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 KÖSZÖNTŐ

 Az elmúlt évek során Debrecen olyan városfejleszté-
si koncepció mentén indult el, amely nem csak a gazdasági, 
egészségügyi, oktatási szereplőket, hanem a lokális társadal-
munkon keresztül a kultúra szegmensének képviselőit és köve-
tőit is lépésváltásra ösztönzi.
 Ez olyan inspiráció, ami mára elkerülhetetlen, és arra 
sarkall bennünket, kultúraközvetítőket, hogy a korábbinál még 
színesebb és még sokoldalúbb programkínálattal, közösségi él-
ménnyel találja meg a kultúra iránt érdeklődőket. A sokszínűség 
mellett nagyon fontos szempont lett a kulturális élmények minő-
ségi változtatása is, amely a minél szélesebb kör megtalálása 
mellett tartalmas és igényes szolgáltatásként akár több stílus, 
több művészeti ág együttes ötvözését is kínálja.
 Ezért fontos számunkra, hogy olyan értékteremtő prog-
ramokhoz csatlakozzunk, mint az Irodalom Éjszakája kezdemé-
nyezés, ami már a 2006-os prágai indulását követően 2016-ban 
Budapesten is elérhető volt, most 2019-ben első vidéki városként 
Debrecenben is részesei lehetnek az érdeklődők. A Csokonai Nem-
zeti Színház szervezésében 23 debreceni színhelyen, a színház 23 
színészének a tolmácsolásában ismerhetjük meg és hallhatjuk 
kortárs szerzők műveit, és kaphatunk ízelítőt napjaink irodalmi ér-
tékeiből úgy, hogy egyben játékra is invitáljuk a publikumot.
 Debrecen kulturális programkínálata az év első hónap-
jaitól hívja és várja közönségét, ami 2019-ben hosszú és érdekfe-
szítő utazásra invitál a kultúra világában, sok élményt adó állo-
mással, mint amilyen a tavaszt hozó márciusi Irodalom Éjszakája.

KOMOLAY SZABOLCS
alpolgármester
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 ELŐSZÓ

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

NAGY GABRIELLA
az Irodalom Éjszakája kurátora,

a Litera főszerkesztője



LUCIE ORBÓK
az EUNIC Hungary elnöke,
az Irodalom Éjszakája projekt vezetője

 IRODALMI KÓSTOLÓ AZ ÖNÖK RENDEZÉSÉBEN

 Amikor három éve először szerveztük meg az Iroda-
lom Éjszakáját Budapesten, kellemesen meglepett bennün-
ket a résztvevők óriási érdeklődése. Prágához képest, ahol az 
Irodalom Éjszakája 2006-ban született meg, és ahol már ha-
gyományos eseménynek számít, a kulturális programokban 
bővelkedő Budapestre tíz év késéssel jutott el. Már 2016-ban 
arról álmodtunk, milyen jó lenne ezt az irodalmi happeninget 
kiterjeszteni más városokra is (pl. Csehországban több mint 20 
városban kerül megrendezésre). Elég volt 3 év, és köszönhetően 
nagyszerű partnereinknek és odaadó munkájuknak, az Iroda-
lom Éjszakája első alkalommal a fővároson kívül is megrende-
zésre kerül. És nem véletlen, hogy éppen itt, Debrecenben!
 Százféle lehetőség kínálkozik arra, hogy milyen útvo-
nalon teszik meg világirodalmi sétájukat március utolsó csü-
törtökén. És éppen ebben rejlik az Irodalom Éjszakája varázsa. 
Miközben mi egy gazdag menüt állítunk össze, annak eldön-
tése, hogy aznap este mit is kóstolnának, csakis az Önök vá-
lasztásán múlik. Önök azok, akik ennek az egyedülálló irodal-
mi happeningnek a főszereplői, Önök azok, akik megtervezik 
az útvonalukat, melynek során nyolc helyszínt látogathatnak 
végig. Akár kedvenc színészeiket követik a Csokonai Színház-
ból, akár Debrecen még ismeretlen zugait szeretnék felfedezni, 
egész biztosan különleges élményekkel teli éjszaka vár Önökre.
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 KÖSZÖNTŐ 

 Aligha van felszabadítóbb érzés, mint mikor kizökken-
hetünk egy kis időre a hétköznapok rendjéből, napi teendőink 
vágányáról. Hacsak nem az, mikor a hétköznapi rend is meg-
bomlik, átalakul kicsit. Ezek a napok, órák valódi ünnepek!
 Március 28-án, egy átlagos csütörtök estén ilyen ün-
nepre készülünk itt Debrecenben. Ahogyan Budapesten a Rad-
nóti színház színművészei, itt Debrecenben a Csokonai Színház 
huszonhárom színésze kilép a színház falai közül, hogy kiléptes-
se az irodalmat is „rendes” helyéről, a könyvek csendes lapjairól. 
Aznap este kedvenc kávézónkba, éttermünkbe, üzletünkbe, ga-
lériánkba, hétköznapi teendőink helyszíneire belépve velük ta-
lálkozhatunk, amint egy széken ülve kortárs nemzetközi szerzők 
prózáit olvassák fel, ínyenc kínálatot nyújtva számunkra a kortárs 
világirodalomból Angliától Japánig, Norvégiától Törökországig.
 Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy az Iroda-
lom Éjszakája programhoz idén első Budapesten kívüli hely-
színként mi is csatlakozhattunk. Nagy várakozással és szere-
tettel készülünk erre az estére, melynek központi témája idén a 
családi történetek lesznek.
 Mi tehát – reményeink szerint – könnyű kabátot veszünk 
március 28-án, és megtesszük a magunk ünnepi lépését, hogy 
pár óra erejéig lelassuljon az idő, kinyíljon a tér és a hétköznapi 
ügyintézések során keresztül-kasul szaladgált városi utcák tar-
talmas beszélgetésekkel kísért séták helyszínévé alakuljanak át, 
huszonhárom igazi szellemi-lelki töltekező állomással.
 Találkozzunk március 28-án, az Irodalom Éjszakáján!

GEMZA PÉTER
a Csokonai Színház igazgatója



GERT LOOSEN
a Debreceni Egyetem EUNIC-képviselője

 KORTÁRS EURÓPAI IRODALOM DEBRECENBEN

 Az Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyaror-
szági szervezete (EUNIC Hungary) évente visszatérő kulturális pro-
jekteket és más programokat szervez a kulturális együttműködés 
kialakítására. Az idei év különlegessége, hogy az érdeklődők most 
először nem csak a fővárosban vegyülhetnek bele a kortárs euró-
pai irodalmak forgatagába. A Debreceni Egyetem 2017 óta képvi-
seli az európai szervezetben Debrecen városát, így nagy örömmel 
vettünk részt az Európai Nyelvi Koktélbár 2017 után az Irodalom Éj-
szakája 2019 programsorozat szervezésében. 
 Debrecen napjainkban Magyarország és európai régi-
ónk egyik legszínesebb városa. A Debreceni Egyetem a legnép-
szerűbb hazai intézmény a külföldi hallgatók körében: a hallgatók 
hatoda külföldi. A külföldi diákok és munkavállalók szívesen jönnek 
Debrecenbe, ahová nyelvükön és szokásaikon keresztül kultúráju-
kat is magukkal hozzák. A város a levegőjében hordozza a kulturá-
lis sokféleség iránti nyitottságot. A Debrecenben működő kulturá-
lis intézetek a magyar és európai nyelvek, kultúrák és életformák 
elkötelezett közvetítői. Debrecen városa ideális helyszíne az Iro-
dalom Éjszakájának. Az idei rendezvény üzenete a kölcsönös nyi-
tottság és mobilitás: egyrészt magyar nyelven átlépünk az idegen 
nyelvek és irodalmak közegébe és meg tudjuk tapasztalni, hogy 
a világ sokszínűbb, mint valaha. Másrészt az a cél, hogy a szok-
ványos irodalmi programokat kiszakítsuk megszokott közegükből, 
visszatérve a régi irodalmi hagyományokhoz, az érdeklődőket pe-
dig mozgásba hozva különleges élményben részesítsük.
 Az Irodalom Éjszakája jelszavával kívánok érdekes felol-
vasásokat és irodalmi élményeket: „Fedezzük fel a várost, ismerjük 
meg más nemzetek irodalmát!“
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 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐ PARTNERE

 CSOKONAI SZÍNHÁZ

 A Csokonai Színház Debrecen első és legnagyobb kő-
színháza, a Kossuth utca 10. szám alatt. 1915-ben vette fel Csoko-
nai 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 magtárban, színben, fogadóban fellépő ván-
dorszínészek után a ma is álló épületben játszott többek között 
Blaha Lujza és Honthy Hanna, Latabár Kálmán és Csortos Gyula.
 A debreceni színjátszás hosszú és küzdelmes utat járt 
be, míg 1865. október 7-én végre beköltözhetett a Szkalnitzky An-
tal által tervezett, mór és bizánci elemeket tartalmazó, roman-
tikus stílusú állandó épületbe. Az ünnepélyes megnyitó Reszler 
István társulatának előadásában Katona József Bánk bán című 
drámája volt, Gertrudist vendégként Laborfalvi Róza játszotta. 
 „Puritán hitnek ősi városában hiú látványnak nem: – csak 
szellemünknek épülhetett e ház: »azért ez oltár«” – olvasható Jókai 
Mór 1865-ös megnyitóra írt prológja az előcsarnok márványtábláján.
 A Csokonai Színház országosan és nemzetközi szinten is 
elismert színház, jelenleg prózai és operatagozattal működik, és 
rendszeresen műsorra tűz tánc- és mozgásszínházi produkciókat.

 AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐSZERVEZŐJE

 EUNIC

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

Regina Rusz
az Osztrák Kulturális Fórum igazgatója

” ”

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

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

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

A száműzött öreg király

ARNO GEIGER (1968)

AUSZTRIA
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Ezen a különleges éjszakán a látogatók betekintést nyerhet-
nek a Csokonai Színház olyan részébe is, amely eddig zárva 
volt a közönség előtt. A színészbüfé a művészek és alkotók 
életében egy olyan központi helyet tölt be, amely a próbák 
és előadások idején a „nyugalom szigete”.
Bejárat az Ady park felől.

CSOKONAI SZÍNHÁZ (színészbüfé)

4024 Debrecen,
Kossuth u. 10.

40

FELOLVAS:

ZECK JULI



David Maenaut
a Flamand Kormány közép-európai delegáltja

” ”

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

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

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

Jeannot néni kalapja

ERIC  DE KUYPER (1942)

BELGIUM (FLANDRIA)
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A Belga jelenleg a debreceni társasági élet egyik fő köz-
pontja. Nyáron a belső kerthelyiség, az itt található látvány-
konyha és játszótér, illetve a Piac utcai korzóra kihelyezett, 
élőzenés rész jelenti legfőbb vonzerejét. Debrecenben itt 
fogyasztható a belga sörök legszélesebb választéka, illet-
ve egyedüli „lelőhelye” olyan különlegességeknek, mint a 
rózsaborsos bélszínjava, vagy a különböző steakek. Az ét-
terem alsó szintje több kisebb-nagyobb teremből áll, így 
minden asztaltársaság megtalálhatja a számára legfe-
lelőbb helyiséget. A felső szinten 9 szobás exclusive bou-
tique hotel áll a pihenni vágyók rendelkezésére.

BELGA ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

4025 Debrecen, 
Piac u. 29.

20

FELOLVAS:

CSIKOS SÁNDOR



Stéphane Carlier
oktatási és kulturális ügyvivő,
Wallonie-Bruxelles International

” ”

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

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

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

A valóélet

ADELINE DIEUDONNÉ (1982)

BELGIUM (VALLÓNIA – BRÜSSZEL)

fotó:
Stephane Remael
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A DESz24 a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ és a 
Debreceni Egyetemi Színház koprodukciójában létrehozott és 
működtetett kulturális tér. Ahogyan a nevünk is utal rá, szoro-
san együttműködünk a B24 Galériával. Célunk a Debreceni 
Egyetemi Színház programjainak megismertetése a belvá-
rosi közönséggel. Színházi előadások mellett a kortárs kul-
túra minden megnyilvánulási formájára nyitottak vagyunk, 
legyen az koncert, slam poetry vagy performansz.

DESZ 24

4024 Debrecen,
Batthyány u. 24.

50

FELOLVAS:

MAJZIK EDIT



Plamen Pejkov
a Bolgár Kulturális Intézet igazgatója” ”

Hazájában igen népszerű szerző, 12 prózakö-
tetet jegyez. Fantasztikus novelláival, rövid kri-
miket tartalmazó könyvével és kispróza-gyűj-
teményével három bolgár díj birtokosa. Ő írta 
a magyar fordításban Londoni küldetés címet 
kapott – részben önéletrajzi elemekkel átszőtt 

– sok nyelvre lefordított regényt, amelyből an-
gol-bolgár-magyar koprodukcióban nagy-
sikerű film is készült Mission London címmel. 
Magyarul többek között a Testgyomok című 
gyűjteményes kötetben olvashatók a novellái.

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

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

A függetlenség napja

ALEK POPOV (1966)

BULGÁRIA

14
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A több mint 160 éves gimnázium a város szívében, a Nagy-
templom oldalában található. Könnyen megközelíthető 
villamossal, busszal, autóval vagy akár a belvárosi sétá-
lóutcákon keresztül is. Messze földön híres iskolánkban 
a nyelvtanítás és a szakképzés mellett fontosnak tartjuk, 
hogy diákjaink számára közelebb hozzuk a kortárs irodal-
mat és ezen keresztül más kultúrákat is. Örömmel nyitjuk 
meg kapuinkat e különleges kulturális happening előtt és 
várjuk a debreceni közönséget.

DSZC BETHLEN GÁBOR KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

4026 Debrecen, 
Piac u. 8.
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KRÁNICZ RICHÁRD



fotó:
a szerző archívuma 

Lucie Orbók
a Cseh Centrum igazgatója

” ”

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

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

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

Hana

ALENA MORNŠTAJNOVÁ (1963)

CSEHORSZÁG

16



17

A város legnagyobb közművelődési intézményeként kiemel-
kedően gazdag közösségi – kulturális szolgáltatásokat, prog-
ramokat kínál Debrecen és térsége lakóinak, közösségeinek 
és az idelátogató vendégeknek. A Debreceni Művelődési 
Központ Belvárosi Közösségi Házában elsősorban nagyobb 
városi, régiós, országos, illetve nemzetközi rendezvényeket 
szervezünk. Folyamatos érdeklődés kíséri a Belvárosi Galé-
riában rendezett képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítása-
inkat, a Pódiumteremben zajló művészeti, közösségi ren-
dezvényeket, a versenyeket, előadásokat, konferenciákat.

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

4024 Debrecen,
Kossuth u. 1.
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Kreet Paljas
az Észt Intézet igazgatója

” ”

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

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

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

Katicabogarak éve

MUDLUM (1966)

ÉSZTORSZÁG

fotó:
Ruudu Ulas
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Arany János Vojtina ars poétikája c. versének a költészetről val-
lott gondolatai ihlették 1975-ben a Vojtina Bábegyüttes névvá-
lasztását. A Vojtina 1993-tól Debrecen város hivatalos bábszín-
háza, mely nem csupán színházi produkciókkal, de tematikus 
játszóházakkal és kiállításokkal is várja a nézőket. Kiállítóte-
rünkben, Rofusz Kinga illusztrátor és látványtervező kiállítá-
sában várjuk az est folyamán hozzánk érkező közönséget!

VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ

4026 Debrecen,
Kálvin tér 13.
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Cita Högnabba-Lumikero
a FinnAgora igazgatója

” ”

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

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

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

Legkisebb közös többszörös

PIRKKO HELENA SAISIO (1949)

FINNORSZÁG

fotó:
Laura Malmivaara
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Fodrász láncolatunk egyik legkedveltebb szalonja Debrecen 
szívében található. Professzionális férfi-női fodrászaink maga-
san képzett szaktudással szolgálják ki vendégeinket nap mint 
nap. A szépségszakma egy kávézóval lett ötvözve, a galériá-
ban szépülőknek a földszinten különleges kávékat és süte-
ményeket kínálunk. Nyári időszakban nagy terasszal várjuk 
vendégeinket immár 6. éve a közkedvelt Hal köz placcon.

HEDGE HAIR CUT&COFFEE

4025 Debrecen,
Hal köz 3.
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MÉSZÁROS IBOLYA



Florent Heridel
kulturális attasé

” ”

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

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

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

Merre jársz, Bojangles?

OLIVIER BOURDEAUT (1980)

FRANCIAORSZÁG

fotó:
Sandine Cellard

22



23

A Benedek Elek Fiókkönyvtár a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
belvárosi könyvtára. Nemcsak dokumentumok kölcsönzését, 
helyben használatát biztosítjuk látogatóinak, de lehetőség 
van számítógép használatra, fénymásolásra, szkennelésre 
is. Rendszeres rendezvényeinknek (Benedek Galéria kiállítá-
sai, Versbarát kör irodalmi rendezvényei, Benedek Baráti Kör 
rendezvényei, gyermekfoglalkozások) visszatérő vendégei 
vannak. A nyugodt, csendes környezet a magánórák, önálló 
tanulások helyszínéül is szolgál. A könyvtár kirakata a Piac 
utcára néz, de az udvar felől lehet megközelíteni.

BENEDEK ELEK KÖNYVTÁR

4024 Debrecen, 
Piac u. 68.
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Zech Gábor
a Holland Nagykövetség munkatársa

” ”

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

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

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

Happy days

F. SPRINGER (1932 – 2011)

HOLLANDIA
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Rajongunk a könyvekért és megbecsüljük az olvasókat! Kedves 
kiszolgálással várunk minden könyvbarátot, akik széles válasz-
tékot találnak nálunk a kiadók legkeresettebb könyveiből.

ALEXANDRA KÖNYVSZALON

4024 Debrecen,
Piac u. 34-36.
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Büchler Tamás
az Izraeli Kulturális Intézet igazgatója

” ”

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

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

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

Barátok között

ÁMOSZ OZ (1939 – 2018)

IZRAEL

fotó:
Michiel Hendryckx
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A MODEM egy olyan nemzetközi kapcsolódású kulturális intéz-
mény, amelynek két fő profilja van: a XX. század legjelentő-
sebb hazai és nemzetközi képzőművészeti teljesítményeinek 
prezentálása, valamint a kortárs képzőművészet és vizuális 
kultúra aktuális irányzatainak, progresszív törekvéseinek, 
legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőinek reprezen-
tatív megjelenítése, kiemelt gondot fordítva a pályakezdő 
művészek és kurátorok bemutatására. Várunk minden ér-
deklődőt a MODEM-be az Irodalom Éjszakáján!

MODEM

4026 Debrecen,
Baltazár Dezső tér 1.
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Tada Sanae
a Japán Alapítvány igazgatója

” ”

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

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

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

Harmónia

ITÓ SZATOSI (1974 – 2009)

JAPÁN

fotó:
Hayakawa Publishing

28



29

A több mint 105 éves debreceni Apolló mozi az elmúlt évek-
ben a város egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó kulturá-
lis intézménye lett. Az ország egyik legrégebbi filmszínhá-
za évente több mint 80.000 nézőt fogad vetítésein. Széles 
programkínálatának köszönhetően kiváló választás min-
denki számára, akik mozgóképpel kívánnak kikapcsolódni. 
A filmes műfajok legszélesebb palettája mellett visszatérő
filmklub alkalmak, közönségtalálkozók és filmfesztiválok 
színesítik a mozi programjait.

APOLLÓ MOZI

4025 Debrecen,
Miklós u. 1.
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JÁMBOR JÓZSEF
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Benedek Elek
Fiókkönyvtár (22. o.)
Piac u. 68.

Belga Étterem és Söröző (10. o.) 
Piac. u. 29.

Német Kulturális Fórum (38. o.) 
Simonffy u. 2/a

DSZCBethlen Gábor
Közgazdasági
Szakgimnáziuma (14. o.)
Piac. u. 8.

Csokonai Színház
színészbüfé (8. o.)
Kossuth u. 10.

Csokonai Színház
nézőtéri büfé (48. o.)
Kossuth u. 10.

Víg Kamaraszínház
művészbejáró (44. o.)
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Gambrinusz terem (40. o.) 
Gambrinusz köz
Piac u. 26/a

Artka Galéria (54. o.)
Batthyány utca 1.

MODEM (26. o.)
Baltazár Dezső tér 1.

Ifjúsági Ház (52. o.)
Simonffy u. 21.

Your Bag Bőrdíszmű (50. o.)
Csapó u. 2.

Vojtina Bábszínház (18. o.)
Kálvin tér 13.

Cafe Frei (36. o.)
Rózsa utca 1.

Roncsbár (32. o.)
Csapó u. 27.

DESZ 24 (12. o.)
Batthyány u. 24.

B8 - Katedra
Színházi Műhely (42. o.)
Batthyány u. 8.

Alexandra Könyvszalon (24. o.) 
Piac u. 34-36.

Grand Hotel Aranybika (46. o.)
Piac u. 11-15.

Debreceni Művelődési
Központ (16. o.)
Kossuth u. 1.

Apolló mozi (28. o.)
Miklós u. 1.

Civilek a Fiatalokért
Egyesület (34. o.)
Piac u. 69.

HEDGE HAIR CUT&COFFEE (20. o.) 
Hal köz 3.
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Joanna Urbańska
a Lengyel Intézet igazgatója

””

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

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

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

Egy másik lélek

ŁUKASZ ORBITOWSKI (1977)

LENGYELORSZÁG

fotó:
K. Dubiel
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A Roncsbár egy Debrecenben egyedülálló, multikulturális, 
retro atmoszférájú szórakozóhely kedvező árakkal és egyedi 
designnal. A legkorszerűbb fény- és hangtechnikával felsze-
relt koncertteremben a legnagyobb előadók fordulnak meg, 
változatos és széles zenei palettáról. Emellett csendesebb 
részek is ki lettek alakítva, így a látványkonyhával, terasz 
résszel, hátsó kivetítővel és több pulttal rendelkező Roncs-
bár olyan hangulatot nyújt, hogy az embernek az az érzé-
se támad: „egész évben fesztivál van!”

RONCSBÁR

4024 Debrecen, 
Csapó u. 27.
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FELOLVAS:

KOVÁCS ANDRÁS



Schőberl Márton
kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár

”
”

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

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

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

Egy dadogás története

VIDA GÁBOR (1968)

MAGYARORSZÁG

fotó:
Szilágyi Lenke
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A Civilek a Fiatalokért Egyesület a Hajdú-Bihar Megyei Civil In-
formációs Centrum cím birtokosaként 2012. május 24-e óta se-
gíti ingyenes tanácsadásokkal a megyénkben működő civil 
szervezetek munkáját. Ennek keretében díjmentes szolgálta-
tásokat (jogi, közhasznúsági, pályázati, pénzügyi, könyvelési, 
adózási) nyújt a civil szervezeteknek.

CIVILEK A FIATALOKÉRT EGYESÜLET

4025 Debrecen,
Piac u. 69.
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FELOLVAS:

JANKA BARNABÁS



Jennie King
a British Council Hungary oktatási
és kulturális igazgatója

” ”

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

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

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

NW

ZADIE SMITH (1975)

NAGY-BRITANNIA

fotó:
Dominique Nabokov
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Kávéinkat keverőmesterünk és kávé-séfjeink receptjei alap-
ján készítjük saját üzemünkben frissen pörkölt kávéból, az 
olaszos „kávékonyha” mellett az arab, a karibi, és a ke-
let-ázsiai kávékészítés legfinomabb kreációit is felvonul-
tatva. 100%-os, kézzel szedett és az ültetvényeken többször 
átválogatott arabica kávékat szolgálunk fel. Franciaor-
szágtól kezdve, Olaszországon át egészen Ausztráliáig 
válogattuk ki az ízeket és hozzuk el őket Magyarországra 
sütemény, kávé vagy épp tea formájában. A Cafe Frei a 
világot szeretné megkóstoltatni Magyarországgal!

CAFE FREI

4024 Debrecen,
Rózsa utca 1.
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FELOLVAS:

KRAJCSI NIKOLETT



Klein Judit
a budapesti Goethe Intézet könyvtárvezetője

” ”

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

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

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

Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt

JOACHIM MEYERHOFF (1967)

NÉMETORSZÁG

fotó:
Ingo Petramer
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A Debreceni Német Kulturális Fórum a helybéli egyetem és a 
2004-ben alapított Debreceni Német-Magyar Kulturális Egye-
sület kezdeményezésére alakult meg és 2005. október 13-án 
egy ünnepség alkalmával mutatkozott be nyilvánosság előtt. 
A Kulturális Fórum feladatait abban látja, hogy együttmű-
ködéseket és projekteket kezdeményezzen és végigkísérjen 
különböző magyar és német partnerek, valamint intézmé-
nyek között, a kultúrához és tudományhoz kapcsolódó in-
formációkat közvetítsen, a város kulturális életét koncertek 
és kiállítások által gazdagítsa, valamint ápolja a német 
nyelvet. A Fórum rendezvényei helyi partnerek együttmű-
ködése során jönnek létre.

NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM

4025 Debrecen,
Simonffy u. 2/a
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FELOLVAS:

HAJDU IMELDA



Petke Emese
a Norvég Nagykövetség munkatársa

” ”

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

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

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

A nővérem arca

KJELL ASKILDSEN (1929)

NORVÉGIA

fotó:
Nils Petter Lotherington
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A Piac utca 26/A szám alatt 2013-ig működött a Zenei Könyv-
tár, amely a maga különleges állományával és eszközeivel 
sajátos helyet foglalt el a város gyűjteményeinek körében. 
Jelenleg a Csokonai Színház próbatermeként funkcionál a 
Gambrinusz közben található helyszín.

GAMBRINUSZ TEREM

4024 Debrecen,
Gambrinusz köz, 
Piac u. 26/a
45

FELOLVAS:

KISS GERGELY MÁTÉ



Michele Sità
az Olasz Kultúrintézet munkatársa

” ”

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

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

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

A szerelem rengetege

GIANNI CELATI (1937)

OLASZORSZÁG
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A Katedra Színházi Műhely Batthyány utcai próbaterme szep-
tember elsejétől helyszíne az itt zajló munkának. Az alsó és 
felső tagozatos, valamint gimnazista korú színjátszó csopor-
tok próbái mellett egyre jobban közösségi térként is működik 
a „B8”. Szeretnénk, ha a belvárosi, mégis csendes udvarban 
található boltíves terem hangulatát a nagyobb közönség is 
megismerné. Célunk, hogy felolvasó estek, kisebb előadások 
és közösségi események helyszínévé váljunk a közeljövőben, 
hiszen a mottónk: „Közösség, élmény, színház.”

B8 - KATEDRA SZÍNHÁZI MŰHELY

4024 Debrecen,
Batthyány u. 8
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FELOLVAS:

BAKOTA ÁRPÁD



João Miguel Henriques
a Camões Intézet Portugál Nyelvi
Központ igazgatója

” ”

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

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

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

Tetőablak

JOSÉ SARAMAGO (1922 – 2010)

PORTUGÁLIA

44



45

Az Aranybika megújulását (1915) követően a hotel háta mö-
götti épületben jött létre a plüssel bélelt páholyokkal rendel-
kező Vígszínház Mozi. A Vígszínház Mozgóként is ismert mozi 
az 1910-es évektől a második világháború végéig egyike volt 
a városban működő négy filmszínháznak. Jelenleg a Cso-
konai Színház Víg Kamaraszínházaként működik, és annak 
meghatározó „fiókintézménye”.
A felolvasás a Víg Kamaraszínház művészbejárója felől 
közelíthető meg.

VÍG KAMARASZÍNHÁZ

4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
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FELOLVAS:

VARGA KLÁRI



Simona Tănăsescu
a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatója

” ”

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

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

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

Rágógumi

LUCIAN DAN TEODOROVICI (1975)

ROMÁNIA
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A szecessziós Hotel Aranybika 1915-ben épült Hajós Alfréd, 
az első magyar olimpiai bajnok tervei alapján. Debrecen 
szívében, a Református Nagytemplom szomszédságában 
gyönyörű Üvegtermével, kiváló ételeivel, szép kilátással 
rendelkező, tágas szobáival, vendégszeretetével áll az 
ideérkezők rendelkezésére.

GRAND HOTEL ARANYBIKA

4025 Debrecen,
Piac u. 11-15.
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FELOLVAS:

MÉSZÁROS TIBOR

WESSELY ZSÓFIA



Iñaki Abad Leguina
a Cervantes Intézet igazgatója

” ”

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

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

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

Kegyetlen idő

JESÚS CARRASCO JARAMILLO (1972)

SPANYOLORSZÁG

fotó:
Alejandro Espadero
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A Csokonai Színház rendszeres látogatói számára már jól is-
mert helyszín a nézőtéri büfé, ahol az előadások szünetében 
felfrissíthetik magukat. A színházon belül ezen a helyszínen 
is várjuk az irodalom szerelmeseit.

CSOKONAI SZÍNHÁZ (nézőtéri büfé)

4024 Debrecen,
Kossuth u. 10.
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FELOLVAS:

PAPP ISTVÁN



Hambuch Dóra
a Svájci Nagykövetség munkatársa

” ”

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

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

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

Rengeteg tenger

ILMA RAKUSA (1946)

SVÁJC

fotó:
Giorgio von Arb
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Hangulatos belvárosi üzletünk Debrecenben a Piac utca - 
Csapó utca sarkán található, ahol európai táskamárkák 
szebbnél szebb kollekcióival igyekszünk vásárlóink kedvében 
járni. Idén abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy 
egy színvonalas rendezvénynek adhatunk otthont. Szere-
tettel várjuk üzletünkbe mindazokat, akik fogékonyak a mű-
vészetek iránt, és kíváncsiak egy rendhagyó helyszínen és 
szokatlan időben zajló kulturális eseményre. 

YOUR BAG BŐRDÍSZMŰ

4024 Debrecen,
Csapó u. 2.

20

FELOLVAS:

VÉKONY ANNA
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Ildikó Siposová
a Szlovák Intézet igazgatója

” ”

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

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

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

A falu, amelyik még a térképen sincs rajta

PAVOL RANKOV (1964)

SZLOVÁKIA

fotó:
Lucia Gardin
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Az Ifjúsági Ház 2011-ben nyitotta meg kapuit Debrecen belvá-
rosában, ahol elsősorban a gyermekek, az ifjúság és a fiatal 
családok számára kínálunk kulturális és szabadidős prog-
ramokat, szolgáltatásokat. Kiemelt feladatunknak tartjuk a 
különböző fiatalos kezdeményezések bemutatását, teret 
adunk a tehetségfejlesztésnek, támogatjuk a fiatalok, a 
fiatal családok szabadidő eltöltését. Az Ifjúsági ház udva-
rában alacsony árakkal, társasjátékokkal és hangulatos 
környezettel várja a vendégeket a Sheldon’s!

IFJÚSÁGI HÁZ

4025 Debrecen,
Simonffy u. 21.

80

FELOLVAS:

RÓZSA LÁSZLÓ



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

” ”

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

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

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

Borostyánszerelem

BIGE GÜVEN KIZILAY (1966)

TÖRÖKORSZÁG
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A különleges hangulatú Artka Galéria 2016-ban nyílt meg 
Debrecen első sétálóutcájában. Kiállító- illetve közösségi 
helyként működik.

ARTKA GALÉRIA

4024 Debrecen,
Batthyány utca 1.

20

FELOLVAS:

KUBIK ANNA
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CSAPATUNK:

Lucie Orbók
Nagy Gabriella
Gemza Péter
Mispál Attila   
Adorján Beáta
Gál Róbert, Gert Loosen, Segesdi Móni
Hrisztov Radmila, Szécsényi Erzsébet 
Tóth Andrej
Huszlicska Áron
Másik Szöke András, Jóvér Csaba
Orbók Áron
Paula María Fernández,
João Miguel Henriques, Schäffer Anikó

Kulin Borbála, Miklós Eszter,
Varga Nikolett
Máthé András
Oláh Szabolcs
Szorcsik Anna, Peťovská Flóra,
Kolláth Anna

Készült 1000 példányban. A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk! A magazin szerkesztése március 10-én lezárult.
Az esetleges változások miatt kérjük, kísérje figyelem-
mel az Irodalom Éjszakája honlapját, Facebook- vagy
Instagram-oldalát.

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

Munkatársak a
Csokonai Színházból:

Színészportrék: 
Sajtókapcsolat: 
Külön köszönet:
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Mercs János Mészáros Ibolya Mészáros Tibor Papp István

Ráckevei Anna Rózsa László Újhelyi Kinga Varga Klári

Vékony Anna Vranyecz Artúr Wessely Zsófia

Zeck Juli



befogadóképesség akadálymentes helyszín toalett használata

AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJA FŐTÁMOGATÓJA
DEBRECEN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚTMUTATÓ AZ IRODALOM ÉJSZAKÁJÁHOZ

19:00 – 23:00 FELOLVASÁSOK különböző helyszíneken

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

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

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

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

• A felolvasásokon a részvétel ingyenes és előzetes re-
gisztrációt nem igényel.

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

SORSOLÁS 23.00 órakor a Csokonai Színház közönségbüféjében.

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

 / irodalomejszakaja
#irodalomejszakaja
#irodalomejszakajadebrecen


