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 KÖSZÖNTŐ 

 „A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, 
s az olvasó, aki olvassa.” Az idézet Kosztolányi Dezsőtől szárma-
zik és kifejezi azt, hogy mit is jelent számunkra az olvasás, miért 
akkora öröm a kezünkbe venni egy könyvet, és megismerni író-
ja legféltettebb kincsét. Az olvasás több, mint időtöltés, utazás, 
hiszen képzelőerőnket használva eljuthatunk bárhová, és egy 
barátság kezdete is, mert betekintést nyerhetünk az író gondo-
lataiba, megismerhetjük azt a világot, amelyet ő teremtett és 
találkozhatunk azzal a történettel, amelyet fontosnak tartott 
annyira, hogy megosszon a közönséggel.
 Ezt az örömöt és élményt talán ma mindennél fonto-
sabb közelebb hozni az emberekhez. A koronavírus járvány miatt 
ugyan nem élőben ismerkedhetünk meg a történetekkel, de biz-
tos vagyok benne, hogy hatalmas élményben lesz része annak, 
aki csatlakozik a rendezvényhez.
 A világ különböző országainak íróival találkozhatunk 
idén, a közös mindegyikben, hogy történetük egy titok köré épül 
fel. Elképzelt vagy éppen igaz családi történetek elevenednek 
meg. Megismerkedhetünk a hőssel, aki egy történelmi traumát 
próbál feldolgozni, amelyben felmenői tragikus szerepet ját-
szottak és találkozhatunk fiktív szereplőkkel, akik családjuk tit-
kaival szembesülnek.
 Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok!

 Az Irodalom Éjszakája Budapesten évről évre új helyszínre 
vándorol, hogy az irodalmi élményen túl a város kulturális sajátos-
ságaira is felhívja a közönség figyelmét. A járványhelyzet miatt az 
eredetileg kiszemelt VII. kerületi helyszínek titkait megőrizzük a jövő 
évre, és a rendezvény idén az online térbe költözik: az Örkény Szín-
ház ismerős vagy rejtett szegleteiben rögzített felvételek premierje 
a Facebookon és a rendezvény weboldalán lesz:

KARÁCSONY GERGELY
Budapest főpolgármestere,

az Irodalom Éjszakája fővédnöke
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JÚNIUS 24.

19:00 Ausztria
19:20 Belgium (Vallónia-Brüsszel)
19:40 Bulgária
20:00 Csehország
20:20 Észtország
20:40 Finnország
21:00 Franciaország
21.20 Hollandia

JÚNIUS 25.

19:00 Izrael
19:20 Japán
19:40 Lengyelország
20:00 Litvánia
20:20 Magyarország
20:40 Nagy-Britannia
21:00 Németország
21.20 Norvégia

JÚNIUS 26.

19:00 Olaszország
19:20 Portugália
19:40 Románia
20:00 Spanyolország
20:20 Svájc
20:40 Szlovákia
21:00 Törökország
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 TITKOK

 Februárban még, amikor az idei Irodalom Éjszakáját ter-
veztük, a legtöbb fogalmunk mást jelentett, más súlya volt, aurá-
ja, helye a gondolkodásban. Azóta a legnagyobb rejtély – lega- 
lábbis látszólag – egy szubmikroszkopikus biológiai organizmus 
lett. Látszólag, mert sokkal nyugtalanítóbb, ami velünk történt. 
Érvényesek-e még a pandémia előtti gondolatok, vagy épp most, 
a fenyegetettség tapasztalatának birtokában találták meg való-
di helyük? Az idei Irodalom Éjszakája kivételes esemény, melyen 
éles fényben, új szemszögből láthatjuk viszont – a műveken ke-
resztül – az életünk, miközben esélyt kaptunk arra, hogy minden 
eddiginél erősebb empátiával, részvéttel és szolidaritással, a kö-
zös sors megnyugtató és felemelő tudatával hallgassuk meg és 
éljük át egymás történeteit.

2020. június 12.

 „Senki sem élhet ennyi emlékkel – mondta. – Senki sem 
bír ilyen nehéz málhát cipelni” – írja a portugál Bruno Vieira Ama-
ral, akinek szövege huszonkét író prózája mellett hangzik majd el 
az idei Irodalom Éjszakáján. Valahogy így vagyunk a titkokkal is, 
ha túl nagyok, túl sokáig hallgattunk róluk, vagy túl sok van be-
lőlük. A titok az irodalom egyik legnagyobb témája, és inspiratív 
forrása. Rengeteg titkunk van, jó és rossz, családi és történelmi, 
apró és súlyos, nyomasztó és kegyes, mérgező és védelmező, amit 
leplezünk és leleplezünk, ami kiderül, és ami soha, amit egy ember 
tud, és amit senki, mert megfejthetetlen, emberi ésszel felfogha-
tatlan, mint a létezés és az univerzum titkai.

 A 2020-as Irodalom Éjszakája az eddigi legrejtélye-
sebb utazást ígéri: nem csak a huszonhárom történet szerep-
lőinek világába, de önmagunkba is. Ha végiggondolnánk, kinek 
mi a titok, neveltetése, családja, környezete értékrendje szerint 
mi esik tilalom alá, mi számít szégyennek, bűnnek, mi tabu és 
megvetnivaló, vagyis mit kell eltitkolnia, mit rejteget kincsként, 
mit zár magába önszántából, szuverenitása, szabadsága, tes-
ti, lelki, szellemi épsége vagy egy másik ember védelmében, és 
mit kényszerít rá a társadalom, a történelem, egy rajta kívül 

álló hatalom, meglepő eredményre jutnánk. Merthogy – és ez 
derül ki az itt elhangzó huszonhárom történet nagy részéből 

– a titkok mindenekelőtt tilalmak nyomán születnek, és olykor 
e tilalmak eltűnésével is fennmaradnak.

 Az emberben elementáris szenvedély él, hogy a titko-
kat megfejtse, és sajátját – akár az élete árán is – megőrizze. 
Üldözzük, és menekülünk előle, óvjuk, és harcolunk ellene. Ezt te-
szik a huszonhárom történet szereplői is. Az, aki szerkezeteivel az 
időt akarja kordába fogni, aki nem bírja tovább magában tar-
tani a gyermekkori zaklatás kínját, aki eltűnt, meggyilkolt vagy 
messzire menekült szerette sorsát kutatja, akinek bizottság előtt 
kell számot adnia végleges neméről, férfiként egy nap női test-
ben ébred, aki zsidóként arabot szeret, hodzsaként a szerelmi 
vágy bűnébe esik, aki öl, náci gyilkosok cinkosa, besúgóvá lesz, 
vagy eladja saját szerveit, hogy a pénzből családját menekítse. 
A rossz titok dolgozik, felemészti az embert, hazugságra kény-
szeríti, bűntudattal gyötri, és természete szerint egyszer csak 
napvilágra jut, áttöri a falakat, és többé nem titok. A kimondás 
pedig nem csak megkönnyebbülést hoz, de háborút is, sebeket 
ejt, fenekestül forgatja fel az életet, átrendezi a viszonyokat. Ha 
őrzőjével sírba száll, generációk viszik tovább.

 Azt mondják, mindenkinek van titka, talán szép, ami-
lyen egy nyíló szerelemé, talán fájdalmas. Magunk döntjük el, 
hogy mit kezdünk vele.

NAGY GABRIELLA
az Irodalom Éjszakája kurátora,

a Litera főszerkesztője
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 BEKÖSZÖNTŐ 

 „Olvasni belső teremtés. Felolvasást hallgatni együttlét, 
közös mágia, annál is inkább, mert 2020-ban a szövegek közös 
ihletője a „titok”. Utazni országok, kultúrák, szövegek között, csa-
varogni ismertnek hitt, ismeretlen kapukat nyitó utcákon, tudni, 
hogy mindez fontos, hogy irodalom nélkül, egymás nélkül, nyitott-
ság nélkül lehet ugyan élni, de minek: ez az Irodalom Éjszakája.
 Huszonhárom ország huszonhárom kortárs szerzőjének 
szövege Budapest vibráló hetedik kerületének huszonhárom izgal-
mas helyszínén, az Örkény társulata és barátai tolmácsolásában.”
 – Írtam volna, ha lehetne sétálni, és e helyszíneken ösz-
szegyűlni. De nem lehet. Ezért 2020-ban az Örkény Színház ismert 
és ismeretlen belső tereibe hívjuk Önöket, a szövegeket pedig 
otthon nézhetik – hallgathatják: de, akárcsak ha sétálnánk a vá-
rosban, higgyük el ezekben az órákban, hogy egy ideális világ-
ban élünk, egy ideális Európában.

 SOKSZÍNŰ IRODALOM

 Nagy örömömre szolgál, hogy az EUNIC Hungary elnöke-
ként üdvözölhetem Önöket az idei Irodalom Éjszakáján.
 Az EUNIC Hungary a Magyarországon működő európai 
kulturális intézetek közössége. Feladatunk, hogy képviseljük az eu-
rópai értékeket és együttműködésünkkel láthatóvá tegyük Euró-
pa kulturális sokszínűségét az EU határain belül és kívül. Az EUNIC 
a kultúrát szeretné középpontba helyezni és a kulturális párbeszé-
det, a tartós együttműködést inspirálni.
 Az Irodalom Éjszakája ezeket a fontos alapelveket testesíti 
meg, úgy is fogalmazhatunk, hogy a mi egyik emblémánk Magyar-
országon. A kultúrintézetek ebben az évben is Európa irodalmát mu-
tatják be Budapesten és Debrecenben – most a „titkok“ témájában.
 Az Irodalom Éjszakája kizárólag a magyarországi part-
nerek támogatásával valósulhat meg. Ezek közé tartozik Buda-
pest Főváros, az Örkény Színház, Erzsébetváros Önkormányzata, 
a Csokonai Színház, Debrecen Városa, a Debreceni Német Kul-
turális Fórum és a Debreceni Egyetem. Nekik és természetesen 
a nagyszerű színésznőknek és színészeknek tartozunk elsősorban 
köszönettel, akik minden évben elvarázsolnak felolvasásaikkal.
 Külön szeretnék köszönetet mondani Lucie Orbóknak, 
a Cseh Centrum volt igazgatójának, aki elhozta Budapestre néhány 
évvel ezelőtt ezt a programot és Segesdi Móninak, Gál Róbertnek 
valamint Gert Loosennek, budapesti és debreceni koordinátoraink-
nak, akiknek jelentős szerepük van a megvalósításban.
 Emlékezetes Irodalom Éjszakáját kívánok számos inspi-
ráló pillanattal. Merítkezzenek meg velünk együtt az európai iro-
dalom sokszínűségében!

MÁCSAI PÁL
az Örkény Színház igazgatója

REGINA RUSZ
az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója,

az EUNIC Hungary elnöke
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©Dömölky Dániel



 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐ PARTNERE
 
 ÖRKÉNY SZÍNHÁZ

 Az Örkény István Színház saját társulattal működő 
repertoárszínház, Budapest egyik vezető művészszínháza. 
Műsorán klasszikus és kortárs művek egyaránt szerepelnek. 
A színház állandó vagy rendszeresen visszatérő rendezőinek 
(Bagossy László, Mácsai Pál, Mohácsi János, Zsótér Sándor, 
Ascher Tamás, a fiatalabbak közül Gáspár Ildikó, Polgár Csa-
ba) és összeszokott színészgárdájának köszönhetően mára 
kialakult egy sajátos „örkényes” stílus, amit magas szakmai 
színvonal, társadalmi elkötelezettség, a közélet kérdései iránti 
nyitottság, a humor, a groteszk és az irónia sokféle árnyalatá-
nak szeretete jellemez. Az Örkény Színház előadásai (például 
a Hamlet, a József és testvérei, a Mesél a bécsi erdő, a Se-
condhand, A hattyú) és művészei az utóbbi években számos 
rangos szakmai díjat és elismerést szereztek. Színházunk tu-
datosan nyit a fiatalok felé: az új rendezőgeneráció legjobbjai 
dolgoznak nálunk (Widder Kristóf, Szenteczki Zita, Hegymegi 
Máté, Tarnóczi Jakab), és legfrissebb évadunkban olyan, nem-
zetközileg elismert alkotók tértek vissza vagy mutatkoztak be 
az Örkényben, mint Kovalik Balázs és Bodó Viktor.

 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐSZERVEZŐJE
 
 EUNIC Hungary

 AZ EUNIC az Európai Unió Nemzeti Kulturális  Intéze-
teinek Hálózata. Az EUNIC Hungary a Magyarországon műkö-
dő európai uniós nemzeti kulturális intézetek ernyőszervezete. 
Az EUNIC az eleven, toleráns és nyitott kultúra támogatója 
Magyarországon, Európában és szerte a világon. A civil társa-
dalom támogatása és az európai nemzetek közötti kölcsönös 
megértés elősegítése céljából az EUNIC kulturális projekteket 
és más programokat szervez a kulturális együttműködés kiala-
kítására. A hálózat évente visszatérő programjai az Irodalom 
Éjszakája és az Európai Nyelvi koktélbár.
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LUCIE ORBÓK
az Irodalom Éjszakája projektvezetője

 ÖT ÉVE... 

 Amikor először rendeztük meg az Irodalom Éjszakáját, nem 
is reméltük, hogy ilyen erősen bevésődik Budapest kulturális térké-
pére és a látogatók szívébe. Ennyi hűséges néző biztosan sok fesz-
tiválszervező álma, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évről 
évre eljönnek, és velünk együtt élvezik ezeket az irodalmi sétákat 
a pesti, és tavalytól már a debreceni éjszakai utcákon is. Azokat, 
akik idén először vesznek részt az eseményen, szeretném figyelmez-
tetni: vigyázzanak, mert nagyon könnyű rászokni! Hiszen hol más-
hol lehet átélni egy ilyen kollektív irodalmi őrületet, amelynek során 
ráadásul a nem csupán európai irodalom titokzatos világában az 
Örkény Színház fantasztikus színészei kalauzolják Önöket.
 Öt évvel az esemény létrehozása után nagy öröm szá-
momra, hogy az Irodalom Éjszakája megmaradt annak, aminek 
lennie kell: egy nemzetközi művészeti eseménynek, amely a kortárs 
világirodalom legjavát kínálja. Sok-sok együttműködő partner sza-
bad projektje, akiket a sokszínű világról képet adó irodalom iránti 
szenvedély köt össze.
 Öt éve, amikor először szerveztük az Irodalom Éjszakáját, 
mintha hullámvasútra szálltunk volna. Kapkodós, fordulatokkal és 
drámai pillanatokkal teli volt a felkészülés. Ezt az egyedülálló prog-
ramot ma sem egyszerű feladat megszervezni, de fantasztikus kol-
légáimnak köszönhetően ez mindig egy nagy kaland. Amelyért ha-
talmas köszönet mindazoknak, akikkel az elmúlt öt évben együtt 
dolgoztam!
 Találkozzunk a következő öt évben is!
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Az ausztriai Welsben született. Beutazta a világot, 
megjárta a Himalája magas hegyeit, éveket töltött 
Írországban, ma pedig Bécsben él. Könyvei különle-
ges képzelőerővel ötvözik a történelmi valóságot és 
a fikciót. Prózaművészetét számos díjjal ismer-
ték el, így 2018-ban – Földényi F. László javaslatá-
ra – Kleist-díjjal tüntették ki. Regényei közül eddig 
A jég és a sötétség borzalmai, Az utolsó világ, a Ki-
tahara-kór és A repülő hegy jelent meg magyarul.

Ransmayr igazi világcsavargó, aki hol egzotikus, hol számunkra 
is hétköznapi helyszíneken jár, hogy aztán ezekből a térbeli és 
időbeli barangolásokból lebilincselő stílusú, titokzatosan höm-
pölygő művek szülessenek.

A világ leghatalmasabb embere, Qiánlóng kínai császár meghívja 
udvarába kora leghíresebb angol órásmesterét, Alister Coxot és 
olyan óraműveket rendel tőle, amelyek mérni tudják az emberi élet 
különböző szakaszainak változó időérzeteit. Hogyan múlnak a per-
cek és órák a csalogány hangjaira ébredő szerelmesek vagy a ba-
lítéletükért ezer vágásra ítélt rettegő udvari orvosok számára? Cox 
három társával egyre fantasztikusabb szerkezeteket épít, mígnem 
lehetetlennek tetsző kihívással szembesül: az örökkévalóság mé-
résére alkalmas órát kell készítenie. (Adamik Lajos fordítása)

Cox vagy az idő múlása

CHRISTOPH RANSMAYR (1954)

AUSZTRIA

FELOLVAS: FODOR TAMÁS m.v.
RENDEZŐ: BENKŐ CLAUDIA e.h.

©Magdalena Weyrer
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Stéphane Carlier
oktatási és kulturális ügyvivő, Wallonie – Bruxelles International

A belgiumi Heydben született. Családja szűkös 
körülmények között élt, de az otthon légkörét 
a vallon kultúra szeretete hatotta át. Job a liè-
ge-i egyetemen diplomázott klasszikus filozófi-
ából, tanári szakon. Húsz éven át görög és latin 
nyelvet tanított egy gimnáziumban, amelynek 
később az igazgatója lett. A párizsi székhelyű 
Robert Laffont kiadó adja ki a műveit. A regé-
nyeken kívül színműveket is ír. 2012-ben meg-
alapította a legjobb francia nyelvű második 
regény díját, amelyet több mint kétezer olvasó 
ítél oda az íróknak. A Vallon Nyelvi és Irodalmi 
Királyi Akadémia tagja.

Armel Job többi regényéhez hasonlóan az Egy nő, akit szerettem 
egy olyan műfajba vezeti el az olvasót, amelynek Job igazi szak-
értője: a vallon földön játszódó lélektani thrillerbe. Armel Job egy
másik nagy francia nyelvű belga bűnügyiregény-író, Georges Si-
menon méltó örököse.

Claude, a magányos fiatalember minden szombaton meglá-
togatja az egyetlen embert, akivel mindig szívesen találkozik: 
nagybátyja özvegyét, Adrienne-t. Adrienne ötvenöt éves, és 
gyakorlatilag soha nem lép ki szép vidéki villájából. Kedvessége 
és szépsége nagy hatással van Claude-ra. Egy napon Adrien-
ne megemlíti, hogy van egy titka, amelyet szívesen megosztana 
Claude-dal, ám ő elhárítja az ajánlatot. Néhány héttel későbbi 
látogatása során holtan találja Adrienne-t, aki furcsa körülmé-
nyek között vesztette életét. Claude csak ekkor ered Adrienne 
titkának nyomába, és lassan feltárul előtte, ki is volt a nő, akit 
szeretett… (Tótfalusi Ágnes fordítása)

Egy nő, akit szerettem

ARMEL JOB (1948)

BELGIUM (VALLÓNIA – BRÜSSZEL)

©Philippe Matsas Opale

FELOLVAS: DÓRA BÉLA
RENDEZŐ: DYSSOU BONA e.h.

Regina Rusz
az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója
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Plamen Pejkov
a Bolgár Kulturális Intézet igazgatója

Lucie Orbók
projektvezető, a Cseh Centrum korábbi igazgatója
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Rodopében született író, dramaturg, publicista. 
1954-tól jelentek meg írásai különböző újságok-
ban és folyóiratokban. 1959-től a Bolgár Írók 
Szövetségének tagja, később Ügyvezető Taná-
csának tagja és titkára volt. Диви разкази (Szi-
laj elbeszélések) című novelláskötete 1967-ben 
látott napvilágot. Művei magyarul csak folyó-
iratokban és antológiákban olvashatók.

A hodzsának – mohamedán pap, hitoktató, tanító – nagy tekin-
télye van a mohamedán közösség körében. De mi készteti föladni 
hivatását? Vajon a hit vagy az erkölcs erősebb?

Nikolaj Hajtov író híres ciklusa, a Szilaj elbeszélések az ősi rí-
tusokat, múltbéli titkokat őrző Rodope hegységben született, 
amely a bolgár mohamedánok élettere – sokan közülük cso-
dás képességek birtokában vannak. A brezei varázsló e próza-
sorozat egyik gyöngyszeme. Érzelmi monológ, vallomás: a va-
rázserejéről híres hodzsa lemond hodzsaságáról, mert egy őt 
megigéző lányon nem fog a mágiája. A mű erejét az archaikus 
tájnyelv is adja. (Szondi György fordítása)

A brezei varázsló

NIKOLAJ HAJTOV (1919 – 2002)

BULGÁRIA

FELOLVAS: POLGÁR CSABA
RENDEZŐ: DYSSOU BONA e.h.
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Poličkában született költő, író. Strychnin a jiné 
básně (Strychnin és más versek) című verseskö-
tetéért (2005) Jiří Orten díjat kapott. Prózaíróként 
2008-ban debütált a Hiba c. regényével, amely 
2011-ben magyarul is megjelent, illetve ugyaneb-
ben az évben Vojtěch Mašekkel képregénnyé is 
átdolgozták a regényt. Zůstaňte s námi (Marad-
jatok velünk) című novelláskötetéért (2011) Mag-
nesia Litera díjban részesült. 2014-ben jelent meg 
Mapa Anny (Anna térképe) című novelláskötete, 
2016-ban pedig második regénye Anyagfáradt-
ság címmel.

Šindelka regénye, amelyet a szerző szíriai és afganisztáni me-
nekültekkel folytatott beszélgetései inspiráltak, fontos irodal-
mi adalék a menekültválság témájához. Empatikus mű, amely-
nek kötelező olvasmánynak kellene lennie minden európai 
ember számára.

Két fiatal testvér Európába próbál menekülni lebombázott, el-
pusztított hazájából. Ám már az út elején elveszítik egymást, 
így egyedül kénytelenek boldogulni telefon nélkül, térkép 
nélkül, kapcsolatok nélkül egy számukra ismeretlen világban. 
Az olvasó kettejük váltakozó nézőpontjából követi végig szö-
vevényes és fájdalmas utazásukat a hatalmas és befogadha-
tatlan, gépezetként működő Európában. Az egyedüli, ami ezzel 
a gépezettel szemben áll, az a problémává, statisztikai adattá 
degradált, sebezhető emberi test. (Barna Otília fordítása)

Anyagfáradtság

MAREK ŠINDELKA (1984)

CSEHORSZÁG

©Vladimír Šigut

FELOLVAS: NÉMEDI ÁRPÁD m.v.
RENDEZŐ: ANTAL BÁLINT e.h.
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Ő az a szerző, aki könyvajánlójában ezt írja: 
„Az olvasás időpocsékolás!”. Dolgozott az észt 
rádió kulturális műsorainak szerkesztőjeként, 
regényei mellett filmforgatókönyvet, librettót, 
színházi és könyvkritikákat is ír, színházban ren-
dez. Hazájában több irodalmi elismerésben is 
részesült, 22 évesen – legfiatalabb szerzőként – 
elnyerte az Észt Drámairodalmi Ügynökség pá-
lyázatának első díját. Műveiben a fantáziavi-
lág és a mindennapok keveredéséből abszurd 
humor születik.

Urmas Vadi írásai felfedik az észt humor valódi természetét: 
honfitársai ott is találnak mosolyognivalót, ahol nem is várnánk, 
de a legjobban saját magukon tudnak nevetni.

Mit hagy az ember maga után? Lehet, hogy csak adósságot és 
kölcsönkapott tárgyakat, melyek nem kerültek vissza eredeti tu-
lajdonosukhoz. Az olvasót mulatságos fordulatokkal is meglepő 
történetben Laura mások emlékein és az „örökségen” keresztül 
próbálja megismerni az apját, akivel sohasem találkozott, és akiről 
addig anyját is hiába faggatta.
A novella az Észt Intézet és a Pluralica breviárium-sorozatának 
legújabb kötetében olvasható, melyet az Irodalom Éjszakája észt 
helyszínének látogatói hagyományosan ajándékba kapnak. Idén 
annak jár, aki a premier alatt a Facebookon a videó melletti meg-
jegyzésben jelzi, hogy ő is szeretne egy példányt.
(Patat Bence fordítása)

Egy apa halála

URMAS VADI (1977)

ÉSZTORSZÁG

©Klaudia Tiitsmaa

FELOLVAS: ZSIGMOND EMŐKE
RENDEZŐ: CSERI HANNA e.h.
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Cita Högnabba-Lumikero
a FinnAgora igazgatója

A finn weird irodalom egyik kiemelkedő alak-
ja. Számos irodalmi díjat nyert, a kritikusok 
és az olvasók egyaránt elismerik munkáját. 
Műveit összesen 19 nyelvre fordították le, va-
lamint a nagy sikerű Iron Sky című film for-
gatókönyvében is közreműködött. Ő az első, 
komolyabb nemzetközi sikert elérő finn tudomá-
nyos-fantasztikus író, aki fontos szereplője volt 
a 80-as és 90-es évek irodalmi szcénájának 
is. Első regénye, a Naplemente előtt nem lehet 
2000-ben Finlandia irodalmi díjat nyert.

Sinisalo művei új prespektívából nézik a világot, amelyben élünk. 
A Nap magja spekulatív szatíra egy – A szolgálólány meséjét idéző 

– jóléti államról, ahol a nők vagy tenyészállatok vagy kitaszítottak.

Finn Euszisztokrata Köztársaság, 2013. A társadalmi stabilitás 
és a közegészségügy ma a legfontosabb értékek. Bármi, ami 
örömet vagy függőséget okoz, szigorúan tilos: a számítógép, 
a mobiltelefon, a kávé, és az egyik legveszélyesebb drog, 
a csilipaprika. Egyetlen kivétel a szex; a nemi élet elosztása 
a legfontosabb fogyasztási termék. E célból a kormányzati tu-
dományos testület egy új emberi alfajt hozott létre, amely min-
dig alázatos, befogadó és odaadó. Korábban ezeket az élőlé-
nyeket nőknek hívták. (G. Bogár Edit fordítása)

A Nap magja

JOHANNA SINISALO (1958)

FINNORSZÁG

FELOLVAS: BÍRÓ KRISZTA
RENDEZŐ: SIFLIS ANNA e.h.
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Normandiában született. Egyetemi tanulmá-
nyait Párizsban, a nagy hírű École Normale 
Supérieure-ben, majd a Sorbonne Nouvelle 
egyetemen végezte. 2008-tól három évig Bu-
dapesten élt, dolgozott francia lektorként az 
Eötvös Kollégiumban, és beállt gyakornoknak 
a Schilling Árpád vezette Krétakör társulathoz. 
Legutóbbi, 2017-ben megjelent L’Art de perdre 
(A vesztés művészete) című regénye számos 
rangos irodalmi elismerést hozott neki, köztük 
a középiskolások Goncourt-díját. Ír, tanít, szín-
házat csinál.

Lebilincselő elbeszélés a Nyugati pályaudvar sínei mentén álló 
ház lakóiról, egyben bevezetés a 20. század második felének ma-
gyar történelmébe. Francia regény – magyarországi színterekkel. 
Logikus választás, nem?

A Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán a fiatal francia írónő 
első magyarul megjelent regénye – mi sem természetesebb, hiszen 
a cselekmény, amelynek helyszíne Budapest, a Mándy család 
több generációjának életén (és már a címben is jelzett irodalmi, 
kulturális referenciákon) keresztül vezet a második világháborútól 
a posztkommunista időszakig. (Kovács Veronika fordítása)

Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán

ALICE ZENITER (1986)

FRANCIAORSZÁG

FELOLVAS: CSUJA IMRE

G
EH

EIM
EN

Gert Loosen
Néderlandisztika Tanszék, Debreceni Egyetem

Eredeti nevén Christa Widlund-Broer. Zongoráz-
ni tanult, emellett pszichológiát is végzett, je-
lenleg pszichoanalitikusként dolgozik. Az írónő 
1988-ban debütált néhány versével a Maatstaf 
című holland irodalmi folyóiratban, majd 1991-
ben látott napvilágot első kötete Soldatenlie-
deren (Katonadalok) címmel, amely elnyerte a 
C. Buddingh’-díjat. 1994-ben jelent meg első re-
génye Het meesterstuk (A mesterdarab) címmel, 
melynek alapjául Mozart Don Giovanni című 
operája szolgált. Legutóbbi, Want de avond 
(Mert az este) című művének középpontjában is 
a komolyzene, a veszteség, a gyász feldolgozása 
és a megöregedés áll.

A szereplők pszichológiája, a zene és az európai történelem össze-
fonódik egymással A titokban. Enquist műve rávilágít annak fon-
tosságára, hogy megértsük a művészet, a zene és az irodalom által, 
mi is köt bennünket össze.

A náci hadsereg megszállja Hollandiát. Egy tehetséges kislány 
zongoratanárát haláltáborba hurcolják. Wanda felnő, ünne-
pelt zongoraművész lesz, magánélete összeomlik. Betegsége 
miatt abba kell hagynia előadóművészi pályáját. Édesanyja 
a halálos ágyán tárja fel előtte születése titkát. A holland író-
nő regényében élet és művészet konfliktusa, az emlékezés és 
a felelősségvállalás elkerülhetetlensége szövődik megrázó tör-
ténetté. (Törő Krisztina fordítása)

A titok

ANNA ENQUIST (1945)

HOLLANDIA

©Bianca Sistermans

FELOLVAS: TAKÁCS NÓRA DIÁNA
RENDEZŐ: DYSSOU BONA e.h.

Florent Héridel
kulturális attasé
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Az izraeli írónő és forgatókönyvíró Kfar Saba-ban 
született perzsa zsidó családba. Harmadik re-
génye, a Visz a víz, melyet már húsznál is több 
nyelvre lefordítottak, különösen azután lett is-
mert, hogy cenzúrázták Izraelben az iskolai 
tantervből, mivel túlságosan érzékeny témákat 
érint. Magyarul megjelent könyvei: Lakodalmaink 
(2004) és Visz a víz (2019). Jelenleg Tel Avivban él.

Többünkkel előfordult már, hogy titkolnunk kellett a családunk 
elől, hogy kibe szerettünk bele – de az kevesekkel, amikor ez a 
titok élet-halál kérdésévé vált. Az irodalom utánozza az életet, 
ami utánozza az irodalmat: egy igazi közel-keleti Rómeó és Jú-
lia történet ez, az egyik első olyan magyarra fordított könyvből, 
amelyet szefárd származású izraeli írónő írt.

Amikor Liat, egy izraeli egyetemista egy szürke őszi délutánon 
megismerkedik Hilmivel, a tehetséges palesztin festővel egy 
manhattani kávéházban, kezdetét veszi egy szenvedélyes, 
titkokkal és szorongásokkal teli szerelem. Hamar ráébrednek, 
hogy csak New Yorkban, a közel-keleti határok nélkül lehet 
a szerelmük határtalan. Két ember közös álmainak története 
a szabadságról, ami erősebb a honvágynál, a családi elvá-
rásoknál, a kegyetlen politikai realitásnál és a háborúk talán 
soha be nem gyógyuló traumáinál. (Varga Krisztina fordítása)

Visz a víz

DORIT RABINYAN (1972)

IZRAEL

©Isaac Shokal

FELOLVAS: HÁMORI GABRIELLA
RENDEZŐ: MÁCSAI PÁL
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Tada Sanae
a Japán Alapítvány Budapesti Irodájának igazgatója

Japán egyik legkiemelkedőbb női thriller- és 
bűnügyi szerzője. Már gyerekként rajongott 
olyan krimiírókért, mint Higashino Keigo, Miya-
be Miyuki és Agatha Christie. Főállású háziasz-
szonyként új kihívásra vágyott, így lett belőle 
író 31 éves korában. 2005-ben forgatókönyvíró 
versenyen debütált. Számtalan díjat nyert el, 
többek között 2012-ben A tenger csillagai című 
novellájával a Japán Krimiírók Egyesületének 
díját. Minato Kanaét az iyamisu stílus (olyan 
bűnügyi regény, mely elolvasása után napokig 
kellemetlen érzést hagy az olvasóban) király-
nőjének is tartják.

Miért vannak titkaink? Hogyan értenek félre minket titkolózá-
sunk miatt? Mikor és miért jön el az a pillanat, amikor színt aka-
runk vallani? Ezeket a kérdéseket járja körül Minato Kanae, Ja-
pán egyik legkedveltebb krimiírónőjének megható története.

A hatodikos Jóhei szüleivel él Japán egyik halászfalujában. Apja 
egy nap vásárolni megy, de nem tér haza, ezért Jóhei és édes-
anyja a keresésébe kezd. Hiába a rendőrség és a falubeliek 
segítsége, nincsen előrelépés a nyomozásban. A családra ínsé-
ges idők járnak, az anya fizetéséből kevéske betevő jut Jóheiék 
asztalára. Ezért a fiú úgy dönt, horgászással segít előteremteni 
a vacsorára valót. A mólón ismeri meg az „öreget”, aki eleinte 
csak apró ajándékokkal próbál kedveskedni a családnak, ám 
lassan kiderül, hogy a jótékonykodás mögött egészen más szán-
dék húzódik. (Hrabovszky Dóra fordítása)

A tenger csillagai

MINATO KANAE (1973)

JAPÁN

©Bungeishunju Ltd

FELOLVAS: NOVKOV MÁTÉ
RENDEZŐ: MARÓTHY ZORKA e.h.

Büchler Tamás
az Izraeli Kulturális Intézet igazgatója
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Író, újságíró, publicista, a krakkói Jagelló Egyetem 
lengyel szakán végzett. A hetvenes években az an-
tikommunista ellenzék aktivistája. Földalatti saj-
tóorgánumok alapítója, szerzője. 1980-ban részt 
vett a Szolidaritás és a Független Diákszövetség 
létrehozásában, 1987–90 között a Szabad Európa 
Rádió párizsi tudósítója. Íróként 1989-ben debütál 
a Jak woda (Mint a víz) című regénnyel, amelyért 
megkapja az akkoriban legnagyobb presztízs-
nek örvendő irodalmi kitüntetést, a Kościelski-dí-
jat. Hét regény, két elbeszéléskötet és hét publi-
cisztikai-esszéisztikus mű szerzője.

Az Irodalom Éjszakájára egy megrázó regényrészletet hoztunk 
nektek. Ebben az apa és fia közti beszélgetésben lelepleződnek 
a titkok, elhallgatott igazságok, kirajzolódik a félelem anatómiá-
ja, a rettegés légkörének személyiségtorzító, aljas mechanizmusa. 
A múlttal való szembesítés, szembesülés fájdalmas, de ebben 
a fájdalomban sok minden keveredik: a harag, a szégyen, de a ki-
mondás felszabadító érzése, az együttérzés és szeretet is.

Elementáris XX. századi tablót tart kezében az olvasó.  Egy 
család történetén keresztül járjuk be az 1900-as évek elejétől 
a 2000-es évtized végéig tartó bő száz esztendőt. E fikcióval 
kevert dokumentumregényben sorsok tárulnak fel előttünk, 
küzdenek a múlttal, saját hibáikkal, döntéseikkel, a politi-
ka teremtette alattomos helyzetekkel. A zsidó származású és 
a rendszerrel együttműködő Benedykt, illetve a katolikus, bör-
tönt is megjárt ellenálló Zuzanna házassága mély kérdéseket 
vet fel: vajon lehet-e bárkinek is igaza, amikor az ember pusz-
tán a történelem játékszere? (Németh Orsolya fordítása)

A velünk élő múlt

BRONISŁAW WILDSTEIN (1952)

LENGYELORSZÁG

©Krzysztof Dubiel

FELOLVAS: MÁTHÉ ZSOLT
RENDEZŐ: ANTAL BÁLINT e.h.
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Őexc. Vytautas Pinkus
a Litván Köztársaság nagykövete

Pszichológiát és filozófiát tanult a vilniusi egyete-
men. 1977-ben jelent meg az első novelláskötete. 
A hírnevet A kígyó pillantása című regénye (1981) 
hozta el számára, amelyet 16 nyelvre fordítottak 
le. 1986 őszén turistaútra ment Németországba, 
és soha nem tért vissza. Ő volt az utolsó író, aki 
a szovjet korszakban emigrált Litvániából. Nyolc 
könyv szerzője, írt néhány filmforgatókönyvet is. 
Nyelvezete rendkívül gazdag, szüzséi gyakran 
az abszurd határát súrolják. Jelenleg az USA-
ban él, és fotósként dolgozik.

Titok. Mi lehet érdekesebb egy fel nem fedett titoknál? A litvánok 
hosszú évekig nehezen férhettek hozzá a nemkívánatos szerző-
nek számító Saulius Tomas Kondrotas titkaihoz. Fedezzétek fel 
a litván irodalom egyik gyöngyszemét!

A regény egy 19. század végi litván család történetét meséli. 
A cselekmény azonban nem egyenes vonalú, hanem megle-
hetősen kusza. A valósághű események groteszk néprajzi je-
lenetekkel, mítoszokkal és látomásokkal keverednek, abszurd 
elemekkel fűszerezve. A cselekmény egy valós történeten ala-
pul, de az írót inkább az ember gondolkodásának belső folya-
matai, mitológiai tudatalattija és a sorsa érdekli. Maga a szerző 
a könyvet a szerelemről írt tanulmányként jellemezte. De akár egy 
embernek a belső démonjai elleni küzdelmeként is értelmezhetjük. 
(Bojtár Endre fordítása)

A kígyó pillantása

SAULIUS TOMAS KONDROTAS (1953)

LITVÁNIA

FELOLVAS: PATKÓS MÁRTON
RENDEZŐ: FODOR ORSI e.h.

Joanna Urbańska
a Lengyel Intézet igazgatója
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Budapesten született, kisebb megszakítások-
kal azóta is ott él. Filozófiát és esztétikát ta-
nult, ösztöndíjas volt Bécsben, Berlinben és 
Wuppertalban. Monográfiát jegyzett Celan-
ról és Rilkéről, számos kritikát írt kortárs iro-
dalomról és képzőművészetről. A Jerikó épül 
a hatodik regénye.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a EUNIC magyarországi 
klaszterének tagjaként minden évben részt vesz az Irodalom Éjsza-
kája című rendezvény szervezésében. Budapest és Debrecen mel-
lett kulturális intézeteinken keresztül a szófiai, prágai, New York-i és 
pozsonyi rendezvényekbe is bekapcsolódunk.

A Jerikó épül autofikció, családtörténet, kultúrfilozófiai Baedeker, 
(kor)dokumentum, vallomásos líra, művészet- és irodalomelmélet, 
olvasónapló, memoár, nekrológ és negatív teológia, de talán el-
sősorban – regény, mégpedig olyan regény, amelynek formája e 
forma krízisének tudatában jön létre, rombolódik le, majd szüle-
tik újjá ismét. Egy magánélet története, amely azonban csak tá-
gabb kontextusban értelmezhető, amely kontextus ugyanakkor 
szintén egy privát szűrő közvetítésében jelenik meg – és így to-
vább a végtelenségig. Az út hozzávetőlegesen az élet keletkezé-
sétől egyetlen marék hajcsomóig, Jerikótól Auschwitzig tart.

Jerikó épül

BARTÓK IMRE (1985)

MAGYARORSZÁG

Schőberl Márton
a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkára

FELOLVAS: MÁCSAI PÁL
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Tarján Edina
a British Council Hungary kulturális programmenedzsere
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Japánban született, 1960-ban költözött az 
Egyesült Királyságba. 1989-ben a Napok rom-
jai című regényéért Man Booker-díjat ka-
pott. Ne engedj el című regényét (2005) 
a Time magazin beválogatta a száz legjobb 
angol nyelvű regény közé. 2017-ben elnyerte az 
irodalmi Nobel-díjat, mivel regényeiben óriási 
érzelmi erővel tárja fel a világgal való csalóka 
kapcsolódásunk mögötti mélységet. Ishigurót az 
emlékek foglalkoztatják, főszereplői a múlt fel-
dolgozásával, az emlékezés segítségével próbál-
ják betölteni a szeretteik elvesztése okozta űrt.

Ishiguro a sokszínű kortárs brit irodalom egyik legismertebb 
képviselője. A jellegzetes szöveg a szokatlan környezetben, mű-
vészek közreműködésével garantáltan különleges élményt nyújt.

Különös körülmények között nevelkednek a világtól elzárt magán-
iskola, Hailsham növendékei. Ahogy múlnak az évek, az idillinek 
tetsző elszigeteltségben lassan ráébrednek, hogy a háttérben 
sötét titok bújik meg. Az egykori diák, Kathy, harmincas évei ele-
jén idézi fel hailshami emlékeit, amikor felbukkan az életében két 
régi iskolatársa, Ruth és Tommy. A megtévesztő egyszerűséggel 
kibontakozó mű rendkívüli érzékenységgel tárja elénk a remény 
és az elfogadás időtlen drámáját. Ishiguro újszerű megközelítés-
ben vizsgálja egy napjainkban igen aktuális társadalmi kérdés 
erkölcsi szempontjait. (Kada Júlia fordítása)

Ne engedj el

KAZUO ISHIGURO (1954)

NAGY-BRITANNIA

©Jeff Cottenden

FELOLVAS: RADNAY CSILLA m.v.
RENDEZŐ: FODOR ORSI e.h.
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Drezdában született. A rendszerváltás után orvosi 
tanulmányokat folytatott, majd 2004-ig egy kór-
ház baleseti osztályán dolgozott. Ezt az állását 
írói pályafutása miatt adta fel. Számos esszét és 
elbeszélést írt, első regénye 2000-ben jelent meg. 
Legismertebb műve, A Torony a rendszerváltás 
egyik legfontosabb regénye Németországban. 
Számos szakmai kitüntetést kapott, köztük az In-
geborg-Bachmann díjat 2004-ben és 2008-ban 
a Német Könyvdíjat.

A Torony történet egy mára már elsüllyedt országból. Hallgasson 
az Irodalom Éjszakáján részleteket a német rendszerváltás korszak-
alkotó regényéből, egy olyan országról, ahol az állam sok mindent 
elhallgatott, ahol a Stasi (az NDK állambiztonsági szerve) a polgá-
rok minden titkát tudni akarta, és ahol ők megpróbálták ezeket 
maguknak megőrizni. Márpedig Richard Hoffmannak sok titka volt…

NDK, Drezda a 80-as években: a lakosság beletörődött a meg-
változtathatatlannak látszó szocialista rendszerbe. A kórhá-
zi nővér Anne, sebész férje, Richard Hoffmann és idősebb fiuk, 
Christian történetét meséli el a regény, mely a város egy villa- 
negyedében játszódik. A mindennapokat áthatják a titkok és 
hazugságok, az apa házasságtörése, a Stasi hosszúra nyúló ár-
nyéka. Megható, szeretetteli és drámai jelenetekkel rajzolja meg 
Tellkamp a széthulló NDK képét. A történetben egy család tagjai 
haladnak az 1989-es forradalom felé, ki valódi résztvevőként, ki 
csak sodródva. (Kurdi Imre fordítása)

A Torony

UWE TELLKAMP (1968)

NÉMETORSZÁG

©Sven Döring

FELOLVAS: VAJDA MILÁN
RENDEZŐ: ANTAL BÁLINT e.h.
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Petke Emese
a Norvég Nagykövetség munkatársa
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1983-ban kezdte pályáját. Sikeres gyerek- és 
ifjúsági könyveit követően 1987 óta mintegy húsz, 
felnőttek számára írt műve jelent meg. Regénye-
iben előszeretettel tárgyal gyakran elhallgatott 
tabutémákat. Eddigi legmerészebb vállalkozá-
sa az Örökség című regény, melynek keretét az 
édesapja halálakor kirobbant örökösödési vita 
adja. Megjelenésekor nagy indulatokat kavart 
a norvég irodalmi közéletben, húga bosszúre-
génnyel vágott vissza egy évvel később.

Bergljot a diszfunkcionális család becsülete fölött őrködő kény-
szerű hallgatás béklyóiban vergődve egyszer csak felismeri, 
hogy a családjáról szóló saját történetének kendőzetlen elme-
séléséhez bizony bátorság és őszinte szavak kellenek, még ha 
olykor bántóan hatnak is.

A regény a legidősebb nővér, Bergljot történetét beszéli el és a két 
nyaraló elosztása körül kavargó családi konfliktust anya és négy 
gyermeke között. Az anyagi viszály hátterében azonban a szála-
kat egy sokkal elemibb feszültség mozgatja, mely Bergljot trau-
matikus gyermekkorára nyúlik vissza. A két éven át elszenvedett 
atyai zaklatással nemcsak a kislány szülei, hanem a már felnőtt 
két kisebb húg sem képes szembesülni. (Kertész Judit fordítása)

Örökség

VIGDIS HJORTH (1959)

NORVÉGIA

©Agnete Brun

FELOLVAS: FÜR ANIKÓ
RENDEZŐ: BENKŐ CLAUDIA e.h.

Dr. Evelin Hust
a Goethe-Institut Budapest igazgatója
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Pisában született. Több elbeszélésgyűjtemény 
megírása után végül két kisregénye, a Requiem 
(1992) és a Sostiene Pereira (Állítja Pereira, 1994) 
hozta meg számára a nemzetközi sikert. Ta-
bucchi remek irodalomkritikus és egyetemi ta-
nár volt, aki kiválóan ismerte a portugál nyelvet 
és irodalmat, azon túl, hogy Pessoát fordította. 
Egyedi stílusában megírt és titokzatossággal 
áthatott műveiben erős polgári elköteleződés 
érezhető. Bár 2012-ben elhunyt, műveit azóta is 
fordítják, és mostanra már 18 nyelven olvashatók.

A Rébusz egy titkokkal és váratlan fordulatokkal teli történet, 
melyben a rejtélyek behálózzák az olvasót, aki csak úgy szaba-
dulhat, és oldhatja fel ezt a roppant kuszaságot, ha átlátja azt, 
és a részletekből összerak egy egészet.

1985-ben adták ki a Piccoli equivoci senza importanza (Más 
elbeszélések) című elbeszéléskötetét, amely rövid időn belül 
több elismerést kapott. A tizenegy elbeszélés között szerepel 
a Rébusz is, amely, csakúgy, mint a másik tíz elbeszélés, az élet 
megszámlálhatatlan titkára próbál magyarázatot találni. A mű 
főszereplője egy sofőr, akinek egy titokzatos nővel kell hosszú 
útra kelnie. Ám minél inkább haladunk előre az elbeszélésben, 
a cselekmény annál kuszábbá válik, s így születik meg végül 
az igazi talány. (Lukácsi Margit fordítása)

Rébusz

ANTONIO TABUCCHI (1943 – 2012)

OLASZORSZÁG

FELOLVAS: BORSI-BALOGH MÁTÉ
RENDEZŐ: SIFLIS ANNA e.h.
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João Miguel Henriques
a Camões Intézet Portugál Nyelvi Központ igazgatója
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Író, fordító, irodalomkritikus, szerkesztő. Első re-
gényét, amely As Primeiras Coisas (Az első dol-
gok) címmel jelent meg 2013-ban, számos díjjal 
jutalmazták, többek között PEN Narratíva díjjal 
és José Saramago díjjal. 2016-ban a Ten New 
Voices from Europe írói közé választották. Má-
sodik regénye, a Hoje Estarás Comigo no Pa-
raíso (2017) (Ma velem leszel a paradicsomban) 
két díjat is hozott írójának: a Tabula Rasa díjat, 
és a portugál nyelvű irodalmak Oceanos díját. 
Műveit számos nyelvre lefordították.

A Camões Intézet idén is örömmel vesz részt a nagyszerű Iroda-
lom Éjszakáján Budapesten és Debrecenben, hogy magyar nyel-
ven közvetítse a kortárs portugál irodalom legrejtettebb „titkait”.

A szerző egy izgalmas nyomozás keretében annak nyomába 
ered, hogy miért gyilkolták meg unokatestvérét, João Jorge-t 
a 80-as évek elején. Az elbeszélő e nyomozás segítségével feli-
dézi a saját gyermekkorát, és a család, az apa, a szűk környezet 
ismerős alakjainak, a gyarmatokról többnyire kényszerűség-
ből hazatérők sorsának bemutatásával próbálja rekonstruálni 
a történteket. A történések újraélésében, az emlékek mozaiksze-
rű összeillesztésében a legkülönfélébb eszközöket használja az 
író: archív, levéltári dokumentumokat, bírósági aktákat, család-
tagok és barátok vallomásait, személyes élményeket és a fikciót 
hívja segítségül, hogy a szövevényes múltból kibogozza a fiú ér-
telmetlen halálának okát. (Lukács Laura fordítása)

Ma velem leszel a paradicsomban

BRUNO VIEIRA AMARAL (1978)

PORTUGÁLIA

©Eduardo Martins

FELOLVAS: FELHŐFI-KISS LÁSZLÓ m.v.
RENDEZŐ: CSERI HANNA e.h.

Michele Sità
az Olasz Kultúrintézet munkatársa
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A szépirodalom mellett újságírással is foglal-
kozik, több neves irodalmi folyóirat szerzője és 
szerkesztője. 2003-ban jelent meg Egy Chelba-
san emlékiratai című terjedelmes epikus költe-
ménye. Az Ölj meg! című második regényét, mely 
magyarul is megjelent, további három regény 
követte. Tíz éve Svetlana Cârstean költőtársával 
létrehozta az „Olvasás-inkubátor” oktatási-iro-
dalmi projektet, amely az olvasást népszerűsíti 
fiatalok körében.

Ana Maria Sandu a fikció és a vélt realitás olyan egyedi és bonyo-
lult hálózatát teremti meg, hogy elbizonytalanítson saját minden-
napjaink valóságában is. Egyszerre elborzaszt és fogódzót nyújt…

Az Ölj meg! két nő kapcsolatáról szóló izgalmas és bensőséges 
hangvételű regény. A hatvanas éveiben lévő idősebb nő maga 
mellé veszi Ramonát, a kiszolgáltatott diáklányt, majd annak 
fiatalságát kihasználva újraéli élete szerelmi történeteit. A kez-
deti békés együttélés gyorsan fullasztó érzelmi zsarolásba vált 
át, amiben a lányt fokozatosan megfosztják személyiségétől. 
(Koszta Gabriella fordítása)

Ölj meg!

ANA MARIA SANDU (1974)

ROMÁNIA

©Robert Petreanu

FELOLVAS: JÓZSA BETTINA m.v.
RENDEZŐ: ANTAL BÁLINT e.h.
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Javier Valdivielso Odriozola
a Cervantes Intézet igazgatója
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Guadalajarában született, egyike a nemzet-
közileg leginkább elismert spanyol íróknak. 
A Complutense Egyetemen spanyol filológia 
szakon diplomázott, majd irodalomtanárként 
különböző iskolákban, illetve az Országos Táv-
oktatási Egyetemen (UNED) adott órákat. Regé-
nyeivel elnyerte a legnevesebb spanyol irodal-
mi díjakat – Alfaguara, Nadal és Planeta díjak 

–, zömüket különböző nyelvekre lefordították, 
így például magyarra is.

A titoknál sokkal nyugtalanítóbb tud lenni, ha az ember csupán 
sejti létezését. Clara Sánchez regénye így válik letehetetlenné, 
az írónő mesteri elbeszélésmódjának köszönhetően. Várunk, hogy 
megoszthassuk veled irodalmunk legjavát.

Mi rejtőzik a csend, a sírás, egy pillantás mögött? Az ösztön az, ami 
Verónicát arra az elhatározásra készteti, hogy felkutassa saját 
családtörténetét és kiderítse, mi áll a háttérben. A kezdő lépést 
egy fénykép felfedezése adja, amelynek hátoldalán egy név áll: 
Laura. A regény egyes szám első személyben íródott két elbeszélő-
vel – Clara Sánchez fejezetről fejezetre ismerteti meg az olvasóval 
a második főszereplőt és a család történetében lappangó titkot. 
(Dornbach Mária fordítása)

Lépj be az életembe

CLARA SÁNCHEZ (1955)

SPANYOLORSZÁG

FELOLVAS: KÓKAI TÜNDE
RENDEZŐ: MARÓTHY ZORKA e.h.
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Szociológiát hallgatott Zürichben és Madrid-
ban. A Neue Zürcher Zeitung szerkesztője volt, 
majd 2010-től a Tages-Anzeiger magazinjánál 
dolgozott. A Svájci Újságíró-iskola docense volt. 
2015 és 2017 között Washingtonból küldte a po-
litikai és társadalmi életről szóló tudósításait a 
Tages-Anzeigernek és a Süddeutsche Zeitung-
nak. 2018 óta ismét a Neue Zürcher Zeitung mun-
katársa. 2016-ban megjelent könyvét a Svájci 
Könyvdíjra is jelölték.

Mindenkinek vannak családi történetei, van családtörténete. 
Olykor a múltról jobb lenne nem is tudni. Batthyány mégis felderíti 
családja sötét titkát. De ez az őszinte könyv sokkal többről szól.

A magyar származású Sacha Batthyány nagynénje a II. világ-
háború végének egyik legszörnyűbb náci bűntettébe kevere-
dett bele. Hogy pontosan mi történt, mindmáig tisztázatlan. 
Batthyányt kutatása elvezeti a régi Magyarországra, a háború 
utáni Ausztriába, a mai Svájcba, a Gulag szibériai lágereibe, 
egy pipázó pszichoanalitikus díványára és egy auschwitzi túl-
élő Buenos Aires-i nappalijába. Útja során felfedez egy titkot, 
és hirtelen máshogy kezdi látni családját és saját magát is. 
(Blaschtik Éva fordítása)

És nekem mi közöm ehhez?

SACHA BATTHYÁNY (1973)

SVÁJC

©Maurice Haas

FELOLVAS: ZNAMENÁK ISTVÁN

TA
J

O
M

S
T

V
O

Ildikó Siposová
a Szlovák Intézet igazgatója

Kassai születésű szlovák író. A pozsonyi Co-
menius Egyetem esztétika, valamint szlovák 
nyelv és irodalom szakán végzett, jelenleg rek-
lámszakemberként dolgozik. Alkotómunkássá-
ga a kortárs szlovák irodalom különleges szín-
foltját képezi. Már több mint kilenc alkalommal 
időzött Afrikában, amely különleges mondavi-
lágát is ihlette. Könyve, A gyógyító méltán nyer-
te el 2007-ben az egyik legrangosabb szlovák 
irodalmi díjat, az Anasoft literát.

Mágikus realizmussal átitatott novellát tart kezében az olvasó, 
mely egy titokzatos afrikai világba vezet, de a kontinens csupán 
szimbóluma legbensőbb titkaink megtestesülésének.

A gyógyító (2006) bár Afrika-ihletésű novelláskötet, mégsem 
a fekete kontinens egzotikus reáliáit mutatja be elsősorban. Afri-
ka csupán hátteret szolgáltat az író számára, hogy a könyv szo-
katlan csattanói elnyerhessék valós értelmüket. A történetek nem 
az afrikai dzsungel misztikus sűrűjébe kalauzolnak el bennünket, 
sokkalta inkább az emberi elme és lélek tekervényes hálójába 
engednek betekintést, mely – valljuk be – nem kevésbé titokzatos 
és fülledt, mint a jó öreg Afrika. (Tóth Annamária fordítása)

Kétségbeejtően gyönyörű élet

MAREK VADAS (1971)

SZLOVÁKIA

©Peter Anderovský

FELOLVAS: FICZA ISTVÁN
RENDEZŐ: DYSSOU BONA e.h.

Hambuch Dóra
a Svájci Nagykövetség munkatársa
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A kortárs török prózaírás kiemelkedő alakja, a 
Mersin megyében található Arslanköyben szü-
letett. A „Tigris” Falusi Intézetben töltött évei 
után egy ideig tanítóként, azután az ankarai 
Gazi főiskolán tornatanári oklevelet szerezve 
tanárként dolgozott, közben szülőföldjén fol-
klórkutatásokat is végzett. Jó ideje csak az a 
írásnak él. 1971-ben napvilágot látott első no-
velláskötete óta mintegy harminc könyve jelent 
meg. Novellái svédül, lengyelül németül, franci-
ául és angolul is olvashatók.

Osman Şahin novellája a még mindig egzotikusnak számító „vi-
déki Törökország” életével, a merev társadalmi szabályokkal 
és tragikus egyéni sorsokkal foglalkozik. A fehér ökör története 
a nem is oly távoli múltba, az agák irányította parasztfalvak vilá-
gába enged betekintést.

Osman Şahin műveiben Délkelet-Törökország, a Tigris és az Euf-
rátesz forrásvidéke ősi hagyományokat őrző világának figurái és 
konfliktusai a realizmus és a líra megkapó ötvözetében jelennek 
meg. A fehér ökör című elbeszélés az 1984-es Velencei Filmfesztivá-
lon díjazott Erdal Kıran rendezte film, A tükör alapjául szolgált.

A fehér ökör

OSMAN ŞAHIN (1940)

TÖRÖKORSZÁG
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RÉSZTVEVŐ KULTURÁLIS INTÉZETEK ÉS NAGYKÖVETSÉGEK
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A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A programfüzet szerkesztése június 13-án lezárult. Az esetleges változások miatt kérjük, kísérje 

figyelemmel az Irodalom Éjszakája honlapját, Facebook- vagy Instagram-oldalát!
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Szeretne értékes könyvcsomagot nyerni? Kövesse figyelem-
mel a felolvasásokat az Irodalom Éjszakája Facebook-olda-
lán vagy honlapján! 

Az irodalomejszakaja.hu weboldalon megtalálja az adott na-
pon elhangzó szövegekre vonatkozó kérdéseket. Ha másnap 
délelőtt 10 óráig legalább 3 kérdésre elküldi a helyes választ 
az irodalomejszakaja@gmail.com emailcímre, esélyessé válik 
a nyereményre. Sorsolás naponta, a szerencsés nyerteseket 
egész nyárra ellátjuk olvasnivalóval.
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