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A 2013. évi Ünnepi Könyvhét 
Zala megyei rendezvénysoro-
zatához a zalaegerszegi Deák 
Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár, s annak József 
Attila Városi Tagkönyvtára 
több programmal is 
csatlakozott. Olvasóink 
érdeklődését és véleményeit, 
személyes rajongásunkat, 
valamint a városban korábban 
tapasztalt nagy érdeklődést 
figyelembe véve június 5-én 
Grecsó Krisztián József 
Attila-díjas írót láttuk 
vendégül. A találkozó leve-
zénylésére Turbuly Lilla író, 

kritikust kértük fel, aki korábban már írt kritikát vendégünk Tánciskola című regényé-
ről, így örömmel fogadta a felkérést. 

Ahogy azt az előzetes olvasói visszajelzésekből sejteni lehetett, népes közönség 
gyűlt össze a Keresztury VMK kamaratermében, ahol szinte teljesen megtelt a nézőtér. 
A jelenleg új könyvén dolgozó szerző egy keszthelyi rendhagyó irodalomóráról érkezett 
hozzánk. Az előzetesen egy órásra tervezett beszélgetés során a Dés László és Dés And-
rással közösen előadott Mellettem elférsz zenés estektől eltérő miliőben mesélt család-
ról, hagyományokról, munkáról, férfi-nő kapcsolatáról, múltról, jelenről és jövőről. 
Humoros történetein keresztül bepillantást engedett saját és (a nem túl nyitott) Szegvár 
nagyközségben élők mindennapjaiba, megismerhettük viszonyát a családhoz, a vidéki 
élethez és Budapesthez, valamint a nagy író példaképhez, Móricz Zsigmondhoz is. 
Megbizonyosodhattunk róla, hogy ha ma már ugyan nem is a legkreatívabb, legelmé-
lyültebb és legértékesebb írói tevékenység helyszíne a Nők Lapja szerkesztősége, de az 
ottani barátoknak, kollégáknak hála, például meglehetősen alapos „továbbképzésben” 
részesült a divat témájában (ahogy ezt a színben és stílusban passzoló cipő és trendi 
válltáska is alátámasztotta). Tudjuk már, hogy valamikori könyvtárosként szerencsére 
több író- és zenésztársával együtt mennyire fontosnak tartja a (nemcsak kortárs) iroda-
lom népszerűségét, az olvasás tevékenységét, ami hozzá hasonlóan számunkra is nagy 
kihívást jelent. 

Grecsó Krisztián továbbgondolásra érdemes mondatai között többször derűs ne-
vetés törte meg a hallgatóság csendjét és azt hiszem, mindenki számára szolgált némi 
útravalóval a vele eltöltött másfél óra. 
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