
A könyv már elkészült. Május közepén
megjelenik, de addig csak a szerencsés
tataiak hallgathattak belõle részleteket,
hiszen a kiadón, a Magvetõ Könyvkiadón
kívül, mások számára még hozzáférhe-
tetlen. 

2014. április 16-án Grecsó Krisztián
vendégeskedett a Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtárban, ahol a Könyves szerda
újabb rendezvényén szemelvényeket ol-
vasott fel a már kiadás alatt lévõ, leg-
újabb könyvébõl. Megyek utánad. Ez a
két szó, melyet a regény címéül válasz-
tott az író, ismét a családhoz kapcso-
lódik. A múlt szálai, melyek át- meg 
átszövik a jelent, mindnyájunk életét, fel-
fejthetetlenül épülnek be sorsunkba. Egy
ponton kell csak meghúzni az egyik szá-
lat, s már a sorsok sokféleségébe, kap-
csolatok, kötõdések sokaságába látunk
bele. Ahogyan a Mellettem elférsz – az
elõzõ regény – a nagyanya szemüvegén
és sorsán át ábrázolt életeket a múlt szá-
zad harmincas éveibõl, úgy ez a mostani
az ötvenes évek történéseit is felvillantja,
annak ellenére, hogy a mában játszódik.
„Az író mindig a saját, egyetlen regényét

írja” – fejtette ki Grecsó Krisztián. Õ is
ezt teszi: mindig más és más szemszög-
bõl tárja elénk a hozzá közel állók életét,
beágyazva a társadalmi mozgások hul-
lámzásába. Nagy példaképei, Móricz
Zsigmond és Szabó Magda, szintén min-
dig azt az „egy” regényt írták, csak eltérõ
nézõpontokból közelítve a témához. Az
új regényébõl felolvasott részletek fe-
szült, izgalmas pillanatokat teremtettek, s
különös fénytörésbe kerültek azáltal,
hogy az író elmesélte a megírt történések
valóságmagját is. 

Azt már megszokhattuk – hiszen nem
elõször jár nálunk a szerzõ –, hogy len-
dületes, friss elõadásmódja mindig ro-
konszenvet ébreszt a hallgatóságban, ám
ezen az estén különösen szellemesen, ér-
dekesen, megragadóan beszélt, s aho-
gyan elmondta, számára is izgalmas volt
elsõ ízben beszélni az éppen megszületett
munkájáról. Jó volt látni a dedikálásra
várók hosszú sorát, akik a már régebben
megjelent Grecsó-mûvekkel járultak az
asztalhoz, bizonyítva ezzel, hogy az író
könyvei elfoglalták méltó helyüket az ol-
vasók otthonában. ■
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