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Ungvári Tamás szerint az olvasás a beavatot-
tak játéka

Nem mindenki
érett az olvasásra

Mi az a közösségi e-könyv pontosan? 
A közösségi e-könyv az internet egyik leánygyermeke. Amikor rájöt-
tek arra, hogy az írónak és az olvasónak nagyon könnyű összekap-
csolódnia egymással, akkor kitalálták, hogyan lehet teleregényt írni.
A teleregény születése nem sokban különbözik a klasszikus regé-
nyétől, hiszen Dickens vagy Thackeray folytatásos regényeket írt.
A folytatásos regényeket is befolyásolta az olvasó, amit onnét lehe-
tett tudni, hogy amikor például a kicsi Nell haldoklott az Ódon ritka-
ságok boltja című Dickens-regényben, akkor ezrek álltak sorba
London utcáin, nehogy a kis Nell meghaljon.

A regényirodalom másik, vonatkozó érdekessége, hogy a 18. szá-
zadban, a regény hajnalán egyetlen pesszimista hangvételű regény
sem született. Miért? Mert az olvasó közbeszólt. Vagyis a te-leregény,
amilyen modernnek hangzik, olyan klasszikus műfaj. Éppen ezért
arra számítunk, hogy akármilyen történetet is írunk, az olvasókat
érdekelni fogja, miként befolyásolják a történet alakulását a vissza-
jelzéseik.

Schiller szerint a történetet egyetlen tényező határozza meg: a
részek önállósága. Márpedig a teleregény önálló részekből tevődik

össze. Egy elbeszélés középpontjában egyébként is a hátráltató moz-
zanatok állnak. A Háború és békét két mondatban össze lehetne fog-
lalni, de az Anna Karenina is csupán arról szól, hogy a főszereplő bele-
szeret valakibe, aztán a vonat elé veti magát. Mi tehát egy klasszikus
kísérletbe fogtunk. A teleregény azért klasszikus, mert mi is hátrál-
tatni fogjuk a végkifejletet, és azért kísérleti, mert modern médiu-
mot használunk.

A történet egyik szála egy gólyatáborban megerőszakolt lány-
ról szól. A továbbiakban is vissza fognak köszönni napjaink
eseményei?

Persze. Krónikások vagyunk, és aktuális, hétköznapi történeteket
szeretnénk elmesélni, mert azokat tudja átélni az olvasó. Ugyanígy
volt ez a klasszikusoknál is. Fielding például a Tom Jones történetébe
az 1745-ös jakobita felkelést szövi bele. Mi semmi rendkívülit nem
akarunk csinálni: az új médiumban is a regényírás jól bevált szabá-
lyai szerint próbálunk érvényesülni.

Ketten írják a regényt, de hogyan fésülik össze a szöveget? Ki
alkalmazkodik kihez?

Őszintén szólva fogalmam sincs. Ha biztosra mennénk, akkor nem
teleregényt írnánk. Lehet, hogy Kelecsényi László folytatja az én első
részemet, de az is lehet, hogy a következő fejezetet is én írom, és a
harmadik epizódot jegyzi majd a szerzőtársam.

De mégis hogyan lesz így egységes stílusa a szövegnek?
Tudja mit? Nem lesz egységes. Gondolja, hogy Dickens-nek egységes
volt a stílusa? Dehogy. Amikor szorította a határidő, akkor nagyon
rossz volt a stílusa, amikor nem várta ennyire a kéziratot a nyomda,
akkor jobb. Amikor gyerekzsivaj vonta el a figyelmét, akkor rossz volt
a folytatás, amikor a szeretőjével volt, akkor jobb.

Közösségi e-könyvírás a
Telekommal
A Telekom 2013 októberében indította el a Telekom txtr e-könyv áruházat, amely célja, hogy magas minőségű telekommunikációs szol-
gáltatások mellett digitális tartalmak széles kínálatával nyújtson teljes élményt a felhasználóknak. 

Szeptember 29. és október 18. között az Olvasás Éjszakájára elkészülő közösségi e-könyv célja, hogy közelebb hozza az írót az olvasóhoz,
az olvasókat az alkotáshoz. Hogyan zajlik a közös e-könyvírás? Ungvári Tamás és Kelecsényi László neves szerzőpáros hétről hétre
végigvezeti az érdeklődőket az e-könyvírás folyamatán – az olvasók pedig menet közben szavazatukkal befolyásolhatják a történet
alakulását. 

A közösségi e-könyvírással közelebb kerülhetnek az olvasók az e-könyvek világához is, hiszen minden szavazó e-könyv vásárlási
utalványt kap, és a játék végén öt txtr Beagle e-könyv olvasó készülék talál gazdára.

A történetet az origo.hu Kultúra rovatában követhetik végig az olvasók, itt szavazhatnak a folytatásra is:
www.origo.hu/kultura/olvasasejszakaja

Az így születő történet pedig e-könyv formájában megjelenik és díjmentesen letölthető lesz a Telekom txrt e-könyv áruházában.

Szeptember 29. és október 18. között születik meg az ország első közösségi e-könyve, amelyet Kelecsényi László és Ungvári Tamás
közösen ír az olvasókkal. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza az írót az olvasóhoz, az olvasót a történethez, a formálódó
történetet pedig a mindennapokhoz.
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Mit gondol, mennyiben alakíthatják át az ilyen és ehhez
hasonló rejtvényregények az olvasás kultúráját?

Valamennyire biztosan át fogják alakítani, mert az emberek a fris-
sességre és az érdekességekre vágynak. Elég csak szétnézni a
különböző portálok fórumhozzászólásai között. Akármennyire is
tagadjuk, ez egy új világ. Rejtelmesen össze vagyunk kötve kedve-
sekkel és undokokkal, pökhendikkel és exhibicionistákkal, min-
denféle emberrel, és ettől nagyon jó. Engem egyáltalán nem zavar,
ha lehülyéznek.

Az olvasás előbb volt közösségi élmény, s csak azután lett
magányos, intim tevékenység. Úgy tűnik, ez ismét változóban
van. Mi lehet ennek az oka?

Az emberek társaságra vágynak, mert a modern élet atomizál, és
elszakítja őket egymástól. Hosszan tartó élettársi viszonyokról, nemi
identitásválasztásokról, nagy mobilitásról van szó, és azt sem szabad
elfelejteni, hogy az emberek nem egyetlen szakmát művelnek egy
életen át, hanem tizenötöt. Át kell programozniuk magukat, ez a
modernitás.

Budapestről Londonba, Londonból Zimbabwébe, Zimbabwéból
nem tudom, hová költöznek, ez mindenképpen elszakítja az embe-
reket egymástól. A közösségi olvasás viszont egyesítheti azokat, akik
állandóan mozgásban vannak.

Azokkal is megszerettetheti az olvasást egy ilyen teleregény,
akik egyelőre nem kaptak rá az ízére?

Ezt nem hiszem, ez a félig-meddig beavatottaknak szól, akik már
benne vannak a játékban. Ahhoz, hogy valaki bekapcsolódjon ebbe a
játékba, valamilyen szinten műveltnek, tájékozottnak és olvasottnak
kell lennie, de ez nem nagy baj. Nem hiszem, hogy mindenki érett az
olvasásra. Nem mindenkinek való, ebbe bele kell nyugodni.

Az olvasás az évszázadok során folyamatosan csak terjedt, de nem
lepne meg, ha a jövőben visszaszorulna. Ugyanakkor azt is érdemes
észben tartani, hogy az internet alapjában véve az írásos kultúrát
szolgálja, hiszen a használatához betűvetőnek kell lennünk. Vegyes
a kép, nem dőlt még el a harc, de optimista vagyok.

Kelecsényi László új olvasóközönséget szeretne
meghódítani

A plátói szere-
lemtől a pornóig
terjed a skála

Mi az a közösségi e-könyv pontosan?
Ha nekem kellene meghatároznom, akkor azt mondanám, hogy
minimum két szerző írja, de az olvasók választják ki, hogy a meg-
adott történetszálak közül melyiken haladjon tovább a regény. Az
írók természetesen az olvasók elvárásai alapján folytatják a történetet.

A történet egyik szála egy gólyatáborban megerőszakolt lány-
ról szól. A továbbiakban is vissza fognak köszönni napjaink
eseményei?

Igen, ez feltett szándékunk. Napjaink történései jelentősen befolyá-
solhatják a történetet, hiszen ez egy jó értelemben vett tárcaregény,
amely főként a hétköznapokból merít. Az olvasókat a saját életük, a
saját mindennapjaik érdeklik a leginkább.

A könyv címe Szerelmi örvény. Ez volna a legerősebb hívószó?
Igen, a szerelem borzasztó fontos dolog, mert alapjaiban határozza
meg az emberek magánéletét, ráadásul a skála a vágyódó, plátói sze-
relemtől egészen a pornóig terjed. A politikához és a gazdasághoz
kevesen értenek, a szerelem azonban mindenki számára hozzáfér-
hető.

Ketten írják a regényt, de hogyan fésülik össze a szöveget? Ki
alkalmazkodik kihez?

Ez az a kérdés, amire jelen pillanatban még nem tudok válaszolni,
úgyhogy egyelőre hagyjuk függőben.

Mit gondol, mennyiben alakíthatják át az ilyen és ehhez
hasonló rejtvényregények az olvasás kultúráját?

Nagyon remélem, hogy nem pusztán átalakítják a szokásokat,
hanem  meghódítják a közönséget, mert szinte egyáltalán nem
olvasnak az emberek. Tévéznek, facebookoznak, de napilapot vagy
könyvet csak elvétve vesznek a kezükbe. Ezt már csak azért is jól
tudom, mert borzalmasak az ünnepi könyvhétre megjelent köteteim
eladási statisztikái. Szerintem nem én tehetek róla, egyszerűen ilyen
most a világ körülöttünk.

Az olvasás előbb volt közösségi élmény, s csak azután lett
magányos, intim tevékenység. Úgy tűnik, ez ismét változóban
van. Mi lehet ennek az oka?

Mindenki a képernyő előtt ül, és azt bújja. A gyerekek már 10-12 éves
koruktól kezdve önállóan használják a számítógépet, de az idős
emberek között is ismerek olyanokat, akik rácuppantak a facebook-
ra. A folytatásos teleregényünk olvasói ugyanilyen virtuális közössé-
get képezhetnek. Merem remélni, hogy sikerül meghódítanunk egy
új olvasóközönséget.

Azokkal is megszerettetheti az olvasást egy ilyen teleregény,
akik egyelőre nem kaptak rá az ízére?

Nagyon szeretnénk, hogy így legyen, borzasztóan örülnénk neki.
Tudomásul kell vennünk, hogy a klasszikus regényeket – vegyük csak
a magyarokat, Jókait, Mikszáthot, Gárdonyit – lerövidítik, átírják a
fiataloknak, hogy képesek legyenek elolvasni. Ezek a könyvek tele
vannak német, latin kifejezésekkel és bonyolult körmondatokkal,
amelyeket nem értenek.

Ma másképpen kell írni. Örkény István mondta egyszer, hogy a
mai emberek fejébe lékeléssel lehet csak bejutni, mert annyira fárad-
tak, törődöttek, idegesek és nyugtalanok. Pedig Örkény István már 35
éve nincs közöttünk. Úgyhogy fel kell ráznunk az olvasókat, hogy
hatást tudjunk gyakorolni rájuk.

Telekom txtr e-könyv áruház
A több mint 1 000 000 idegen nyelvű, és közel 5000 magyar
nyelvű e-könyv közül válogathatnak az oldalra látogatók. 
A mobileszközökön is elérhető gazdag magyar és idegen
nyelvű kínálat biztosításával az e-könyv olvasás élményét
kívánjuk minél több emberrel megismertetni. txtr.hu


