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Pár hónap híján tíz évvel az első versösszeállítás (Lélekben emelkedetten,
2003) megjelenése után egy újabb, ezúttal sokkal liberálisabb válogatást
tartalmazó kötet állt össze, mely lényegesen pontosabb képet nyújt a „fő versíró
korszakomról”, ezúttal kronológiai rendben és nem témakörök szerint.
1987 és 1989 közt mintegy 1000-1500 alkotást vetettem papírra, melyek kb.
kétharmadát egy gyenge pillanatomban megsemmisítettem. Az itt közreadott
150 mű nagy része hajszál híján menekült meg a tíz évvel ezelőtti nagy
selejtezéskor.
Ezúttal felvállaltam a populistább versek közreadását a maréknyi igazán
értékes írás mellett. Az eseményektől eltávolodva, ma már látható, hogy egyes
írásoknak kortörténeti jelentősége is lehet hosszabb távon, így talán megérte
megmenteni őket, még akkor is, ha sok versnek személyes indíttatása is van.
Kezedben ím egy életdarab
lelkemből egy maréknyi por
melyet a földnek vissza már nem adok!
Külföldi egyetemi tanulmányaim után az ihletett versek már többnyire csak
angolul szólalnak meg a fejemben (az év elején Reminiscence címmel jelent
meg egy angol versválogatás az elmúlt húsz év arra érdemesnek talált, szigorúan
rostált terméséből.) Ennek a kötetnek a szerkesztése közben azonban néhány
újabb alkotás is született – köztük a kötet címét adó Tűzzel kiáltó képzelet is –,
így talán lesz még remény újabb magyar versekre is...
jön tavasz megint
sarjasztani újabb verslábakat
növeszteni újabb szómezőket
Természetesen az olvasónak fontos szerepe van az alkotásban, amit hálásan
köszönök mindenkinek, aki elolvassa ezt a kötetet.
A vers hétköznap születik
hétköznap olvasod –
Csak nekem ünnep a hétköznap
Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki ilyen ünnepnapot teremt számomra:
a Szerző
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Gyermekeimnek
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A beteg a folyosón
papucsát madzagra fűzve
mint jól idomított kutyát
sétáltatta föl-le
Meglátta a professzor
igen megdicsérte
–De szép kölyökkutya
látom jól bánik vele
Visszaszólt a beteg
félvállról fejcsóválva
–Bolond maga professzor úr
ez itt nem egy kutya
játékautó lesz
ajándék a kisfiamnak
aki tavaly halt meg
mikor idehoztak
1987. 04. 01.
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Független, szabad vagy
mindenki ezt mondja
mégis beléjük kötsz
hibákat kutatva.
Nekem a pszicho analitikusom
mondta legutóbb:
nagyon jót szórakozom mikor elmeséli
egyes betegei buta rögeszméit
például azt
hogy nem érzik szabadnak magukat
holott minden jel szerint szabadok.
Azt mondják
túl gyakran bizonygatják
biztosan kilóg a lóláb
ha itt igazi szabadság lenne
bizonygatni sohasem kellene
ami logikus érvelés lehetne talán
ha nem beteg elme mondaná.
Jobb ha elfogadjuk
ez itt egy szabad világ
ahol kötelességünk függetlenül élni
boldognak lenni
jó nagyokat enni.
Tele hassal kényelmes szobában
nézve a televízió szirupos műsorát
egy percig sem hisszük
hogy cumi van a szánkban
túl édesre kenve
a szabadság látszatával.
1987. 04. 01.
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Csupán a szemedbe nézett?
Úgy látták csókolni kezdett.
Csupán táskád segítette fel?
Úgy látták blúzodban keresett.
Csupán a kezed fogta meg?
Úgy látták lefektetett.
Azt állítod hűséges vagy?
Úgy látják ócska szajha.
Azt mondod őszintén hihetek?
Úgy látják ezután már nehéz lesz.
Jussanak csak eszedbe a közhelyek:
Úgy látják, a haraszt sem zörög véletlen
Kik láttak, nem láttak véletlen!
Úgy látom, úgy látják
Amilyennek álmodják
Irigykedve képzelegnek!
1987. 05. 03.
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Dénes Zoltánnak

Amit dolgozom, az szórakoztat
tehát nem dolgozom, hanem szórakozom
Szórakozásért viszont általában fizetni kell
így a vállalatom pénzt kérhetne fizetés helyett
amiért szórakoztat
ami engem nem szórakoztat
Ezért nem szórakozom
vagy legalább is úgy mutatom
mintha nem szórakoztatna
a munka
Így tehát jogosan kapom fizetésemet
amit viszont nem kell elszórakoznom
mert a munkahelyemen kiszórakozom magam
még ha nem is mutatom senkinek
Sajnálnak a munkatársak
amiért soha nem szórakozom el a fizetésemet
Azt hiszik, nem tudok szórakozni
nincs is talán érzékem a szórakozáshoz
mert a munkám annyira nem szórakoztat
hogy már utána sincs erőm szórakozni
Próbálnak más munkahelyet ajánlani
ahol végre szórakozhatok
1987. ősz
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Nincs gondolat mit ne gondoltak volna
nincs szó mit ki nem mondtak volna
de van számtalan amit nem elégszer
s engem hajt egy titkos kényszer
újragondolni régi gondolatokat
ismét kimondani elfeledett szavakat
ha kell akár tízezerszer
míg el nem jutnak mindenkihez.
1988. 01. 27.
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fénylő térded tértelen ölelése
szemedben a hanyatt dőlt lombkosár
lángoló lombok tüzesítik az eget
húsom alatt húsod simogatása
térdem alatt moha pihegése
a föld sója vagyunk
a föld nélkülünk sótalan
a föld szerelme vagyunk
a föld nélkülünk szerelemtelen
a föld csontja vagyunk
a föld nélkülünk csonttalan
tarka virágok vagyunk
illatosítunk tavaszi réteket
azúr óceánok vagyunk
körbeölelünk földrészeket
vakító fénykévék vagyunk
átszáguldjuk a csillagok közti végtelent
fénylő térded tértelen ölelése
suhogó hajad anyaüzenete
szél anyja hajad
fény anyja térded
tér anyja ölelésed
együtt – – mi
végtelen szerelemmel szeretők
tér s idő fölé emelkedők
fénylő térded tértelen ölelése
térdem alatt moha pihegése
húsom alatt húsod simogatása
szemedben a hanyatt dőlt lombkosár
lángoló lombok tüzesítik az eget
fénylő térded tértelen ölelése
1988. 03. 04.
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A mama a túlvilágról olvasott folyton
falta Bibliája sárgálló lapjait
savanykás aranyló kukoricamálé helyett
Hattyútermete göcsörtösre töpörödött
varjú-feketére aszalódott arca
kezén szikes földek nap-szítta szalonna ránca
A szeme, a mindig mosolygós kacér szem
hályoggal telt vizenyőkkel pislogott az apró betűkre
összefolytak mindegyre
akár a balatoni hullámok őszi széllovak acélpatái alatt
A szeme a túlvilágra csodálkozott
arcán mennyei örömmel ámulva minden szóra
készült utolsó körmeneti útra
Szívét a kopott Biblia halálba nyugtatta
A szamárfüles Biblia halálba nyugtatta!
A mama Bibliája a mama fejpárnája
útikalauz lett a síri világban
útikalauz, mert a mama így akarta
A mama kopott Bibliája így akarta!
1988. 03. 13.
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Papírszerelmünket zúzzák ma
hármas érckoporsóba temetnek érzelmeket
agyködlámpát gyújtanak ellenünk:
eljött a papírsárkányok kora
villámkoronaként cikáz fénylő égtengereken
suhogásába gyászmise menydörgése vegyül
szeretetért hiába könyörögne ma már papi rima
inkább leszakadna a kéklő templomég mennyezet
átokként az arcodat takaró papír pírra.
1988. 04. 15.
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megnyúznak
tollhegyre tűznek mindenkit
könyörtelenül
rímtűzön puhítják, pirítják
a lelkeket
ki sorra soha sem kerül
mindörökre sorstalan
1988. 06. 25.
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Széll Zsuzsának

Ha még egyszer kezdhetném
irodalomtanár lennék!
Nekem csak szárnyaló fantázia jutott
nekik végtelen ismeret
idéznek százszámra verseket
tudják ha elődök szelleme
lopódzott verseimbe.
Én csak olyan zenész vagyok
ki nem mestere hangszereknek
mégis megleli az összhangot
ha komponálni kezd
nagyzenekarra.
Ha még egyszer kezdhetném
irodalomtanár lennék.
Nem kellene irigyelnem félművelteket
világítótoronyszerű igazi bölcseket
ismernék minden versformát
mindenféle költőket.
De lenne-e fantáziám akkor is
rímbe szedni az életet?
1988. 06. 25.
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Lukács Katinak

Végtelen szeretet szorult meg
a színes freskók között a kupolában
békességet sugároz a szertartás alatt
minden zsoltár-mormolóra
Végtelen szeretet szorult a papba is
cifra szavakkal, szelíd szavakkal
magyarázza a napi politikát
tanítja az égiek dolgait
Egyszerű népeknek
kofaasszonyoknak
vályogvető cigányembereknek
jött el az Isten végtelen szeretettel
A végtelen szeretet mámorít
suttyomban olvasom az Énekek Énekét
az én szerelmesemről
Feléd villantom
a pirossal aláhúzott sorokat
szemedben cinkosság tüze ég
S míg a pap
a szeretet igéjét tovább magyarázza
kezed kezembe kulcsolódik
A kezek bizonyítják a pad alatt
velünk az Isten
végtelen szeretete
1988. 06. 25.
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az öthúszas gyors
és a végső felébredés között
adták be az utolsó
arzénnal átitatott falatot
amit a „természetesen szimpatikus” hős
keserűmandulás süteménynek gondolt
Miss Marple huncut mosolyával
kezdte mondani
„ne féljen aranyoskám
évek óta szoktatták már a méreghez
ma másnak kell meghalni”
s ettől valahogy megkönnyebbültek
ez a jóságos asszonyka
egy teljesen közömbös
vagy egészen ellenszenves
alakot ölet meg majd
esetleg többet is
hadd fogyjanak az undok alakok
vajon köztük lesz hivatali főnököm
akivel tegnap úgy összehajtottam?
a jóságos asszonyka
először látszik igazán gondterheltnek
„no de aranyoskám
mit nem képzel!”
1988. 10. 15.
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miként valaha szerelmünk aranya világlott
fekete szirmait tárja hirtelen a magány
most
emlékképeim közt alakod pirosát
köddel okádják fakóra fagyhozó hajnalok
1988. 10. 15.
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hasonlítunk ha hasonlítani kell
csak a kifűtetlen gondolatokhoz
eltáncolatlan dallamokhoz
rikácsoló rádióhoz
automata szerelmekhez
melyekről csak utólag derül ki
sohasem voltak szerelmek igazán
csak egy szerelem ízű fagyi
élünk már csak úgy
mintha sohasem éltünk volna máson
csupán hamburgereken
gyorséttermi sült csirkéken
halunk
lábbal az íróasztalon
hogy jobb legyen a vérkeringés
a végső percekig
a világ sávokra és csíkokra oszlik
legújabb szemüvegünkön keresztül
ha délibábos álmunkban rágondolunk
vagy rossz gombot nyomunk számítógépeinken
hatalmas kurjantással fogadjuk
YEAH!
és ló-kacaj buggyan ki fogpaszta-reklám fogaink közül
Amerika immár miénk
a rekordok könyvébe majd bekerül
a hőstettek címszó után közvetlenül
a legelső helyre
1988. 12. 03.
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Vajon megadtam ma mindenkinek
az őt megillető szeretetet?
Vajon megkaptam ma mindenkitől
az engem illető tiszteletet?
Kopott-e az érzés szívünkben
mint a sűrűn használt tárgyak szoktak?
Vagy éppen fényesedett
mint a gyakran polírozottak?
Metszették ma egymást
párhuzamos érzéseink
lelked és lelkem között?
Egymást tiszta szívvel szerettük
vagy csak az ünnepért színleltük
mint a hétköznapokkal kiégett szeretők?
1988. 12. 25.
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Hommage Juhász Ferencnek

Mintha Assisi Szent Ferenc volna
mintha Nemo kapitány úszna
mintha Monte Christo grófja
ássa az alagutat az emberhegyek között
ássa az alagutat a napvilágra
verejtékével az ásott földet locsolja
beomlik holnapra
amit ma kiás a vén piás
Kőműves Kelemen
nem omlik le a börtönfal
emberharagok nyála
patkányok fellegvára nem omlik
az éj egyre feljebb ágaskodik
mint óriásra dagadt hímvessző
egeket hágó asszonyokat tizedelő
hónalj- combtő-váladéktól részegedő
ágyúcsövekkel versenyt köpködő
repesszel töltött, gránáttal töltött
gránátalma-veréb emberekre belőtt
apákat, fiúkat, anyákat, lányokat
holnapokat, idő-tér világokat
sorstalanságok béklyóit pusztító vasakarat
mintha széllel szembepisáló vaslovak
vissza-visszatérő vizeletéből ágaskodna
asszonyi öl szagú eszpresszók homályában
kávét szürcsölő betévedt cifra szoknyás kofák közé
mintha az apró székekről lefolyó ülepekre szellentve
mintha mindenkivel feleselve
kovászt gyúrna szitakötőszárnyból
spermatejfölből, rózsaolajból
mintha felkenné a kovásszal magát
keresztutak szálkásodó keresztfájára
mielőtt bárki más álmodó tehetné
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félálmából riadtan
mindig csukott hőszemén rajzolódó látomással
mintha arca sohasem feketedne
mintha örökké varangy-ránctalanul nézne
farkasszemet a Kaszás emberrel
mintha az égből csak a csillagporok
csak a teleokádott holdtányérok
üstökös-hajloboncok
ciklikus feltámadások érdekelnék
mintha Isten jogot adott volna rá
hogy más ne is érdekelje
s mintha élne istenes jogával
ráokádná mocskát a világra
hadd szörnyülködjék saját szennye alatt
melyet rázúdít egy vasakarat
méhe mélyére ont nemzetet nemzeni
szigorú csődör tekintettel
Kentaur-vizenyős szemekkel
mintha rácsodálkoznék a csodák hiányára
mintha a hiány egyszeriben kitöltődne
hétköznapi csodákkal
a teremtés mindennapos csődör csodával
az óriás hímtag szikár-szikla Isten arca
szikrákkal sziporkázó örömre gyulladna
mintha vulkánkitöréses örömmel vigadna
„Megtettem mit senki még!”
a tudattól habpihe léggömb lebegés
mámoros közösülés-ízű lebegés
súlytalan suhanás a vérfolyón
minden megy tovább ha akarom
ha nem akarom hiába feszítem ellene karom:
mintha e világ már örökre meg lenne váltva.
1989. 04. 24.
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A gyász percei
e síri csend
a mindent átható
néma döbbenet
Ki itt jártál köztünk
már messze vagy
hol nem követhetünk
mert nem szabad
A hangok elhagytak
tested porrá omlott
lelked ismét szabad
de tovább áhítja a jót
Hitetlenséggel fogadtuk a hírt
melyet felváltott a döbbenet
a tehetetlenség dühe, a gyász
mert másként már nem lehet
Nyíltan és titokban
megsirattunk
mert hiányzol
s hiányozni fogsz
De továbbra is élsz
és élni fogsz
mert csak akit elfelednek
igazán az a halott!
2011. 07. 22.
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Az áldott holtak körbeállnak s rád bámulnak
Ősök, leszármazottak, büszkeségeid, szégyened
Tetemre hívás, lassan fakuló névjegyed
A holtak birodalmában egyedüli élő
Tetszhalott a zsongva bongó önámító tömeg felett
Gondolatbilincsek rabja, hétköznapi félelem
Kincstelen, nincstelen lélekfoszlány
Lefosztott gyolcs ingű gonosz aggastyán
Tűzzel kiáltó képzelet
Bíborrá okádja most a kék eget
2012. 05. 15.
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házasság válás házasság válás
monoton fél-testvér mérföldkövek
sorstalanságot jelölő ismétlődések
egyszer az a kor is eljön
mikor kutatva keresed mit ért
aprópénzen elvesztegetett életed
világmegváltásos zsenge gondolataidat
örökül hagyod büszke utókornak
házasság válás házasság válás
követik délibábos példaképedet:
a világot megváltani
talán már soha nem lehet
2012. 11. 05.
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Dee Than-Liu írásaiban a múlt értékeivel
a mai globális kor racionalitása, a nyugat
immár világméretekben elterjedt rideg
üzleti számítása ütközik. A Védák,
Buddha, Lao Tze, Confucius, Krisztus
ellenpontjai a közgazdaságtanból és
menedzsment kurzusokból ismert
tételek, vállalkozók, IT szakemberek,
vállalati vezérigazgatók, hivatalvezetők,
főosztályvezetők, HR munkatársak,
logisztikusok és társaik.
Ebben az elsőként publikált kötetben
a Mester immár kellő tapasztalatokkal
felvértezve Wu hadúr városába
érkezik, ahol a lehető legmagasabb
posztot tölti be: a hadúr legfőbb
tanácsadója lesz és irányítja a vállalatés irodabirodalmat. Wu hadúrban a
régimódi szemléletekhez ragaszkodó,
posztjukat a rendszerváltozást (a nyugati világban a vadkapitalizmust
felváltó megállapodott, szelídebb kapitalizmust) követően is megőrző, olykor
megalomániás, máskor vasmarkú, diktatórikus vezérigazgatók, polgármesterek,
politikusok és az emberi társadalmak más csökevényei rajzolódnak ki.
A Mester a zavarosban ügyesen halászó újonnan felemelkedő (nyugati)
vállalkozók szellemiségét, ha tetszik, az új nemzedéket jeleníti meg. A Mester
sem tévedhetetlen de nem hagy ki egyetlen haszonszerzésre felkínálkozó
alkalmat sem, ha teheti. Számára a cél szentesíti az eszközt. Gátlástalansága
miatt a színről távoznia kell, de az igazi bűnhődés csak Wu hadúrnak, a valódi
diktátornak jár ki.
Modernizált hagyományos kínai tanmesék és olykor erősen ironikus
megnyilvánulások teszik élvezetes olvasmánnyá. A tartalom nagyban
segíthet önmagunk megismerésében, a környezetünkben zajló folyamatok (pl.
reklámok, „akciók”) valódi természetének felismerésében. Többszöri olvasás
után talán egyre több rejtett üzenet is feltárulkozik az olvasó előtt.
Kapható az Alexandra, Líra, Libri és Anima könyvesboltokban valamint a
kiadó internetes áruházában. A kiadó honlapjáról ingyenes mintafejezetet lehet
letölteni.

http.//www.angolsuli.com
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Manapság ritkán születik regény a szó eredeti értelemében. Alkotásokkal,
posztmodern szövegekkel, krimikkel, könnyű olvasmányokkal tele vannak a
könyvespolcaink, de regény, az élet bonyolult viszonylatait ábrázoló alkotás
kevés. Treiber Ottó mindkét könyve klasszikus értelemben vett regény. A
nevünkben íródott. Ugyanaz a főszereplő a két kötetben: az évszázadokig
örökletesnek hitt parasztsorból felkapaszkodó, már nem annyira ifjú ember,
aki valószínűleg a szerző alteregója, hiszen az önéletrajzi ihletés benne van az
írás minden sorában. Mégis különbözik az önéletrajzoktól abban a tekintetben
is, hogy benne van kortársainak a sorsa is.
Az első könyv, a „Szélben, viharban” című mű egy kis Vas megyei faluból
indulva, az 1940 - es évek elejétől az egyetemi éveken, majd a forradalom pécsi
eseményeinek bemutatásán keresztül, a megtorlás embert próbáló szakaszán
át kalauzolja el az olvasót a menedéknek érzett dunaújvárosi helyszínig.
A második kötet, a „Vihar után” címmel, 1960-tól, a Kádár korszak
konszolidációjától a rendszerváltásig terjedő időt fogja át. Bemutatja a
korszak élhetőségét, az alkalmazkodásunkat a diktatórikus körülményekhez,
majd a diktatúra fellazulása idején először még rejtett, később egyre nyíltabb
lázadozásunkat, szervezkedéseinket; előkészítve a társadalom megrázó, mégis
békésen végbemenő, de gyökeres megváltozását. (Pekarek János, újságíró)

A kiadványok kaphatóak az Alexandra áruházakban.
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Az AngolSuli Kft. könyvkiadó
franchise ajánlata szerzőknek

S

okan foglalkoznak műkedvelésből írással. Sokan remélik, hogy
egy nap bekerülhetnek a sikeres szerzők közé, majd álmuk
szertefoszlik, mikor nem találnak kiadót.
Kevés író mondhatja el magáról, hogy azonnal sikert aratott. Már
bizonyított, akár rendkívül népszerű kiadvánnyal rendelkező alkotók
újabb könyvtervét is gyakran elutasítják. Ez így természetes, és
szinte minden szerzőnek meg kell tanulnia feldolgozni a kudarcot.
A mai modern technológiák mellett azonban nem szükséges „a
fióknak” írni! Digitális gyorsnyomdák, igény szerinti nyomtatás
(POD) lehetővé teszik, hogy bárki megjelenjen.

Az AngolSuli Kft. könyvkiadó céljaként tűzte ki, hogy bármely
műfajban alkotó szerző részére lehetőséget és támogatást
biztosítson a megjelenésre. Jóllehet anyagilag nem tudunk
minden könyvtervet támogatni, tudásunkat, tapasztalatainkat,
kapcsolatainkat fel tudjuk ajánlani bárki részére. Viszonylagosan
olcsó, vagy akár ingyenes megjelenési formákat tudunk ajánlani
a hozzánk fordulóknak.
Különös öröm számunkra, ha időnként olyan gyöngyszemekre
bukkanunk, mint Treiber Ottó, aki mindkét kötete a piacon is
megállta a helyét – igaz, főleg a szerző és családja rendkívül
áldozatos munkájának köszönhetően.
Amennyiben ön (valamelyik rokona, ismerőse) rendelkezik olyan
kézirattal, amit nem sikerült kiadni, keressen meg bizalommal
elérhetőségeinken! Segítünk álmát valóra váltani, hogy az önálló
kötettel rendelkező szerzők táborába kerülhessen.
Dr. Németh Ervin
		
kiadóvezető
AngolSuli Kft. könyvkiadó
www.angolsuli.hu
info@angolsuli.hu
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