
A KSH Könyvtár és a Fiatal Írók Szövet-
sége (FISZ) szervezésében, a Könyvtári
esték programsorozat keretében 2014.
február 12-én került sor Farkas Ba-
lázsnak, a könyvtár egyik munkatársának
könyvbemutatójára. Az esemény kezde-
tén Fülöp Ágnes, a KSH Könyvtár fõ-
igazgatója köszöntötte a vendégeket,
majd átadta a szót a szerzõnek.

Farkas Balázs rövid bemutatkozással
kezdett. 2004-ben fordult a szépírás felé.
Mint megtudtuk tõle, vidéki fiatalként
kevés lehetõsége nyílt publikálni, de
minden lehetõséget megragadott – írásai
eleinte a Pannon Tükörben jelentek meg.
2012-ben megnyerte a FISZ kéziratpá-
lyázatát Nyolcasok címû kötetével.

A szerzõ után a FISZ elsõkönyves so-
rozatának két szerkesztõje, Borbáth Péter
és Szõllõssy Balázs vette át a szót. El-
mondták, hogy a pályázatra legalább
kilencven, nagyon vegyes minõségû kéz-
irat érkezett, és hogy céljuk volt vers,
próza és dráma kategóriákban a legjobb
kéziratokat kiadni.

Szõllõssy Balázs elmondta, hogy a
Nyolcasok a FISZ legfontosabb sorozatá-
nak részeként jelent meg, hiszen a szö-

vetség legfõbb célja, hogy támogassa a
fiatal írókat, „helyzetbe hozza”, népsze-
rûsítse õket. Munkájuk eredményességét
mutatja, hogy tizenöt év alatt eddig hat-
vankét kötetet jelentettek meg. Céljaik
elérése érdekében évente tábort szervez-
nek, segítik íróik folyóiratokban való
megjelenését stb.

A beszélgetés ekkor a kötetben talál-
ható, három kisregényre osztott történet-
re terelõdött, ami a szerkesztõk szerint
amellett, hogy vicces, borzalmasan nyo-
masztó is. Dicsérték a szerzõ alapossá-
gát, és a mértani pontosságot, amellyel
kidolgozta mûvét. Borbáth Péter ezután
kiemelte, hogy az írásmûvek létrejötté-
ben mennyire lényegesek az írókra hatást
gyakorló dolgok, legyenek azok akár
más szerzõk, vagy csak egyszerûen a hu-
szonegyedik század, a „ma”. Akármi hat
is egy adott szerzõre, fontos, hogy az író
a történet összetevõit homogén egésszé,
egy kerek világgá gyúrja össze – Farkas
Balázs története pedig maximálisan telje-
sítette ezt a követelményt.

Milyen lehetõségei vannak ma egy fi-
atal, pályakezdõ írónak? A kérdést
Szõllõssy Balázs válaszolta meg, aki sze-
rint fontos, hogy sok energiát áldozzanak
be a szerzõk, és önkéntesen vegyenek
részt különbözõ szervezetek, például a
FISZ munkájában. A szövetség elsõdle-
gesen teret akar engedni a pályakezdõk-
nek, hogy elindulhassanak, de hacsak
nem zsenik, nagyon sok idõre és gyakor-
lásra lesz szükségük. Ehhez nyújt segít-
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„Könyvtáros vagyok. A hét minden napján. Még vasárnap is.”
Farkas Balázs könyvbemutatója a KSH Könyvtárban
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séget a mûhelymunka, ahol a résztvevõk
„szétszedik” egymás írásait, és megvitat-
ják, hogy mi mûködik és mi nem. Így
nincs egyedül a szerzõ, és kap visszajel-
zést a közösségtõl is, lehetõsége nyílik
fejlõdni. Ez már csak annál is haszno-
sabb, mert, ahogy Farkas Balázs elmond-
ta: õt is érték sikertelenségek a múltban,
amik idõlegesen ugyan kedvét szegték,
de hosszabb távon hasznosnak bizonyul-
tak, hiszen már nem táplált magáról ká-
ros, téves illúziókat.

Ez a tapasztalatszerzés aztán a Nyol-
casok szerkesztési folyamatában is 
hasznosnak bizonyult, hiszen egy kötet
szerkesztésekor fontos a kommunikáció
– tudni kell igent mondani és feláldozni
bizonyos dolgokat ahhoz, hogy a lehetõ
legjobb végeredményt kapjuk.

A Nyolcasok három kisregénye a
munkáról, az emberi kapcsolatok lénye-
gérõl szól. A nyolcas szám központi he-
lyet foglal el a mûben: az elsõ kisregény
(Nyolc nappal késõbb) cselekménye
nyolc hetet, a másodiké (A Nyolcadik Na-
pon) nyolc napot, a harmadiké (Nyolc-
órák) pedig nyolc órát ölel fel. A mûvek
mindennapi eseményeket vonultatnak
fel, némi kitekintéssel a transzcendens
felé. A mû névtelen fõhõse a valóságtól
elszakadt, szinte csak megfigyelõ a törté-
netben. Annak ellenére pedig, hogy a tör-
ténet inkább a mellékszereplõk életérõl

szól, a fõhõs felnõ, fejlõdik a jelleme, így
a három kisregény között nagyon könnyû
elõremutató ívet rajzolni, akár az írói stí-
lusban is: az elsõ mûben a központi ka-
rakter még sodródik, a második mûben
gyakran tagad, lázad, a harmadikban pe-
dig már õ kontrollálja az életét.

A mû egyik központi témája a halan-
dóság felismerése. És a megkérdõjelezés
– tényleg dolgoznunk kell napi nyolc
órát? Mi a különbség a lét és a nemlét kö-
zött? Mire jó a vallás? Mennyi fajta sajt
létezik a világon? Miért jó olvasni vagy
zenét hallgatni?

A hallgatóságban aztán felmerült a
kérdés, a szerzõ vajon beleírta-e magát
vagy az ismerõseit a könyvbe. Farkas Ba-
lázs úgy nyilatkozott a kérdésrõl, hogy
egy kicsit minden karakterbe beleírta sa-
ját magát, és inkább szituációkat, mint
élõ, hús-vér személyeket festett le. Ha
például hallott valahol egy érdekes be-
szélgetést, akkor bizonyos megnyilvánu-
lásokat megfelelõ karakterei szájába
adott.

A Nyolcasok bõvelkedik könyvtáros
karakterekben is, akik néha már-már
sztereotipikusak, mégis valósághûek, és
néha nagyon ismerõsek.

A könyvbemutató zárásaként Rózsa
Dávid, a KSH Könyvtár fõigazgató-he-
lyettese olvasott fel egy részletet a kötet-
bõl. ■
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