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„ÁTSUHANT A VÁROS FELETT…” 
 

Megjelent a Keszthelyi múzsa c. antológia 

 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtártól a könyvkiadás nem idegen. Igazgatója, Pappné 
Beke Judit 2006-ban lajstromba vette a város emléktábláit és szobrait, a szereplő 
személyekről rövid életrajzot írt, összegyűjtötte az alkotás avatásának körülményeiről szóló 
információkat is. Ebből a gyűjtőmunkából született Pelcz István fotóival 2006-ban a Fejér 
György Városi Könyvtár Könyvtárpártoló Alapítványa kiadásában a Keszthely város 
emléktáblái és köztéri alkotásai c. kötet. 

Ezután a könyvtár kollektívája még nagyobb feladatra vállalkozott: a kötet megjelenése 
kapcsán merült fel az a gondolat, hogy a meglévő 240 életrajzi adatot bővítsük és kezdjük el 
feldolgozni a város történetét. Az adatok gyűjtése, kutatása és feldolgozása után már 800 
személy életrajza gyűlt össze. Bebizonyosodott, hogy Keszthely múltja sokszínű: pezsgő 
történelmi, kulturális, tudományos, zenei, művészeti és sportélettel. A Keszthelyi életrajzi 
lexikon 2010-ben a Város Napján került bemutatásra, Keszthely Város Önkormányzata 
kiadásában. 

A kötet sikere, fogadtatása újabb helytörténeti értékű könyv megjelentetésére sarkallt minket, 
mellyel rálátást nyújthatunk az olvasóknak városunk irodalmi életére. Úgy gondoltuk, méltó 
kötet lenne a jelenleg Keszthelyen élő, ill. dolgozó írók, költők alkotásainak bemutatása egy 
szépirodalmi antológiával. Az ötlet nem előzmények nélküli. 

1983-ban Zalaegerszegen adta közre a Zala Megyei Levéltár a „Visszhang. Zalai írók, költők 
antológiája” c. kötetet, melyben szerepelt 5 keszthelyi alkotó is. 1997-ben Keszthelyen adta ki 
Keszthely Város Önkormányzata a város 750. évfordulója tiszteletére a „Helikon öröksége. 
Keszthelyi írók, költők és képzőművészek antológiája” c. antológiát, melyben 17 író, költő 
műve olvasható. 2000-ben a Helikon Öröksége Kulturális Alapítvány Hévíz–Keszthely 
megjelenéssel a „Tóparti üzenet. Hévízi és keszthelyi írók és képzőművészek antológiája” c. 
kötetet bocsátotta közre, melyben 15 keszthelyi szerző szerepel szépirodalmi művel. 

Azóta nagy változások történtek városunk irodalmi életében. Több író, költő elhunyt már, 
illetve idős, beteg volta miatt visszavonult az alkotástól, és nagyon sok új szerző lépett színre. 
Ezért is volt itt az ideje a jelenleg alkotó helyi írók, költők kollektív bemutatkozásának. 

A gondolat megszületését tett követte. A kötetben való megjelenést megpályáztattuk a helyi 
alkotókkal. Felhívást intéztünk hozzájuk, s a pályázat ismertetésére fórumot rendeztünk 
részükre. Elsősorban Keszthellyel, vagy Balatonnal kapcsolatos (helyszín, téma, szereplő, 
keszthelyi híresség) szépirodalmi, még nem megjelent írásokat vártunk tőlük, melynek 
terjedelme belefér egy antológia keretei közé. Az alkotók örömmel csatlakoztak az antológia 
gondolatához. A kötetben – az előzménykötetek mintájára – lehetőséget biztosítottunk az 
alkotók fényképes, rövid bemutatkozására is, ezzel emelve a helytörténeti értéket. A 
megkeresettek közül nem élt mindenki a felkínált lehetőséggel, végül 29 költő és prózaíró 
alkotása került be az antológiába. 
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A Keszthelyi múzsa c. antológiába kerülő írások elbírálására olyan elhivatott irodalmi 
szakértőket kértünk fel, akik keszthelyi kötődésűek – Ézsiás Erzsébet írónőt a prózai, Baranyi 
Ferenc Kossuth-díjas költőt a verses alkotások lektorálására. A felkérést mindketten örömmel 
vállalták, s megtiszteltek bennünket azzal is, hogy előszót, ill. bevezetőt írtak a kötethez. 

Az antológia kiadásának anyagi forrását pályázaton szerettük volna elnyerni, de sajnos ez nem 
sikerült. Lehet, hogy az is közrejátszott ebben, hogy velünk egy időben egy Zala megyei 
antológia is pályázott. Azonban nem csüggedtünk, kerestük a forráslehetőséget, amit meg is 
találtunk: Keszthely Város Tiszteletbeli Magisztrátusának öt tagja, Király Zsolt, Marton 
István, Merényi Judit, Papp Péter és Szutrély Péter támogatásával a Könyvtárpártoló 
Alapítvány kiadásában sikerült megjelentetnünk a kötetet. 

Az antológia bemutatójára 2014. december 1-jén nagyszámú közönség látogatott el a Fejér 
György Városi Könyvtár olvasótermébe. A kötet bemutatására a lektorokat, Ézsiás Erzsébetet 
és Baranyi Ferencet kértük fel. Az est színesítésére Király Erika Radnóti-díjas előadó olvasta 
fel az általa kiválasztott műveket. Igazgatónőnk köszöntötte az előző két antológia 
szerkesztőjét, Bakonyi Gábornét, mindenki „Tücsi néni”-jét. 

 

Idén lehetőség nyílt arra – egy pályázatnak köszönhetően –, hogy a zalaegerszegi Énekmondó 
együttes a Keszthelyi múzsa c. antológia erre alkalmas verseit megzenésítse. Az ősbemutatóra 
„Költői tájak – tájak költői” címmel 2015. március 16-án került sor könyvtárunkban. A 
Kelemen Gyula által vezetett együttes az első megbeszélés óta lezajlott rövid idő alatt 9 
alkotó versét zenésítette meg, többek között Cséby Gézáét, Lángi Péterét, Sólyom Sándorét. 
A közönség ezen kívül meghallgathatta még a városunkhoz kötődő Szálinger Balázs egyik 
megzenésített versét is. A művészek hangulatos, sokszínű zenei világukkal elvarázsolták a 
közönséget. 

 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi 
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