
10

K Ö Z É R D E K ŰK Ö Z É R D E K Ű

A megszokottól eltérő, kimondottan 
barátságos, amolyan otthonos hangulat-
ban, teaszürcsölés mellett tartották meg 
a múlt szerdán Csápek József tizenegye-
dik könyvének bemutatóját a József At-
tila könyvtár földszinti olvasótermében. 

„Nem írok többet, hacsak valaki rá 
nem beszél!” Ezzel a mondattal zárta 
tizedik, Lidérc című könyvét városunk 
legtermékenyebb írója, s lám (nyilván 
nem is oly nehezen), rábeszélte valaki: 
Életutak címmel ugyanis megjelent a 
tizenegyedik könyve is, amely novel-
lákat és riportokat tár az olvasók elé. 
Az öreg írógép betűvédőjén, amelyen 
Csápek József lepötyögteti írásait, egy-
re bővül a repedés, írja a szerző a könyv 
fülszövegében, ami azt vetíti előre, 
hogy előbb-utóbb beadja a kulcsot, de 
akkor sem lesz megállás. Bizton tudom. 
Csápek Józsefnek mindig van monda-
nivalója, mindig van olyan, már szinte 
elfeledett története, amelyet valamelyik 
korábbi könyvéből kifelejtett vagy ép-
pen hall egy újabbat a városháza előtti 
padok valamelyikén beszélgetve város-
kánk valamelyik érdekes emberével, 
kortársaival. Az ilyet csak nem hagyja 
veszendőbe? Nem bizony!

A könyvbemutató közönségét, mint 
legtöbbször, ezúttal is Vörös Anna, 
a könyvtár igazgatónője köszöntötte, 
aki azt mondta, hogy mindig is azt 
szerette volna, ha a könyvbemutatók 
hasonlóan kedélyes, baráti, szinte csa-
ládias hangulatban zajlottak volna. 
Volt már rá próbálkozás, de valahogy 
nem honosodott meg. Talán épp az 
Életutak bemutatója lesz a vízválasz-
tó. Talán.

Az Életutakban egy foglalkozás-
nak, a söprűkötésnek, két történetet 
is szánt. Nem is annyira annak, mint 
korunk legismertebb söprűkötőjének, 
a 85 éves Kriska Feri bácsinak, aki 
mindmáig hű maradt szakmájához és 
ma is élvezettel beszél annak nagysze-
rűségéről, a magyarkanizsai söprűkötés 
és söprűkötők legendás múltjáról, de 
nem csak beszél, hanem köti a söprűt 
még ma is. Mindezt a könyvbemutatón 
is bizonyította, hiszen nem csak egy 
élvezetes estet szerzett a megjelentek-
nek, hanem egy-egy kissöprűvel meg 
is ajándékozott mindenkit! Ha másra 
nem, hát jó lesz a morzsát seperni vele 
az asztalról – adta át szívből kötött pi-
ros nyelű kissöprűit a publikumnak. 

A könyvben, legalábbis a novellák 
címei alapján, igen érdekes történetek 
rajzolódnak ki az olvasók előtt. A mes-
ter, Varázslatos emlék, Vodka és kaviár, A 
festő, A söprűkötő, Székely virtus, Tek-
nősbéka leves, a Kábítószer átka, Rikács, 
hogy csak néhányat említsünk. 

„Minden ember külön kis világ. Sze-
retnivaló örök érték. Róluk szól e pár sor, 
novella, amit bekopogtam öreg írógé-
pembe.” írja a szerző a fülszöveg végén. 
Érdemes őket elolvasni, nem fog unat-
kozni a kedves olvasó. Akik ott voltunk, 
a felolvasott részletek alapján teljesség-
gel igazolhatjuk ezt az állítást. 
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Minden ember szeretni való, örök érték
– A József Attila Könyvtárban bemutatták Csápek József Életutak című könyvét –

Eszéki megemlékezés
A tóthfalusi Rákóczi Szövetség szerve-

zésében közösen vettünk részt a  magyar-
kanizsai Beszédes József középiskola di-
ákjaival az ’56-os megemlékezésen Eszé-
ken. Az utazás során lehetőségünk volt 
megtekinteni Eszék városát, amire méltán 
mondhatjuk, hogy a történelmi Délvidék 
barokk fővárosa. Bejártuk a régi várat, a 
Tvrdat, mint ahogyan a helyiek nevezik a 
régi városközpontot, ahol szebbnél szebb 
barokk épületeket láthattunk. Innen az 
eszéki Magyar Központba mentünk, ahol 
a horvátországi magyarság oktatási és kul-
turális központja működik, Andócsi János 
igazgató vezetésével. Igazgató úr szívélyes 
vezetésével megtekintettük az iskolát, be-
pillantást nyerhettünk a diákok hétköznap-
jaiba. Az iskolaközponttól pár percnyire 
található az az épület, ahol még ’56-ban a 
magyar forradalom leverése után hazájukat 
elhagyni kényszerülő magyaroknak mene-
déket biztosítottak a titói Jugoszláviában. 
A megemlékezés keretein belül az igazga-
tó úr mondott rögtönzött beszédet, majd a 
magyarkanizsaiak és tóthfalusiak közös 
program keretén belül verseket szavaltak, 

végül megkoszorúztuk az ’56-os emlék-
táblát. A fi atalokban felvetődött a párhu-
zam az ’56-os menekültek és a mostani 
migránsok között. Közös okfejtéssel le-
szögeztük, hogy ’56-os menekülteket nem 
szabad a mostaniakhoz hasonlítani, hiszen 
az ’56-osokat ahol befogadták, ott hasznos 
részei lettek a befogadó nemzetnek, hozzá-
járultak az adott ország gazdasági növeke-
déséhez, ellenben a migránsokkal, kikről 
a fentieket nem lehet elmondani. Emellett 
feltettük a kérdést, mit tettek az ’56-os pesti 

srácok a hazájukért és mit tesznek a mosta-
ni egyetemisták? A válasz itt is elszomorító 
volt, hiszen ’56-ban a fi atalok a vérüket, az 
életüket adták a hazájukért, míg a mosta-
ni fi atalok nagy része kihasználva a lehe-
tőségeket, amint teheti, elhagyja hazáját 
ahelyett, hogy küzdene érte és jobbá tenné. 
Mindenki másban keresi a hibát, minden-
ki mást okol a bajokért. Nos, az utazás 
végére rájöttünk, hogy van mit tanulni az 
’56-osoktól, és példaként állhatnak a világ 
összes nemzete előtt hősiességükkel.
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