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...Treiber Ottóval - regényének, a Szélben, viharban...
című könyvének megjelenése apropóján

Treiber Ottó jogot végzett Pécsett, tavaly kapta meg az aranydiplomáját. 51 éve
dolgozik a szakmájában. Először a városi tanácsnál volt főelőadó, majd
osztályvezető. 36 éven át ügyvédként képviselte a legkülönbözőbb ügyekben az
ügyfeleit.
- Mindkét szakma: a jog és az irodalom is a szavakon alapul. Van-e más hasonlóság
is közöttük?
- Mindegyik szabatosságot, pontos fogalmazást igényel. Az irodalomban a
cselekményben az általánost kell megragadni. A jogi szövegben hasonló módon
a lényegre kell koncentrálni, a nyelvezet azonban szükségképpen más.
- Párhuzamosan folytatta a két munkát, az írást és a jogot?
- Igen, már pályakezdőként egy írói társaság tagja lettem Barsi Dénes, Rózsa
András és Ősz Ferenc mellett. Üzenet címmel antológiát is adtunk ki, abban
jelent meg első novellám, a Vadászat. Regényt, drámát és novellákat is írtam a hatvanas években és a
hetvenes évek elején, többnyire az asztalfióknak. A szombathelyi Jelenkor című folyóirat adta ki a Száz szép
ház című tárca novellámat a hetvenes évek közepén. Kritikai hangvételem miatt nem törekedtem a műveim
kiadására. Igaz, hogy az élethelyzetem sem kedvezett az írásnak. A napi munka után többnyire csak éjszaka
jutott időm arra, hogy alkossak. Sokszor ott ültem az írógépnél hajnal 1-2 óráig. Ennek a családi életem látta a
kárát. Hosszú időre abba is hagytam az írást. 2008-ban már nyugdíjasként, és a számítógép használatát
tanulgatva kezdtem ismét írni.
- Elöljáróban mit tudhatunk a Szélben, viharban című regényről?
- Önéletrajz jellegű írás,noha nem ragaszkodtam a történeti hűséghez, az életrajzi helyzeteket szabadon
kezeltem. A közéleti és politikai történéseket úgy jelenítettem meg, ahogy azokat megéltem és megítéltem.
Társadalmi tabló felrajzolására törekedtem, olvasóim szerint sikerrel. Ami pedig a stílust illeti, az
egyszerűségre törekedtem, és a pontos, precíz megfogalmazásra.
- Lesz folytatás? A 2. világháború, az 56-os események belekerültek a regénybe. Állít emléket a
rendszerváltásnak is?
- Készül a második kötet, szeretném, ha év végére megjelenne. Ez a kötet az 1960-tól 1990-ig terjedő
időszakról szól. A történet a rendszerváltás kezdetén, a magyar köztársaság kikiáltásának idején fejeződik
be.Arendszerváltás már külön történet.
- Hogyan készül manapság egy kiadvány? Mi kell ahhoz, hogy az írógépből az olvasók kezébe kerülhessen
egy, kötészeti szempontból is igényes könyv?
- Az AngolSuli Kft. közreműködésével franchise rendszerben adtam ki a regényt. Ez azt jelenti, hogy a kiadó a
kapcsolatrendszerét bocsátotta a rendelkezésemre, és ezáltal könnyebbé, gyorsabbá vált a könyv
megjelentetése.
A legnagyobb támogatóm a családom volt, akik mindenben odaadóan segítettek, és segítenek a
terjesztésben is. Most író-olvasó találkozókat szervezünk, ahova szeretettel várjuk az érdeklődőket. A
könyvem a környéken főleg az író-olvasó találkozókon lesz megvásárolható, de megvehető
Dunaújvárosban, a kis Dózsa György úti Nicolas Könyvesboltban is; országosan pedig az Alexandra, Libri,
Líra és azAmima könyvesbolt-hálózatban.
A könyv megvásárolható, és telefonon megrendelhető nálam is a 06-25/255-544 vagy 06-30/521-3073
telefonokon. E-mailt is írhatnak: treiber.otto@gmail.com címre.
Ha erre igény mutatkozik, szívesen megyek más településekre is író - olvasó találkozókra.
Sok sikert kívánok a bemutatókhoz, valamint értő füleket, és kíváncsi olvasókat.

