
zsõ Esti Kornéljának bevezetõjét. Ildikó
ismét belsõ hangokra választotta ki azt a
szöveget, amely számára jól ismert,
amelyrõl õ maga már érzelemmentesen
tud gondolkodni, kérdésekkel minket ve-
zetni.

A körön kívüliek ezúttal is instrukciót
kaptak: már nem szólalhatnak meg, bár-
mennyire is szeretnének, s amit hallanak,
annak csak az élményét vihetik tovább,
de azt nem, hogy ki mit is mondott.

Magam, mint házigazda, a Veres
Pálné Gimnázium könyvtárában ültem
elsõ alkalommal a körben. A közös szö-
vegfelolvasás elõtt Ildikó feljegyezte a
nevünket, s innentõl kezdve következete-
sen a keresztnevünkön szólított minket.
Nem volt könnyû dolga, hiszen diákok,
tanárok, könyvtárosok s néhány régi cso-
porttag ült a körben. 

A kérdések segítségével a magunkban
lakó másikra, régi tájakra, diákkori hely-
színekre érkeztünk meg közösen és
egyenként. Idõnként magam is kizökken-
tem az idõt figyelõ, segítõ moderátor sze-
repébõl, s elkalandozhattam Ildikó révén
a magam ifjúságába, a régenvolt énem 
felé. Befejezésül üzenetet fogalmaztunk
és olvastunk föl saját „Esti Kornélunk-
nak”. Az idõ rövidsége, a beszûrõdõ fesz-
tiválzaj ellenére kizökkentünk a minden-
napokból. Megtörtént ismét a csoda, az
„irodalom vérré vált”.

A bemutató után a kérdezõk legin-
kább a módszer tanulhatósága (Sóron Il-
dikó maga is oktatja e metódust), a be-
kapcsolódás lehetõségei, valamint az ok-
tatásban való hasznosíthatósága iránt ér-
deklõdtek. 

A MûKINCSvadászat májusban és
júniusban is folytatódik, érdemes figyel-
ni a Katalistot, a helyszínek honlapjait. ■
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Ismét nagy érdeklõdést váltott ki az
oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyv-
tár által szervezett, Így írnak Õk… címû
rendezvénysorozat újabb elõadása, me-
lyen Szabó Magda költõ-írónõre emlé-
keztek. 

A szép számú hallgatóságot Takács
Tímea, az intézmény igazgatója köszön-
tötte. „A Te életeden csak az Úr fordíthat,
és ha fordítani akar, akkor meg is tette
[…] Ami a születésed és halálod között
történik, az nem számít. Az csak egy pil-
lanat” – e gondolatokkal kezdte vetített
képes prezentációját Fátrai Erzsébet
Márta Bibliotéka-emlékéremmel kitün-
tetett könyvtáros, az Oroszlány Barátai-
nak Köre elnöke. Az elõadó bemutatta a
költõként indult, majd regényíróvá vált
szerzõ életútját, köteteit. Kiemelt fontos-
ságot szentelt elsõ, Bárány (1947) címû

Szabó Magdára emlékeztek



verseskötetének, melybõl egy verset idé-
zett is. Utolsó kiadott mûve a Liber
Martis (2011) volt, mely halála után négy
évvel került a könyvesboltokba. Az or-
szágszerte elismert – Baumgarten-díjas
(visszavonták), József Attila-, Kossuth-
és Csokonai-díjas – irodalmárnak 1949
és 1958 között nem jelentek meg köny-
vei. A hallgatás évtizede alatt prózára tért
át, s az elemzõ lélektani regény hagyo-
mányait elevenítette fel. 

Szabó István rendezõ filmre vitte az
Ajtó címû mûvét, melynek részletes be-
mutatása, drámai elemzése nagy elisme-
rést váltott ki a jelenlévõ érdeklõdõk kö-
rében. ■
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✒✒    Takács Tímea


