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Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bölöni Domokos (1946, Dányán) író, szerkesztő
Böszörményi Zoltán (1951, Arad) költő, író, szerkesztő
Demeter Arnold (1998, Csíkszentkirály) költő
Farkas Wellmann Endre (1975, Marosvásárhely) költő, szerkesztő
Farkas Wellmann Éva (1979, Marosvásárhely) költő, szerkesztő, 
kritikus
Ferencz-Nagy Zoltán (2001, Brassó) költő
Gál János (1999, Budapest) költő, zenész
Gere Nóra (1995, Csíkszereda) költő
G. Szabó Ferenc (1968, Sepsiszentgyörgy) költő, író
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Ilyés Krisztinka (1999, Keszthely) költő
Károly Dorina (1996, Körmend) költő, író
Kertész Dávid (1993, Tiszaásvány) író, költő
Kozma Attila (1977, Kovászna) színész, humorista
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Molnár Vilmos (1962, Csíkszereda) író, költő, szerkesztő
Orbán János Dénes (1973, Brassó) költő, író, drámaíró
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Pozsony Ferenc (1955, Zabola) néprajzkutató
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Sárosi Csaba (1951, Szászrégen) grafi kus
Szabados Attila (1999, Kisvárda) költő
Szakács István Péter (1957, Székelyudvarhely) tanár, író, publi-
cista, irodalomtörténész
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
néprajzkutató

Lapszámunkat Ferencz Zoltán (1980, Gyergyószentmiklós) grafi -
kus, képzőművész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

A skót származású szerző 1997-
ben Moszkvába költözött, és 
mintegy tíz éven keresztül a volt 
Szovjetunió területén élt és dol-
gozott. Újságíróként több felüle-
ten publikált, vezetett műsort a 
BBC Rádióban is. Ma Texasban 
él. A pokoli könyvtárban a „va-
laha keletkezett legrosszabb mű-
vekről lesz szó, ennek megfele-
lően már a kutatómunka is kész 
kínszenvedés volt”, írja a könyv 
előszavában. 

Manapság, amikor több címet 
jelentetnek meg a kiadók, mint 
valaha, talán nehéz elképzelni, 
hogy volt idő, amikor egyes or-
szágokban csak néhány könyv 
jött ki egy év alatt. De azok aztán 
többszázezres példányszámban, 
és minden egyes háztartásban 
ott voltak, hogy a nép egyszerű 
fi a a napi robot után elmélyül-
hessen a helyes ideológiában. 

Hogyan tud fertőzni az írás, 
a szavak, a gondolatok? Daniel 
Kalder a diktátori lélek felfejté-
sére vállalkozik könyvében, és 

felsorakoztatja azokat a rémura-
kat, akik a saját gondolataik fon-
tosságába vetett hittel, az írott 
szó hatalmának tudatában kiált-
ványokat, regényeket, verseket, 
emlékiratokat, átírt történelem-
könyveket, a szerző szerint agy-
zsibbasztó badarságok tömkele-
gét, a totalitarizmus dögunalmát 

kényszerítették rá a szó szerint 
rabul ejtett közönségre. 

Kezdi ezt a diktátorirodalom 
atyjával, Leninnel, akit tipikus 
fotelforradalmárnak nevez. Szól 
Sztálin írói ambícióiról, aki-
nek A Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának története 
– Rövid tanfolyam című könyve 
„publikálását elragadtatott lel-
kesedés övezte, a könyv ország-
szerte irodai és gyári beszélge-
tések tárgya lett”, és amelyet az 
első 1938-as kiadásától számítva 
1955-ig több mint 42 millió pél-
dányban nyomtattak. Szól Hitler 
Mein Kampf-járól, Mao Ce-tung-
nak a több mint egymilliárd pél-
dányszámban kiadott A vörös 
könyvecskéje keletkezéséről vagy 
Kadhafi  A zöld könyv „remekmű-
véről”. Azt is felvillantja, hogy bi-
zony szerelmes regények, versek 
is születtek azon szerzők tollából, 
akik gyakorló tömeggyilkosok 
voltak. Kitér Mussolini A bíboros 
szeretője című regényére, Szad-
dám Huszein történelmi roman-
tikus regényeire, és Kim Dzsongil 
metafi kcióira is. 

És miközben bemutatja és 
elemzi e „nagyszerű” műveket, 
kirajzolódik előttünk a husza-
dik század történelme, azok az 
összefüggések, ahogyan azt a 

történelemkönyvekben sem ta-
láljuk meg. Teszi mindezt tárgyi-
lagosan, de remek humorral. 

Hogy hogyan gondolkodott a 
nép, azok a milliók, akikre rá-
kényszerítették, hogy betéve 
tudják minden egyes sorát ezek-
nek a könyveknek? Íme:

„Van egy vicc az 1930-as 
évekből a sztahanovistákról, 
az állam által felmagasztalt, 
de kollégáik körében az irreális 
elvárásokat illető munkájuk mi-
att sokszor megvetett túlteljesí-
tők díjkiosztó ünnepségéről. A 
mezőgazdasági termelőszövet-
kezetben tartott ünnepségen a 
sztahanovista fejőnők ajándékot 

kapnak, az egyik egy rádiót, a 
másik egy gramofont, a harma-
dik egy biciklit. A negyedik nő, a 
legjobb sertésgondozó szeretett 
elvtársuk, Sztálin összes művét 
kapja meg. Mély csend ereszke-
dik az összegyűltekre, mire há-
tul valaki hangosan megjegyzi: 
pont ezt érdemli a ribanc!”

Csakhogy Sztálin műveinek 
őszinte minősítése általában 
nem a hosszú élet záloga volt – 
jegyzi meg a szerző. Igaz, tudtuk 
ezt nélküle is.

Daniel Kalder: A pokoli könyvtár. 
Fordította Bottka Sándor Má-
tyás. Athenaeum Kiadó, 2018
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csend illata
könyököl rá a délutánra,
sétál a faluban, majd
fel-alá a lakásban,
nagyot szippant
a levendula-alkonyból,
megtelik némasággal a konyha.
gömbölyödik a sötét,
távol, a kertek alatt
csaholó kutyák,
ez az este
a semmivel határos.

Kussnak smakkja, 
rajta piszmotól a naptőte. 
tekereg a községben, osztán 
sertepertél a házban. 
jót szimmant
a keskenynyelvű-esteliből,
színig nesztelen a sparhel. 
kerekedik a homály, 
ahajt, a deszkák töviben
morgó pulik, 
immá ennek a szentületnek
hancsikja nuku.

Demeter Arnold Varga Melinda

hancsikja nukusemmivel határos

„Nyiladoz a rózsabimbó / Kék az ibolya már / Lágyan 
fújdogál a szellő / A mező csupa liliomszál.” Ki gondolná, 
hogy az idézett sorok Sztálin tollából származnak? 2018-
ban jelent meg Daniel Kalder A pokoli könyvtár című 
könyve, amely az alcím szerint diktátorokról, a műveikről 
és a betűvetés egyéb katasztrófáiról szól. 

Dante, 3

Kiállítás, 2




