
Üdvözlet az Olvasónak!

Ünnepi Könyvhét ide, Szepesi Nikolett szexbotránya oda, az elmúlt hónap legizgal-

masabb könyves eseménye mégiscsak az, hogy megjelent az Egri csillagok – törö-

kül. Érdeklõdéssel és szeretettel várják török testvéreink a regényt, ami népeink tör-

ténelmének közös szakaszáról szól. Ez azért valami. Még nem Abdullah Öcalan ol-

vas fel a könyvbemutatón, de már valami. Önmagában az reményteli, hogy Gárdonyi

mûve Törökországban sikeres lehet, megkapja a lehetõséget, mert elképzelhetõ,

hogy megveszik. Kábé olyan ez, mintha valamelyik magyar kiadó Vidukindus

Corbeius Res gestae Saxonicae libri tres címû krónikájának megjelentetésétõl várna

komoly könyvészeti eredményeket. Vidukindus históriás munkája többek között arról

mesél igen részletesen, hogy a keletrõl betörõ eleink Sankt Gallenben hogyan belez-

ték ki a templomba menekült papokat, nõket. Abban a sztoriban mi vagyunk a gono-

szok. A gonoszok és sikeresek (a Sankt Gallen-i kaland az Atlanti-óceán partján vég-

zõdött, mindenkit végigvertünk, aztán elfogyott a szárazföld, úgyhogy a karikalábú

magyarok, több kihívást nem találván, hazalovagoltak). Itthon már feledésbe merült

dicsõ (értsd: dicstelen) tettünk, de a ma Scvájcban lévõ városban emlékeznek rá,

õrzik a hagyományát, olyannyira, hogy amikor e sorok írója néhány évvel ezelõtt a

Sankt Gallen-i monostor melletti parkolóban, egy kögolyón ülve, hátrafelé nyilazó

pózban fényképeztette magát, akkor rászóltak. Hogy ezt ne. 

És jogosan, persze. 

(A török igazsághoz hozzá tartozik, hogy a Gárdonyi Gézával kapcsolatos oszmán

könyves reményeket vélhetõen bátorította, támogatta a százmilliós költségvetésû

Gárdonyi-év program is. Valószínûleg nem pusztán piaci alapú a siker.)

Miközben itthon is van minek örülni, már készítik elõ a

Vörösmarty teret az ünnepre, a könyvhéten lesz kint

háromszáz új kötet, több ezer régebbi, lehet találkozni fiatal

és kevésbé fiatal írókkal, beszélgetni mûvészetrõl, fociról,

nõkrõl/férfiakról, sõt, az egyik friss könyves költõ a minap

hirdetést tett közzé, hogy minden könyvheti dedikálójával iszik

egy pohár pálinkát. Az egri virtus, ugye – gyõzni fogunk, nem

vitás!
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