Szakmai beszámoló
Sashalmi István: „Nyergelj! Fordulj!”
című kötetének kiadásáról
Pályázati azonosító: 203137/02197 (3437/02273)

A könyv részben hely-, részben hadtörténet. Bemutatásra kerül egy 1910-ben
készült verses regény, melynek szerzője Gajdács Pál, címe pedig: „A Moóri huszárkapitány
és az elfeledett hősök”. A mű második részében a verses regény keletkezéséhez alapul vett
újságcikkek, visszaemlékezések kaptak helyet. Ezt egészítik ki jelenkori ismereteink,
különös tekintettel a két veszprémi huszárra, Hermann Jánosra és Kun Bélára
vonatkozóan. A kötet egy 8 oldalból álló színes melléklettel fejeződik be, ami további
információt ad a már megismert tényekhez.
A szerző 2016. március 11-én a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolában
egész napos előadást tartott korcsoportonként a március 15-i megemlékezés keretében a
tanulók részére. Az előadás során a szabadságharcban részt vett 18 huszárezred került
bemutatásra, különös tekintettel az 1. és a 10. huszárezredre. Az előadás célja a tanulókat
megismertetni a dicső ’48-as múlttal, felhívni a figyelmet a helytörténeti vonatkozásokra.
Az előadássorozat mintegy beharangozója volt a 2016. március 16-án megjelenő kötetnek.
(1. számú mellékletek).
A könyv bemutatására 2016. március 16-án került sor a Pannon Egyetem március
15-i megemlékezésének keretében. A bemutatóhoz kapcsolódó rendezvény volt Somogyi
Győző festőművésznek, a könyv illusztrátorának az 1848-49-es huszárezredekről készült
képeiből álló kiállítás megnyitója. A kiállítás csakúgy, mint a kötet a „Nyergelj! Fordulj!”
címet viselte. Mind a könyv bemutatását, mind a kiállítást nagy érdeklődés kísérte az
Egyetem polgárai körében. (2-3. számú mellékletek)
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Eötvös Károly halálának 100. évfordulójára
rendezett megemlékezésének keretében is bemutatásra került a kötet. Tekintettel arra,
hogy mindkét huszárra, Hermann Jánosra és Kun Bélára is Eötvös Károly hívta fel a
figyelmet. A könyv bemutatója nagy sikert aratott. A megemlékezésről Veszprém Városi
Televízió felvételt készített, amely jelenleg is megtekinthető Eötvös Károly Könyvtár
honlapján. (4. számú mellékletek)
Az Öveges József Szakképző Iskola iskolanapja keretében szintén bemutatásra
került a kötet megismertetve sok fiatallal ezen bátor hősök tetteit. (5. számú mellékletek)
A kötetről elemző cikk jelent meg a Veszprém kulturális életét bemutató Séd
folyóirat 2016. nyári számában. (6. számú melléklet)

A visszajelzések alapján a kötet teljesítette a tőle elvártakat, eljutott az elsődleges
célközönséghez, a fiatalokhoz. Veszprém 1848-49-es múltjának egy új szempontból történő
bemutatása valósult meg az NKA pályázatának keretében.
A Könyvkiadási Kollégiumnak ezúton is köszönjük szépen a megítélt támogatást,
amellyel a könyv megjelentetését lehetővé tette.
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„Lenge szellő – merre jár a dalnok?“
– Kérdik és a szellő nem felel.
„Kóbor fölleg – láttad-e a költőt?“
– És a fölleg szótlan röppen el.
„Ifjú hajnal – hova lőn a lantos?“
– És a hajnal némán elpirul.
„Tünde alkony – tudsz-e dalnokunkról?“
– És az alkony búsan elborul.
Eötvös Károly: A feltámadott költő
(Vasárnapi Újság, 1861. augusztus 11.)

2016. április 13-án, szerdán
Eötvös Károlyra emlékezünk
halálának 100. évfordulója
alkalmából
16.30 órától
Eötvös Károly szobrának megkoszorúzása
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár színházkert
felőli főbejáratánál
Közvetlen utána a könyvtár
3. emeletén található Közösségi térben

„Poétára meg ki hallgatna?“

Néhány vonás a prózaíró Eötvös portréjához
Brassai Zoltán irodalomtörténész előadása

Nyergelj! Fordulj!

A szabadságharc két veszprémi huszárjáról szóló könyvet
Sashalmi István helytörténeti kutató mutatja be

Eötvös Károly: „Én jogász leszek...“
dr. Kovácsfiné dr. Nagy Judit,

a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség
vezetőhelyettes ügyészének,
a Magyar Jogász Egylet Veszprém Megyei Szervezet
elnökének előadása

