Szerzőnk belakta a Földet, időben és térben. Érintkezett sugallatokkal,
szellemekkel, kultúrákkal, gondolatokkal, megérzésekkel. Írókkal, könyvekkel, stílusokkal. Földönkívüliekkel, agykutatókkal, macskákkal, kutyákkal, gyíkokkal. Szemlélődött kínai kutyagazdákon és gazdátlan
verseken. Talált valamit? Megtalálta, amit keresett? Rájött valamire? Igen.
Vagy nem? Ki tudja? Ő tudja. Kíváncsivá tesz. Hogy spirituális útikönyvében együtt kalandozzunk vele.
Farnbauer Gábor
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MACSOVSZKY PÉTER

Miből készültek? – teszi föl a kérdést (kérdőjel
nélkül) a kötet címe. S azonnal felmerül bennünk
egy (in concreto: kettő) újabb kérdés: ezek valami Termelési-regény lírai stációi? Gyáripari termékek? „24 gépészmérnök és 32 fogorvos.”
Vagy: „Mennyi helyen mennyi minden hever.”
Aztán látjuk: nem is annyira líraiak, mint amenynyire költőiek. Közelebbről szemlélve már az is
látszik, hogy ez az ipari termelés kiemelten környezetbarát, mert nagyon gyakran már meglevő
szövegrészleteket hasznosít újra. Ilyen értelemben, ahogy ma mondják: kicsi az ökológiai lábnyoma. A szervezetre viszont nagyon kedvező
hatással van: erősíti az immunrendszert, növeli
az agy és a szív vérellátását, ingerszegény környezetben versírásra sarkall. A Bázis (Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában)
ajánlásával. S azt is látni, inkább leír, mint kérdez: „Álmomban valami kongresszusról. Ruhánk
hová lett.” Nagy nyomot hagy az emberben, fontos kötet.

Miből készültek és hová tartanak
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Madách

Macsovszky Péter (Érsekújvár, 1966). Kétnyelvű költő, műfordító. Prózáit eddig
szlovák nyelven írta. Első verseskötete
1994-ben jelent meg. szlovákul, Strach
z utópie (Rettegés az utópiától) volt a címe.
Azóta 12 verses- és 10 prózakötete jelent
meg, mind szlovákul. A Tantalópolis című
kísérleti regényért 2016-ban elnyerte az
Anasoft litera irodalmi díjat.
A Sarcangelium (2018) és a Breviár pre
posledných psychológov (Az utolsó pszichológusok breviáriuma), amely 2019-ben
jelent meg, inkább esszéisztikus, ismeretterjesztő, mint szépirodalmi művek.
Első magyar könyve – az Álbonctan –
1998-ban jelent meg. Ezt 2000-ben követte
a Kivéve, 2002-ben a Hamis csapdák könyve, majd 2009-ben a Lapkivágatok és a
Hálás anyag című kötetek.
Magyarul írt versei és kísérleti szövegei
megjelentek a Kalligramban, az Irodalmi
Szemlében és a Tiszatájban.
Munkásságáért 2007-ben megkapta a
Mészöly Miklós-díjat.
Szentkuthy Miklós Burgundi krónika
c. művének szlovák fordításáért 2017-ben
megkapta a Ján Hollý-díjat.

