


Köszöntő
A pandémia idején, ha lehet, még 
inkább megtanultuk értékelni, hogy 
az irodalom által bejárhatjuk a nagy-
világot, idegen kultúrák életébe pil-
lanthatunk be, ismerkedhetünk távoli 
országok lakóival, s bennük magunk-
ra ismerhetünk. Az irodalom sokféle 
gyógyírt kínál életünk gondjaira, töb-
bek közt azt is, hogy felismerjük, bár-
mely szegletében is lakjunk a Föld-
nek, örömeink és bánataink közösek.
Az Irodalom Éjszakája tovább erősíti 
ezt az élményt azzal, hogy élő szóban 
van módunk találkozni az irodalom-
mal, sőt, egymással is tudunk talál-
kozni, az olvasás magányos cselek-
vése közösségi eseménnyé változik, 
amikor nem csak együtt hallgatjuk a 
szövegeket színészek értő, megele-
venítő tolmácsolásában, de közben 
egymással is beszélgetésbe elegyed-
hetünk, diskurálhatunk a reflexiókról, 
mindarról, amit az irodalom meg-
mozdít bennünk.

Ami pedig még szerethetőbbé teszi az irodalommal és egymással töl-
tött éjszakákat, az, hogy a várost is bejárhatjuk, a messzi világokból 
érkező történetek, a színészek hangja a város életének eleven részese 
lesz, beleszövődik az utca zajába, az utca látványába.
Az Irodalom Éjszakája remek alkalom arra, hogy a nagyvilág által ottho-
nosabban érezzük magunkat saját városunkban.

dr. Puskás István
Debrecen kulturális alpolgármestere

a debreceni Irodalom Éjszakája fővédnöke

Útmutató az
Irodalom Éjszakájához

A felolvasásokra 19:00 – 21:30 között kerül sor 
párhuzamosan 8 (az 1. nap 9.) különböző helyszínen.

Minden helyszínen egy adott szerző művének 10-15 per-
ces részlete hangzik el 5 alkalommal, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00 órai kezdettel.

Az egyes helyszínek a különböző napokon különböző 
országok irodalmából adnak ízelítőt.

Mindenki maga állíthatja össze az aznapi irodalmi 
barangolásának útvonalát, ehhez nyomtatott térképet 
adunk segítségül.

A programon való részvétel ingyenes és előzetes re-
gisztrációt nem igényel.

A rendezvényt eső esetén is megtartjuk.



Vannak-e szigetek?
Mielőtt felfordult volna a világ, némi szorongással, de viszonylagos bé-
kességben olvasgattam ezeket a szövegeket, 25 ország szerzőinek re-
mek prózáit, és arra gondoltam közben, hogy vannak-e még szigetek, 
létezik-e például a boldogságé, ahová a fiú vágyik egy régi Omega-dal-
ban, van-e háborítatlan vidék, békés menedék a rossz és gonosz elől, 
paradicsomi búvóhely, ahová az ember kivonulhat, ha végképp megelé-
gelte a romlás világát. A két év pandémia elszigeteltségre és magányra 
tanított, sosem szereztünk még kínzóbb tapasztalatot az izolációról, 
saját sziget-voltunkról. Aztán kitört a háború Európa keleti felén, és mi 
élő egyenesben nézzük azóta a pusztulást, hogy miként válik egy ország 
háborús szigetté Európa keleti felén, ahonnan emberek milliói mene-
külnek a biztos halál elől, keresve egy békés földdarabot, ahol az életük 
folytathatják. Mondhatnám erre, ahogy a dal is kissé keserűen, hogy 
„nincsenek szigetek” – a szó romantikus értelmében legalábbis –, de 
nem mondom, mert lenniük kell, vízen, földön, lélekben, valahol.

Hasonlók forogtak a fejemben válogatás közben. Mert nem lehet félre-
nézni, figyelmen kívül hagyni, ami körülöttünk zajlik. Még úgy sem, hogy 
közben tudjuk, az Irodalom Éjszakáján elhangzó szövegek nem most 
születtek, ezért nem reflektálhatnak a jelenre. Mégis, ha elmélyülünk 
bennük, találkozhatunk bőven áthallásokkal, ismerős alakokkal, évszá-
zados, de minduntalan ismétlődő történelmi tapasztalatokkal. Átvonul 
és nyomot hagy a történelem „a remény körülkerített szigetén”, a ho-
rányi Telepen, a jég fogságában élő finn szigeteken vagy a Szlovákia, 
Lengyelország és Ukrajna határvidékén álló Carpathia elnéptelenedő 
Zónáiban, ahol föld alatt, a pópa bőröndjében csontok őrzik a múltat. 
Ismerős a kertvégi rozsföldön ásott lövészárkokban unatkozó katonák 
képe Purkuban, az anyatejjel magunkba szívott félelem, és ahogy a kör-
játékot játszó zsidó kislányok összezárnak a vélt ellenség előtt. De sötét 
időket idéz a Löschenkohl-féle grillvendéglő csontdarálója és a berlini 
fal fiának, a Down-szindrómás Simonasnak vagy a Tito lágerében követ 
görgető vak Verának a története is, aki mégsem ugrik le a mélybe.

Elzárhat minket egy félelmetes téli vihar 
vagy maga a sziget a világtól („a szi-
get megtartja azt, amije van, minden 
erejével”), kóborolhatunk sebesült 
haditudósítóként Kairóban, válha-
tunk saját elménk foglyaivá, a bajok 
közt olykor megadatik, mint a japán 
fiúnak, aki elbúcsúzhat halott szerel-
métől, Hitoshitól, hogy új életre kelünk, 
vagy visszakapjuk a régit, és átjutunk 
végre a Sztálingrád utcából a gyerek-
kor szigetére, Elbára, sőt, mint a fiú 
emlékezetében az apa, aki megment 
egy szunnitát a síítáktól, ellenállunk 
a gyűlöletnek. De megtörténhet az is 
velünk, ami Tilinkóval, aki a Duna fel-
színén lebegve, fuvoláját fújva, ha csak 
egy pillanatra is, megállítja a háborút.

„Mi az, ami összeköt minket a többi hajótöröttel? Mi képes összehozni 
minket? A sziget tapasztalata?“ – kérdezi a cseh Dora Kaprálová. Igen, 
azt hiszem. De a választ mindenki saját magában keresse, az együttlét 
óráiban, az Irodalom Éjszakáján, ahol most először ukrán szerzőtől is 
elhangzik szöveg.

Nagy Gabriella
az Irodalom Éjszakája szövegkurátora

a Litera főszerkesztője



A felfedezés öröme

Szeretettel üdvözlöm Önöket az idei 
Irodalom Éjszakáján!

Az Irodalom Éjszakája a EUNIC Hunga-
ry, a Magyarországon működő európai 
kulturális intézetek hálózatának legna-
gyobb közös rendezvénye. Mindarról 
szól, amiről maga a hálózatunk is: a 
sokszínűségről, a kultúrák közötti kap-
csolatokról és a nyitottságról.

Idén már 25 ország 25 szerzőjének 
művei lesznek három napon át hall-
hatóak színészek előadásában a bu-
dapesti Margitszigeten és Debrecen 
belvárosában. A „szigetek” témához kapcsolódó irodalmi szövegeken 
túl az Irodalom Éjszaka hagyománya szerint a felolvasások helyszínei 
is fokozzák a felfedezés örömét: a fesztivál idejére hol csónakház, hol 
strand, hol udvar alakul át kulturális térré.
Mindez nem jöhetne létre a helyi partnereink nélkül. Az idei fesztivál 
támogatói Budapest Főváros és Debrecen Város Önkormányzata, illet-
ve a Debreceni Német Kulturális Fórum. Budapesten a Vígszínházzal, 
Debrecenben a Csokonai Színházzal együttműködésben valósul meg a 
rendezvény.

Nagy köszönettel tartozunk a színészeknek, a fordítóknak, a helyszínek 
dolgozóinak, az önkénteseknek, a szervező stábnak és az eseményt ko-
ordináló Cseh Centrumnak.

Inspiráló Irodalom Éjszakát kívánva,

Kreet Paljas
a EUNIC Hungary elnöke
az Észt Intézet igazgatója

A szó a leghatalmasabb 
fegyver
Meghatározatlan, kiszámíthatatlan, 
képlékeny anyaggal körbezárt szi-
lárd képződmények: így is megha-
tározhatók az 2022-es Irodalom 
Éjszakája központi témáját képező 
szigetek. Az idei rendezvény azért 
is különleges, mert háborús idők-
ben zajlik – bár ezt senki sem kérte, 
senki sem vágyta.
Közismert tény, hogy az Irodalom 
Éjszakája eredetileg a Cseh Centru-
mok prágai központjának koncepci-
ójaként indult, és mint ilyen, a soros 
cseh EU-elnökség programkínálatá-
nak is részét képezi.
A mi verziónk azonban kezdettől fogva a Magyarországon működő, 
javarészt európai kulturális intézetek hálózatának rendezvénye volt.  
A legkevesebb, amivel szervezőként a jelenleg is zajló jogtalanságra re-
agálhatunk, hogy díszvendégeink azok az európai sorsunkban osztozó 
szomszédaink, barátaink, kollégáink lettek, akik a második világháború 
óta eltelt csaknem nyolcvan év legfélelmetesebb történelmi eseménye-
inek célpontjává és áldozatává váltak. Örömünkre szolgál, hogy az idén 
először végre egy ukrán irodalmi mű is színesíti az Irodalom Éjszakájá-
nak palettáját.
Kedves világirodalom-rajongók! Fektessünk ebben az évben különös 
hangsúlyt az egymásrautaltság, az intellektus és empátia tudatosításá-
ra és ünneplésére, fölözzük le a neves szerzők nemzeteken átívelő hu-
mánus gondolatainak krémjét. Tegyük mindezt Debrecen belvárosának 
vidám hangulatú, nyüzsgő utcáin.
Tartsanak velünk, ki-ki önálló szigetként, hogy kialakíthassunk egy átme-
neti, ám annál masszívabb szigetcsoportot, amelynek uralkodó eszméje a 
béke, az együttérzés és a párbeszéd.

Adéla Gálová
az Irodalom Éjszakája projektvezetője

a Cseh Centrum igazgatónője



Az Irodalom Éjszakája fő partnere

A Csokonai Színház Debrecen első és legnagyobb kőszínháza. 1915-ben 
vette fel Csokonai Vitéz Mihály nevét, 2012-ben kapott nemzeti színházi 
státuszt. Itt kezdték pályájukat olyan ismert színészek, mint Soós Imre, 
Mensáros László, Márkus László, Latinovits Zoltán és Hofi Géza. A XVIII. 
századtól a ma is álló épületben játszott többek között Blaha Lujza és 
Honthy Hanna, Latabár Kálmán és Csortos Gyula. A színház történelmi 
épülete jelenleg rekonstrukció alatt áll, a teljes külső és belső felújításon 
átesett épületet várhatóan 2023 tavaszán veheti birtokba a társulat.
Az átalakítás időszakában nyílt meg új játszóhelyként a Csokonai Iro-
dalmi Labor (CSIL) a Csokonai Színház Kossuth utca 1. szám alatti épü-
letében. A CSIL-ben található a Szabó Magda nevét viselő Pódiumte-
rem; a Kiállítótér és a Klubterem kamaraelőadások, kísérletező színházi 
produkciók, közönségtalálkozók, kiállítások, beszélgetéssorozatok és 
irodalmi rendezvények állandó színtere.

Szeptemberben nyitja meg kapuit a Csokonai Fórum, melynek 9000 
négyzetméteres terében három multifunkcionális, akadálymentesített 
színházi tér, a Latinovits Zoltán terem, a Kóti Árpád terem és az Aszim-
metria Étterem várja a debreceni közönséget a 2022/2023-as színházi 
évadban.

Hajózzuk körbe
a világirodalom 
szigetvilágát!
Nagy öröm számunkra, hogy szín-
házunk immár negyedszerre vehet 
aktívan részt az Irodalom Éjszakája 
debreceni programsorozatában. 
A Csokonai Színház színművészei 
idén is 25 ország 25 szerzőjének 25 
művét hozzák közel hozzánk a felol-
vasásokon, melyek helyszíne Deb-
recen belvárosa, s melyekhez idén 
új helyszínként kapcsolódik a Cso-
konai Irodalmi Labor. Szigetek – ez 
az idei programsorozat hívószava: 
színházunk évek óta fontos szigete 
a kortárs irodalomnak, hiszen más-
fél évtizede minden évben meg-
rendezzük a kortárs magyar dráma 
legfontosabb fórumát, a DESZKA 
Fesztivált, negyedik évébe léptet-
tük tavaly a kortárs női irodalomra 
fókuszáló MagdaFesztet, s a Csoko-
nai Irodalmi Labor megnyitásával a 
nemzetközi kortárs irodalom számára is fontos kikötőt építünk. Tart-
son velünk június 16-án, 17-én és 18-án este, hajózzuk körbe együtt a 
kortárs világirodalom izgalmas, sokszínű szigetvilágát itt, Debrecenben!

Gemza Péter
a Csokonai Színház igazgatója



Az Irodalom Éjszakája szervezője

EUNIC HUNGARY

A EUNIC az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek Hálózata. A 
EUNIC Hungary a Magyarországon működő európai uniós nemzeti kul-
turális intézetek ernyőszervezete.
A EUNIC az eleven, toleráns és nyitott kultúra támogatója Magyarorszá-
gon, Európában és szerte a világon. A civil társadalom támogatása és 
az európai nemzetek közötti kölcsönös megértés elősegítése céljából 
a hálózat kulturális projekteket és más programokat szervez. A EUNIC 
Hungary évente visszatérő programjai az Irodalom Éjszakája és az Eu-
rópai Nyelvi Koktélbár, illetve a tavaly először megrendezett Mozisziget.

CSAPATUNK

Projektvezető: Adéla Gálová

Szövegkurátor: Nagy Gabriella

Művészeti vezető: Gemza Péter

Dramaturg: Adorján Beáta, Mispál Attila

Rendező: Mispál Attila

Csokonai Színház munkatársak: Gáll Anna Nikoletta,
Vajland Judit, Varga Nikolett

Deutsches Kulturforum munkatársak: Horváth Andrea,
Gert Loosen, Szima Viktória

Színészportrék: Máthé András

Social media: Babús Julianna

Grafika: Mesterházy Ákos

Web: Orbók Áron

Videó: Jóvér Csaba, Kiss Milán Zoltán, Takács Benedek

Helyszínfotó: Löki Viktor, Kandert Szabolcs

Sajtókapcsolat: Vajland Judit 
(vajland.judit@csokonaiszinhaz.hu)

Projektkoordinátor: Gál Róbert, Segesdi Móni, 
Varga Nikolett



J. S. MARGOT (1967)
Antwerpenben élő, szabadúszó író-újságíró. 
Eddig hat regényt és két interjúkötetet jelente-
tett meg. Életrajzi ihletésű, Mazel tov című regé-
nye számos elismerésben részesült, 2017-ben 
elnyerte az E. Du Perron-díjat, lengyel fordítása 
pedig 2018-ban shortlistre került az év legjobb 
non-fiction könyve kategóriában. 
Angol, német és francia nyelvre is lefordították.

Felolvas: Varga Klári
június 17. / DESz24 udvar

Mazel tov
Fordította: Gera Judit
Amikor Margot, a húszesztendős egyetemi hallgató 1987-ben korrepe-
titori munkát vállal egy négygyermekes család mellett Antwerpen zsidó 
negyedében, még nem tudja, hogy teljesen új világ nyílik meg előtte, és 
egy több évtizedes, különös barátság veszi kezdetét.
A Mazel tov vicces félreértések, megindító és megrázó pillanatok, vá-
ratlan emberi kapcsolatok lefegyverzően, olykor provokatívan őszinte 
története, melyben vallások és kultúrák, nemi szerepek és ideológiák 
folyamatos ütközései tanítanak toleranciára, elfogadásra, együttérzés-
re – és arra, hogy a felnőttek építette falakat olykor egyedül a gyerekek 
képesek lerombolni.

A Mazel tov a tolerancia és együttérzés regénye. Egy tiszta történet a 
vallásokról és kultúrákról, nemi szerepekről, azok átérzéséről. Végtelenül 
aktuális és elgondolkodtató. Szeretettel ajánlom.
Koen Haverbeke, Flandria magyarországi Képviselője

WOLF HAAS (1960)
Salzburgban pszichológiát és lingvisztikát ta-
nult, később a swansea-i (Wales) egyetemen 
dolgozott lektorként. 1990-ben Bécsbe köl-
tözött, ahol sikeres reklámszövegíróként te-
vékenykedett. Az irodalmi áttörést 1996-ban 
elindított, a szatirikus társadalomkritikát lako-
nikus humorba csomagoló krimisorozata hoz-
ta meg számára, melynek főhőse a rendőrség 
kötélékét elhagyó, nőbolond Simon Brenner 
magándetektív. 2006-ban megjelent Das Wet-
ter vor 15 Jahren (Az időjárás 15 évvel ezelőtt) 
című regényét a rangos Wilhelm Raabe-díjjal 
jutalmazták.

Felolvas: Varga Klári
június 16. / Debreceni Nagypiac

Csontdaráló
Fordította: Bán Zoltán András
Klöchben, a stájerországi turistaparadicsomban, az öreg Löschenkohl 
grillcsirkézőjében emberi maradványokat talál az élelmiszer-rendőrség. 
Milovanovic, a helyi focicsapat „jugó” kapusa hirtelen szőrén-szálán el-
tűnik, ráadásul a vendéglős menye meg az avantgárd szobrász, Gottfri-
ed Horvath is felszívódik. Ellenben előkerül egy emberi fej, egy másik 
jugó focistáé… Ki lenne alkalmasabb arra, hogy gázlót találjon ebben a 
vérpatakban, mint a Brenner, az osztrák exrendőr? Wolf Haas krimije 
morbid és szellemes szórakozást kínál.

„Hát most már megint mi történt“ – így kezdődik Wolf Haas valamennyi 
krimije. És máris beszippant minket egy nyelvileg összetéveszthetetlen 
történet, ellentmondásokkal, emberi mélységekkel és bizarr osztrák hu-
morral. Be kell vallanom, mind a nyolc krimijét olvastam és alig várom, 
hogy a nemrég megjelent kilencedikbe is belefoghassak.
Christian Autengruber, az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója

Insel eilandAusztria Belgium (Flandria)



DORA KAPRÁLOVÁ (1976)
Brnói születésű, Berlinben élő cseh író, újság-
író. Aktuális témákkal, például a migrációval és 
integrációval foglalkozó publicisztikai írásaiért, 
filmes- és rádiós dokumentarista munkáiért 
számos díjat nyert Csehországban. Eddig 1 drá-
makötete, 3 prózakötete és 1 beszélgetésköte-
te jelent meg, műveit 6 nyelvre fordították le és 
adták ki Európa-szerte. Magyar fordításban is 
hozzáférhető Egy férfi/ Válasz Esterházy Péter-
nek (Typotex, 2016) című prózakötete Esterhá-
zy Péter Egy nő c. művének darabjait írja újra.

Felolvas: Hajdu Imelda
június 16. / DEMKI–Belvárosi Alkotóműhely udvara

Szigetek
Fordította: Szarka Szilvia
Dora Kaprálová 2019-ben megjelent elbeszéléskötete egy belső uta-
zásra hívja olvasóit. 21 szigetet jár be egy Arizonától Kijevig nyúló, Kö-
zép-Európán is áthaladó tengely mentén. Mindegyik sziget más és más. 
Vannak köztük valódi, vízmosás alakította talajképződmények, mások 
azonban a gondolat szigetei: emlékek, álmok, fantáziák, amelyek sziget-
szerűen emelkednek ki az őket körülvevő hétköznapi világból.

Dora Kaprálová „szigetei” inkább költői mint földrajzi képződmények. 
Meghitt történetekben, finom humorral mesél az elszalasztott lehetősé-
gek szigeteiről, a felejtés szigeteiről, a remény szigeteiről, önmagunk és 
mások elszigetelődéséről. 
Adéla Gálová, a Cseh Centrum igazgatónője

VLADIMIR ZAREV (1947)
Író, szerkesztő, az egyik legnagyobb bolgár 
irodalomkritikus fia. Bolgár szakot végzett 
a szófiai Szent Kelemen Egyetemen. A Szav-
remennik (Kortárs) című irodalmi folyóirat 
főszerkesztője. 15 regény, számos cikk, novel-
la, forgatókönyv szerzője. Műveit több európai 
nyelvre lefordították. Razruha (Pusztulás) című 
regénye bestseller lett Németországban és az 
Egyesült Államokban. A német és a svájci kriti-
ka Zarevet a bolgár Balzacnak tartja.

Felolvas: Edelényi Vivien
június 17. / Csokonai Irodalmi Labor

Teremtések könyve
Fordította: Krasztev Péter
A dunai kisvárosban játszódó regény sokrétűen és árnyaltan fonja ösz-
sze egy család privát világát és történeteit Bulgária huszadik század eleji 
történelmének sorsfordító és fájdalmas eseményeivel. A cselekmény a 
szereplők lelki és társadalmi ellentétei között kanyarog, akik néha nagy-
szerűek, máskor provinciálisak vagy koruk modern eszméinek megszál-
lottjai. A regény nemcsak gazdag és érdekes cselekményével, hanem 
epikus áradásával és a nyelvi megformálás erejével is megragadja az 
olvasót, tükröt tartva önmagunk felfedezéséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb kortárs bolgár szerző munkás-
ságából adhatunk ízelítőt az Irodalom Éjszakája látogatóinak. Az elhang-
zó szöveg hamarosan nyomtatásban is olvasható lesz a Kalligram Kiadó 
A folyó. Egy másfajta Duna-antológia című kötetében.
Plamen Peykov, a Bolgár Kulturális Intézet igazgatója

остров ostrovCsehországBulgária



AINO PERVIK (1932)
Az észt irodalom igen sokszínű alakja: novellis-
ta, költő, kritikus, a magyar irodalom fordítója 
és több mint hatvan nagy sikerű gyermekkönyv 
szerzője. Optimista hangvételű fantáziavilága 
alapvetően a valóságból merít. Jóról és rossz-
ról, igazságról, emberségről, felelősségről, a 
természet és az ember kapcsolatáról ír. Szá-
mos művéből készült színpadi előadás, illetve 
film és tévéjáték.

Felolvas: Nagy Kíra
június 18. / DSZC Bethlen Gábor K.T. udvara

Miniatúrák
az emlékezet mélyéről
Fordította: Rácz Nóra
A szerző az életére visszatekintve összegyűjti gyermekkorából megőr-
ződött emlékképeit. A letisztult stílusú, minimalista tömörséggel megírt 
történetmozaikokból átfogó kép áll össze: az 1930-as évekből származó 
boldog gyermekkori élményeket, a család nyújtotta szeretetet és biz-
tonságérzetet a történelem sodrásában megélt, komorabb hangulatú 
események árnyalják.
A mű az Észt Intézet Breviárium-sorozatának tizenegyedik kötetében 
olvasható.

Az értékítélet nélkül, tárgyilagosan lejegyzett emlékek minden szavát 
áthatja a történelem viharai közepette megszerzett egy emberéletnyi ta-
pasztalat, és a sorok közül kiolvasható a sorssal szemben érzett harag és 
tehetetlenség.
Kreet Paljas, az Észt Intézet igazgatónője

HVANG SZOKJONG (1943)
A koreai regényíró 1962-es debütálása óta ha-
zájának legrangosabb irodalmi elismeréseiben 
részesült, A vendég című könyvével a Femi-
na-díj döntősei közé került, Alkonyatkor című 
regénye elnyerte az Émile Guimet-díjat ázsiai 
irodalom kategóriában. Művei megjelentek 
Észak- és Dél-Koreában, Japánban, Kínában, 
Franciaországban, Németországban és az 
Egyesült Államokban. Ismerős világ című regé-
nye a fogyasztói társadalom kritikája.

Felolvas: Papp István
június 16. / DSZC Bethlen Gábor K.T. udvara

Ismerős világ
Fordította: Urbán Alexandra Eszter
Amikor a tinédzser Gülüszem és édesanyja megérkeznek a Virágsziget-
re – egy hatalmas szemétlerakó területre Szöul külvárosában –, részévé 
válnak az elszegényedett kívülállók közösségének, akik megélhetésüket 
újrahasznosítható hulladékból biztosítják. Az Ismerős világ egy olyan 
társadalmat ábrázol, amely szédítő gazdasági és szociális változások 
szélén áll. A történet mindannyiunk számára emlékeztető: vigyázzunk, 
mit dobunk ki!

A regény a bámulatos metropolisz, Szöul külvárosi szeméttelepére, a Vi-
rágszigetre kalauzol minket, melynek lakói kilátástalannak tűnő helyze-
tük ellenére is megtalálják az élet szépségeit.
In Suk Jin, a Koreai Kulturális Központ igazgatója

섬 saarDél-Korea Észtország



HERVÉ LE TELLIER (1957)
Sokoldalú szerző, bár inkább a rövidebb mű-
fajokat kedveli. 1992 óta az Oulipo (azaz a Le-
hetséges Irodalom Műhelye) tagja, 2019 óta 
elnöke, vagyis nagy (nyelvi) játékos. Eredetileg 
matematikus, asztrofizikus, nyelvész, tudomá-
nyos újságíró. 2020-ban Goncourt-díjjal elis-
mert regénye, az Anomália nemcsak eszköze-
iben áll közel az amerikai bestsellerekhez, de 
pillanatok alatt maga is bestseller lett.

Felolvas: Kránicz Richárd
június 18. / Csokonai Irodalmi Labor

Anomália
Fordította: Gulyás Adrienn
2021. március 21-én az Air France 006-os Párizs–New York járata 240 
utassal a fedélzetén hatalmas viharfelhőbe kerül, a gép megsérül, de 
végül sikeresen landol. Ugyanaz a Boeing–787 ugyanazokkal az uta-
sokkal 106 nappal később ismét leszáll. Mi történik, ha bekövetkezik a 
lehetetlen? A virtuóz, fanyar humorral átitatott – 2020-as megjelenése-
kor még disztópiának ható – regény tizenegy utas története: köztük egy 
bérgyilkos, egy nigériai popsztár, egy ügyvédnő – és egy író, aki épp az 
Anomália című regényen dolgozik.

Az „ahány olvasó, annyi olvasat” tipikus esete: posztmodern sci-fi krimis 
beütéssel, akár azonnal tévésorozatot lehetne forgatni belőle, de lélektani 
regénynek is beillik. Fordulatos elmélkedés, elmés fordulatok.
Sophie Sellier kulturális attasé, Francia Intézet

ULLA-LENA
LUNDBERG(1947)
A finnországi svéd nyelvű irodalom jelentős 
alakja. Az autonóm státusza elnyerésének 100. 
évfordulóját idén ünneplő Åland-szigetvilág-
ban született, itt élte kora gyermekkorát. Ver-
seit és prózáját számos nyelvre lefordították, 
több finn és nemzetközi irodalmi díj jelöltje és 
díjazottja volt. Magyarul két regénye olvasha-
tó, a Finlandia-díjas Jég, valamint a második 
világháború alatt játszódó A marcipánkatona.

Felolvas: Vékony Anna
június 16. / Debreceni Református Kollégium udvara

Jég
Fordította: Jávorszky Béla
Ulla-Lena Lundberg önéletrajzi szálakkal átszőtt regénye az író szü-
lőföldjén, a Finnországhoz tartozó Åland-szigetvilágban játszódik. A 
második világháború után a fiatal papcsalád a szigetekre költözik, és 
megpróbál beilleszkedni az itt élő egyszerű emberek közösségébe. A 
természettel harmóniában élő, őszinte, jószándékú emberek minden-
napjait, örömeit és tragédiáit feltáró kristálytiszta, egyszerű prózájával 
Lundberg 2012-ben elnyerte a legrangosabb finn irodalmi elismerést, 
a Finlandia-díjat.

Tenger, víz és jég – szabadság, várakozás és vágyakozás. A Jég magával 
ragadó és szívszorító történet a szigetlakók őszinte és egyszerű világába 
érkező lelkészcsaládról, a természet és az emberi lélek felülmúlhatatlan 
erőiről és rejtélyeiről.
Anneli Temmes, a FinnAgora ideiglenes igazgatója

saari îleFinnország Franciaország



DAVID GROSSMAN (1954)
Napjaink egyik legismertebb izraeli írója. Fi-
lozófiai és drámatanulmányai után az Izraeli 
Rádió műsorvezetőjeként dolgozott. Számos 
novellát, esszét, regényt, gyerekkönyvet és 
színdarabot írt, s készített interjúkötetet is. 
Több mint 36 nyelvre lefordított könyveit világ-
szerte irodalmi díjakkal jutalmazták. Műveire 
jellemző a forrongó Közel-Kelet, a háború ár-
nyékában élő emberek problémáinak erőteljes 
visszaadása. Grossman maga is megtapasztal-
ta a háború borzalmát: három gyermeke közül 
az egyik harcban vesztette életét.

Felolvas: Tolnai Hella
június 16. / Déri tér

Csak játszik velem az élet
Fordította: Rajki András
Vera kilencvenedik születésnapjára Nina visszatér a kibucba. Hallani 
akarja anyjától, mi történt, amikor mint fiatal horvát zsidó lány bele-
szeretett Milosba, a föld nélküli szerb parasztok fiába, akit aztán a sztá-
linisták börtönbe zárták kémkedés vádjával, miért deportálták Verát 
Goli Otok szigetére, és miért hagyta el őt hat és fél éves korában. Vera, 
Nina, Gili és Rafi útra kelnek, és a válaszok nyomába erednek. David 
Grossman a transzgenerációs traumák természetét, a döntések vissza-
vonhatatlanságát és a megbocsájtás erejét tárja az olvasó elé – morális 
ítélkezés nélkül, hitelesen.

David Grossman, Izrael egyik legtehetségesebb kortárs szerzője, ismét 
tanúbizonyságot tesz a történetmesélés felszabadító erejéről. Új regényé-
ben a gyász és gyógyulás folyamatán vezeti keresztül az olvasót. A több 
rétegű elbeszélés egy lakatlan szigetre visz el bennünket, annak a remé-
nyében, hogy a megváltás magjai ott szárba szökkenhetnek majd.
Vered Glickman, az Izraeli Kulturális Intézet Héber Nyelvi Központjának vezetője

KADER ABDOLAH (1960)
Iránban született, politikai menekültként érke-
zett Hollandiába 1988-ban. Már az első novel-
láival (1993) sikeres holland íróvá vált. Magya-
rul két regénye olvasható: A mecset ura (Nyitott 
Könyvműhely, 2009) és A király (Libri, 2011).

Felolvas: Pálóczi Bence
június 16. / DESz24 udvar

A fehér hajók
A Párviadal Oostendéért című antológia átlép az országhatárokon: fla-
mand és holland írók elbeszéléseit válogatta egybe. Ahogy a német-
alföldi festészet is többnyire a mindennapi életből választott tárgyat 
magának, úgy a holland próza is vonzódik a mindennapok történései-
hez. De a meghatározó realista hagyomány ellenére a holland irodalmat 
és kultúrát a sokféleség, az irányzatok egymás mellett élése jellemzi.  
Az elmúlt évtizedekben megjelentek azok az írók, akik a megfigyelhető 
valóságnál érdekesebbnek tartják az elképzelt valóságot.

Kader Abdolah a holland kortárs irodalom hagyományait követve tömör, 
szinte dísztelen mondatokban fogalmaz, ezzel még erősebbé téve a témát, 
a megjelenített helyzeteket. A keletről nyugatra menekülés motívuma kü-
lönös fénytörésbe kerül a most tomboló európai háború miatt, amelynek 
mindannyiunkat emlékeztetnie kell arra, hogy milyen értékes szabadság-
jogokat élvezünk. 
Zech Gábor, a Holland Nagykövetség munkatársa

eiland Hollandiaיא Izrael



ANNA JANKO (1957)
Lengyel költő, író, kritikus. Több verseskötete 
jelent meg. Nagy sikerű művei közé tartozik 
többek között A gyufaárus lány (Dziewczyna z 
zapałkami), valamint a Kis népirtás (Mała zagła-
da). Utóbbi a falu katasztrófáját az egyetemes 
történelem összefüggéseibe emelve katarti-
kus erővel tesz tényfeltáró és figyelmeztető 
tanúságot a korról. Számos díjjal kitüntették, 
kétszer jelölték a lengyel irodalom egyik leg-
rangosabb díjára, a Nike Irodalmi Díjra, de az 
Angelus Közép-Európai Irodalmi Díjra is kapott 
jelölést.

Felolvas: Horváth Julianna
június 16. / Csokonai Irodalmi Labor

Kis népirtás
Fordította: ifj. Béri Géza és Körtvélyessy Klára
Az ősei között magyar elődöt is számon tartó írónő könyve egy Isten 
háta mögötti lengyel falucskába vezet. Anna Janko édesanyjának szülő-
faluját, Sochyt 1943. június 1-jén az erdőkben bujkáló ellenállókkal való 
együttműködés gyanúja miatt a németek a földdel tették egyenlővé. 
Szinte a teljes lakosságát – közöttük az írónő nagyszüleit – meggyilkol-
ták. Az elkövetett borzalmak emlékei az édesanya és más túlélők szava-
iból, majd a szerző történeti kutatásaiból és elemzéseiből 2015-re álltak 
össze – megrázó erejű dokumentációs és lélektani alkotássá.

A háború legsérülékenyebb áldozatai a gyerekek. Anna Janko Kis népirtás 
című könyve ennek megrendítő ábrázolása. Egy fontos üzenetet hordoz 
számunkra: minden gyermek egy pici sziget, ne hagyjuk, hogy elöntse őket 
a gyűlölet tengere.
Joanna Urbańska, a Lengyel Intézet igazgatója 

YOSHIMOTO 
BANANA (1964)
A századforduló előtt tört be a a japán irodalmi 
színtérbe. Munkásságát Yoshimoto Banana-je-
lenség névvel illetik, és ez nem is csoda. Első 
kötete, a Kitchen után két éven belül adott ki 
hét darab könyvet, melyből kettőt megfilmesí-
tettek, emellett több mint 6 millió példányban 
keltek el, s persze megannyi elismerésben, 
díjban részesültek. Írásai a mágikus realizmus 
műfajába sorolhatók, de történetei ihletet me-
rítenek a lányoknak szánt shōjo manga (képre-
gény) világából is.

Felolvas: Ráckevei Anna
június 17. / Déri tér

Holdudvar
Fordította: Frigyik László
Egy átlagos fiatal nő és egy lányegyenruhába bújt fiú története. Mi 
bennük a közös? Mindketten elvesztették szerelmüket egy tragikus bal-
esetben. A gyászt másképpen dolgozzák fel, de az érzés ugyanaz: az 
emlékekkel való küzdelem, fájdalom és üresség. Ám a folyónál meg-
jelenő titokzatos utazó talán megoldással szolgál a lelki gondjaikra. A 
Yoshimoto diplomamunkájaként, egyben első írásaként megjelent 
novella elegáns történet, melynek látszólagos egyszerűsége a mesteri 
történetírás példája.

A Murakami Haruki után talán a második nemzetközileg is elismert kor-
társ japán szerző végre az Irodalom Éjszakáján! Garantáltan olvasni 
akarják majd a többi írását is.
Tóth Tímea, a Japán Intézet igazgatói asszisztense, programkoordinátor

島 wyspaJapán Lengyelország



JÁSZBERÉNYI SÁNDOR (1980)
Az ördög egy fekete kutya (2013, Kalligram) és A 
lélek legszebb éjszakája (2016, Kalligram) szerző-
je. 2017-ben megkapta a magyarországi Libri iro-
dalmi díjat. Magyar hírportálok tudósítójaként és 
fotóriportereként beszámolt az ukrajnai invázió-
ról, az Iszlám Állam elleni konfliktusról, az egyip-
tomi és líbiai forradalmakról, a dárfúri válságról, 
a jemeni huthi felkelésről és a gázai háborúról. 
Írásai megjelentek a The Wall Street Journal, a 
The New York Times Magazine, a Sky News Ara-
bia, az AGNI, a Guernica és a Brooklyn Rail hasáb-
jain. Idejét Budapest és Kairó között osztja meg.

Felolvas: Mercs János
június 17. / DEMKI–Belvárosi Alkotóműhely udvara

Die Toten Reiten Schnell
Az ördög egy fekete kutya című novelláskötet szereplői múltjuk elől me-
nekülve, a jövővel nem törődve találják magukat különböző közel-ke-
leti helyszíneken. Cinikus alakok, akik látszólag eszetlenül, valójában 
nagyon tiszta morális szabályok szerint cselekszenek. A kötet központi 
novellája a Die Toten Reiten Schnell. A történetben két haditudósító ösz-
szefut az egyiptomi forradalom legvéresebb időszakában. Egy pillanat-
ra összeér két párhuzamos élet, és a szikár szöveg ugyanennyi időre 
férfias lírával töltődik fel.

Az Irodalom Éjszakája számomra olyan, mint egy kortárs irodalmi kör-
hinta: számos európai ország szerzőjének és irodalmi hősének arca villan 
fel pár percre, hogy összeálljon egy képpé. A magyar Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium minden évben örömmel kapcsolódik ehhez a forgatag-
hoz. Nemcsak mint a EUNIC Hungary tagja, hanem mint olyan intézmény, 
amely a világ 24 országában 26 magyar kulturális intézet működését fog-
ja össze, és amely intézetek szintén támogatják ezt a kezdeményezést a 
maguk fogadóországában.
Schőberl Márton helyettes államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium

SIGITAS PARULSKIS (1965)
A litván kulturális élet egyik legaktívabb, leg-
sokoldalúbb szereplője. Költőként debütált, 
a 90-es években versesköteteket publikált, és 
több színdarabját is bemutatták. 2002-ben je-
lent meg első esszékötete és első regénye is. 
Színházi dramaturgként is dolgozik, emellett 
oroszból, angolból fordít. Szenvedélye a fo-
tózás, legújabb kötete saját fényképeiből és 
esszéiből alkotott kompozíció. Regényeiben és 
esszéiben előszeretettel foglalkozik a 20. szá-
zadi litván történelem fájdalmas, sokszor máig 
feldolgozatlan eseményeivel.

Felolvas: Takács Dániel
június 18. / DEMKI–Belvárosi Alkotóműhely udvara

Mormogó fal
Fordította: Laczházi Aranka
Parulskis második regényében egy litván család négy generációjának 
sorsát követhetjük nyomon a 20. század elejétől napjainkig. Egyszerre 
történelmi és lélektani regény is; a számos vonásában Parulskisra em-
lékeztető főszereplő hősiesség és egyéni boldogulás, elvek és életösz-
tön között botladozva keresi a helyét a világban, és a család történetét 
feltárva végül is saját magát igyekszik meghatározni felnőtt férfiként, 
litvánként, íróként.

A mormogó fal egyrészt elválaszt minket, másrészt talán az egyetlen do-
log, aminek nekivethetjük a hátunkat. Ironikus, paradox, átható regény.
Őexc. Vytautas Pinkus, a Litván Köztársaság nagykövete

sala szigetLitvánia Magyarország



TERÉZIA MORA (1971)
Sopronban született német nyelvű családban, 
1990 óta Berlinben él. Regényein kívül elbe-
széléseket és forgatókönyveket ír, elnyerte a 
Német Könyvdíjat, az Ingeborg Bachmann- és 
a Georg Büchner-díjat. 2010-ben irodalmi 
tevékenységéért és műfordításaiért Adelbert 
von Chamisso-díjban részesült. A kortárs ma-
gyar irodalom, többek között Esterházy Péter, 
Örkény István és Parti Nagy Lajos műveinek 
fordítója. 2021-ben elnyerte a kasseli egyetem 
Brüder-Grimm-Poetikprofessur (Grimm-test-
vérek Poétikaprofesszor) kitüntető címét.

Felolvas: Bakota Árpád
június 18. / DESz24 udvar

A szörnyeteg
Fordította: Nádori Lídia
A főszereplő Darius Kopp a munkája után a feleségét is elveszíti: az asz-
szony öngyilkos lesz. A férfi Flora laptopjával és a hamvait tartalmazó 
urnával a kocsijában nekivág Kelet-Európának. Felkeresi felesége ma-
gyarországi szülővárosát, de továbbűzi a nyugtalanság: városról város-
ra, országról országra. Mindeközben a laptopon Flora naplóbejegyzé-
seit olvassa, de egy szinte ismeretlen nő arcképe bontakozik ki előtte. 
Flora szövege és Darius bolyongásának krónikája meg-megszakadó 
dialógust alkot: túlvilági párbeszédet, Orpheusz és Eurüdiké modern 
történetét.

Morának sikerült hiteles hangon megszólaltatnia magát Koppot: olyan 
embert mutat be, aki nem akar hazudni többé sem magának, sem mások-
nak. A könyv különlegessége, hogy vízszintes vonal osztja ketté a könyvol-
dalakat. A feleség feljegyzései ettől fogva végigkísérik a szöveget a vonal 
alatt, és ellenpontozzák a főszereplővel történteket. A szörnyeteg című 
regény elnyerte a 2013-as Német Könyvdíjat.
Evelin Hust, a Goethe Intézet igazgatója

BERNARDINE
EVARISTO (1959)
Brit író és egyetemi oktató. A londoni szüle-
tésű, sokszínű európai és afrikai gyökerekkel 
rendelkező Evaristo származása fontos for-
rásnak bizonyul írásaiban. Eddig nyolc könyve 
jelent meg. A lány, a nő, a többiek (2019) című 
regényéért első fekete nőként érdemelte ki a 
rangos Booker-díjat. A regény a megjelenése 
után elnyerte a British Book Awards legjobb 
szépirodalmi műnek járó díját is, és Evaristót 
választották az év írójának.

Felolvas: Wessely Zsófia
június 16. / Karakter 1517 terasza

A lány, a nő, a többiek
Fordította: Kállay Eszter
A mű a kortárs brit nők egymással összefonódó közösségének remény-
teli története és a jelenkori Nagy-Britannia egyszerre szórakoztató és 
megrázó tablóképe. A sokhangú regény tizenkét szereplője nagyon 
eltérő életet él. Csupa felejthetetlen karakter, akik számos ponton ke-
resztezik egymás életét, a rokonságban, szomszédságban, vagy éppen-
séggel a különböző problémákban, a szexualitástól a társadalmi hely-
zetig. Evaristo rendkívüli érzékenységgel mutatja meg egy emberi élet 
sokféleségét, sokszínűségét, és azokra a dolgokra emlékeztet, amelyek 
összekötnek minket.

Színes és izgalmas szöveg – 12 nő különböző hangja és története szövődik 
egymásba és áll össze egy képpé. Az Irodalom Éjszakáján elhangzó rész-
letben Carole történetébe lépünk be, akinek nemcsak fekete nőként kell 
kivívnia a helyét, de egyéb traumákkal is meg kell küzdenie. 
Tarján Edina, a British Council kulturális programvezetője

island InselNagy-Britannia Németország



SILVIA AVALLONE (1984)
Biellában született, jelenleg Bolognában él, 
ahol filozófia alapszakon, majd modern filoló-
gia mesterszakon szerzett diplomát. Mindenre 
fogékony író és költő, különböző folyóiratokkal 
és újságokkal is együttműködik. Debütáló re-
génye, a nagysikerű Acciaio (2011) után 2013-
ban publikálja a Marina Bellezza, 2017-ben a 
Da dove la vita è perfetta, majd 2020-ban az 
Un’amicizia című művét. Valamennyit számos 
nyelven kiadták és több díjjal is elismerték. Ma-
gyarul az Acél (Európa Könyvkiadó) és az Egy 
barátság története (Park Kiadó) olvasható.

Felolvas: Majzik Edit
június 18. / Déri tér

Acél
Fordította: Lukácsi Margit
Silvia Avallone debütáló regényét 25 nyelvre fordították le, és számos 
díjat nyert (köztük a Campiello díjat elsőregényes kategóriában és a 
Flaiano Díjat, valamint 2010-ben a Strega-díj második helyezettje lett). 
A könyvből 2012-ben film készült Stefano Mordini rendezésében, 2014-
ben dalt írt róla az énekes Noemi és a francia fordítása alapján színre is 
vitték. A 2001-ben játszódó történet két lány barátságáról szól. A háttér-
ben megjelenik az iparvárosi lét, a zűrös családi élet, valamint a felnőtté 
válástól való félelem és a vele járó problémák.

Az Acél átütő erővel mesél két kamaszlányról, akik egy külvárosi, ipari 
negyedben élnek. Elba szigete így válik álmaik, kívánságaik, menekülésük 
és szabadságvágyuk tárgyává, s mindeközben bizonyos értelemben köz-
vetlenül szembesíti őket a rohanó idővel és a gyermekkor elmúlásával.
Michele Sità, az Olasz Kultúrintézet munkatársa

ROY JACOBSEN (1954)
Egyike a legismertebb és legnagyobb hatású 
kortárs norvég íróknak. Öt novelláskötetet, 
tizenhat regényt, három életrajzot, egy gyer-
mekkönyvet és egy krimit jelentetett meg 
negyven éve tartó pályája során. A nagy át-
törést az 1991-es Seierherrene (A hódítók) c. 
regény hozta meg, mellyel a norvég irodalom 
modern klasszikusává lett. Számos díjban és 
elismerésben részesült, A láthatatlanok c. re-
gényéért 2017-ben első norvég szerzőként a 
Nemzetközi Man Booker-díjra is jelölték. Köny-
veit 36 nyelvre fordították le, magyarul három 
regénye jelent meg a Scolar kiadó gondozásában.

Felolvas: Újhelyi Kinga
június 18. / Debreceni Református Kollégium udvara

A láthatatlanok
Fordította: Pap Vera-Ágnes 
Észak-Norvégia, a 20. század eleje. Ingrid és családja egyedüli lakói egy 
aprócska szigetnek, ahol az élet naponta ismétlődő túlélési gyakorlat. 
A apa rakpart építéséről álmodozik, hogy kiköthessenek a hajók, de a 
világhoz való közeledésnek ára van, és mikor a lány elég idős lesz, el-
küldik a szárazföldre szolgálni. Közben Norvégia is nagy változásokon 
megy keresztül, és az Ingridet fogadó modern világ szeszélyes, nem rit-
kán kegyetlen. A serdülő lánynak végül vissza kell térnie a szigetre, hogy 
családfőként legyen védelmezője annak a világnak, melyről azt hitte, 
sikerült végleg maga mögött hagynia.

A szigetlakók és a természet küzdelmes összefonódását meséli el a regény, 
melyben finom, érzékeny emberi történetek és drámai viharok akár az 
évszakok váltogatják egymást tengeren és a „földgolyóhoz szilárdan kap-
csolódó szigeten” egyaránt.
Petke Emese, Norvég Nagykövetség

øy isolaNorvégia Olaszország



FLORIN IRIMIA (1976)
Író, műfordító, egyetemi adjunktus. 2011-ben 
megjelent első kötete, a Defekt című regény 
2013-ban díjat nyert a franciaországi Chambé-
ry-ben az Elsőkönyvesek Fesztiválján. További 
regényei: O fereastră întunecată (Sötétlő ablak, 
2012), Câteva lucruri despre tine (Néhány dolog 
rólad, 2014), Misterul mașinuțelor chinezești și 
alte povestiri (A kínai kisautók rejtélye és más 
történetek, 2017), valamint Bărbatul din spate-
le ceții (A férfi a köd mögül, 2021).

Felolvas: Kiss Gergely Máté
június 18. / Egykori Verestorony

A mozibolond
Fordította: Szonda Szabolcs
A kínai kisautók rejtélye és más történetek című negyven, önállóan is ol-
vasható történetből álló kötet a felnőtté válás élethosszig tartó folya-
matának ritmusát követi: a gyermek környezetére, világra való reagálá-
sának története egyben társadalomrajz, közösségkép is. A fejezetcímek 
a múltvizsgáló önkeresés kulcsfogalmait jelzik: a rendszerváltás előtti 
gyermekkor lakóterének és képzeletvilágának helyszíneit, markáns fi-
guráit, a családtagokat és a hozzájuk való viszonyulást, érzelmeket és 
érzékeket, tárgyakat és hangulatokat.

Rendhagyó, olvasmányos fejlődésregény, izgalmas időutazás lelki tájakon 
is. A változó életkorok felidézésével, az azokkal való szembenézéssel, a tu-
datmozgások és érzelemhullámzások sajátosságaival bárki azonosulni tud.
Simona Tănăsescu, a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatója

MÁRIO CLÁUDIO (1954)
Az egyik legjelentősebb kortárs portugál író, 
költő, aki pályája során minden fontos irodal-
mi díjat elnyert már hazájában. Nemcsak szép-
irodalmi műveket, hanem gyermekmeséket és 
fado-szövegeket is ír, valamint tudományos 
cikkeket a portugál irodalomról. Mindemellett 
oktat is. A portói származású szerző könyveit 
már hét nyelvre lefordították.

Felolvas: Gelányi Bence
június 17. / DSZC Bethlen Gábor K.T. udvara

A tanítvány
Fordította: Urbán Bálint
Fernando Pessoa, Leonardo da Vinci, Lewis Carroll – három korszakal-
kotó zseni. Mindannyiukról számtalan életrajzi regény született már, 
ebben a különös trilógiában azonban ők csupán a legfontosabb mellék-
szereplők, a főszerep ugyanis tanítványaiknak jut. Mester és tanítvány 
viszonyában persze az érzelmek mellett nagy jelentősége van az alkotás 
folyamatának: ahogy a mester formálja a tanítványt, és ahogy az alkotó-
társ szerepébe emelkedő tanítvány inspirálja mesterét.

Idén a portugál irodalmat Mário Cláudio képviseli, az egyik legjelentő-
sebb kortárs portugál szerző, aki eme művében Fernando Pessoával, a 
portugál irodalom egyik legizgalmasabb alakjával beszélget.
João Miguel Henriques, a Camões Intézet Portugál Nyelvi Központ 
igazgatója

ilha insulăPortugália Románia



MAROŠ KRAJŇAK (1972)
Maroš Krajňak 1972-ben született Felsővízköz-
ben (Svidník), Szlovákia ruszinok lakta részén. 
Első kötete, a Carpathia a 2011-es év egyik 
meglepetése, a legrangosabb szlovák irodalmi 
díj, az Anasoft litera döntőse volt. A könyv a 
szerző két további kötetével, az Entropia (2012) 
és az Informácia (2013) című regénnyel laza 
trilógiát alkot. Krajňak Pozsonyban él, szépírói 
tevékenysége mellett telekommunikációs és 
internetes marketinggel foglalkozik.

Felolvas: Juhász Árpád
június 17. / Karakter 1517 terasza

Carpathia
Fordította: Böszörményi Péter
Sajátos nyelvezetű, szürreális útleírás, a Szlovákia, Lengyelország és Uk-
rajna határvidékén csekély számú kisebbségben élő, asszimilációra ítélt 
ruszinok regénye. A szerző biztos kézzel ötvözi a valós eseményeket a 
nagyszabású víziókkal, a létező szereplőket a kitaláltakkal, a távolság-
tartó történelmi és dokumentumelbeszélést a mágikus realizmussal. A 
Carpathia súlyos és sűrű, gondolatébresztő és gyakran meghökkentő 
olvasmány, amely megdolgoztatja, de magával is ragadja az olvasót.

Maroš Krajňak első regénye barangolás egy elöregedő, elnéptelenedő 
kisebbség allegorikus tereiben, kavargó idők, emlékek és szürreális tör-
ténések között. Az elveszettség, a gyökértelenség, az otthontalanság regé-
nye. Egy modern ember feszültségekkel teli történelmi, kulturális és nyelvi 
gyökereinek keresése a traumatikus múltban, s egy kihalással fenyegető 
jövőben…
Ildikó Siposová, a Szlovák Intézet igazgatója

IRENE SOLÀ (1990)
Mallában, Katalóniában született. Barcelo-
nában irodalmat, Sussexben filmművészetet 
tanult, ösztöndíjasként Izlandon is élt. Költe-
ményeit és rövidfilmjeit a londoni Whitechapel 
Galériában és Barcelonában is bemutatták. 
Első verseskötete, a Bèstia (Vadállat) 2012-
ben, Els dics (Gátak) című regénye pedig 
2017-ben jelent meg. Jegyzetek egy regényhez 
(melyet sosem fogok megírni) című projektje 
az írói munka során felhalmozott, de végül 
fel nem használt gondolatok sokszínű gyűjte-
ménye, mely a világhálón szabadon olvasható  
(notesonanovel.com).

Felolvas: Csata Zsolt
június 16. / Karakter 1517 terasza

Énekelek, 
s táncot jár a hegy
Fordította: Nemes Krisztina
A lírai szépségű mű Irene Solà második regénye, mely 2020-ban elnyer-
te az Európai Unió Irodalmi Díját, Magyarországon pedig tavaly a Köny-
ves Magazin ötvenes listáján az első helyezett lett. Egyéni hangvételű, 
rafináltan összefűzött epizódokon keresztül az íróval együtt fedezzük 
fel a természetet és tudunk meg egyre többet a velünk élő múltról, a kis 
közösségeket mozgató hiedelmekről és babonákról, a lassan múló idő-
ről. A könyvet 17 nyelvre fordították le, magyarul 2021-ben a Magvető 
Kiadó gondozásában jelent meg.

Az Énekelek, s táncot jár a hegy az ember és a természet közti párbeszéd 
szószólója. Irene Solá költőien szép prózája segít megállnunk egy pilla-
natra, hogy megláthassuk, hogyan perdülnek táncra a szavak, s aztán 
maguk a hegyek is.
Javier Valdivielso Odriozola, a Cervantes Intézet igazgatója

isla ostrovSpanyolország Szlovákia



ORHAN PAMUK (1952)
A 2006-ban Nobel-díjjal kitüntetett, isztambuli 
születésű szerző a kortárs török irodalom leg-
ismertebb alakja. Műveit több mint 40 nyelvre 
fordították le. Regényeivel nemcsak hazájában, 
de több nyugat-európai országban is jelentős 
irodalmi díjakat nyert el, a The Guardian pedig 
beválasztotta a XXI. század 21 legjelentősebb 
írója közé. Műveiben posztmodern stílusban 
írja le az Európa és Ázsia, a modernitás és  
hagyományok között választásra kényszerülő 
Törökországot.

Felolvas: Csikos Sándor
június 17. / Debreceni Református Kollégium udvara

A pestis éjszakái
Fordította: Nemes Krisztián
Orhan Pamuk legújabb regénye a képzeletbeli Minger szigetére kala-
uzolja el az olvasót, ahol az 1900-as évek elején pestisjárvány szedte 
áldozatait a keresztény és muszlim szigetlakók között. A sors fintora 
talán, hogy a mindennapi életünket fenekestül felforgató koronaví-
rus-járvány pont a regény munkálatai közben ütötte fel a fejét és vált 
nemcsak az író, hanem mindannyiunk realitásává. Többek között ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy az olvasó úgy érezze: mai világunk tükörképe 
köszön vissza rá a könyv lapjain.

Az Aziziye sétahajó utasai gyanútlanul sodródnak a Pamuk által megál-
modott Minger-sziget sötét sziluettje felé. A 2020-as évek olvasója pedig 
ott várja őket a képzeletbeli parton, ahol a félelem, a járvány, a karantén 
és a halál éppúgy a mindennapi életet meghatározó fogalmakká váltak, 
mint a szerelem és szeretteink féltése.
Mustafa Aydoğdu, a Yunus Emre Török Kulturális Intézet igazgatója

EVA MAHKOVIC (1986)
A ljubljanai Mestno gledališče dramaturgja, 
fordítani is szokott. Első drámáját 2017-ben 
játszották a ljubljanai bábszínházban, első 
kötete pedig 2019-ben jelent meg, ezeken a 
napokon a mastercard jár a legrosszabbul cím-
mel. Ugyanekkor látott napvilágot Eva Mlinar 
illusztrátorral közös, hibrid műfajú kötete, az 
Egy félelemkedvelő jegyzetei, amelyet az év 
könyve díjjal jutalmaztak. Szereti a katolikus 
ikonográfiát, Alexander McQueent, a porcelán 
Máriákat és agarakat, Taylor Swiftet, a saját 
világok formálását, valamint a szép és furcsa 
dolgokat.

Felolvas: Mészáros Ibolya
június 17. / Egykori Verestorony

ezeken a napokon a master-
card jár a legrosszabbul
Fordította: Rajsli Emese
A kötet Eva Mahkovic 2016 decembere és 2019 áprilisa között írt Facebook-
bejegyzéseiből jött létre, melyek idővel naplóformát öltöttek. A karcola-
tok, amelyeket eredetileg csak saját ismerőseinek szánt, megmutatják 
a ljubljanai harmincas dolgozó nő városi életét: a mindennapokról szól-
nak, a mai Ljubljanában véletlenül hallott és följegyzett pillanatokról, 
az aktuális társadalmi eseményekről mondanak véleményt, de vannak 
köztük személyes vallomások is. A szövegek valahol a próza és a vers 
között helyezkednek el.

Idén örömmel mutatunk be önöknek egy friss és erőteljes női hangot a 
kortárs szlovén irodalomból: Eva Mahkovic a mindennapi élet látszólagos 
banalitásain, a történelem szórakoztató epizódjain, popkulturális utalá-
sokon és művészeti kritikákon keresztül kérdőjelezi meg a nők szerepét.
Jana Strgar meghatalmazott miniszter, Szlovén Köztársaság nagykövetsége

otok adaSzlovénia Törökország



Szeretne értékes
könyvcsomagot nyerni?
Vegyen részt az Irodalom Éjszakája felolvasásain!

Küldje el másnap 10 óráig az irodalomejszakaja@gmail.com e-mail- 
címre az adott napon elhangzott szövegekre vonatkozó kérdések közül 
legalább háromra a helyes választ, és esélyessé válik a nyereményre.

A kérdéseket június 7-től az irodalomejszakaja.hu weboldalon, illetve a 
rendezvény alatt a helyszíneken hozzáférhető térképes kalauz hátolda-
lán találja meg.

Ha Önre mosolyog a szerencse, egész nyárra ellátjuk olvasnivalóval.
Sorsolás naponta, a nyerteseket e-mailben értesítjük.

ORESZTA OSZIJCSUK (1982)
Kortárs ukrán írónő, az „AIHO” tinédzsereknek 
szóló sci-fi regénysorozat szerzője. Elnyerte 
a Szó Megkoronázása Nemzetközi Verseny 
első díját (2013), a BaraBuka irodalmi portál 
„Legjobb debütálás” címét (2014), valamint az 
Eurocon európai sci-fi találkozó díját (2016). A 
Barackfa könyvesbolt Oszijcsuk első nem gye-
rekeknek szóló regénye, amely azonnal az uk-
rán eladási listák élére került.

Felolvas: Vranyecz Artúr
június 3. / Egykori Verestorony

Barackfa könyvesbolt
Fordította: Timkó Tímea
Maria Farinyak szegénysége miatt kénytelen kilencéves fia, Mihajlo ne-
velését rokonaira, a könyvesbolt-tulajdonos Sztefan bácsikájára és szi-
gorú Kaszja nénikéjére bízni. Így kezdődik Miszjko Farinyak, a 20. század 
elején élt kisfiú története, amely valamilyen csoda folytán összefonó-
dik Mihajlo Farinyak, a 21. századi felnőtt férfi történetével. A regény 
gyermekbarátságok és korántsem gyermeki árulások, családi titkok és 
egy olyan szerelem históriája, amely évszázadokon átívelve ment meg 
életeket, és szorosabban összeköt két azonos nevű embert, mint a vér 
szerinti rokonság.

A Barackfa könyvesbolt olyan, mintha két csodálatos könyvet olvasnánk: 
színes emlékeket a gyerekkorból és egy a jelenünkben élő felnőtt férfi tör-
ténetét. Az első érzelmi fogságba ejt, arra kényszerít, hogy szeressünk, 
gyűlöljünk, barátkozzunk, sírjunk és vigadjunk. A második kíváncsivá tesz, 
rávesz, hogy olyan örök témákon gondolkodjunk el, mint a hűség, az árulás, 
az emberség.
Nepop Ljubov, Ukrajna Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete,

острів Ukrajna

Wolf Haas – Heike Huslage-Koch, Dora Kaprálová – Graham Hains, 
Hvang Szokjong – Munhakdongne, Aino Pervik – Piret Raud, Ulla- Lena 
Lundberg – Cata Portin, Hervé Le Tellier – Francesca Mantovani (c) 
Editions Gallimard, Kader Abdolah – Ilja Keizer, Yoshimoto Banana – 
Fumiya Sawa, Anna Janko – Magyar Napló, Sigitas-Parulskis – Monika 
Požerskytė-Kalvelė, Bernardine Evaristo – David Levenson – GettyIm-
ages, Terézia Mora – Peter von Felbert, Roy Jacobsen – Therese Jægtvik, 
Florin Irimia – Nicoleta Irimia, Irene Solá – Ignasi Roviró, Eva Mahkovic 
– Peter Giodani



Debreceni Nagypiac
(Vár u. 2.)

A 2008-ban átadott új debreceni épület koncepciója 
arra keres választ, miként lehet a 21. századi el-
várásoknak megfelelő vásárcsarnokot építeni, amely 
korszerű keretet ad a vásárlással egybekötött kö-
zösségi életnek. Akárcsak távoli őseinél, a debre-
ceni vásárcsarnok esetében is funkciókapcsolással 
van dolgunk, habár ma nem városháza csatlakozik az 
épülethez, hanem kettős irodaszárny hatol át rajta. 
A Nagypiac két oldalán álló, élénk narancsszínű épí-
tőlemezzel burkolt hasábok megjelenésükkel egyfelől 
az egykori vásárcsarnokok tornyait idézik, másfelől 
a közeli Nagytemplom kettős tornyaira rímelnek, sőt 
az egyik még a városháza és templomtornyok hagyomá-
nyos kellékét, az órát is magán viseli. A Nagypiac 
becenevei: „kofapláza”, „krumplipalota”.

Felolvasások 19.00 és 21.15 között félóránként:

június 16. – AUSZTRIA – Varga Klári

Csokonai Irodalmi 
Labor
(Kossuth u. 1.)

A Csokonai Irodalmi Labor (CSIL) 2020-ban nyílt meg 
a Csokonai Színház Kossuth utca 1. szám alatti épü-
letében. A Szabó Magda nevét viselő Pódiumterem, 
a Kiállítótér és a Klubterem kísérletező színhá-
zi produkciók, közönségtalálkozók, kiállítások, be-
szélgetés-sorozatok és irodalmi rendezvények állandó 
színtere.

Felolvasások 19.00 és 21.15 között félóránként:

június 16. – LENGYELORSZÁG – Horváth Julianna

június 17. – BULGÁRIA – Edelényi Vivien

június 18. – FRANCIAORSZÁG – Kránicz Richárd
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DEMKI – Belvárosi 
Alkotóműhely udvara
(Szent Anna u. 18., bejárat  
a Batthyány utca 18. felől)

A Belvárosi Alkotóműhely épülete – a Szent Anna utca 
16. számmal együtt – Reviczky-házak néven ismert, 
mivel ezen házak egyikében lakott Reviczky Menyhért, 
Debrecen polgármestere 1843-1847 között. A telek 
hátsó traktusában az 1760-as évek előtt már bizto-
san állt a városi kúria. Széchenyi István Reviczky 
Menyhért meghívására több ízben is látogatást tett a 
házban. A polgármester későbbi leszármazottai 1892-
ben beépítették a telek utcafronti traktusát is, 
amelynek terveit Berger Jenő készítette el. A ’70-es 
években a Thuróczy György vezetésével működő Alföld 
Színpad tartotta itt foglalkozásait. Az évek során 
a Városi Könyvtár Olvasótermének is otthont adott, 
jelenleg a DEMKI intézményegysége. Olyan közössé-
gi térként működik, ahová a képző- és iparművészet 
iránt érdeklődő amatőr és profi közönséget várják.

Esőhelyszín: az Alkotóműhely belső tere

Felolvasások 19:00 és 21:15 között félóránként:

június 16. – CSEHORSZÁG – Hajdu Imelda

június 17. – MAGYARORSZÁG – Mercs János

június 18. – LITVÁNIA – Takács Dániel

Debreceni Református
Kollégium udvara
(Kálvin tér 16.)

„Orando et laborando” – olvasható a Református Kol-
légium jelmondata az épület belső udvarának homlok-
zatán. Az 1538-as kezdetek óta folyamatosan működő 
intézmény a magyar irodalom, tudomány és művészet 
jeles képviselőinek alma matere, Debrecen kulturális 
életének meghatározó helyszíne. Számos neves költő 
és író – többek között Csokonai, Kölcsey, Arany és 
Móricz – nevelkedett falai között. Az épület első 
emeletén található a Nagykönyvtár nyilvános olvasó-
terme, amely 1890. február 15-én nyílt meg. Egykor 
e „szentély” asztalainál olvasgatott Szabó Lőrinc 
is. A könyvtár hatszázezres állománya a X. századi 
ritkaságoktól kezdve őrzi az európai és magyar írás-
beliség emlékeit, a régi- és kortárs szépirodalom, a 
hazai és külföldi szakirodalom műveit.

Esőhelyszín: 
Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára

Felolvasások 19.00 és 21.15 között félóránként:

június 16. – FINNORSZÁG – Vékony Anna

június 17. – TÖRÖKORSZÁG – Csikos Sándor

június 18. – NORVÉGIA – Újhelyi Kinga
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DESz24 udvar
(Batthyány u. 24.)

Debrecen belvárosában, hangulatos környezetben, a 
Batthyány utca 24. szám alatt található ez a 19. szá-
zad elején épült, felújított műemlék jellegű épület, 
melyben a korábban Műterem Galériaként is ismert 
b24 Galéria működött. Jelenleg itt tevékenykedik 
a Debreceni Német Kulturális Fórum és a Debrece-
ni Holland-Flamand Központ, továbbá itt található a 
DESz24, a Debreceni Egyetemi színház által működte-
tett kulturális tér is.

Esőhelyszín: Debreceni Holland-Flamand Központ

Felolvasások 19:00 és 21:30 között félóránként:

június 16. – HOLLANDIA – Pálóczi Bence

június 17. – BELGIUM (FLANDRIA) – Varga Klári

június 18. – NÉMETORSZÁG – Bakota Árpád

Déri tér
A tér helyén egykor a Paptava, majd 1840-től a kollé-
giumi diákok természetrajzi oktatását szolgáló első 
nagyobb botanikus kert állt. Jelenlegi állapotát a 
Déri Múzeum 1928-as építésével nyerte el. Az épület 
előtti parkban csobogó található, a medencék felett 
pedig Medgyessy Ferenc négy nagyméretű allegorikus 
bronzszobra helyezkedik el (Néprajz, Művészet, Tudo-
mány, Régészet), melyek a múzeum szellemi tartalmá-
nak szimbolikus megtestesítői. A négy szobor 1937-
ben elnyerte a párizsi világkiállítás nagydíját. A 
téren további három Medgyessy-szobrot csodálhatunk 
meg: Móricz Zsigmond ülő alakját, a lépcső mellett a 
Debreceni Vénuszt és a Táncosnőt. A sort negyedik-
ként Debreczeny Tivadar bronzszobra, a Merengő zár-
ja – az ülő akt a női báj, finomság és törékenység 
megtestesítője.

Esőhelyszín: Modem (Baltazár Dezső tér 1.)

Felolvasások 19:00 és 21:15 között félóránként:

június 16. – IZRAEL – Tolnai Hella

június 17. – JAPÁN – Ráckevei Anna

június 18. – OLASZORSZÁG – Majzik Edit
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Egykori Verestorony
(Üvegpiramis)
Kossuth tér

Debrecen és a magyar reformáció számos meghatározó 
eseményének eredeti helyszíne a régi Nagytemplom, az 
1297–1311 között épült gótikus stílusú Szent And-
rás-templom volt. Egy 1564-es tűzvész után az évti-
zedekig romos templom egészét a város csak 1626–1628 
között, Bethlen Gábor fejedelmi támogatásával tudta 
teljesen újjáépíteni. A régi templomépület 1802-ben 
ismét tűzvész martaléka lett. 1805–1824 között itt 
épült fel Péchy Mihály tervei szerint, klasszicista 
stílusban a mai Nagytemplom. Ez Magyarország leg-
nagyobb református temploma. Az Üvegpiramis alatt 
látható a Verestorony ősi alapzata; ezt a tornyot 
eredetileg a több mint 50 mázsa súlyú Rákóczi-harang 
számára építették fel.

Esőhelyszín: 
Víg Kamaraszínház jegypénztár
(Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)

Felolvasások 19:00 és 21:15 között félóránként:

június 16. – UKRAJNA – Vranyecz Artúr

június 17. – SZLOVÉNIA – Mészáros Ibolya

június 18. – ROMÁNIA – Kiss Gergely Máté

DSZC Bethlen Gábor 
Közgazdasági
Technikum udvara
(Piac u. 8., bejárat az iskola udvara felől, 
a Kálvin tér irányából)

A több mint 160 éves DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Technikum a város szívében, a Nagytemplom oldalában 
található. A messze földön híres oktatási intézmény 
a nyelvtanítás és a szakképzés mellett fontosnak 
tartja, hogy közelebb hozza diákjaihoz a kortárs 
irodalmat és ezen keresztül más kultúrákat. 2021-
ben az intézmény tűzfala egy hatalmas falfestménnyé 
alakult át, melyet a helyi nyomdászat megalakulásá-
nak 460. évfordulójára készíttetett el a Debreceni 
Szakképzési Centrum. Az egész falat beborító alkotás 
Werbőczy István 16. században írt magyarországi szo-
kásjoggyűjteménye, a Hármaskönyv magyarra fordított 
címlapját ábrázolja.

Esőhelyszín: a Technikum épülete

Felolvasások 19.00 és 21.15 között félóránként:

június 16. – DÉL-KOREA – Papp István

június 17. – PORTUGÁLIA – Gelányi Bence

június 18. – ÉSZTORSZÁG – Nagy Kíra
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Karakter 1517 
Könyvesbolt és 
Kávézó terasza
(Kossuth tér)

A Debreceni Református Nagytemplom háta mögött, a 
város szívében található a Karakter 1517 Könyves-
bolt és Kávézó. Az üveggel fedett épület múlt és 
jelen találkozásának helyszíne: a modern stílussal 
berendezett kávézó falain a Nagytemplom elődjének, 
az András-templomnak fotói láthatóak, valamint láto-
gatható a 16. századból fennmaradt Méliusz-imaterem 
is. Ez a hely nem csak a nevében „karakteres”, hiszen 
egy térben olvashatnak, kávézhatnak és beszélgethet-
nek a vendégek. 

Esőhelyszín: a kávézó belső tere

Felolvasások 19:00 és 21:30 között félóránként:

június 16. – SPANYOLORSZÁG – Csata Zsolt

június 17. – SZLOVÁKIA – Juhász Árpád

június 18. – NAGY-BRITANNIA – Wessely Zsófia
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Mészáros Ibolya Nagy Kíra Papp István

Pálóczi Bence Ráckevei Anna Takács Dániel

Tolnai Hella Újhelyi Kinga Varga Klári

Vékony Anna Vranyecz Artúr Wessely Zsófia

Bakota Árpád Csata Zsolt

Gelányi Bence Hajdu Imelda

Horváth Julianna Juhász Árpád Kiss Gergely Máté

Kránicz Richárd Majzik Edit Mercs János

Felolvasó színművészek

Edelényi Vivien

Csikos Sándor





június 17. 
 

BULGÁRIA
Vladimir Zarev
Edelényi Vivien

TÖRÖKORSZÁG
Orhan Pamuk
Csikos Sándor

MAGYARORSZÁG
Jászberényi Sándor
Mercs János

JAPÁN
Yoshimoto Banana
Ráckevei Anna

BELGIUM (FLANDRIA)
J. S. Margot
Varga Klári

PORTUGÁLIA
Mário Cláudio
Gelányi Bence

SZLOVÉNIA
Eva Mahkovic
Mészáros Ibolya

SZLOVÁKIA
Maroš Krajňak
Juhász Árpád

június 18.
  

FRANCIAORSZÁG
Hervé Le Tellier
Kránicz Richárd

NORVÉGIA
Roy Jacobsen
Újhelyi Kinga

LITVÁNIA
Sigitas Parulskis
Takács Dániel

OLASZORSZÁG
Silvia Avallone
Majzik Edit

NÉMETORSZÁG
Terézia Mora
Bakota Árpád

ÉSZTORSZÁG
Aino Pervik
Nagy Kíra

ROMÁNIA
Florin Irimia
Kiss Gergely Máté

NAGY-BRITANNIA
Bernardine Evaristo
Wessely Zsófia

Csokonai Irodalmi Labor

Debreceni Nagypiac

Debreceni Református Kollégium 
udvara

DEMKI – Belvárosi Alkotóműhely
udvara

Déri tér

DESz24 udvar

DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Technikum udvara

Egykori Verestorony
(Üvegpiramis)

Karakter 1517 Könyvesbolt és
Kávézó terasza
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június 16.
 

LENGYELORSZÁG
Anna Janko
Horváth Julianna

AUSZTRIA
Wolf Haas
Varga Klári

FINNORSZÁG
Ulla-Lena Lundberg
Vékony Anna

CSEHORSZÁG
Dora Kaprálová
Hajdu Imelda

IZRAEL
David Grossman
Tolnai Hella

HOLLANDIA
Kader Abdolah
Pálóczi Bence

DÉL-KOREA
Hvang Szokjong
Papp István

UKRAJNA
Oreszta Oszijcsuk
Vranyecz Artúr

SPANYOLORSZÁG
Irene Solá
Csata Zsolt



A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A programfüzet szerkesztése május 27-én lezárult. 

Az esetleges változások miatt kérjük, 

kísérje figyelemmel az Irodalom Éjszakája 

honlapját, Facebook- vagy Instagram-oldalát!

RÉSZTVEVŐ KULTURÁLIS 
INTÉZETEK
ÉS NAGYKÖVETSÉGEK
PROJEKTVEZETŐ:

IZRAELI
KULTURÁLIS INTÉZET
BUDAPEST

SPANYOL
NAGYKÖVETSÉG 
BUDAPEST

SPANYOL
NAGYKÖVETSÉG 
BUDAPEST

SPANYOL
NAGYKÖVETSÉG 
BUDAPEST

SPANYOL
NAGYKÖVETSÉG 
BUDAPEST

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG
BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE

Embassy of Israel
HUNGARY

Izrael Állam Nagykövetsége
MAGYARORSZÁG




