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 IRODALMI KÓSTOLÓ AZ ÖNÖK RENDEZÉSÉBEN

 Az elmúlt három év alatt az Irodalom Éjszakája meg-
találta helyét a budapesti kulturális színtéren. Az olyan hasonló 
”éjszakai” kulturális kalandok mellett, mint a Múzeumok vagy a 
Színházak Éjszakája, egyedi pozíciót és összetéveszthetetlen jel-
leget szerzett. Évről évre növekvő az Önök, látogatók létszáma 
és egyre több pozitív visszajelzést kapunk. Ez is arra késztetett 
bennünket, hogy egy kis kutatást végezzünk. Megkérdeztünk 
számos korábbi résztvevőt, milyen kulcs, milyen logika szerint 
állítják össze “éjszakai irodalmi sétájukat”. Kiderült, hogy a részt-
vevők nagyobb része az alapján válogatja össze a helyszíneket, 
hogy hol szerepel a kedvenc radnótis színésze/színésznője. A 
válaszadók fele viszont azt tartotta fontosnak, melyik országból 
származik a kínált irodalmi kóstoló. Kisebb, de nem elhanyagol-
ható része a közönségnek pedig a helyszín szerint választott, 
amelynek “meglátogatására egyedi alkalom kínálkozott”. 
 Százféle lehetőség kínálkozik arra, hogy milyen útvo-
nalon teszik meg világirodalmi sétájukat március utolsó csü-
törtökén. És éppen ebben rejlik az Irodalom Éjszakája varázsa. 
Miközben mi egy gazdag menüt állítunk össze, annak eldönté-
se, hogy aznap este mit kóstolnának, csakis az Önök válasz-
tásán múlik. Önök azok, akik ennek az egyedülálló irodalmi 
happeningnek a főszereplői. Megismételhetetlen és inspiratív 
sétát kívánok Önöknek.

LUCIE ORBÓK
az EUNIC Hungary elnöke,

az Irodalom Éjszakája projekt vezetője
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 ELŐSZÓ

 „A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, min-
den boldogtalan család a maga módján boldogtalan” – írja 
Tolsztoj az Anna Karenina elején. Az idei Irodalom Éjszakáján el-
hangzó szövegeket olvasva, csaknem 150 év távolából is elgon-
dolkodtatóak e sorok. Mára mintha kevésbé hasonlítanának 
egymáshoz a családok, legyenek boldogok és/vagy boldogta-
lanok, a maguk módján azok. Gyakran csonkák, sérültek, mo-
zaikosak, megtépázta őket a történelem, ordas eszméknek es-
tek áldozatul, széthullottak, elapadtak, mégis a legszorosabb 
köteléket jelentik. Olykor megfojt, máskor megtart ez a kötelék, 
de bárhova vet minket a sors a világban, otthonra ott lelünk, 
ahol a hozzánk tartozók élnek. A család lehet fészek, búvóhely, 
menedék, mentsvár, ahol olyan emberekkel osztjuk meg legfél-
tettebb titkaink, akikkel szavak nélkül értjük egymást, és akikkel 
közös a múltunk és a jövőnk. De lehet a rombolás és a bánat 
helye is, ha kínzó hallgatás uralja, ha feldolgozatlan traumák 
árnyékolják, hatalmi játszmák küzdőterévé válik, csorbul a bi-
zalom, és elfelejtenek a benne élők szeretni.
 Definiálni sem egyszerű. Társadalmanként változik, ki 
mit ismer el családnak. Többnyire egymással vérségi kapcso-
latban állók közösségének mondanánk, de mára sokkal színe-
sebb a kép, változtak a jelentések, a szabályok és a szerepek. 
De egy tény, a család az a téma, ami mindenkit személyesen 
és mélyen érint, amiről – éljünk a föld bármely részén, boldo-
gan vagy boldogtalan’ – akár egy hétig is tudnánk egy ültő he-
lyünkben, levegővétel nélkül beszélni.
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 A válogatás most sem történt másként, mint az elő-
ző években, a résztvevők kínálatából szemezgettem, orszá-
gonként két-három mű közül választottam a témát kiválóan 
feldolgozó, izgalmas műveket. Igyekeztem úgy alakítani, hogy 
ugyanazt élje át a közönség, amit az olvasás során tapasz-
taltam. Aki belehallgat majd a felolvasásokba, találkozni fog 
gyanúsan ismerős figurákkal, a családi múltból felderengő, 
különös alakokkal, akik betegség, éhezés, járványok, hirtelen 
tragédiák, történelmi kataklizmák, sérelmek és soha nem gyó-
gyuló sebeik dacára is azon vannak minden erejükkel, hogy 
egyben tartsák, megértsék és elfogadják a családot, amelybe 
születtek, ha kell, megbocsássák, ami szétválaszt, és helyre-
hozzák vagy eltemessék, ami végleg elromlott benne.
 Készítsék elő papír zsebkendőiket, nem lesz könnyű 
utazás, de garantáltan katartikus. Legyen önök mellett egy 
családtag is, aki támaszt nyújt, akivel hazafelé ballagva újra-
mesélhetik egymásnak a saját történetüket.

NAGY GABRIELLA
az Irodalom Éjszakája kurátora,

a Litera főszerkesztője
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 AVE CAESAR!

 Párizsban meséltem franciául, hogy az egyik déda-
pám magyar, egy másik román juhász volt, Romániában élek, 
magyarul írok, éppen egy Európa és a latin műveltség sorsát 
taglaló kerekasztal beszélgetés részese vagyok, pedig nem is 
tudok latinul. Viszont egy magyar író, latinra fordította a Mici-
mackót, és az amerikai rajongók latinul kezdtek tanulni, mert 
egy ilyen mondattal az embert bármire rá lehet venni: Ecce 
Eduardus Ursus scalis nunc tump-tump-tump occipite gradus 
pulsante post Christophorum Robinum descendens. Úgy tűnt 
akkor, hogy a latin nyelv megússza a teljes kihalást, ha Európa 
nemzetei már nem is tartják fontosnak, de Amerika nagy... Azzal 
zártam a mondandómat, hogy bár nem látjuk a jövőt, bizakod-
junk, mert nem csak a Micimackót fordították latinra, hanem a 
Harry Pottert is elkezdték. Kérdés, hogy mit értene belőle Julius 
Caesar, de a szándék nemes. A beszélgetés után egy úriember 
megkérdezte: ki volt az a Micimackó, sosem hallott róla. Azóta 
is egy történet jár a fejemben egy asztalról, amelynél együtt ül-
nek az őseim, Micimackó, Harry Potter, Karinthy, Lénárd Sándor 
meg az a francia úriember, és leülhet bárki, ha tud latinul, ha 
nem, hisz mindannyian az irodalom vendégei vagyunk. Morituri 
te salutant.

VIDA GÁBOR
az Irodalom Éjszakája magyar szerzője
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KOVÁTS ADÉL
a Radnóti Színház igazgatója

 IRODALOM, SZERETJÜK

 A Radnóti Színház évtizedek óta elkötelezett híve a (ma-
gyar) irodalomnak, és másodszor társul az Irodalom Éjszakájához.
 Előző évben 8 helyszínen voltam, ez a maximum, amit 
a közönség az Irodalom Éjszakáján be tud járni. Szórakoztató 
volt a tudatos vándorlás, és a két szöveg között megtett séta 
egy olyan européer városba repített, ahol a kultúrák jól meg-
férnek egymással, mindez kíváncsivá és befogadóvá tett. Sze-
rettem ezt a közösségi élményt, ahogy várakozunk, vándorlunk,
megint várakozunk. Tavaly a szerelem, idén a családi fészek a 
téma. A fészekről mindenkinek van egy elképzelése, de más a 
tapasztalata. Szerintem a fészek mindig a mienk marad, még 
akkor is, ha szúr vagy ha kilök.
 Kedves irodalomszeretők, kezdődik a kaland, költözzetek 
be erre az éjszakára a kortárs nemzetközi írók családi fészkébe!



fotó:
Marco Flammang

Regina Rusz
az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója
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Az egyik legjelentősebb kortárs osztrák író. Né-
met filológiát, ókortörténetet és összehasonlí-
tó irodalomtudományt tanult Innsbruckban és 
Bécsben. Arno Geiger korszerűtlen író. Regé-
nyeinek nincs visszatérő témája, íróként pedig 
lehetetlen valamilyen kategóriába besorolni. 
Se védjegye, se diadalmas aurája nincs. Ami-
kor megjelenik egy új regénye, nem azt mond-
ják: Olvastad már a legújabb Geigert?, hanem 
ezt: Van ez a könyv, nagyszerű, mindenképp 
olvasd el. Hősei olyan emberek, akik igazából 
nem alkalmasak hősnek… Bármiről is írjon, em-
patikus, de egyszerű stílusban teszi.

Hogyan lehet ennyire finoman és ennyire érzékeny humorral be-
szélni olyan témákról, mint öregedés és betegség? – kérdezheti 
az olvasó. Egy apa kiszolgáltatottsága, csetlése-botlása a hét-
köznapok apró szépségeibe ágyazva.

A címszereplő a szerző Alzheimer-kóros édesapja, a „történet” 
az ő gondosan feltérképezett betegsége. Arno Geiger felmu-
tatja, kihangsúlyozza mindazt, ami ebben az immár pusztuló, 
széteső, eleve magába forduló személyiségben figyelemre 
méltó. Az apa megnyilvánulásai az élete tükrében nyerik el 
jelentésüket – miért nem akart kimozdulni a Bregenz környéki 
szülőfaluból, miután megjárta a háborút, miért ment tönkre ké-
sőn kötött házassága –, de nem megfejtések, feloldások ezek, 
csupán hozzátartoznak az összképhez. Megelevenítés ez a szó 
szoros értelmében. (Győri László fordítása)

A száműzött öreg király

ARNO GEIGER (1968)

AUSZTRIA
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A Szépművészeti Múzeum könyvtára a művészettörténet ha-
zai és nemzetközi szakirodalmát gyűjti. Előnyt élveznek azok 
a területek, amelyek kapcsolódnak a múzeum gyűjteménye-
ihez: az európai festészet, szobrászat és grafika, az ókortu-
domány, az egyiptológia. A könyvtárban népszerűsítő mun-
kák éppúgy megtalálhatók, mint alapvető kézikönyvek és a 
legújabb tudományos szakmunkák szerte a nagyvilágból.

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR

1068 Budapest
Szondi u. 77.

35

FELOLVAS:

POROGI ÁDÁM



David Maenaut
a Flamand Kormány közép-európai delegáltja
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Brüsszelben született. A Jeannot néni kalapja 
című regénye egy önéletrajzi regényciklus má-
sodik darabja, amely 1989-es megjelenésekor 
el is nyerte az egyik legtekintélyesebb belgiumi 
irodalmi kitüntetésnek számító NCR-díjat. A fla-
mand szerző irodalmi munkásságán kívül töb-
bek között filmelmélettel, forgatókönyvírással 
és filmkritikával is foglalkozik. Mindezek nyo-
mai jól tetten érhetőek műveiben, amelyekben 
nagy hangsúlyt kap a vizualitás és a képekbe 
öntött ábrázolásmód.

A hagyománnyá vált Irodalom Éjszakája nem csak egy irodalmi 
művek sokaságát felsorakoztató program, hanem annál sokkal 
mélyebb, európai értékeinket és közös nézeteinket hangsúlyozó, 
azokat irodalmi alkotásokon át megmutató esemény, amelyhez 
mindenkinek kellemes és elgondolkodtató, közös élményként 
megélt estet kívánok!

A regény a második világháború utáni flamand kultúra tipikus 
jegyeit írja körül. A történet az éppen magára találó Brüsszelben 
játszódik, amelynek tereit és az azokon zajló mindennapi életet 
egyedi színekkel, mély szeretettel és magával ragadó humorral 
ábrázolja az író.  
Habár a mű autobiográfia, a szerző az eseményeket mégis egy 
harmadik személyen keresztül mutatja be, így a felnőtt-gyer-
mek viszony sajátos megközelítést kap. A történet szálai egye-
diek, mégis ismerősek mindannyiunk számára, amitől a regény 
varázslatossá és magával ragadóvá válik. (Gera Judit fordítása)

Jeannot néni kalapja

ERIC  DE KUYPER (1942)

BELGIUM (FLANDRIA)
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A Jajcica egy különleges hangulatú, barátságos hely azok 
számára, akik egyedi, máshol nemigen kapható használt ru-
hát szeretnének viselni.  Legyen az bármilyen stílus - a rocke-
rektől kezdve a motorosokon át egészen a dzsörzéruhában 
vagy susogós melegítőben divatozni kívánó fiatalok, illetve 
nosztalgiázni kívánó idősebbek is találnak nálunk kedvük-
re való darabokat. A színházi és filmes jelmeztervezők is 
rendszeres vendégeink.

JAJCICA

1063 Budapest
Szondi u. 58.

25

FELOLVAS:

RUSZNÁK ANDRÁS



Stéphane Carlier
oktatási és kulturális ügyvivő,
Wallonie-Bruxelles International
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Brüsszelben élő író és dramaturg. Első, Ama-
rula című novellája elnyerte a Wallonie-Bru-
xelles Szövetség 2017-es nagydíját, és szintén 
2017-ben jelent meg két librettója is (Egyedül a 
sötétben és Bonobo Moussaka) a Lamiroy ki-
adó gondozásában. A valóélet az első regénye 
(L’Iconoclaste kiadó), amely elnyerte a Victor 
Rossel-díjat, a Fnac Regény-díját és a közép-
iskolások Renaudot-díját. A mű 150 000 ezer el-
adott példánnyal büszkélkedhet és 20 nyelvre 
fordították le vagy fordítják éppen.

Egy igazán belga regény, amely egyszerre ártatlanul naiv és ré-
misztő, lírai és beavatás jellegű, kegyetlen és gyengéd, naturális 
és szürreális, és amely egyaránt szól a testvéri szeretetről, a férfi-
ak erőszakosságáról, a szexualitás felfedezéséről és a kvantumfi-
zika iránti szenvedélyről. Egy igazán megkapó történet, amelyet 
feltétlenül el kell olvasni...

„Odahaza négy szobánk volt. Az enyém, a Giles nevű öcsémé, a szü-
leimé és a hulláké.“ Ez az a valóság, amelyet a regény elbeszélője, 
egy 10 éves kislány elutasít. Az apja, aki szenvedélyes vadász, a 
házuk egyik szobájában tartja kitömve az általa legyilkolt állato-
kat. Szinte mellékesen van persze egy felesége is, egy tehetetlen 
«amőbaszerű» asszony, akit folyamatosan ver és megaláz. Attól 
kezdve, hogy egy tragikus esemény mélyen megrendíti Gilles-t, az 
elbeszélő hat éves kisöccsét, neki csupán két célja marad: vala-
hogy felnőni ebben a kegyetlen apa által elnyomott, megkínzott 
családban és megmenteni a kis öccse lelkét. Hogy mindez hogyan 
lesz lehetséges? Visszamenekül a múltba. (Molnár Zsófia fordítása)

A valóélet

ADELINE DIEUDONNÉ (1982)

BELGIUM (VALLÓNIA – BRÜSSZEL)

fotó:
Stephane Remael
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Egy környezettudatosságra épülő közösségi iroda a belvá-
ros szívében, ahol a coworking új értelmet nyer, és ahol élő 
növényfal inspirál minden nap, mintha csak a természet-
ben lennél. Tudományos tények bizonyítják, hogy hatéko-
nyabbak, nyugodtabbak, és boldogabbak leszünk, ha zöld 
környezet vesz körül. A közösségi iroda alapvetően olyan 
embereknek, vállalkozóknak, cégeknek lett kitalálva, akik 
nem rendelkeznek üzlethelyiséggel, de a cég profiljához 
elengedhetetlen egy exkluzív környezet. Szeretnénk, ha Ti 
is az eco-office közösségi iroda tagjai lennétek, hozzá-
járulnánk egymás sikereihez és együtt létrehoznánk egy 
különleges eco-közösséget.

ECO-OFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA

1064 Budapest
Izabella u. 68/b.

25

FELOLVAS:

WÉBER KATA



Plamen Pejkov
a Bolgár Kulturális Intézet igazgatója
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Hazájában igen népszerű szerző, 12 prózakötetet 
jegyez. Fantasztikus novelláival, rövid krimiket 
tartalmazó könyvével és kispróza-gyűjtemé-
nyével három bolgár díj birtokosa. Ő írta a ma-
gyar fordításban Londoni küldetés címet kapott 

– részben önéletrajzi elemekkel átszőtt – sok 
nyelvre lefordított regényt, amelyből angol-bol-
gár-magyar koprodukcióban nagysikerű film is 
készült Mission London címmel. Magyarul többek 
között a Testgyomok című gyűjteményes kötet-
ben olvashatók a novellái.

Három nemzedék együtt: nagyapa, apa, unoka. És a könyörtelen 
éhínség. Vajon az értékek vagy az életösztön kerekedik felül?

A bolgár szerző kiváló mesélőként nyeri meg olvasóját: drámák, 
pszichologizáló szcénák, posztmodern elmélkedések nélkül. 
Alek Popov az abszurd tökéletes műbe emelésével élvezetesen 
szembesít a szocialista múlt attribútumainak és a totalitárius 
szimbólumoknak a gúnyképével. Olyan dolgokat ír meg, ame-
lyek sosem történtek meg, de senki sem lepődne meg utólag, 
ha akár meg is történtek volna. Gyorsan befogadható történet 
minden prózája, híján a mondatok üres játékának. Nyelve igé-
nyes, pontos, leleplező.
(Kerényi Szabina és Krasztev Péter fordítása)

A függetlenség napja

ALEK POPOV (1966)

BULGÁRIA
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A Tóth Aladár Zeneiskola referenciaintézmény, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem gyakorlóhelye. Jogelődje, Fodor Ernő 
Zeneiskolája az első zeneiskolaként alapított intézmény az 
országban. 114 éves történelmére a tanári közösség ma is 
büszkén tekint. Alapítása óta részt vesz a hangszeres zene-
pedagógia fejlesztésében, a képzések széles skáláját kí-
nálja a klasszikus mellett jazz és népzenei műfajban is. A 
800 növendék hangszeres, énekes és elméleti képzést kap, 
valamint az iskola együtteseinek munkájában is részt vesz.

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA

1063 Budapest
Szív u. 19-21.

80

FELOLVAS:

VILMÁNYI BENETT



fotó:
a szerző archívuma 

Lucie Orbók
a Cseh Centrum igazgatója
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Nyelvtanár és műfordító, Valašské Meziříčíben 
él. Ötvenévesen publikálta első regényét, me-
lyet azonnal neveztek a Cseh könyv díjra. Hana 
című harmadik kötete 2017-ben látott napvilá-
got, több rangos díjat elnyert és az egyik leg-
népszerűbb kortárs cseh írónővé tette Mornš-
tajnovát. A Hana a moly.hu-hoz hasonló cseh 
könyves weboldalon (databazeknih.cz) az ol-
vasók által legjobbnak ítélt könyvek százas lis-
tájának első helyezettje.

Ez a hazájában rendkívül sikeres regény olvasmányos, megrá-
zó és fordulatos, mind színvonalában, mind témaválasztásá-
ban Szabó Magda műveihez, leginkább a Katalin utcához és 
Az ajtóhoz hasonlítható. 

A Hana című regény egy család két nőtagjának, a címszereplő 
Hanának, és unokahúgának, Mirának a sorsát, valamint külön-
leges kapcsolatukat dolgozza fel. Hétköznapi emberek mélyen 
drámai élettörténete tífuszjárványról és holokausztról, szere-
lemről és tragédiákról. Arról, hogy ismernünk kell a történelmet 
és felmenőink történetét ahhoz, hogy megismerhessük önma-
gunkat. Alena Mornštajnová remek elbeszélői vénáról és drá-
mai érzékről tesz tanúbizonyságot, szövege érzékeny, de nem 
szentimentális. (Juhászné Hahn Zsuzsanna fordítása)

Hana

ALENA MORNŠTAJNOVÁ (1963)

CSEHORSZÁG
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A Ráth György-villa 2018 őszén A mi szecessziónk című állan-
dó kiállítással nyitotta meg újra kapuit, mely az Iparművé-
szeti Múzeum szecessziós gyűjteményének legjelentősebb 
darabjait mutatja be, és teszi elérhetővé a rekonstrukció 
ideje alatt is a nagyközönség számára. Az Iparművésze-
ti Múzeum első igazgatójának egykori otthona az utolsó 
egyetemes stílus korát kelti életre. A közel 600 műtárgyból 
álló kiállítás hűen idézi a századforduló hangulatát és 
méltó emléket állít Ráth Györgynek.

RÁTH GYÖRGY MÚZEUM

1068 Budapest
Városligeti fasor 12.
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TAKÁCS KATI



Kreet Paljas
az Észt Intézet igazgatója

16

” ”

Viszonylag későn, blogszerzőként landolt az 
észt irodalmi életben. Már kezdeti írásait is ki-
forrott stílus és felismerhető kézjegy jellemezte. 
A 90-es évek leltárosa, aki jobbára tárgyak és 
helyek (kis sziget, nagyvárosi bérház, női fürdő, 
gyermekkórház) mikrotörténetét írja meg sa-
játos hangulatú prózájában, emlékszilánkokat 
simítva össze végeláthatatlan mozaikká. Visz-
szatérő motívumai az álmatlanság, illetve álom 
és valóság elmosódó határai. Szenvedélyes ol-
vasó és megszállott kertész.

Mudlumnak megvan az a tehetsége, hogy hihetetlenül találóan 
ragadjon meg emlékképeket. Habár olyan helyekre és időkbe 
visz el, ahová mi már nem fogunk elvetődni, rendkívül érzékletes 
és többrétegű leírásait olvasva úgy érezzük, mintha mindezt sze-
mélyesen megtapasztaltuk volna.

Az Észt Intézet és a Pluralica 2011-ben indította el breviárium-
sorozatát, hogy kortárs észt irodalmat csempésszen a hazai 
olvasók életébe. A miniantológiák magyarul még nem publikált 
elbeszéléseket és egy interjút tartalmaznak. A Mudlum brevi-
árium a nyolcadik a sorban. Ebből hangzik el a Katicaboga-
rak éve című novella, mely egy család három nemzedékének 
nőalakjait vázolja fel tenger-, boróka- és szénaillatban. Az észt 
helyszín látogatói hagyományosan ajándékba hazavihetik a 
novelláskötetet. (Segesdi Móni fordítása)

Katicabogarak éve

MUDLUM (1966)

ÉSZTORSZÁG

fotó:
Ruudu Ulas
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A Postamúzeum állandó kiállítása a Magyar Királyi Postáról 
azt emeli ki, milyen területen tekinthető elsőnek, milyen tech-
nikai újításokat, szolgáltatásokat vezetett be elsőként, vagy 
elsők között a világon. Kézi kapcsolású telefonközpont, cső-
posta-berendezés, távírógépek működés közben ki is pró-
bálhatók, mint ahogy levélkötegek készítése is.
A Távirati stílusban című időszaki kiállításban 60 művész 130 
alkotása mintegy összefoglalását nyújtja az alkalmazott 
grafikában 1928 óta végbement művészeti változásoknak.

POSTAMÚZEUM

1068 Budapest
Benczúr u. 27.

30

FELOLVAS:

MARTIN MÁRTA



Cita Högnabba-Lumikero
a FinnAgora igazgatója

18

” ”

Helsinkiben született finn író, rendező, színész. 
1975-ben végzett a Helsinki Színházművészeti 
Főiskolán, 1997-2001 között dramaturgiát taní-
tott ugyanitt. Korábban Jukka Larsson és Eva 
Wein álneveken is publikált. Saisio munkássága 
igen sokszínű: írt regényt, drámát, mozifilm- és 
tévéfilm forgatókönyveket, musicalek librettóit, 
dalszövegeket, továbbá számtalan művet fordí-
tott finnre. Sok általa írt darabot maga rendezett, 
játszott színházban és filmprodukciókban is.

Pirkko Saisio sokoldalú tehetség: ír regényt és egyperceseket 
a Facebookra. Néha nagyon is ellentmondásos darabjai Finn-
ország legfontosabb színházaiban vannak műsoron. Az emberi 
értékek, a nők és férfiak egyenlőségének és a szexuális kisebbsé-
gek ügyének harcosaként társadalmunk nagyra becsült tagja ő.

Finnországról azt gondoljuk, hogy a béke szigete, és ott fenn a 
messzi északon soha nem történik semmi különös. De ez nem 
így van! A 20. század történelme nagyon is megtépázta ezt a 
kis országot: egy polgárháború, két háború, sok-sok hadirok-
kant, félmillió betelepített határon túli finn, nagyhatalmi játsz-
mák és még sorolhatnánk. Hogyan éli ezt át egy gyerek? Mit 
lát és érez ebből a meleg családi fészekben? Erről szól roppant 
szórakoztatóan Pirkko Saisio önéletrajzi alapú műve.
(Varga P. Ildikó fordítása)

Legkisebb közös többszörös

PIRKKO HELENA SAISIO (1949)

FINNORSZÁG

fotó:
Laura Malmivaara
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1997-es alapítása óta  az iskola hatékonyan segítette  azokat 
a diákokat, akiknek az állami intézményrendszer nem tudja 
biztosítani a sikeres tanulmányaikhoz szükséges feltételeket, 
vagy bármely okból nem érzik jól magukat jelenlegi iskolájuk-
ban. Diákjaink felszabadultan és szorongásmentesen érik el 
mindazt, ami képessé teszi őket az iskolai követelményszin-
tek teljesítésére, érettségi vizsgára. Az épület 2003 óta ad 
otthont iskolánk gimnáziumi tagozatos tanulóinak.

GYERMEKHÁZ ISKOLA

1062 Budapest
Bajza u. 26.

70
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BORBÁS GABI



Florent Heridel
kulturális attasé

20

” ”

Olyan házban nőtt föl, ahol nem volt televízió, 
így kisgyerekkora óta falta a könyveket. Alig 
mert belevágni az írásba, túl kicsinek érezte 
magát a család könyvespolca előtt. A Merre 
jársz, Bojangles? az első regénye, magyarul is 
megjelent a Magvető Kiadónál.

Csupa meglepő, vicces és kedves figura, akárcsak a könyv maga. 
Szerelmi történet és dráma egyben, a Tajtékos napokból ismerős 
hangulat. Egy elsőkönyves szerző igazán jól sikerült regénye.

A szülők Nina Simone Mr. Bojangles című számára táncolnak 
kisfiuk ámuló tekintete előtt. Szerelmük varázslatos, szédítő, fo-
lyamatos ünnep. Házukban csak az öröm, a képzelet játékai, a 
barátok számára van hely. Az állandó mulatságot a bolondos, 
elbűvölő lidércfényként lobogó anya vezeti. Ő ragadja a költé-
szet és a lázálmok örvényébe a szeretteit. Egy nap azonban túl 
messzire megy, de apa és fia mindent megtesz, hogy elkerüljék 
az elkerülhetetlent, és az ünnep ne érjen véget soha.
(Tótfalusi Ágnes fordítása)

Merre jársz, Bojangles?

OLIVIER BOURDEAUT (1980)

FRANCIAORSZÁG

fotó:
Sandine Cellard



21

A Skót Misszió gyülekezetét 1841-ben hozták létre a Lánchíd 
építésében részt vevő skót munkások és családjaik számá-
ra, jelenlegi otthona az egykori Skót iskola épületegyütte-
sében található. A gyülekezet tagjai változatos nemzetisé-
gi és vallási háttérrel rendelkeznek: megtalálhatók köztük 
Magyarországon születettek, munka vagy tanulmányok 
miatt itt tartózkodók, illetve hazájukból üldöztetés miatt 
elmenekülők. Az angol nyelvű istentiszteleteken szívesen 
látják közös imára más felekezetek tagjait és a vallási 
identitás nélkülieket is.

BUDAPESTI REFORMÁTUS SKÓT MISSZIÓ
(ST. COLUMBA’S CHURCH)

1064 Budapest
Vörösmarty u. 51.

80
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LÁSZLÓ ZSOLT

KOROKNAI SÁNDOR EH.



Zech Gábor
a Holland Nagykövetség munkatársa

22

” ”

Ezen az álnéven jelentek meg Carel Jan Schneider 
holland diplomata elbeszélései és regényei, ame-
lyekben fontos szerepet játszik Holland Kelet-India 
világa és az egykori gyarmati életmód iránt érzett 
nosztalgia, melyet indonéz nyelven tempo doeloe, 
azaz „a letűnt korszak” kifejezéssel szokás illet-
ni.  Bougainville  című regénye 1982-ben elnyer-
te a Ferdinand Bordewijk-díjat, 1995-ben pedig 
írói életművéért a Constantijn Huygens-díjban 
részesült.

A holland kortárs irodalomra általában jellemző a dísztelen, kissé 
nyersnek ható szöveg, ami azonban a tartalmat erősíti: épp a puri-
tán forma hozza közelebb az olvasóhoz, és teszi így jobban átélhe-
tővé a gyakran feszültséggel teli emberi-társadalmi történéseket.

A Párviadal Oostendéért című antológia hollandiai holland 
és belgiumi flamand írók elbeszéléseit tartalmazza. A holland 
nyelvű irodalom csak nyelvében közös, mögöttük más történe-
lem és más kultúra húzódik meg. Mindkettővel érdemes meg-
ismerkedni, már csak a híres németalföldi festészet miatt is, 
amely szintén sokszor a mindennapi életből választott tárgyat 
magának. A holland nyelvű kisprózában is érdemes felfigyelni 
az erős képi ábrázolásra, amelyben a mindennapok történései 
mögött bonyolult emberi viszonyok csillannak fel.
(Pusztai Gábor fordítása)

Happy days

F. SPRINGER (1932 – 2011)

HOLLANDIA
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A MagNet Közösségi Házban programoknak adunk teret, 
legyenek azok kulturális projektek, képzések, konferenciák 
vagy épp beszélgetések. Emellett magunk is rendszeresen 
szervezünk olyan saját eseményeket, amelyek tágítják és 
színesítik a résztvevők látókörét. Úgy gondoljuk, hogy kell 
egy tér, amely egyszerre ad otthont a társadalom jobbí-
tására szolgáló, fenntarthatóság alternatíváit hirdető 
kezdeményezéseknek, kulturális és önismereti progra-
moknak éppúgy, mint céges rendezvényeknek. Ezért 
2009-ben létrehoztunk egy olyan nyitott, befogadó kö-
zösségi házat, ahol értékteremtő programoknak adunk 
teret a MagNet Bank támogatásával.

MAGNET KÖZÖSSÉGI HÁZ

1062 Budapest
Andrássy út 98.
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KELEMEN JÓZSEF



Büchler Tamás
az Izraeli Kulturális Intézet igazgatója

24

” ”

Izraeli író, újságíró, eredeti neve: Amosz Kalus-
ne. Élete során 40 regénye, 14 novellája, 2 me-
sekönyve és 12 cikkgyűjteménye jelent meg. 
Évekig publikálta kritikus hangvételű politikai 
tárcáit és irodalomkritikáit a Davar és a Yedi-
ot Aharonot napilapok hasábjain. Leghíresebb 
és legtöbb nyelvre lefordított irodalmi műve a 
Szeretetről és sötétségről című, önéletrajzi ihle-
tésű regény. Ámosz Oz írásaival számos rangos 
irodalmi díjat nyert. 2010-ben a XVII. Budapes-
ti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégeként 
Budapest Nagydíjjal tüntették ki.

A tavaly elhunyt Ámosz Oz egy korábbi művében írja, hogy a zsi-
dó nép folytonossága nem területekre, hősökre vagy vallási ha-
gyományokra, hanem az írott szóval való folyamatos párbeszéd-
re épül. Ez a párbeszéd érezhető ebben a regényében is.

Ámosz Oz könyve egy képzeletbeli kibuc, Jikhát életébe avatja 
be az olvasót. Szereplői olyan nők és férfiak, akik a huszadik 
századi történelem egyik legnagyobb kollektív álmának árnyé-
kában, személyes fájdalmaik átélése során emberi közelségre 
vágynak. A könyv az ötvenes évek Izraelében játszódik, olyan 
témák merülnek fel benne, amik a mai napig meghatározzák 
Izrael állam gondolkozását: a Holokauszt emlékezete, a nők 
helyzete, a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség, az egyén 
és a kollektiv álmai, reményei, sikerei és tragédiái.
(Szilágyi Erzsébet fordítása)

Barátok között

ÁMOSZ OZ (1939 – 2018)

IZRAEL

fotó:
Michiel Hendryckx
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A háromemeletes neoreneszánsz palota Feszty Adolf épí-
tész tervei szerint és irányításával 1881 és 1883 között épült a 
Herzog-Herzl család megrendelésére. A tulajdonosok között 
volt a Koháry család, valamint több Szász-Coburg-Gothai 
herceg is. A háborút néhány golyónyommal átvészelő la-
kóépület 1945 és 1946 között Tildy Zoltán miniszterelnök (ké-
sőbb köztársasági elnök) rezidenciája volt. 1949-ben álla-
mosították, a szocializmus alatt magas rangú tisztviselők 
gyermekeinek napközije, később nyelviskola és zeneisko-
la működött benne. Az épület 2017 óta az Argentin Köztár-
saság Nagykövetségének Rezidenciája.

ARGENTIN NAGYKÖVETSÉG REZIDENCIÁJA

1062 Budapest
Andrássy út 96.

60
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GYABRONKA JÓZSEF

IZRAELI
KULTURÁLIS I NTÉZET
BUDAPESTEmbassy of Israel

HUNGARY

Izrael Állam Nagykövetsége
MAGYARORSZÁG



Tada Sanae
a Japán Alapítvány igazgatója

26

” ”

Japán sci-fi szerző, akinek művei Itó Projekt név 
alatt jelentek meg. Rövid élete során három 
regényt írt, melyek közül a Harmónia 2009-ben 
elnyerte a Japán SF Nagydíjat, 2010-ben pedig 
a Szeiun-díjat. Itó már a könyv írása közben is 
rendszeresen járt kórházi kezelésekre, ám vé-
gül röviddel a megjelenést követően – 34 éves 
korában – rákban hunyt el. Az évtized legjobb 
japán sci-fi írói közt tartják számon.

A világot sújtó katasztrófa után egy új kor jön el, ahol az egyének 
egészsége a legnagyobb érték, és a fittség kötelesség. Üdvöz-
lünk ebben a fojtogató utópiában, ahol még a negatív érzések, 
mint a gyűlölet és a bánat is gondosan kezeltetve vannak.

Egy távoli jövőben a tested közös tulajdon, amelynek védelme 
kollektív érdek. Légy egészséges, légy boldog! Akkor is, ha nem 
akarod. A megvalósult utópiában – hála a szervezetbe ülte-
tett WatchMe szerkezetnek – már nem léteznek betegségek, 
viszont privát szféra sem. Vajon mi történik, ha a rendszer, mely 
az emberek egészségét hivatott őrizni, ellenük fordul? Egy ti-
tokzatos elme túszjátékában Kirie Tuan, az Egészségügyi Világ-
szervezet ügynöke versenyt fut az idővel, hogy megállítsa az 
elkerülhetetlent: a szabad akarat teljes felszámolását.
(Mayer Ingrid és Oroszlány Balázs fordítása)

Harmónia

ITÓ SZATOSI (1974 – 2009)

JAPÁN

fotó:
Hayakawa Publishing
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Magyarország egyetlen keleti művészeti múzeumát 1919-ben 
alapította a cégtulajdonos, világutazó, műgyűjtő és mecé-
nás Hopp Ferenc (1833 – 1919), aki végrendeletében mintegy 
4000 darabból álló keleti gyűjteményét egy keleti művészeti 
múzeum alapítása céljából az államra hagyta. Jelenleg a 
Múzeum épületének első emelete időszaki kiállítások hely-
színe, melyeknek változó tematikája ázsiai gyűjtőkörünk 
egészét igyekszik végigjárni. A Hopp-villa mögött csodás 
kert várja a pihenni vágyó városiakat és a felfrissülésre 
áhítozó turistákat.

HOPP FERENC MÚZEUM

1062 Budapest
Andrássy út 103.

20
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SODRÓ ELIZA
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Joanna Urbańska
a Lengyel Intézet igazgatója
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””

Az 1977-es születésű író, esszéista ma Lengyel-
ország egyik legnépszerűbb fantasy és horror 
szerzője. Műveiben a fantasztikum a természet-
fölötti világ teremtményei, a társadalmi regény 
elemeivel keverednek. Prózájára leginkább a 
kétértelműség, a sejtetés jellemző, mely elbi-
zonytalanítja az olvasót: vajon a természetfölöt-
ti világot nem pusztán a hősök elméje, múltbéli 
traumái, pszichés zavara teremtette? Regénye-
iben sok a kulturális utalás, a popkultúra sémái 
mellett erőteljesen jelen van az irodalmi tradíció, 
különösen a lengyel romantika irodalma.

Családi fészek másképp. Mire képes, mivé válhat az ember biz-
tonságos és stabil háttér, vagy szerető, odafigyelő környezet 
nélkül? Merre tarthat az univerzális értékeket és az etikai sza-
bályokat megtagadó világ? Ezt szemlélteti az Egy másik lélek 
című könyv.

Egy város. Lepusztult, omladozó lakóházak. Sárfoltos, pontatlan, 
zsúfolt buszokon utazó, kimerült emberek. Egyikük fejében várat-
lanul egy különös gondolat kezd motoszkálni, ami legyőzhetet-
len vággyá hatalmasodik. Nincs indíték, nincs ok. Zsigeri, mint az 
éhség. Mintha egy másik lélek költözött volna a bydgoszczi cuk-
rászfiú testébe. Parancsát nem lehet megtagadni. Nincs menek-
vés. A brutális bűntett után rémület dermeszti meg a várost…
A megtörtént eseményeken alapuló regény az elidegenedés 
iszonyatáról, a megértés lehetetlenségéről és az emberi szenve-
dés mindebből fakadó nyomasztó formáiról szól.
(Mihályi Zsuzsa fordítása)

Egy másik lélek

ŁUKASZ ORBITOWSKI (1977)

LENGYELORSZÁG

fotó:
K. Dubiel
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Az intézetnek otthont adó épület a török állam tulajdona. A 
historizáló reneszánsz stílusú palota 1882-83-ban épült Bo-
bula János tervei alapján, aki tulajdonosa és kivitelezője is 
volt. A terméskőből épült, loggiákkal és karcsú oszlopokkal 
kiképzett homlokzata olyan szépre sikeredett, hogy az ak-
kori közönség az Andrássy út legpompásabb házát lát-
ta benne. Az idők során a palota belseje sokat változott, 
használta az Államvédelmi Hatóság és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia is, ennek ellenére sok helyen megma-
radtak az eredeti ajtók, ablakok és több helyen eredeti-
ben csodálhatjuk meg a dekoratív burkolatot is.

YUNUS EMRE TÖRÖK KULTURÁLIS INTÉZET (padlás)

1062 Budapest
Andrássy út 62.
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OLASZ RENÁTÓ



Schőberl Márton
kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár
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”
”

A romániai Kisjenőn született. A kolozsvári Ba-
bes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán 
végzett magyar–francia szakon. Marosvásár-
helyen él, a Látó folyóirat próza rovatának szer-
kesztője. Főbb megjelent művei: Fakusz három 
magányossága (2005), Nem szabad és nem kirá-
lyi (2007), A kétely meg a hiába (2012), Ahol az ő lel-
ke (2013), Egy dadogás története (2017). 2008-ban 
Artisjus Irodalmi Díjat, 2017-ben Déry-díjat kapott.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Publishing Hungary prog-
ramjának feladata a magyar irodalom külföldi népszerűsítése. A 
programnak köszönhetően Magyarország évente 10–12 könyvvásá-
ron mutatkozik be és 40–50 magyar szerzőnek biztosít megjelenési 
lehetőséget nemzetközi fesztiválokon. Az Irodalom Éjszakája ren-
dezvény szervezésébe Bukarest, Pozsony, Prága, New York, Szófia 
mellett Budapesten és Debrecenben is bekapcsolódunk.

Vida Gábor önéletrajzi regényében Erdély egyszerre metafora 
és valóságos ütközőtér, ahol a különböző vallások, nyelvvál-
tozatok, mentalitások, reflexek és tájak játszanak fontos sze-
repet: formálnak karaktert, adnak távlatot. Az Egy dadogás 
története így lesz írói pályakép, egy térségnek és magának az 
önéletrajziságnak is a fantasztikus regénye.

Egy dadogás története

VIDA GÁBOR (1968)

MAGYARORSZÁG

fotó:
Szilágyi Lenke
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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az 1945 utá-
ni titkosszolgálati iratok állami közgyűjteménye. A levéltár biz-
tosítja, hogy bárki megismerhesse a magára vagy családjára 
vonatkozó állambiztonsági iratokat, valamint a tudományos 
kutatásai és közművelődési programjai révén közvetlenül is 
hozzájárul a korszak elemző bemutatásához. Székhelye, az 
egykori Schneider-ház, eredeti formájában helyreállított 
neobarokk belvárosi bérpalota, mely méltó környezetet 
nyújt a tudományos és kulturális rendezvényeknek.

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

1067 Budapest
Eötvös u. 7.
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Jennie King
a British Council Hungary oktatási
és kulturális igazgatója
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” ”

Kortárs brit író, esszéíró. Londonban született 
angol apa és jamaikai anya gyermekeként. 
Cambridge-ben angol irodalmat hallgatott. A 
kritikusok által nagyra tartott első regénye, a 
Fehér fogak (White Teeth, 2000) a multikulturá-
lis London élénk portréja, amelyet három et-
nikailag sokszínű család történetén keresztül 
ismerhetünk meg. Smith jelenleg a New York 
Egyetem irodalom professzora, New Yorkban és 
Londonban él. Legújabb regényei az NW (2012), 
amely London északnyugati részén játszódik, és 
a Swing Time (2016), amely pedig Londont, New 
York-ot és Nyugat-Afrikát köti össze. Műveiért 
számos díjat kapott.

Az Irodalom Éjszakája jó lehetőség arra, hogy a kortárs iroda-
lom gazdagságát egy új közönséggel is megosszuk. Örömünkre 
szolgál, hogy idén Zadie Smith-t mutathatjuk be a közönség-
nek – munkássága jól  tükrözi a modern, kulturálisan sokszínű 
Nagy-Britanniát annak szépségével és kihívásaival együtt.

Zadie Smith briliáns regénye négy fiatal napjait követi higany-
szerű rezdülésekkel, olykor megfoghatatlanul, olykor az érzék-
szervi elviselhetőség határán. Leah, Natalie, Felix és Nathan 
egy helyen és egy időben nőtt fel egy koszlott, külvárosi ház-
tömbben, London északnyugati zónájában – saját életükről, 
kapcsolataikról és találkozásaikról alkotott benyomásaik egy-
szerre pusztítóak és felemelőek, gyönyörűek és brutálisak, mint 
az óriási város, amely körbefogja őket. A regényt 2013-ban a 
Női Irodalmi Díjra (Women’s Prize for Fiction) jelölték.
(Pék Zoltán fordítása)

NW

ZADIE SMITH (1975)

NAGY-BRITANNIA

fotó:
Dominique Nabokov
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A The Studios, a BrodyLand bohém, vad gyermeke színes kul-
turális eseményeknek ad otthont kreativitásra buzdító fa-
lai közt; kiállítások, tematikus koktélkóstolók, filmvetítések, 
slam- és comedy-estek, koncertek várják az érdeklődőket. 
Az eddig klubrendszerben működő The Studios jelszava a 
nyitottság és közvetítés, az itt zajló összejöveteleken külön-
böző művészeti ágak képviselői találkozhatnak, és a léte-
sítmény jó ismerkedési alkalmat jelent a budapesti művé-
szeti élettel az itt élő külföldieknek is. A londoni Guardian 

„Budapest menő epicentruma”-nak nevezte.

BRODY STUDIOS

1064 Budapest
Vörösmarty u. 38.
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MÁRFI MÁRK EH.



Klein Judit
a budapesti Goethe Intézet könyvtárvezetője
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” ”

Német színpadi színész és író, két idősebb báty-
jával a hesterbergi pszichiátriai klinikán nőtt fel, 
melyet apja, Hermann Meyerhoff vezetett. Sike-
res színházi karrierrel a háta mögött, 2011-ben je-
lent meg első önéletrajzi ihletésű könyve, melyet 
még kettő követett. Ezekben dolgozta fel gyerek-
kora és fiatal felnőttkora élményeit: az amerikai 
diákcsere programban való részvételét, gyerek-
korát és a színészképzőt.

A mindennapi történeteket a gyerek perspektívájából ismerjük 
meg, aki számára alapvető kérdés, hogy a zárt intézet falain belül 
vagy kívül zajlik-e a normális élet. Ennek megismerése és felfede-
zése a regény erőssége.

Joachim Meyerhoff második regényében különleges gyermek-
kora élményeit dolgozza fel, a normalitás és az abnormalitás 
határait feszegetve. A humoros, máskor pedig groteszk törté-
netek egy különleges világot hoznak létre: a szereplők számára 
a hétköznapok a normális világban, iskolában, családi körben, 
ugyanakkor a pszichiátria falai mögött is zajlanak: az abnor-
mális és normális keveredik és válik szétbogozhatatlan egésszé. 
(Fodor Zsuzsa fordítása)

Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt

JOACHIM MEYERHOFF (1967)

NÉMETORSZÁG

fotó:
Ingo Petramer
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A háromemeletes lakóházat Baruch Sámuel, Marosvásár-
helyen született földbirtokos és gyáros építtette 1899-ben. 
A Bálint Zoltán és Jámbor Lajos építészpáros a szecesszió 

„Gesamtkunstwerk” szemléletének megfelelőn az épülettel 
együtt tervezte azok enteriőrjeit is. 1899-ben, egy hóna-
pos magyarországi és erdélyi tartózkodása idején Walter 
Crane, angol festő és iparművész is a főváros legszebb 
házának látta. Az épület jelenleg a Bolgár Országos Ön-
kormányzat és intézményei székháza.

BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT

1062 Budapest
Bajza u. 44.
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Petke Emese
a Norvég Nagykövetség munkatársa
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” ”

A norvég rövidpróza nagymestere. Egy vallásos 
dél-norvég kisvárosban született. 24 éves volt, 
mikor első novelláskötete megjelent. Apja a kö-
tetet tűzre vetette, a városi könyvtár a kölcsön-
zését is megtiltotta. Az áttörést a Thomas F. utol-
só feljegyzései a nagyközönség számára című 
novellafüzér hozta meg 1983-ban. 2009-ben el-
nyerte a Svéd Akadémia Északi Díját. Magyarul 
két reprezentatív válogatáskötete olvasható 
Pap Vera-Ágnes fordításában:  A thesszaloniki 
kutyák és az Úgy, mint azelőtt.

Az olvasás alapvetően magányos aktus, ezért is ígérkezik külön-
leges élménynek egy ismeretlen helyszínen, társaságban, egy 
másik hangján hallgatni kedvenc szerzőnk mondatait. 

Árnyak leselkednek ránk a múltból komótosan. Pontosan tudjuk, 
hol rejtőznek, ezért olyan váratlan, amikor hirtelen meglepnek, 
hogy elégtételt vegyenek. Közben folyton fedezékbe vonulunk, 
többnyire önmagunk elől, a biztonságosnak vélt, meghitt, jó 
beszélgetésekkel kecsegtető kulisszák között. Zavart magányt, 
otthonos idegenségérzetet rejtenek a szűkszavú, elharapott 
mondatok, a szikár párbeszédek, elsuttogott utalások. (Pap 
Vera-Ágnes fordítása)

A nővérem arca

KJELL ASKILDSEN (1929)

NORVÉGIA

fotó:
Nils Petter Lotherington
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Az intézetnek otthont adó épület a török állam tulajdona. A 
historizáló reneszánsz stílusú palota 1882-83-ban épült Bo-
bula János tervei alapján, aki tulajdonosa és kivitelezője is 
volt. A terméskőből épült, loggiákkal és karcsú oszlopokkal 
kiképzett homlokzata olyan szépre sikeredett, hogy az ak-
kori közönség az Andrássy út legpompásabb házát lát-
ta benne. Az idők során a palota belseje sokat változott, 
használta az Államvédelmi Hatóság és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia is, ennek ellenére sok helyen megma-
radtak az eredeti ajtók, ablakok és több helyen eredeti-
ben csodálhatjuk meg a dekoratív burkolatot is.

YUNUS EMRE TÖRÖK KULTURÁLIS INTÉZET (kávézó)

1062 Budapest
Andrássy út 62.
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KONFÁR ERIK EH.



Michele Sità
az Olasz Kultúrintézet munkatársa
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” ”

Ferrarai családból származik, évek óta Angliá-
ban él. Könyvei nagyrészt elbeszélések: Guizzar-
di kalandjai (1973), A síkság elbeszélői (1985), Déli-
báb  (2005), Az olaszok szokásai: Egy modern hős 
(2008), A jólét megérkezik a Pucci házba (2008) 
és A szerelem rengetege (2013). Nagy klassziku-
sok fordítója (Swift, Melville, Stendhal, Joyce) 
és csodálatos értekezéseket írt az irodalomról. 
Legújabb gyűjteményes kötete a 2016-ban ki-
adott Érzelmi tanulmányok barátoknak és má-
soknak. Elbeszéléseit a Meridiano gyűjtötte ösz-
sze Romanzi, cronache e racconti (2016) címmel.

A könyv lapjain keresztül egy családi fészek tárul elénk, a fa-
lak között izzó feszültséggel, míg  a pályakezdő fiú meg nem 
ismerkedik az ő Beatrice-jével, akivel mulatságos és zavaros 
ösvényen járva jutnak el a szerelmi vadonba.

A szerelem rengetege négy elbeszélést tartalmazó gyűjtemény, 
amely a kamaszkor és a fiatal felnőttkor zavarokkal teli bolyon-
gásairól szól. Középpontjában Gianni Celati korábbi regényei-
ből ismerős szereplők állnak, ám ezúttal a vezérszál a “szerelmi 
vadon”, ahova aki betér, eltéved. Celati önéletrajzi emlékein 
alapuló történeteit átszövi a finom komikum és a lágy melan-
kólia – az emberi élet megszokott és felismerhető jellegzetes-
ségei. (Vass Éva fordítása)

A szerelem rengetege

GIANNI CELATI (1937)

OLASZORSZÁG
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Az Ellátótér egy zenekarok segítésével, próbatermekkel, stúdió-
zással és könnyűzenei zenei oktatással foglalkozó egyesület 
Budapest VI. kerületében. Tanáraink: Harmath-Hodászi Klára 
(ének), Kökényes Dániel (gitár), Pulius Tibor (gitár), Kiszin Mik-
lós (basszusgitár), Tarcsai Ádám (dob). Komfortos közösségi 
terünk kulturális és zenei előadásoknak, workshopoknak, va-
lamint bemutatóknak biztosít helyet, otthonos környezetben.

ELLÁTÓTÉR

1068 Budapest
Szófia u. 35.
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SZIKSZAI RÉMUSZ



João Miguel Henriques
a Camões Intézet Portugál Nyelvi
Központ igazgatója
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” ”

Az egyik legismertebb kortárs portugál pró-
zaíró. 1947-ben megjelent első könyvét számos 
nagy ívű regény követte. A 80-as, 90-es évek-
ben született, történelmi tematikájú regényeit 
később egy jellegzetesen posztmodern, utó-
pikus próza váltja fel. Számtalan díjat kapott, 
1998-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Ösz-
szetéveszthetetlen, egyedi regényformájával, 
sajátos, barokk-posztmodern narrációs tech-
nikájával, összetett történelemszemléletével, 
éles iróniájával a portugál próza egyik legmeg-
határozóbb alakja.

Az idei mágikus Irodalom Éjszakáján a portugál irodalmat egyik 
legjelentősebb művelője, az 1998-as irodalmi Nobel-díj kitünte-
tettje, José Saramago prózája képviseli.

Az 50-es években íródott, korai regényt Saramago halála után, 
2011-ben adták ki. A Tetőablak még a nagy realista-naturalista re-
génykánonhoz kötődik, a középpontjában egy lisszaboni bérház és 
annak lakói állnak. A derék susztert és feleségét leszámítva, a ház 
hat lakásában élő kis- és középpolgári családok életét a kudarc, a 
frusztráció, a csalódottság és a bizonytalanság jellemzi. Az egyes 
karaktereket és az emberi kapcsolatokat a kisstílű játszmák, az 
irigység és a gyűlölet, valamint az állatias ösztönök és vágyak ha-
tározzák meg. Már ebben a korai regényben is felfedezhetők a sa-
játos Saramago-stílus bizonyos elemei, az íróra jellemző társadalmi 
érzékenység, a filozofikus reflexiók és a feszült, erotikus töltés.
(Pál Ferenc fordítása)

Tetőablak

JOSÉ SARAMAGO (1922 – 2010)

PORTUGÁLIA
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Az ívelt ablakos villát 1891-ben építették a velencei paloták 
mintájára a tulajdonosok: Feszty Árpád festő és Jókai Róza 
(Jókai Mór feleségének az unokája). Megözvegyülése után 
az idős Jókai is otthonra talált e házban. Feszty Árpád gya-
kori művészestélyeiről, melyeken összehozta a fizetőképes 
vásárlóközönséget és a művészvilág tagjait, legendák ke-
ringtek városszerte. A házat a Petőfi Irodalmi Társaság vet-
te meg, majd több tulajdonosváltás után végül a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemé lett, jelenleg az egyetem Dok-
tori Iskolájának ad helyet. A műemlék épület manapság 
ritkán fogad látogatókat.

FESZTY-VILLA

1062 Budapest
Bajza u. 39.
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Simona Tănăsescu
a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatója
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” ”

Az új román író-nemzedék markáns képviselője, 
műveit több nyelvre lefordították. Magyarul A 
bábmester börtönévei (Libri, 2014) címmel jelent 
meg a nevét széles körben ismertté tevő, Matei 
Brunul című regénye, az első szépirodalmi mű, 
amely kísérletet tesz az egykori román bünte-
tő-táborok ábrázolására. Drámaíróként és iro-
dalmi szerkesztőként (Polirom Kiadó) is jelentős 
a tevékenysége. Magyarul még a Cirkuszunk 
bemutatja: című kisregénye is olvasható (L’Har-
mattan, 2009). 2017-től a jászvásári Román Iro-
dalmi Múzeum igazgatója.

A reklámok által mérgezett világunkban – ahol minden apa atle-
tikus, sikeres és odaadó; minden anya karcsú, életvidám és üde; 
minden gyerek ügyes, okos és makkegészséges –, szükség van 
ilyen igazi, valóságot színről színre mutató tükörre.

Lucian Dan Teodorovici novellájában rögtön a pokolban talál-
juk magunkat, ám hősünk (és az olvasó/hallgató) elkárhozása 
csak ezután kezdődik. A stációkat mintha egy szürkehályoggal 
megvert kancsal műkedvelő festette volna a szürke tizenhat 
árnyalatával, a kontúrok mégis élesek, a perspektíva mesteri. 
Egy kietlen jelenben sötét, közönyös lelkünk szállingózik a sivár 
jövőbe. A mindannyiunk számára jól ismert, sőt már otthonos 
pokolról tudjuk, hogy benne a zuhanás örök. Ez a novella egy 
emlékeztető csupán. (Szonda Szabolcs fordítása)

Rágógumi

LUCIAN DAN TEODOROVICI (1975)

ROMÁNIA
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Az MKE célja a művészeti oktatás legkiválóbb szinten való 
megvalósítása. 1871-es alapítása óta ápolja Magyarország 
élő művészeti hagyományait és reflektál a kortárs művé-
szeti áramlatokra. Kiállítóterei, könyvtára és gyűjteménye 
egész évben várja a látogatókat. Az epreskerti műterem-
házak, a Feszty-ház, az Intermédia épület és a tihanyi mű-
vésztelep is az egyetem részét képezik. Az 1997 – 98-ban 
végzett restaurálásnak köszönhetően eredeti szépségét 
nyerte vissza a főépület homlokzata, a rektori folyosó, 
valamint számos belső dekoráció.

KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM (rektori tanácsterem)

1062 Budapest
Andrássy út 69-71.
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SCHNEIDER ZOLTÁN



Iñaki Abad Leguina
a Cervantes Intézet igazgatója
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” ”

Testnevelést tanult, de csak nagyon rövid ide-
ig gyakorolta hivatását gimnáziumi tanárként, 
mert már korán a reklámszakma és az írás felé 
orientálódott. 2013-ban nemzetközi irodalmi 
hírnevet szerzett első regényével, a Kegyetlen 
idővel, melyet több nyelvre is lefordítottak. Ez-
zel a művel a kritikusok osztatlan elismerését 
nyerte el, művét a Madridi Könyv Céh, a Gremio 
de Libreros de Madrid az Év Legjobb Könyvé-
nek választotta. 2016-ban megjelent második 
regénye, a La tierra que pisamos, amellyel el-
nyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.

Különös stílusával és témaválasztásával a mű olyan egyensúlyt 
teremt, mely csak a klasszikusok sajátja: az ember rádöbben, 
hogy mesterművet tart a kezében. Ajánlom nektek ezt a könyvet!

A Kegyetlen idő egy gyermek menekülését követi végig a szá-
razság és erőszak által megnyomorított országban. Menekülés 
közben a főszereplő egyedül marad a végtelen, kopár síksá-
gon, ahol egy öreg kecskepásztor talál rá. Ettől a pillanattól 
fogva azonban minden megváltozik mindkettőjük számára. Ke-
mény történet, lírai pillanatokkal. Szóról szóra, nagy gonddal 
faragott regény, ahol a kíméletlen természet szinte szereplő-
ként kísért végig a történeten.
(Dobos Éva fordítása)

Kegyetlen idő

JESÚS CARRASCO JARAMILLO (1972)

SPANYOLORSZÁG

fotó:
Alejandro Espadero



47

Az Osztrák Kulturális Fórum Ausztria kulturális intézete, több 
mint 40 éve működik Budapesten. Irodalmi, zenei, képzőmű-
vészeti, filmes rendezvényeket és konferenciákat szervez 
országszerte. Az idei évben helyszínként is csatlakozunk 
az Irodalom Éjszakájához. Kortárs művészeti galériánkba 
várjuk az érdeklődőket, ahol a Budapesti Fotó Fesztivál 
programjaként megvalósuló Food Design című kiállítás 
lesz látható. Kiállító művészeink: Sonja Stummerer, Martin 
Hablesreiter, Ulrike Köb és Akos Neuberger.

OSZTRÁK KULTURÁLIS FÓRUM

1068 Budapest
Benczúr u. 16.
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CSANKÓ ZOLTÁN



Hambuch Dóra
a Svájci Nagykövetség munkatársa
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” ”

Európa-szerte az egyik legeurópaibbnak tar-
tott író, költő, műfordító. Apja szlovén, anyja 
magyar, e két nyelven kívül beszél még szerbül, 
oroszul, lengyelül, angolul, franciául és néme-
tül, amely egyben az írói nyelve is. Budapesten, 
Ljubljanában, Triesztben töltött első éveit tart-
ja minden későbbi érdeklődése, inspirációja és 
tevékenysége igazi forrásának. A többek között 
Kertész Imre és Nádas Péter szövegeit németre 
fordító írónő Zürichben él.

A kifinomult műveltségű Rakusa könyve sokkal több, mint egy 
költő érzékeny önarcképe. Élettörténete történelmi törésponto-
kon nyugszik, így a huszadik század históriájaként is olvashatjuk.

A Rengeteg tengert olvasva elkísérhetjük Ilma Rakusát életút-
ján Rimaszombattól Zürichig. Nem egyszerűen gyermekkorról, 
ifjúságról mesél, hanem láthatóvá, ízlelhetővé, hallhatóvá teszi 
az időt. A szerzőt művéért a legnagyobb svájci irodalmi elis-
meréssel, a Svájci Könyvdíjjal tüntették ki. (Kurdi Imre fordítása)

Rengeteg tenger

ILMA RAKUSA (1946)

SVÁJC

fotó:
Giorgio von Arb
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A Városligethez közel, a Munkácsy Mihály utcában rejtőzik 
Schiffer Miksa mérnök-vállalkozó egykori, szecessziós vil-
lája. Az 1912-ben Vágó József által tervezett épület eredeti 
részletei különleges élményt nyújtanak a művészet- és a 
kultúrtörténet iránt érdeklődőknek. A villa külső homlokza-
ta puritán kialakítású, az utcáról alig észrevehető. A hall 
nagyméretű üvegablakát Kernstok Károly tervezte, a fa-
lon Zsolnay csempeborítás látható. Ez a különleges épü-
let ad helyet a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézete részeként működő Pénzügyőr- és Adózástörté-
neti Múzeum (PAM) szakgyűjteményének.

PÉNZÜGYŐR- ÉS ADÓZÁSTÖRTÉNETI MÚZEUM

1063 Budapest
Munkácsy M. u. 19b
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BÖRCSÖK ENIKŐ



Ildikó Siposová
a Szlovák Intézet igazgatója
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” ”

A szlovák irodalmi középnemzedék egyik legje-
lentősebb képviselője. Az idő távlatából című 
első novelláskötetéért elnyerte az év legjobb 
pályakezdő írójának járó Ivan Krasko-díjat. 
Egyik legjelentősebb műve a Szeptember el-
sején (vagy máskor) című történelmi regény, 
amelyért megkapta az Európai Unió Irodalmi 
Díját. Gyerekkorától Pozsonyban él. A pozsonyi 
Komenský Egyetem könyvtár szakán végzett 
1987-ben, ma is az egyetem Könyvtár- és Infor-
mációtudományi tanszékének munkatársa.

Tizenkét évesen még toleráns az ember. De hogy egy dögunalmas-
nak induló falusi nyaralás a „világ végén” percek alatt fordulatos 
történelmi, családi drámává fajuljon, az a legvagányabb városi 
kissrácot is megviseli. S ahogy ezt elmeséli, az lebilincselő! Pavol 
Rankov novellája a humor, a krimi, a történelmi és emberi drámák 
egyvelegének letehetetlen példája.

Szlovák noir novella, duzzogó kiskamasz elbeszélővel. Az egy-
szerű szünidei cseregyerek-akcióval induló történet egyre 
nyugtalanítóbbá, a kirajzolódó családi képlet egyre félelmete-
sebbé válik. (Mészáros Tünde fordítása)

A falu, amelyik még a térképen sincs rajta

PAVOL RANKOV (1964)

SZLOVÁKIA

fotó:
Lucia Gardin
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Az idén húsz éve működő Deep hanglemezboltot egészen 
biztosan ismeri a hazai vinyl fanatikusok többsége. Az el-
sősorban független elektronikus zenei kiadványokra spe-
cializálódott, valamint gondosan szelektált funk, jazz és 
world music palettájáról ismert üzlet ma már rohamosan 
terebélyesedő indie, rock, pop kínálatával együtt lényegé-
ben minden igényes zenekedvelőnek igyekszik kedvezni. 
Az online is elérhető, hetente frissülő készletben korábbi, 
sokszor ritkaságszámba menő és aktuális megjelenések 
egyaránt megtalálhatók.

DEEP HANGLEMEZBOLT

1068 Budapest
Aradi u. 22.
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PÁL ANDRÁS 



Abdikoğlu Török Johanna
a Yunus Emre Török Kulturális Intézet
kulturális-művészeti koordinátora
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” ”

Gyermekként órákig az ankarai utcákon játszva, 
a szomszédok, boltosok, a környékbeliek védel-
mező tekintete, óvó karjai között nőtt fel. Irodal-
mat kedvelő édesanyja, idealista orvos édes-
apja, szeretettel teljes nagymama és nagypapa 
által biztosított meleg családi fészekben élte 
gyermekkorát. Mint a többi korabeli gyermek, 
Atatürk versek írásával kezdte, első emléke erről 
az időszakról: „Az írás valahol szerető, hűséges 
barátként vár rám, amikor időt szakítok rá, kar-
jait kitárva, gyengéd szeretettel ölel át.” Négy 
sikeres regénye jelent meg, és Hayal Ağacım 
(Képzeletfám) névvel blogot is vezet.

Az írónő regényeit a hűség, őszinteség, könyörületesség és a be-
csületesség hatja át, ezek azok a minőségek, amelyek az embert 
emberré teszik. Véleménye szerint napjaink változó világában is-
mét ezeket az értékeket kell megtalálnunk bensőnkben.

„Ez egy szerelem története. A nagyanyámé és a nagyapámé. A 
tizenhat éves fiatal leány a nála tizenhét évvel idősebb bírót az 
eljegyzés napján látja először. Lehet szerelem a házasságköz-
vetítés útján kötött házasságból? Nagyanyám esetében lett! 
Képes-e egy harminckét éves érett férfi szeretni, és ugyan-
annyira tisztelni is ezt a fiatal leányt? Méghozzá a harmincas 
években! Nagyapám képes volt!” 
Ez a könyv arról szól, hogyan lehet mindent elviselni, a félelmet 
és a szomorúságot szeretettel oldani. (Tasnádi Edit fordítása)

Borostyánszerelem

BIGE GÜVEN KIZILAY (1966)

TÖRÖKORSZÁG
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A Hajós Alfréd által tervezett, Bauhaus stílusú szálloda 1937-
ben épült, felújítására 2008-ban került sor. Az épületben 61 
otthonosan berendezett szoba és 7 elegáns lakosztály vár-
ja a vendégeket. A modern berendezéssel, kitűnő étterem-
mel, valamint első osztályú szolgáltatásokkal büszkélkedő 
szálloda ideális kiindulási pont Budapest felfedezéséhez. 
A legtöbb szobából lenyűgöző kilátás nyílik a történelmi 
Andrássy útra. A szálloda berendezése otthonos és ma-
gával ragadó. A lobbyból nyílik a stílusos bár és La Perle 
Noir étterem, amely ideális helyszín a barátokkal vagy 
kollégákkal eltöltendő kellemes pillanatokhoz.

MAMAISON HOTEL ANDRÁSSY

1063 Budapest
Andrássy út 111.
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 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐ PARTNERE

 RADNÓTI SZÍNHÁZ

 A Radnóti Színház az ország egyik legjelentősebb szín-
háza, repertoárja képviseli a polgári művészszínház és a fiata-
los útkeresés érzékeny egyensúlyát, a klasszikus és a kortárs 
művek, valamint a fajsúlyosabb produkciók jelenlétét. 2016-
ban Kováts Adél vette át a színház vezetését, mára a Radnóti 
Színház érzékeny, társadalmi kérdésekre reflektáló és mindig is 
kiváló társulattal rendelkező színház.

 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐSZERVEZŐJE

 EUNIC

 Az EUNIC az Európai Uniós Kulturális Intézetek Hálózata. 
Az EUNIC Hungary az európai kulturális intézetek magyarországi 
hálózata. Az EUNIC az eleven, toleráns és nyitott kultúra támo-
gatója Magyarországon, Európában és szerte a világon. A civil 
társadalom támogatása és az európai nemzetek közötti kölcsö-
nös megértés elősegítése céljából az EUNIC kulturális projekte-
ket és más programokat szervez a kulturális együttműködés ki-
alakítására. A hálózat évente visszatérő programjai az Irodalom 
Éjszakája és az Európai Nyelvi koktélbár.
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CSAPATUNK:

Lucie Orbók
Nagy Gabriella
Kováts Adél
Szilágyi Bálint  
Kelemen Kristóf
Gál Róbert, Segesdi Móni
Hrisztov Radmila, Szécsényi Erzsébet 
Tóth Andrej
Huszlicska Áron
Orbók Áron
Másik Szőke András
Paula María Fernández,
João Miguel Henriques, Schäffer Anikó

dr. Komáromi György, Pap Zsuzsanna,
Schaffler Sarolta, Szijártó Ádám

Ari Zsófi, Hatvani Monika
Borovi Dániel, Dobos Tamás,
Falus Kriszta
Kékes Szaffi
Szorcsik Anna, Peťovská Flóra,
Kolláth Anna 

Projektvezető:
Szöveg kurátor:
Művészeti koncepció:
Rendező:   
Dramaturg:
Projektkoordinátor: 
Social media: 
Grafika:
Nyomdai előkészítés:
Web:
Videó:
EUNIC-munkatársak:

Munkatársak a
Radnóti Színházból:

A rendező
munkatársai: 
Színészportrék: 

Helyszínfotók:
Külön köszönet:

Készült 3000 példányban. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A magazin szerkesztése 
március 10-én lezárult. Az esetleges változások miatt kérjük, kísérje figyelemmel az 
Irodalom Éjszakája honlapját, Facebook- vagy Instagram-oldalát.
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Olasz Renátó Pál András Porogi Ádám Rába Roland

Rusznák András Schneider Zoltán Sodró Eliza Szávai Viktória

Szikszai Rémusz Takács Kati Vilmányi Benett 

Wéber Kata Zsótér Sándor



AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐTÁMOGATÓJA
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚTMUTATÓ AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJÁHOZ

19:00 – 23:00 FELOLVASÁSOK különböző helyszíneken

• Mindenki maga állíthatja össze az útvonalat, melyik 
helyszíneket szeretné meglátogatni az este folyamán.

• Minden helyszínen egy színész egy szerző művének rész-
letét olvassa fel többször egymás után.

• Az első felolvasás 19 órakor kezdődik és félóránként ismét-
lődik, az utolsó 22.30-kor indul.

• A felolvasásokra párhuzamosan kerül sor minden fel-
tüntetett helyszínen.

• A helyszíneken pecséteket lehet gyűjteni, a 4 pecsétet 
összegyűjtők sorsoláson vehetnek részt, melyen értékes 
könyvcsomagokat nyerhetnek.

• A felolvasásokon a részvétel ingyenes és előzetes regiszt-
rációt nem igényel.

www.irodalomejszakaja.hu
info@irodalomejszakaja.hu
 / Irodalom Éjszakája

 / irodalomejszakaja
#irodalomejszakaja
#irodalomejszakajabudapest

befogadóképesség akadálymentes helyszín toalett használata


