye valóságos – az írónő rábukkant az 
interneten a róla szóló híradásokra, képekre – de 
ahogyan mélyebbre ásott a dolgokban, rá kellett 

jönnie, hogy a gróf nem volt az az ideális 
személy, akinek édesanyja képzelte egy életen át, 
s akinek az emlékét dédelgetve őrizte magában. 
A könyvből felolvasott részlet, mely azt 
ábrázolta, mikor a hősnőt elhagyja a férje, s ezen 
a nehéz pillanaton a gyerekei segítik át az 
asszonyt – mindannyiunk számára megrendítő 
volt. A könyv megjelenésekor nagyon várta 
családja reakcióját, és kitüntetésnek érezte öccse, 
de legfőképpen édesapja dicsérő mondatait. 
Megmaradt azon a keskeny mezsgyén, amely a 
szigorúan vett magán-történet és a publikusság 
között húzódik és sohasem teregetett ki mélyen 
személyes érzelmeket, eseményeket, belső 
titkokat. A széles olvasóközönség részéről nagy 
tetszést aratott a mű, sokat jelezték, hogy bár 
feltépte sebeiket, gyógyító módon segített 
gyászuk feldolgozásában, szeretteik elvesztése 
fölötti fájdalmuk enyhítésében. 
Az írásban nagy segítségére volt a televíziós 
múlt, a szerkesztői munka technikája. A regény 
szerteágazó cselekményének bonyolításában, a 
megírt események ábrázolásában is sokat segített 
a múltbéli szerkesztői rutin. Lesz-e folytatás? - 
hangzott a következő kérdés. Igen, de nem ezt a 
történetet folytatja, ahogyan a Lola könyveknek 
is vége szakadt, mert kislánya egyéniségének 
alakulásakor megérezte, hogy olyan korszakba 
ért a lelki fejlődése, amikor a szemérmes 
gyermek nem örülne a nyilvánosságnak, s ezt 
tiszteletben tartja. Talán karácsonykor kézbe 
vehetjük az új könyvet, mely az életről, 
házasságról szól.  
 

 

Pákai Adrienn beszélget D. Tóth Krisztával 



Néhány hónapja újabb feladata van: az UNICEF 
magyarországi nagykövete lett, mely munkáját 
igen fontosnak tartja. Nem csupán külföldön 
szorulnak segítségre emberek, itthon is élnek 
nehéz körülmények között, s számukra életmentő 
lehet a segítség. Jelenleg az iskolákat, 
intézményeket látogatják és felkeresik a 
rászorulókat, eszközt adnak a kezükbe, tudáshoz 
juttatják őket. Ez a munka igen nagy örömmel 
tölti el és új, meg új erőfeszítésre sarkallja. Hogy 
a televíziózás hiányzik-e, őszintén válaszolta: 
„lennének ötleteim”. Eddig  nem  gondolt  rá, de  

az utóbbi pár hónapban új ötletek, műsortervek 
kezdenek körvonalazódni benne. Nem annyira a 
nagy nézettséget célozná meg ezekkel a 
műsorokkal, inkább az igazi értékek átadását 
tartaná szem előtt. Elröppent a találkozóra szánt 
idő, és a hosszú sorokban álló dedikálók nem 
fárasztották, sőt az újabb és újabb közös 
fényképet kérőknek is örömmel válaszolta: 
„maradt még egy mosolyom”.  

Kívánjuk, hogy ez a mosoly, ez a nagy szeretet 
kísérje végig továbbra is! 

 

 

 

A fotókat Goldschmidt Éva és Petrozsényi Eszter készítette. 
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Nyáry Krisztián irodalomórája a 

kisbéri könyvtárban 

Kókai-Szabó Hedvig 

Április 15-én rendhagyó irodalomórára érkezett 
a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és 
Városi Könyvtárba Nyáry Krisztián, az Így 
szerettek ők - Irodalmi szerelmeskönyv szerzője. 
A helyi általános iskola felsőbb évfolyamának 
tanulói és a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai 
mellett, sok irodalomszerető érdeklődő vett részt 
a rendezvényen. 

 

Forrás: www.libri.hu  

Elsősorban arra kerestünk választ, hogy van-e 
jogunk a személyes történetek, a magánélet 
megismeréséhez? Az akadémiai álláspont az, 
hogy a műveket életrajztól függetlenül kell 
értelmezni. Azonban a száraz életrajzi adatok 

nem feltétlenül érdekesek. A szerelmi történetek 
által közelebb kerülnek hozzánk íróink, költőink, 
többet tudhatunk meg tulajdonságaikról, 
habitusukról és ezáltal  - talán-  könnyebbé válik 
műveik megértése, értelmezése is. A közönség 
választása alapján betekintést nyertünk Petőfi, 
Arany, Krúdy, Ady, Kosztolányi, Móra és Babits 
szerelmi életébe.  

 
 Nyári Krisztiánról a fotót Hornung Anita készítette 

Az író-olvasó találkozó dedikálással és kötetlen 
beszélgetéssel ért véget . 

 
Forrás: www.kisberikonyvtar.hu  
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Csodás zenék a könyvtárban 

Takács Tímea 

Ismét nagy érdeklődés övezte az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár „Így írnak 
Ők…” című sorozatának újabb előadását, 
amelyen ezúttal igazi zenei csemegeként a 
klasszikus műfaj kapott főszerepet. Az írók, a 
költők az általuk megfogalmazott szöveg 
segítségével, a zeneszerzők a kottaírással és a 
zenével „mondják el” gondolataikat. A számos 
érdeklődőt Takács Tímea, a szervező intézmény 
igazgatónője ezekkel a szavakkal köszöntötte.  
A rendezvényen Ritter Zsófia, Tóth Álmos és 
Kormos Balázs gitárduójának és triójának „Két 
karodban ringatózva csöndesen” című műsorát 

hallgathatták a jelenlévők. A fiatal pécsi 
művészhallgatók koncertjén többek között 
felcsendültek De Falla, Chopin, Pejacevic, 
Albeniz, Bartók Béla, Schubert, Rodrigo 
csodálatos művei, mely művekről Tóth Álmos 
mondott egy-egy kis ismertetőt. Ritter Zsófia,  az 
Eötvös Zenei Alapítvány Sakurai Maestro R.F. 
hangszerén játszott. A rendkívül tehetséges ifjú 
művésznövendékek műsora hatalmas sikert 
aratott, melyet a közönség szűnni nem akaró 
vastapssal hálált meg.  
Az esemény zárásaként a 60 éves városi 
könyvtár, valamint a szintén 60 éves Oroszlány 
város nevében Takács Tímea a bibliotéka 
vezetője ajándékcsomagot nyújtott át a 
fellépőknek. 

 

 

A fotókat Folytek Zsolt készítette. Montázs: Szilassi Andrea 
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Költészet napja a községi 

könyvtárban 

Sárköziné Csonka Zita - 

Kovácsné Rokosz Etelka 

 
„A költészet napját Magyarországon 1964 óta 
József Attila születésnapján, április 11-én 
ünneplik. Országszerte az iskolákban, a 
közintézményekben versenyekkel, előadásokkal, 
ünnepi műsorokkal teszik emlékezetessé ezt a 
napot.  
 
A líra eredetileg ókori görög pengetős vagy 
vonós, de egyértelműen húros hangszer volt. Az 
irodalomban a líra az egyik műnem elnevezése 
(az epika és a dráma mellett.) A személyesebb 
hangvételű, érzelmeket kifejező, általában verses 
műfajok tartoznak ide, mint például a dal, óda, 
elégia, epigramma… 
 
Április 11. a líra ünnepe. 1905-ben ezen a napon 
született Budapesten József Attila. Általános 
iskolában a következő verseivel találkozhatunk a 

leggyakrabban: Mama, 
Altató, A Dunánál, Levegőt!, 
Születésnapomra, Tiszta 

szívvel, Rejtelmek. 
Érdekesség, hogy szintén 
április 11-én, de öt évvel 
korábban, 1900-ban született 
az akkor még 

Magyarországhoz tartozó Kassán Márai 

Sándor, a magyar polgárság irodalmi  

képviselője (1900-1989). A nagyobbak a Füves 

könyv vagy a Mennyből az angyal című műveit 
ismerhetik.  
 
A művészet, a költészet érzelmeinkről, 
gondolatainkról és a körülöttünk lévő világról 
szól. Segít kifejezni mindazt, amit mi magunk is 
hasonlóképpen érzünk és gondolunk, csak nem 
mindig tudjuk ilyen pontosan és szépen szavakba 
önteni. 
 
Bárki megpróbálhatja a versírást! 
Ha van ihleted, ha vannak arra érdemes 
gondolataid, öntsd versbe azokat! 
A versformák, a ritmusfajták, a rímek később is 
megtanulhatók.” 
 
Ezekkel a gondolatokkal kezdődött a dadi 
könyvtár ünnepi megemlékezése a Dadi 
Református ÁMK-ban 2014. április 11-én, 
amikor a tornateremben gyűltünk össze 
mindannyian. Ezután egykori kedves 
tanítványom, Gerlei Dávid Tollfosztás című 
versét olvastam fel. A csengettyű-szakkörösök 
Weöres Sándor: A tündér című megzenésített 
költeményét énekelték Dombiné Albert Ildikó 
és Szabad Patrícia gitárkíséretével. Újabb 
Gerlei Dávid-vers következett (Kint vannak a 

csillagok!), majd felcsendült a „Ha a világ rigó 

lenne…” kezdetű dal.  
 
A csengettyűsöket erre a szereplésre is Kicsák 

Tamásné (Ági néni) készítette fel. Énekükbe a 
nagyobbak is bekapcsolódtak a műsort záró 
csodaszép mű, a Rejtelmek előadása közben. 


