Sajtóvisszhang és fényképes beszámoló a
Garay 200
Kétszáz éve született Garay János a reformkor ünnepelt költője
című vándorkiállítás beszámolójához
A kiállítás internetre készített meghívója és plakátja

Városi Könyvtár Tolna 2012. szeptember
A kiállítás meghívója a könyvtár honlapján
http://www.konyvtartolna.hu/?p=456

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/ketszaz-eve-szuletett-az-obsitos-koltoje-460826
Kétszáz éve született Az obsitos költője
2012. szeptember 12. 13:06 TEOL/K.S.
Tolna | Garay János, a reformkor szekszárdi születésű, ünnepelt költőjének életútját
mutatja be az a vándorkiállítás, amely a megyében először Tolnán, a városi
könyvtárban tekinthető meg

Érdemes jobban megismerni Garayt, a kiállítás segít ebben (Fotó: Kiss Albert)

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából Lovas Csilla által összeállított anyag
tablósorozaton idézi fel a kétszáz évvel ezelőtt született költő, újságíró munkásságát,
életét. Garay Jánost leginkább az Obsitos című, humoros elbeszélő költemény
szerzőjeként, a nagyotmondó Háry János alakjának megteremtőjeként ismerik. A tolnai
bibliotéka minigalériájában látható mostani kiállítás révén jóval többet is meg lehet tudni
róla.
A kiállítást Link Judit, a könyvtár vezetője nyitotta meg, az eseményen a tolnai Fusz János
Zeneiskola kórusa működött közre. Három népdalfeldolgozást adtak elő, stílszerűen
Kodály Zoltán Háry János című daljátékából. A tárlat szeptember 30-ig látható.

Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár 2012. október. 10.
A megnyitó képei

Garayra emlékezik a város
2012. október 9. 16:19 , Legutóbb frissítve: 2012. október 10. 09:19 TEOL/Venter
Marianna
Szekszárd | Garay János születésének évfordulóját emléknappal ünnepli Szekszárd. A
költő kétszáz évvel ezelőtt, 1812. október 10-én született
Garay János édesapja, a bátaszéki származású kereskedő 1806-ban kísérte oltár elé szíve
választottját, Walter Zsuzsannát a tűzvész után újonnan épült katolikus templomba.
Házasságukból tizenkét gyermek - hét leány és öt fiú - született, de mindössze hatan érték
meg a felnőttkort. Garay János, a későbbi költő, a legidősebb volt a gyermekek között.
Mint ahogy az Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című könyvében áll, elemi
iskoláit és az első latin osztályt szülőhelyén, a többi osztályokat Pécsett végezte, majd
bölcseleti tudományt hallgatott a pesti egyetemen. Ezután nagyobbrészt irodalommal
foglalkozott. A versek, novellák, drámák, eposzok mellett újságíróként írt történeti
cikkeket, híreket, színibírálatot, még rejtvényeket is. A Magyar Tudományos Akadémia
1839-ben levelező tagjai közé választotta, 1842-ben pedig a Kisfaludy Társaság tisztelte
meg tagsággal.

Garay 200 címmel nyílik kiállítás az Illyés Gyula megyei könyvtárban ma délután öt
órakor. A tárlat társrendezője a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Fotó: Mártonfai Dénes)

Az 1840 és 1848 között erőteljesen pezsgő nemzeti élet és a politikai mozgalmak lelkesítő
ereje őt is felvillanyozta, hazafias költeményei híven szolgálták a politikai és nemzeti
célokat. A szabadságharc leverése után - bár tevőlegesen nem vett részt benne - bíróság elé
idézték, csak nagy nehezen kerülte el a büntetést. Fóton keresett menedéket, majd
kinevezték könyvtártisztnek az egyetemen. Ám egészsége hamarosan megromlott, és
1853-ban, 41 évesen meghalt. A Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra
A köztudatban Garay János mint Az obsitos költője, Háry János alakjának megteremtője
maradt halhatatlan. Mint az a Garay család síremléke előtti keddi ünnepségen elhangzott, a
legméltóbb tisztelgés a költő előtt, ismerni családja történetét, és a költővé lett sarj
életművét.
Emléknappal tiszteleg névadója előtt a mai napon a szekszárdi Garay János Gimnázium. A
program az iskola tanulóinak irodalmi műsorával kezdődik, amely a Garay, "az ember és
hű honfi" címet viseli. Ezt előadások követik a költő életéről és koráról.
Az irodalmi műsort a gimnazisták a délelőtt folyamán előadják a Garay általános
iskolában is. Délután két órakor a polgármesteri hivatal ad otthont a Garay János
születésének 200. évfordulójára meghirdetett rajzpályázat díjkiosztójának. A tárlat
megnyitóján közreműködnek a Garay általános iskola Liszt Ferenc zeneiskolájának
növendékei.
Városi Művelődési Központ Dunaföldvár 2012. december
A Magyar László Gimnázium diákjai a múzeumpedagógiai feladatlappal ismerkednek a
kiállítással

Simontornyai Városi Könyvtár 2013. február
A kiállítás megnyitója 2012. február 14.

Pákolitz István Városi Könyvtár 2013. április
Kiállításnyitó: Kaczián János helytörténész az Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület elnökének előadása
TelaPakstv tudósítása a kiállításnyitóról
http://www.youtube.com/watch?v=gOgz_isKaek

Völgységi Múzeum Bonyhád 2013. május- június

