
Lehallgatás és merénylet, egy klini-
ka és egy szerkesztőség, egy alföldi
tanya és Budapest, Afrika és Len-
gyelország. Az Őrült regény az Ün-
nepi Könyvhétre jelenik meg az
Athenaeum  gondozásában. 
A könyv szerzőjével, Nemere István-
nal Szarka Károly beszélget.
Fontosnak tartja az olyan rendez-

vényeket, mint az Ünnepi Könyvhét?

Igen, de nem a saját megjelenéseim

szempontjából. Elütök az átlagtól,

mindig máshogy csináltam mindent,

mint a többség. Közvetlenebbül

találkozom az olvasókkal. Sokat

vagyok emberek között, író-olvasó

találkozókra, fesztiválokra, vásárok-

ra járok tavasztól őszig. Elmegyek

három-négy napra Szombathelyre,

Békéscsabára vagy a Felvidékre, reg-

gel kilenctől este hétig állok és dedi-

kálok. Az, hogy a Könyvhéten leszek

néhány órát, nem ráz meg különö-

sebben. Remélem, az olvasókat sem.

Egy ilyen eseményen megjelenik a

szakma színe-java, ön viszont nem

tartozott soha irodalmi körökhöz,

nem élt Budapesten.

Most már maradok is a tanyán.

Különösen az előző rendszerben volt

elképzelhetetlen, hogy egy író nem

Budapesten él. Nem örültem, hogy

az Írószövetség annak idején nem

fogadott be, de a hetvenedik szüle-

tésnapomon ez a szervezet – ami

persze tagságában már nem ugyan-

az, mint a nyolcvanas években volt –

nyilvánosan közölte, örülne, ha

mégis jelentkeznék. Ez elégtételt

jelent, de nem fogok jelentkezni.

Megrögzött renitensként már akkor

megírtam, hogy nincs szükség író-

szövetségre, sztálini találmány egy

szakmát egy helyre terelni és szem-

mel tartani. Az Egyesült Államokban

van pár tízezer író, de eszükbe sem

jutott ilyet csinálni. Az, hogy konfe-

renciákat szervezzünk egymásnak,

nem az én világom. Az író menjen

haza, és írjon!

Nemere leleplezi Nemerét – ez a könyv

alcíme. Tele van önéletrajzi elemekkel,

és jelen van benne a hatalommal való

kapcsolata. Ön viszont mindig hangsú-

lyozza, hogy nem politizál. Lehet

ilyesmivel kívülállóként foglalkozni?

Nehéz, de nem lehetetlen. Érdekel a

politika, annak ellenére, hogy nem

állok közel a pártokhoz. Ha az ember

körülnéz, rengeteg vérlázító dolgot

lát, de muszáj az elefántcsontto-

ronyban maradnia. Ha akármelyik

oldalon belesodródik az események-

be, már nem az egészet látja. Nem
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könnyű megmaradni az ártatlan

szemlélő pozíciójában, de csak így

lehet a jövőnek jelenteni – persze,

nem besúgói értelemben. Egy ilyen

típusú regénybe óhatatlanul bele-

szivárog sok minden. Megírtam

olyasmit is, amit eddig nem említet-

tem senkinek.

A történet egy része fikció, bár azt eddig

is lehetett tudni, hogy megfigyelték. A

regény főszereplőjét folyton üldözik.

Önben van ilyen jellegű félelem?

Lengyelországban kezdtek el figyel-

ni, és később figyeltek itthon is. Né-

hány esemény valóban fikció, de

például Afrikában és több más

helyszínen is megfordultam. Volt

egy lengyel barátom, aki a CIA-nak

dolgozott, de lebukott és lecsukták.

Egy másik ismerősöm ellen Francia-

országban merényletet követtek el.

Nem gondolom, hogy rám is le akar-

nának csapni, mert akkor már meg-

tették volna, de biztos, hogy néhány

szervezetnek nem vagyok a ked-

vence. Írtam arról, hogy Gagarin

sosem járt az űrben, foglalkoztam a

KGB-vel és az Al Kaidával.

Tisztán önéletrajzi regényen nem

gondolkodott? 

Az őseim történetét megírnám. Egy

magyarországi német társaság, amely

Ha levágják
a kezemet, 
akkor is írni fogok



Viszont aktuális közéleti témákról

viszonylag ritkán ír.

Nem véletlen! Magyarország törté-

netét is csak 1989-ig írtam meg. Azt

szoktam mondani félig komolyan,

hogy nem vagyok öngyilkos alkat.

Aki a rendszerváltást követő dolgo-

kat írja meg, óhatatlanul belegaba-

lyodik abba, ami körülöttünk van. Ez

nem az én asztalom, írják meg

mások! Nem hiányoznak a perek,

negyven évet megúsztam nélkülük.

Korán kel, nem iszik alkoholt. Mások

évekig dolgoznak egy regényen, Ön

egy év alatt többet is ír.

Folyamatosan jönnek az ötletek.

Mindennap gyalogolnom kell a

tanya körüli erdőben öt kilométert,

közben kitalálok legalább egy novel-

lát. Az írás az én esetemben élet-

móddá vált. Ha levágják a két keze-

met, akkor is írni fogok, mert nem

tudok mást csinálni. Lehet ezt írás-

kényszernek nevezni, de ennél több-

ről van szó. Én vagyok a futár, aki

néha rossz hírt hoz, de igazából ez az

a szerep, ami izgat.

Az idővel, illetve az időutazással koráb-

ban is foglalkozott már. Ha tehetné,

melyik korba utazna szívesen?

Ez a mániám, a kezdetektől írok róla.

Nem biztos, hogy a múltba szeret-

nék menni, legfeljebb azért, hogy

megnézzek olyan történelmi esemé-

nyeket, amik máig vitatottak. Azt

szoktam mondani, hogy igazi törté-

nelemoktatás akkor lesz, ha egy

osztálykiránduláson a tanár azt

mondja: „Gyerekek, szálljatok be az

időgépbe, megnézzük a catalaunu-

mi csatát!” De én inkább a jövőbe

mennék. És elutaznék a Marsra,

akkor is, ha csak ötven százalék len-

ne az esélye, hogy odaérek. A világe-

gyetemnél nincs csodálatosabb

dolog.
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genealógiai kutatásokat folytat, nem-

rég megtudta, hogy félig-meddig sváb

vagyok, és kiderítették, hogy az egyik

ősöm, Johann Niedermayer kovács-

mester egy német kisvárosból egyedül

vágott neki. Az ő története, a nagy-

szüleimé és a szüleimé összeállhatna

egy könyvvé. A regényben az a jó, hogy

elszabadulhat a fantázia, ugyanakkor

rejtőzik bennem egy svábos, németes

precizitás is, összeszedni és egymás

mellé rakni a dolgokat. Mindkettőt

szeretem csinálni.

Saját nevén és álnevein több mint

hatszáz könyvet írt. Fejben tudja

még tartani a címeket, a szereplők

neveit, a helyszíneket és a cselek-

ményeket?

Már nem. Ez több mint negyven év

termése. Előfordult, hogy mondtak

nekem egy címet, én megesküdtem

volna, hogy nem írtam ilyet, aztán

elém tették a könyvet. Nem tartom

fontosnak, hogy emlékezzek rájuk,

mert mindig csak az érdekel, amit

éppen csinálok. Otthon fel kellett

építenem egy műhelyt, beszerezni

minden forrást. Van pár ezer köte-

tem, és ha valaki azt mondja, hogy

Vasco da Gamáról írjak, én csak

leemelem a polcról a megfelelő

könyvet, és…

…három nap alatt ír róla egy regényt.

Viccesen mondhatnám, hogy beletelik

az négy napba is. Negyven év alatt

rákészültem, gyűjtöttem, és most az

ókortól napjainkig nem lephetnek meg

olyan témával, amiről ne  tudnék írni.


