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Az önkifejezési vágyat nem szabad benntar-
tani és elnyomni, mert ez egész életünkre ki-
hatással lesz. Mindannyian szemek vagyunk
egy láncban, és az utódaink is további lánc-
szemek lesznek, ezért fontos, hogy a szü-
leink, nagyszüleink által ránk hagyományo-
zott értékeket továbbadjuk a gyermekeink-
nek. Fontos, hogy ismerjük múltunkat, 
hagyományainkat, értékeinket, megbékél-
jünk sorsunkkal és elfogadjuk helyünket.

Ha nem is pontosan ezekkel a szavakkal,
de tartalmában ezeket a gondolatokat üzente
Grecsó Krisztián a szerencsi Városi Kulturá-
lis Központ és Könyvtár által 2011. március
31-én a Népházban szervezett közönségta-
lálkozó népes hallgatóságának.

Az íróval szerkesztõje és egyben barátja,
Király Levente beszélgetett.

Grecsó Krisztián Szegváron született
1976-ban. Jelenleg Budapesten él. A  Batsá-
nyi János Gimnáziumban érettségizett 1994-
ben. A békéscsabai Kõrösi Csoma Sándor
Fõiskola után a szegedi egyetem magyar
szakán diplomázott. 1997-tõl 2006-ig a Bár-
ka szerkesztõje, 2007 és 2009 között a Nõk
Lapja vezetõ szerkesztõje, 2006-tól 2009-ig
a Szépírók Társaságának alelnöke volt.
2009-tõl az Élet és Irodalom munkatársa.
Elsõ sikerét a Pletykaanyu címû novelláskö-
tetével aratta, 2001-ben. Több utánnyomás
után 2006-ban jelent meg a könyv második,
átdolgozott kiadása (Magvetõ). 2005-ben lá-
tott napvilágot Isten hozott címû regénye
(Magvetõ), ami 2007-ben németül, 2008-ban

csehül, 2009-ben szlovénul is megjelent. 
A Tánciskola címû regénye 2008 tavaszán
került a könyvesboltokba. A budapesti Ka-
tona József Színház 2010-ben mutatta be a
Cigányok címû darabot. 2011 februárjában
jelent meg a Mellettem elférsz címû regénye.

Az író erõs katolikus hitû paraszti család-
ban nevelkedett. Kamaszévei alatt a városi-
vá váló fiú ezt a paraszti származását teljes
mértékben megpróbálta levetkõzni, eltitkol-
ni, sehogyan sem tudott vele megbékélni.

Évek múltával eszmélt rá, hogy valójá-
ban milyen érték és kincs van a birtokában,
s ez mennyi kibontásra váró témát adott a
kezébe.

Pletykaanyu címmel megjelent novellás-
kötetével robbant be a magyar kortárs prózá-
ba. Szereplõi közvetlen környezetében élõ
hús-vér figurák, akiknek jellemét, gondol-
kodásmódját, karakterét mutatja meg teljes
õszinteséggel, nevük megváltoztatásával. 
A könyv hangos visszhangot váltott ki szü-
lõhelyén, ám ennek ellenére több kiadást és
egy átdolgozást is megért.

A Honnan jövök? Ki vagyok? Hová tar-
tozom? minden ember életében felbukkanó
kérdések. 

✒✒    Kazsik Marianna

Közönségtalálkozó Grecsó Krisztiánnal
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A Mellettem elférsz címmel megjelent
legújabb regényében a fõhõs merész kaland-
ra szánja el magát. Elindul felfedezni a saját
családját, miközben olyan múltbéli esemé-
nyekkel szembesül, melyekre õ maga sem
számított. 

A kérdés, hogy törvényszerû-e, hogy mi
is elkövessük szüleink, nagyszüleink hibáit,
cipeljük-e magunkkal saját életünkben az
õseink múltját s gyermekeink ugyanúgy vi-
szik-e majd tovább a mi múltunkat, nagyban
motiválta ebben az izgalmas kutatásban,
melyben a véletlenek sorozata is közreját-
szott.

Ez a könyv egy lassan eltûnõ világba, a
vidék világába kalauzol bennünket: unokák
és nagyanyák, nagypapák múltjának zárt vi-
lágába. Az író fiatal kora, könnyed, anekdo-

tázó stílusa ellenére az elhangzott mondatok
mögött egy sokat tapasztalt, bölcs, érett gon-
dolkodású, éleslátású ember alakja bontako-
zott ki.

Ezen az elõadáson mindannyian elgon-
dolkodtunk, ha csak néhány percre is: Vajon
mi honnan jöttünk? Kik vagyunk? S talán
mi is elindulhatunk egy ilyen érdekes és iz-
galmas felfedezésre a nem is olyan távoli, de
egyre inkább eltûnõ múltba, akárcsak az író
tette.

Grecsó Krisztián munkásságának elisme-
réseként számos díjban részesült. 

A közönségtalálkozó a szerencsi Városi
Kulturális Központ és Könyvtár TÁMOP-
3.2.4. jelû nyertes pályázatának köszönhetõ-
en, az olvasás- és szolgáltatás-népszerûsítõ
programjai keretében valósult meg. ■

A Magvetõ Kiadó lett az Év Kiadója, a váci
Lyra Könyvesház az Év Vidéki, az Alexand-
ra Könyvesház a Párizsi Nagyáruházban az
Év Budapesti Könyvesboltja. 

A Budai-díjat a Tinta Kiadó Eõry Vilma
Magyar értelmezõ szótár diákoknak címû
kötete, illetve a Kossuth Kiadó Irodalmi Fül-
bevalók sorozat Örkény István Mese-levelek
(Mácsai Pál tolmácsolásában) kiadványa
kapta. 

Életmûve, munkássága elismeréseként
Év Gyermekkönyve 2010 díjat kapott a ta-
valy elhunyt Békés Pál, Volt egyszer egy cí-
mû könyvéért Máté Angi, Módra Ildikó
Trapp címû kötetének illusztrálásáért Szal-
ma Edit, Rudyard Kipling Hogyvolt-mesék
címû könyvének fordításáért Elekes Dóra és
Greskovits Endre, a Csodaceruza címû fo-
lyóirat pedig ismeretterjesztõ tevékenysé-
gért. ■

Díjak a XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Tagore az OSZK-ban

A Nobel-díjas indiai költõ és gondol-
kodó, Rabíndranáth Tagore
születésének 150. évfordulója
tiszteletére rendezett kiállítás nyílt
május 4-én az Országos Széchényi
Könyvtárban (OSZK).

Az indiai költõ és gondolkodó – Kuncz
Aladár szavaival a megindult fa, „aki
messzi Napkeletrõl elhozta hozzánk a
fák bölcseletét” – a huszadik század
egyes szakaszaiban rendkívüli jelen-
tõséggel bírt a magyarok számára, és
számos alakban volt jelen mind irodal-
munk, mind a hazai sajtó hasábjain,
verseit legkiválóbb költõink fordították.
A tárlat kurátora Pap Ágnes.
Társrendezõk, illetve szakmai tanács-
adók Bangha Imre, Bethlenfalvy Géza,
Vekerdi József, Wojtilla Gyula indoló-
gusok.
A kiállítás 2011. június 18-áig
tekinthetõ meg a VII. emeleti kataló-
gustérben.




