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A  KERESZTURY IRODALMI KÖR 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 
 
 

Hatodik éve működik  Zalaegerszegen  a  Keresztury Irodalmi Kör, melynek 
összejöveteleit havi rendszerességgel tartjuk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
olvasótermében. A rendszerességet igyekszünk betartani, de ez az előadók 
elfoglaltságától ISfügg, így előfordul, hogy néha egy hónap kimarad, amit igyekszünk 
bepótolni.  

2005-ben - ahogy az előző években is- sokszínű volt az Irodalmi Kör 
rendezvényeinek palettája, melyet az alábbi összefoglaló is bizonyít. 
 
2005. február l. 

Első (ez évi)  találkozásunkon Kotnyek István fotóművésszel, s Magyar Tiborral 
a Canissa Kiadó igazgatójával ismerkedhettünk meg. Bemutatták a  „Harangszó a 
dombok között”  „Talált tájaim Zalában” és a „Zala ízei” című könyveiket. A 
beszélgetés – amely nagyon kellemes, önéletrajzi elemeket is tartalmazott – a könyvek 
csodálatosan szép képeit is elemezte. A fotóművész beszélt a képek létrejöttéről. Külön 
kiemelem, hogy a „Harangszó a dombok alatt” könyv előszavát Németh István Péter 
írta. Nagyszerű, lírai szövege még élőbbé tette, újraidézve a lassan halványuló 
harangszó emlékét. 
 
2005. február 22. 

„ Újra itthon….” Vendégünk Rátai Magyar Katalin, költő, újságíró volt volt. Az 
előadás címe utal arra, hogy Katalin hosszú éveket töltött és dolgozott Zalaegerszegen, 
amit egy kissé saját városának is tekintett. Verseket és tárcákat, krokikat jelentetett meg 
akkor tőle a helyi újság, a Zalai Hírlap. Ebből és az új kötetéből a „Lót felesége” című 
könyvéből olvastunk fel, látogatóink nagy érdeklődése mellett. 
 
2005. április 6. 

„Száz éve született József Attila”. Németh József dr tanár és muzeológus, 
irodalomtörténész, Irodalmi Körünk állandó vendége tartott érdekes előadást. Igaz, hogy 
ebben az évben már számtalan József Attila megemlékezésen vettünk részt, de Németh 
Józsefnek mégis sikerült olyan előadást összeállítania amely egyikre sem hasonlított. 
Megismertette velünk József Attila élete fordulópontjainak kapcsolatát az irodalom, 
vagy a világ más eseményeivel. 
 
2005. április 27. 

„Márai Sándor, az ember és a szépíró”. Vendégünk Prof. Dr. Lőrinczy Huba a 
BDF Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető tanára volt. Köztudott, hogy a 
professzor urat tanítványai elismerésben és szeretetben részesítik. Ezért hívtuk meg őt 
és nem  is csalódtunk. Lebilincselő stílusát, előadását a Kör tagjai tapssal ismerték el. 
 
2005.május 10. 

„Akit mindenki szeretett”.  Beszélgetés Keresztury Dezsőről, költészetről, 
irodalomról. Vendégünk volt Lator László Kossuth díjas költő. Beszélgetőtársak: 
Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője és Pápes Éva újságíró.  Lator László 
számunkra még ismeretlen történeteket mesélt el Keresztury Dezsőről, beszélt 
költészetéről, saját műveiről.  
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2005. május 24. 

Balajthy Ferenc székesfehérvári költő szerzői estje. Beszélgetőtársa: Péntek Imre 
a Pannon Tükör főszerkesztője. Nem ismertük a szerzőt, de kellemesen csalódtunk 
benne. Gördülékeny stílusban, vidám, jókedvet sugárzó előadással bilincselte le 
hallgatóit. 
 
2005.május 31. 

Závada Pál Kossuth díjas író szerzői estje. Beszélgetőtársa Kiss Gábor, a DFMK 
igazgatója. Závada Pál a ,,Jadviga párnája” könyvével lett közismert; itt a többi 
könyvéről is beszélt. A könyvei megírásának műhelytitkaiba avatott be bennünket, a 
megtörtént és írói képzelet szülte események összesodrásáról. Előadásának lendülete, 
intelligens kifejezőkészsége, közelmúltunk felidézése nagy sikert aratott hallgatóink 
körében. 
 
2005.október 11. 

A Vasi Szemle 2005/4, a Mindszenty József emlékszámnak bemutatása. 
Vendégeink: Gyurácz Ferenc, főszerkesztő, Göncz László történész, (Szlovéniából) és 
Kovács Péter munkatárs. Az emlékező beszélgetés a Kör tagjainak nagy részében mély 
visszhangra talált, többen jelezték egyes történetnél, hogy jelen voltak ott és akkor. Az 
előadók kérték, és megköszönték a megjegyzéseket, amellyekkel kiegészíthették az 
eddigi ismereteiket. 
 
2005.november 23. 

„Sebed a világ…József Attila versei”. A Vasi TIT Irodalmi Kör előadása. 
Vendégeink Joós Tamás és Prikazovics Ferenc voltak. A tőlük megszokott (a 
Keresztury Irodalmi Kör működése  alatt  már három alkalommal láttuk vendégül őket ) 
érzékenységgel, átéléssel,  magas színvonalon tolmácsolták József Atilla verseit. Igazán 
szép és meleg hangulatot varázsoltak nekünk. Ez az est méltó befejezése volt a József 
Attila emlékévnek. 
 
2005.december 15. 

Karácsonyi meglepetés. Nyitott könyvtárakkal a  Nagy Könyvért. Vendégeink: 
Bertók Éva tanár, Csifó Nagy Klára tanár, Szemes Péter irodalomtörténész, tanár. És 
mi, a Keresztury Irodalmi Kör állandó munkatársai, akik  versek, elbeszélések 
felolvasásával vezettük be az estet. Egy kisebb vetélkedőre hívtuk  a résztvevőket, akik 
lelkesen feleltek a kérdésekre és nagy örömmel  fogadták el a  szerény  
jutalomtárgyakat.  A kicsi fenyőfa, a székekre helyezett karácsonyi képeslap, a 
szaloncukor, a halk zene adta meg az alaphangulatot. Mindenki ünnepi lélekkel érkezett 
és távozott. A meglepetés olyan jól sikerült, hogy mi magunk, a szervezők is 
csodálkoztunk, mert a városban rajtunk kívül még négy helyen tartottak rendezvényt, 
helyenként sokkal csábítóbbakat, mint amilyent mi „meglepetésként” ígértünk. Ám az 
Irodalmi Kör hűséges, régi tagjai, akik a mi rendezvényünket választották - és ezt el is 
mondták-  kitartó érdeklődéssel hallgatták és helyenként megszólalásukkal segítették a 
találkozás sikerét. 

Ilyen bensőséges, meleg hangulatú rendezvényeket kívánok az elkövetkező, 
2006-os évre is. 

      Nyakasné Túri Klára 




