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Vásárlásra és dedikálásra minden alkalommal a helyszínen lehetõség van. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Június 4. 18 óra
kÖnyvHeti tárlat

Vásárhelyi mûvészek, Bányai Béla, 

Blaski Márta, Erdélyi Tibor, Erdõs Péter, 

Kakuk Tünde, Kéri László, Nagy Attila, 

Sonkoly Tibor, Zoltai Attila

kiállításának megnyitója

és

Csoóri sándor: 
Harangok zúgnak bennem 

címû verseskötetének bemutatója. 

Vendégeink:

Csoóri Sándor Kossuth-díjas író, költõ és 

Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus, 

a kötet szerkesztõje.

Az esten fellép:

Kónya Krisztina 

Bessenyei Ferenc Művészeti Díjas énekmûvész

Zongorán kíséri:

 Borsos Annamária

mûvésztanár

Június 5. 18 óra
németH lászló-est 

Bemutatjuk Olasz Sándor Németh Lászlóról írott könyvét, 

a Németh László címû filmet, 

és az író világirodalmi írásait egybegyûjtõ 

három részes kötetet Írások a világirodalomról címmel. 

Vendégeink:

Németh Ágnes,  

Mohácsi Szilvia, a film készítõje 

Pécsi Györgyi, a Könyvpiac szerkesztõje, 

Dr. Olasz Sándor irodalomtörténész, 

tanszékvezetõ egyetemi tanár, 

és Németh Magda, aki a Levelek Magdához 

címû kötetet dedikálja.

Június 8. 18 óra
„úton Járásnak megírása” 

Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek 

érvényesülése Szenczi Molnár Albert mûveiben 

címû monográfia bemutatója.

A mûvet bemutatja a szerzõ, 

Dr. Imre Mihály egyetemi tanár és 

Gyõri L. János, a Református Mûvelõdés- és 

Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója. 

(Tiszántúli Református Egyházkerület).

Június 9. 18 óra
A szegedi Bába Könyvkiadó Ünnepi Könyvhétre 

kiadott könyveit ismerteti.

Többek között bemutatásra kerül a Szegedtõl  

Szegedig antológia, amelyben vásárhelyi szerzõk 

mûvei is megtalálhatók.

 

Vendégeink:

Dr. Majzik István a kiadó ügyvezetõ igazgatója, 

és a Szegedi Írók Társaságának képviselõi, 

Árpás Károly, Fehér József, Molnár János, 

Pásty Júlia és Szabó Pál. 

Június 12. 17 óra
2009. június 12-én, pénteken 17 órától bemutatjuk 

Dozvald János fotóművész Haláli dolgok című 

szépirodalmi és publicisztikai írásaiból, valamint 

fotóiból álló kötetét. 

A művésszel beszélget Szenti Tibor író, néprajzkutató. 

A szerző az idei Vásárhelyi Fotószimpózium résztvevője.

„Könyvem kisebb-nagyobb írásokból áll, s ezekben 

összességében minden benne van, amit a halál téma- 

körében többféle lelkülettel – humorral, melankóliával, 

önnön bensőm iránti kíváncsisággal, erkölcsi hevülettel és 

az élet-történetem, mint megkerülhetetlen tény iránti 

őszinteséggel – sikerült formába öntenem. Leginkább a 

lélek és a képzelet bátor kalandjait kínálom olvasóimnak.”

Csoóri sándor 
Harangok zúgnak bennem

csonka szonett 

Kinek vagy kiknek bocsáthatnék én meg? 

És ki az, aki megbocsáthatna nekem? 

Harangok zúgnak bennem össze-vissza 

s robog felém az õsz ördögszekereken. 

Üssetek meg, hogy magamhoz térhessek! 

Öntsetek le, hogy látni kezdjek újra! 

Félig vagyok már úgyis csak a földön, 

ûrbe lebeg kabátom egyik ujja. 

Nem voltam pap s nem lettem próféta sem, 

csak egy ember, aki még beszélni tudott 

a kövekkel és a tûzvészekkel is, 

amikor már a szónak sem volt szíve 

és a levegõ is bûnnel volt tele 

s a kényes Hold a föld alá futott. 

Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem - Új versek

A Harangok zúgnak bennem újszerûsége 

az idõ múlásával való legbelsõ szembeszegülésnek, 

a múlandóságban megõrzõdõ örökkévaló pillanatok 

megtalálásának képességében rejlik. A szépen kimon- 

dott és azzal föloldott kínok és a megõrzött tartás 

könyve ez. Hangját a költõre oly jellemzõ, váratlanul 

fölragyogó, kivételes érzékenységgel megfogalmazott 

hasonlatokkal, metaforákkal gazdagított, 

ismerõsen eredeti versnyelve határozza meg.


