
Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
(OIK) 2012 márciusában a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) támogatásával elindí-
totta hét alkalomból álló irodalmi soroza-
tát Nincs módunk középszerûnek lenni
címmel.  

A sorozat nyitó alkalmán (2012. már-
cius 28.) Mircea Cartarescu Sárkányok
enciklopédiája címû könyvérõl beszélge-
tett Gergely Zsuzsa és Szõcs Géza, akiket
a fordítás örömeirõl és nehézségeirõl kér-
dezett Blénesi Éva irodalomtörténész.
Bepillantást nyerhettünk a fordítói mun-
ka mûhelytitkaiba, módszereibe. A be-
szélgetés során Szõcs Géza méltatta a
magyar–román irodalmi kapcsolatok je-
lentõségét, hangsúlyozta ezek hídszere-
pét a két nép közötti jó viszony fenntartá-
sában.

A következõ alkalmon Mészáros Sán-
dor, a Kalligram Kiadó fõszerkesztõje
nem kisebb témáról beszélgetett a kiadó
szerkesztõivel, mint hogy mi a hitelesség,
ki a hiteles író és milyen a hiteles mû? 
A három meghívott szerzõ, Kornis Mi-
hály József Attila-díjas író, Pályi András
József Attila-díjas író, mûfordító és Bor-
bély Szilárd Kossuth-díjas költõ, író, 
errõl és más izgalmas kérdésekrõl beszél-
getett, bemutatva az írók Márai-program-
ban szereplõ könyvét, illetve a program
hatását a kiadó életére.  Az érdeklõdõk
bepillantást nyerhettek az írók hétköz-
napjaiba is; szó volt arról, hogy kell-e bi-
zonyos dolgokban kompromisszumokat
kötniük az eladhatóság miatt, illetve mi-
lyen egyéb nehézségekkel kell megküz-
deniük. A beszélgetés végén mindhárom
szerzõ felolvasott a Márai-programba be-
választott mûvébõl egy részletet.

Az áprilisi rendezvényen egy finn
szerzõ mûve került bemutatásra. Sofi
Oksanen Tisztogatás címû regénye eleve
magában rejtette egy izgalmas irodalmi
est létrejöttét. A kötet számos irodalmi
díjat kapott, közel harminc nyelvre fordí-
tották le világszerte. A fiatal írónõ meg-
rázó története a nõk elleni (szexuális)
erõszak idõtlen aktualitásáról szól, hát-
borzongatóan ábrázolva az ‘50-es évek
sztálini idõszakát és a Szovjetunió szét-
hullását követõ idõket, Észtország rend-
szerváltását a ‘90-es évek elején. A Jászai
Mari-díjas, érdemes mûvész Takács Kati
és Érsek-Obádovics Mercédesz színmû-
vészek közremûködése emlékezetessé
tette az estet.  Elhangzottak részletek a
könyvbõl, meséltek a regény által kivál-
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tott érzéseikrõl, a szerepek megformá-
lásának nehézségeirõl, a szinte elképzel-
hetetlen borzalmak megjelenítésének 
kihívásairól. Pap Éva, a kötet fordítója a
fordításban rejlõ lehetõségekrõl, nehéz-
ségekrõl, árnyalatnyi fogalmazásbeli kü-
lönbségekrõl szólt, Illés Andrea, a Scolar
Kiadó fõszerkesztõje pedig mindezt
nagyszerûen fogta keretbe. Az est végén
a közönség soraiból érkeztek kérdések,
elgondolkodtató hozzászólások, amelyek
igazolták elõzetes várakozásunkat, hogy
egy olyan regényt választottunk, amely
mélyen megérinti annak lelkét, aki elol-
vassa vagy színházban megnézi.

Május 9-én egy rendhagyó program-
nak adott helyett a könyvtár. Mi a Márai-
program? címmel könyvtári klubnapot
rendeztek hallássérülteknek a SINOSZ
és könyvtárunk munkatársai. A progra-
mot két könyvtáros, Franyó Borbála és
Osztrozics Katalin tartotta. A többszintû

megértést jelnyelvi tolmácsok és a
könyvtár rendezvénytermében elhelye-
zett induktív hurkok is segítették. Az elõ-
adók a hallássérültek szempontjából is-
mertették a Márai-program jelentõségét,
bemutatták, hogy a beszerzett könyvek
közül melyek lehetnek kiemelten is érde-
kesek számukra. Így szó volt mûvészeti
albumokról, mesekönyvekrõl, ismeretter-
jesztõ könyvekrõl, a könyvtárhasználat
elõnyeirõl és a kedvezményes beiratko-
zási lehetõségekrõl. Az elõadást vetítés
színesítette. 

Május 16-án Újvidék írói – írók Újvi-
déke címmel három Újvidékrõl a háború
szele által Magyarországra sodort íróval
zajlott a beszélgetés a városról, ahol esz-
méltek, ahol minden testi és szellemi
kapcsolat, barátság, szerelem, tudás szü-
letett, egy mára sokszorosan romba dõlt,
feledésre ítélt közegrõl: a jugoszláv lét-
rõl. Azon belül is a vajdaságiról, az újvi-
dékirõl, amely Budapestrõl nézve szív-
melengetõ Dél, az azúrkék Adria felõl 
viszont hideglelõs Észak. Egy meglehe-
tõsen tágas szellemi tér, amelyben az em-
ber otthonosan mozog. Az elszakadás 
ténye átrendezi a városhoz fûzõdõ viszo-
nyukat. A beszélgetésen részt vevõ írók
és mûveik: Balázs Attila Kinek Észak, ki-
nek Dél vagy A világ kicsiben, Fenyvesi
Ottó Halott vajdaságiakat olvasva (ver-
sek, átköltések, másolatok): Elsõ könyv;
Ladik Katalin Élhetek az arcodon? Regé-
nyes élettörténet. Az irodalmi estet
könyvtárunk munkatársa, Virág Bognár
Ágota vezette.

A programsorozat hatodik rendezvé-
nye a „Mintha egy vad Móricz regényt ol-
vasnék” sokatmondó címet kapta. 2012.
május 23-án egy izgalmas irodalmi esten
vehettek részt az érdeklõdõk az OIK-ban.
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A közel negyvenfõs közönség Koltai 
Róbert színmûvész lenyûgözõ tolmácso-
lásában hallhatott részleteket Móricz
Zsigmond naplóinak nemrég kiadott elsõ
kötetébõl, a nagy vihart kavart Naplók
1924–1925 címû könyvbõl. Móricz Zsig-
mond életének legviharosabb két évében
meg kellett küzdenie elsõ feleségének,
Holics Jankának öngyilkossági kísérlete-
ivel, valamint egy színésznõ iránt érzett
új szerelmével.  Az est során a ránk ma-
radt levelek, naplótöredékek összegyûjté-
sének fáradságos és izgalmas hátterérõl
is hallhattunk. Az est moderátora Pécsi
Györgyi irodalomtörténész volt, aki Csé-
ve Anna muzeológussal, irodalomtörté-
nésszel, a kötet szerkesztõjével folytatott
érdekes beszélgetést.

A rendezvénysorozat záró alkalmára
2012. június 6-án került sor, s a kritikai
kiadás egyik elsõ kötete, a Kosztolányi
Dezsõ betegségének és halálának doku-
mentumait közreadó munka volt az est
témája. A közel másfél órás beszélgeté-
sen részt vett Arany Zsuzsanna, a kötet
szerkesztõje és Szegedy-Maszák Mihály
irodalomtörténész, a kritikai kiadás egyik
sorozatszerkesztõje. Az est moderátora
Szilágyi Zsófia volt, a Kalligram Kiadó,
valamint a Kosztolányi-kutatócsoport
munkatársa, illetve a Szépírók Társaságá-
nak alelnöke. Arany Zsuzsanna elmond-

ta, hogy lelkileg is nehéz feladat elé állí-
totta a haldoklási dokumentumok sajtó
alá rendezése. A beszélgetõlapok a halál-
ba menõ útját mutatják be, melyeken a
haldokló beszámol az itt maradóknak az
utolsó pillanatokról. Az est során szóba
került a beszélgetõlapok kiadásának eti-
kai vonzata is, és még a sorozat készítõi
között is vita folyt arról, közreadják-e.
Azért döntöttek a megjelentetés mellett,
mert ritka dokumentumról van szó, mely
árnyalhatja a költõrõl kialakult képet.
Szegedy-Maszák Mihály elmesélte, hogy
évtizedekkel ezelõtt legépelt Ottlik Gézá-
nak néhány beszélgetõlapot, akire olyan
mély hatást tett Kosztolányinak a halálfé-
lelemmel folytatott küzdelme, hogy e
följegyzések megjelentetését sürgette.
Arany Zsuzsanna pedig arról is beszélt,
hogy napjainkban az ideálok leomlanak,
és a helyükbe talán egy õszintébb ember-
kép kerül. Ebbe pedig a félelmek, fájdal-
mak, szenvedések ábrázolása és kimon-
dása is beletartozik, nem csak a sikerek
ünneplése.

Szinte mindegyik rendezvény nagy-
számú közönséget vonzott, ahol képvi-
seltette magát a diákoktól kezdve a nyug-
díjas korosztályig mindenki. Az elõadók
és a résztvevõk számára is maradandó él-
mény volt ez a rendezvénysorozat. Re-
méljük, a jövõben is lesz lehetõségünk
hasonlóan színvonalas programokkal
várni a kedves érdeklõdõket! ■
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