
 
 

Budapest, 2010. március 30.  

Sajtóközlemény 
 

Az ITADOKT országos és nemzetközi italianisztikai doktorandusz 

konferencia keretében, 2010. április 22-én, csütörtökön 16.00 órakor az ELTE 

Germanisztikai Intézetében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/G II. em.) tartjuk a 

Giorgio Vasta író részvételével megrendezésre kerülő író-olvasó találkozót, 

melyen az olasz író bemutatja A materiális idő című első regényét (minimum 

fax, 2008).  

A Kortárs irodalmi workshop keretében megrendezésre kerülő eseményen 

a szerző jelenlétében részt vesz Daniele Benati író, Dr. Lukácsi Margit 

irodalomtörténész, Szirti Bea mûfordító, Dr. Szkárosi Endre egyetemi docens, 

Dr. Salvatore Ettorre, az Olasz Kultúrintézet igazgatója. 

Giorgio Vasta az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja keretében 

megrendezésre kerülő pódium-beszélgetésen is részt vesz 2010. április 24-én, 

szombaton a Millenáris Parkban. 
 

Giorgio Vasta (Palermo, 1970) Torinóban él és dolgozik. Az Il tempo materiale – A 

materiális idő című regényét (minimum fax kiadó, 2008) 2009-ben Strega-díjra jelölték, a mű 

a Dessì-díj, a Berto-díj és a Dedalus-díj legesélyesebb várományosai között szerepelt, 

hamarosan megjelenik Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Spanyolországban, 

az Egyesült Államokban és Angliában. Giorgio Vasta több antológiát is szerkesztett, így a 

Deandreide. Storie e personaggi di Fabrizio De André in quattordici racconti di scrittori 

italiani (BUR, 2006) címűt, valamint 2007-ben Edoardo Novellivel közösen gondozta Alberto 

Negrin Niente resterà pulito. Il racconto della nostra storia in quarant’anni di scritte e 

manifesti politici című fotóalbumát (BUR); ugyancsak a minimum fax kiadónál jelent meg 

Anteprima nazionale. Nove visioni del nostro futuro invisibile (2009) című könyve. Szerepelt 

a Nazione Indiana nevű irodalmi blogban, jelenleg a minimaetmoralia.com honlapon ír. 

Legfrisseb műve, a Spaesamento, 2010 májusában jelenik meg a Laterza Kiadó 

gondozásában. 

 

A materiális idő (minimum fax kiadó, 2008) 1978 – az esztendők sorában az első és az 

utolsó. A színhely a szilaj, mozdulatlan, szinte történelem előtti Palermo, ahol három, vágyak 

és eszmék fűtötte kiskamasz fiú először szembesül a világgal. Palermóban legyinti meg őket 

az olasz köztársaság egyik legnehezebb évének, az annus horribilis-nek a szele: Rómában a 

Vörös Brigádok elrabolja Aldo Morót. A vidéki életből kiábrándulva és az Olaszország 

számára semmilyen megváltást sem hozó provincializmustól megcsömörlötten megalapítják 

saját terrorista csoportjukat. A fiúk – új, harcos nevükön Nimbusz, Repülő és Sugár – 

elkeseredett józan éleslátással merényleteket terveznek. És akcióba is lépnek, zűrzavart 

okozva és erőszakot hintve előbb az iskolában, aztán egész Palermóban. De Nimbusz (az 

elbeszélő én) rájön, hogy az összes kibogozhatatlan szál egy öntörvényű személyiségben fut 

össze, aki nem más, mint iskolatársa, akit szeret, és akit a „kreol bőrű kislányként” emleget. 

Erős sodrású, felkavaró regény, mely Olaszország életéből azt a pillanatot ragadja meg, 

amikor végképp búcsút mond a naivitásnak, a Karusszell című tévéműsor fekete-fehér 

ártatlanságát egy hosszan tartó, véres időszak lángoló színei váltják fel. Giorgio Vasta első 

regénye egyben egy képtelen szerelem története is: az olvasó önkéntelenül saját kamaszkorára 



ismer benne, és átérezheti a pillanatot, amikor egy kizárólagos érzelem lázas álma a felnőttkor 

meztelen szikláján darabokra törik. 

 


