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„Ó, véled gondolok most, 
tollas jobbkezemmel”

Költők egymáshoz és egymásról

Válogatta, szerkesztette és az előszót írta:
Lisztóczky László
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Ez a versantológia a kézfogások könyve. Nemzedéki szövetségek, korok és körök kap-
csolatának példatára: magyar költők ismert vagy rejtőzködő versei irodalmi példaké-
pekhez, mesterekhez, pályatársakhoz. Lisztóczky László a művelt irodalmár, a gondos 
filológus, az elkötelezett tanár és a rajongó olvasó együttes tudásával, kíváncsiságával, 
szeretetével állította össze szubjektív, de a magyar költészet minden korszakának, szel-
lemi és esztétikai irányzatának bemutatására törekvő gyűjteményét, amelynek helye 
van minden verskedvelő fiatal és idősebb olvasó könyvespolcán.   

Véghelyi Balázs
5800 Ft

2022. június 7., 16:30

Központi Könyvtár, 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ:
„Ó, véled gondolok most, 
tollas jobbkezemmel”
Költők egymáshoz és 
egymásról

című, a százhalombattai 
Üveghegy Kiadó és az egri 
Dsida Jenő Baráti Kör közös 
kiadásában megjelent kötetének 
bemutatójára. Ez a versantológia a kézfogások könyve. 

Nemzedéki szövetségek, korok és körök 
kapcsolatának példatára: magyar költők 
ismert vagy rejtőzködő versei irodalmi 
példaképekhez, mesterekhez, pályatár-
sakhoz. Lisztóczky László a művelt iro-
dalmár, a gondos filológus, az elkötele-
zett tanár és a rajongó olvasó együttes 
tudásával, kíváncsiságával, szeretetével 
állította össze szubjektív, de a magyar 
költészet minden korszakának, szellemi 
és esztétikai irányzatának bemutatására 
törekvő gyűjteményét, amelynek helye 
van minden verskedvelő fiatal és idősebb 
olvasó könyvespolcán.  

 Véghelyi Balázs

Közreműködik:
Fekete Borbála  
énekművész,
Ungvári P. Tamás  
előadóművész és
Véghelyi Balázs,  
az Üveghegy Kiadó vezetője
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2022. június 8., 16:30

Központi Könyvtár, 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit a 

STEP-BY-STEP
A lépcsőfok zenekar 
koncertje
Lázár Attila és tanítványai

című rendezvényére.

Lázár Attila 1959-ben született Marosvá-
sárhelyen. Tanulmányait a Marosvásár-
helyi Népművészeti Iskolában (klasszikus 
gitár szak), a Marosvásárhelyi Állami Báb-
színház Bábszínészképzőjében (bábszínész 
szak) és a budapesti Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen (színháztudomány, 
mesterszak) végezte. 2020 szeptemberétől 
a budapesti Szabolcsi Bence Zeneiskola 
diákja. A magyarországi első lantosztály 
hallgatója, melyet Kónya István lantmű-
vész, tanár vezet. Gitáron, lanton, kobzon, 
tamburán, brácsán, furulyán és egyéb ki-
sebb-nagyobb hangszeren játszik. 
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2022. június 9., 16:30

Központi Könyvtár, 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

SZÍKI KÁROLY:
Bonifác herceg és  
Vilmos császár
Cicázás  Sir Williammel és 
Bonifác herceggel

című kötetének bemutatójára.

Ez a könyv látszólag és a cím szerint is 2 
cicáról szól, de ez nem így van, 2×10 cica 
van benne. Nem csak cica-dolgokról el-
mélkedem, kirajzolódik eközben valami-
féle jelentés önmagunkról, viszonyulása-
inkról, barátságunk igazságtartalmáról, 
reményeinkről, örömvágyainkról.
Az állat tükör, mely  nem hazudik. Meg-
mutatja, mi helyes és mi nem, mi egészsé-
ges, mi nem, mi illik ehhez az ember-állat 
öltözethez, szövetséges együttléthez.
Általuk tanulunk, fejlődünk.
Azt mondják, állatok nélkül lehet élni. Le-
het, mondom én is, de mi értelme annak 
az életnek?
Az én cicáim  átöltöztették a lelkemet.

Ezt köszönöm meg nekik a könyvlapokon, 
a végesség felé vezető lépcsőfokon.

Közreműködik:
Bodor Sarolta
Árvai Judit
Szedresi István
Patkós Attila
Jónás Zoltán
Szíki Károly
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2022. június 10., 10:30

Központi Könyvtár, 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

STIGLINCZ MILÁN:
Kincskeresés Nagymaroson

című kötetének bemutatójára.

Stiglincz Milán a Kincskeresés Nagy-
maroson, a Mazsi, a kócos tündér és a 
Kalimpa című mesekönyvek szerzője. Ez 
alkalommal a Kincskeresés Nagymaro-
son kapcsán látogat el hozzánk. A könyv 
a Móra kiadó Már tudok olvasni soro-
zat köteteként jelent meg. A találkozón 
a szerző mesél a történet születéséről, a 
szereplőkről, az írói folyamatról, majd 
közös, játékos történetírásra invitálja a 
gyerekeket. A nevetés garantált!
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2022. június 10., 15:30

Központi Könyvtár 
Udvar / Böngésző

IRODALMI DÉLUTÁN
egri írókkal, költőkkel, 
alkotókkal

Városunkban és szűkebb 
környezetünkben számos 
alkotó él, akikkel többnyire 
író-olvasó találkozókon, 
kötetbemutatókon 
találkozhatunk. 

A hosszúra nyúlt pandémiás 
időszak kevés alkalmat 
biztosított az utóbbi időben 
a találkozásokra, az elmélyült 
beszélgetésekre.

Az idei ünnepi könyvhét most 
erre is lehetőséget ad. 

Vendégeink beszámolnak az elmúlt évben 
végzett irodalmi tevékenységükről és a 
számukra fontos eseményekről, jövőbeni 
terveikről. A találkozót jó idő esetén a 
könyvtár udvarán, rossz időben az emeleti 
Böngészőben rendezzük meg.

Amennyiben szeretne 
találkozni helyi írókkal, 
költőkkel, alkotókkal,  
szeretettel várjuk! 
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Murawski Magdolna Egerben élő költő, 
publicista, műfordító, városunk irodalmi 
életének kiemelkedő alakja. Művészetében 
visszaköszön a zenéhez való kötődése. 
A finoman megmunkált, elegáns, mégis 
erőteljes sorokban közös nevező a lelkiség 
és a lüktetés.

Murawski Magdolna Egerben 
élő költő, publicista, műfordító 
az idei ünnepi könyvhéten két 
művel jelentkezik. 

A bariton című középkori 
kalandregénye és a Tört fény 
című szonett-válogatás elérhető 
a Bródy Sándor Könyvtár 
honlapján, a Heves Megyei 
Elektronikus Könyvtárban.

https://brody.iif.hu/
murawski-magdolna-munkai
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Kollégáink a kötetbemutató idején 
kézműves foglalkozást tartanak a szü-
lőkkel érkező gyerekeknek.

2022. június 11., 11:00

Központi Könyvtár, 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

KARÁDY ANNA:
A füredi földesúr

című kötetének bemutatójára.

1986 telén születet-
tem, gyermekkoro-
mat a Balaton mellett 
töltöttem, iskoláimat 
is Balatonfüreden 
végeztem. Egyetemre 
Budapestre jártam, 
jogot végeztem. A 
diploma után hosszú 

évekig a fővárosban dolgoztam, ahol csak 
tudományos munkák és szakmai publiká-
ciók keretében írtam. Az alkotóirodalmi 
írásom első eredménye – néhány kamasz-
kori verset leszámítva – A füredi lány címet 
viselő történelmi regény, ami 2021-ben jelent 
meg. Ezt követte a Cigányélet grófi módra 
című novellám, majd az első regény folyta-
tása: A füredi földesúr. A füredi lány sorozat 
lezáró része, A füredi gyermek várhatóan 
2022 nyarán jelenik meg.



BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

E
G

E
R

 / A
 TE

 TÖ
R

TÉ
N

E
TE

D

2022. június 14., 16:30

Központi Könyvtár 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

SIPOS ERZSÉBET:
Neked adom

című verseskötetének 
bemutatójára.

A kötetet bemutatják:
dr. Lisztóczky László és  
dr. Ködöböcz Gábor 

József Attila-díjas 
irodalomtörténészek.

Kosztolányi Dezső ezzel a mondattal kezdte 
a pályája küszöbén álló, kiváló erdélyi költő, 
a szabadvers egyik első magyar művelője 
jellemzését a Nyugat hasábjain: „Bartalis Já-
nos költő”. Őt utánozva én is így kezdem az 
itt olvasható versek alkotójának – egykori 
kedves főiskolai tanítványomnak – a mélta-
tását: Sipos Erzsébet költő. És ugyanazzal 
a gondolattal folytatom is, mint Kosztolá-
nyi: kevés tollforgatóról lehet ezt elmondani 
napjaink elanyagiasodott és elidegenedett, 
költőiségben, költőkben és versszeretőkben 
megfogyatkozott valóságában. A kötetet a 
hajdani magyartanár nem múló és nem lan-
kadó szeretetével ajánlom a szép, a jó és az 
igaz szentháromsága iránt fogékony olvasók 
figyelmébe.   Lisztóczky László

Közreműködik:
Ungvári P. Tamás 
előadóművész
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2022. június 15., 16:30

Központi Könyvtár 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

TÁTRAI S. MIKLÓS:
Rejtélyek – Emlékek – 
Szerelmek
Novellák III.

című kötetének bemutatójára.

Három interjúkötetem és négy novellás-
kötetem jelent meg, egy-egy írásommal 
szerepelek tizennégy másik könyvben, 
antológiában. Rendszeresen indulok iro-
dalmi pályázatokon, ahol többször értem 
el az első három hely valamelyikét. Írói 
„hitvallásomban” Stephen King gondo-
latát idézem: „… az írás arról szól, hogy 
gazdagabbá tegyük azoknak az életét, 
akik elolvassák a munkánkat, miközben 
a saját életünk is gazdagabb lesz tőle.”

Kötődöm Egerhez, kilenc évig éltem, dol-
goztam a városban, most is vannak egri 
barátaim ismerőseim.

Tátrai S. Mikós

Közreműködik:
Bodó Boglárka
könyvtáros
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2022. június 16., 16:30

Központi Könyvtár 
Böngésző

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait, 
ismerőseit

PETNEKI NOÉMI:
Adytól a mangalicáig
Egy lengyel–litván költőnő 
Erdélyről és a magyar 
irodalomról

című előadására.

Kazimiera Iłłakowiczówna (1888 vagy 
1889–1983) Litvániában született, a mai 
Lettországban és Belaruszban nevelke-
dett, Péterváron, Svájcban, Oxfordban és 
Krakkóban tanult. A lengyel függetlenség 
visszaszerzése után minisztériumi tisztvi-
selő volt, többek között Piłsudski marsall 
levelezését intézte. Ezért Lengyelország 
lerohanása után, 1939-ben Romániába 
evakuálták. Kolozsvárott telepedett le, 
ahol megélte a román, magyar, német és 
szovjet–román uralmat. Szabadúszóként, 
nyelvtanításból élt. Háborús menekült-
ként, egyfajta szellemi túlélési stratégia-
ként kezdett bele Ady, majd Áprily Lajos, 
Tamási Áron és más szerzők – így Petőfi 
Sándor – műveinek fordításába. Számos 
saját verset és prózai művet, műrészletet 
is szentelt Erdélynek és a magyar iroda-
lomnak. Kolozsvár-leírásai színesek és 
ízesek. A magyarokat nagyon sokfélekép-
pen látta, nem mindig pozitívan – de mint 
tudjuk, egy valódi, háromdimenziós képet 
mindig különböző nézetekből kapunk 
meg.



2022. június 7–16. között

BRÓDY 
ANTIKVÁR

Akciós könyvvásár  
a leselejtezett könyveinkből

Az érdeklődők a naponta megújuló 
könyv- és folyóiratkínálatból válogat-
hatnak. A könyvek 200 Ft, a folyóiratok 
20  Ft darabáron vásárolhatók meg. Az 
Antikvár a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben, az Egészségház utcai parkolóban 
felállított sátorban várja az érdeklődőket. 

BRÓDY ANTIKVÁR A KÖNYVHÉTEN!


