
BUDAI VÁR
SZENTHÁROMSÁG TÉR
2016. szeptember 2–4. 
www.konyvunnep.hu

AMAGYAR
NYELVÉSKÖNYV

ÜNNEPE
FÓKUSZB

AN A

HAJDÚS
ÁG

BERECZ
ANDRÁS

HARCSA
VERONIKA

Konyvunnep_2016_v08.qxp_2016_A5 booklet  2016.08.09.  9:02  Page 1



A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe 

Szerkesztô: Beczner Barbara – Budavári Önkormányzat 
Grafikai tervezés: Práczky István – Art Mediátor Kft. 
Kiadó: Budavári Önkormányzat
www.budavar.hu

A rendezôk a mûsorváltozás jogát fenntartják.

A MAGYAR NYELV ÉS KÖNYV ÜNNEPE
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A legrégebbi Magyarországon
nyomtatott könyv, a magyarok
latin nyelvû krónikája, Hess 
András budai mûhelyében látott
napvilágot 1473-ban, így Buda
lett egyike az elsô városoknak –
csupán mindegy két évtizeddel a
Biblia megjelenése után –, ahol
Gutenberg találmánya otthonra
lelt. A nyomdász Vitéz János esz-
tergomi érsek és Kárai László al-
kancellár hívására érkezett

Budára, Mátyás király udvarába.
Az általa kinyomtatott Chronica
Hungarorum, vagyis Budai
Krónika a magyarok történetét ír-
ja le a kezdetektôl Mátyás
király koráig. 

HESS ANDRÁS 
EMLÉKTÁBLA-AVATÁS
2016. szeptember 2., 
péntek, 15.00
Hess András tér 4.

HESS ANDRÁS ÉS NYOMDÁJA

Nyomdai munkák: Crew Print Kft.; 
1067 Budapest, Eötvös u. 9., Tel.: (1) 401-3045; 
ügyvezetô igazgató: Szamos Tamás
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TISZTELT VENDÉGEINK! KEDVES OLVASÓK! 

Idén immár 14. alkalommal rendezi meg a Budavári Önkormányzat a
Magyar Nyelv és Könyv Ünnepét a Budai Várban, amely a maga nemében
hiánypótló eseménynek számít. A nyári utazások és fesztiválok után üdítô
színfolt ez a hétvége Budapest irodalmi palettáján, amelyen minden évben
egy-egy kárpát-medencei tájegység vagy város kap kiemelt bemutatkozási
lehetôséget. A felvidéki Zoborja, a kárpátaljai Munkács, az erdélyi
Székelyudvarhely, a vajdasági Zenta és a muravidéki Lendva után az idei
díszvendég a Hajdúság lesz. Ôket nemcsak ízes dialektusuk és irodalmi ha-
gyományaik okán, hanem a minket 330 évvel ezelôtt összefûzô történelmi
kötelék miatt is idôszerû volt meghívnunk.
A Könyvünnep azonban több mint a történelmi évfordulóra emlékeztetô kulturális fesztivál vagy egy
könyvvásár. Elôadások, kiállítások, beszélgetések, gyermekprogramok, könyvbemutatók, koncertek és
gasztronómiai élmények színesítik ezt a hétvégét. Ezzel a találkozóval nemcsak a digitalizált világban is
fennmaradó könyvek fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet, hanem bemutatkozási lehetôséget
teremteni a kis kiadóknak, és egyben megköszönni áldozatos munkájukat.  

Szeretettel ajánlom programjainkat Babits Mihály 1929-ben, a magyar Könyv ünnepére írott versének so-
raival. Látogassanak el hozzánk, a Budai Várba, és ünnepeljük idén is együtt szeretett anyanyelvünket és
a magyar Könyvet!

Dr. Nagy Gábor Tamás
a Budavári Önkormányzat polgármestere

BABITS MIHÁLY: 
RITMUS A KÖNYVRÔL
(A magyar Könyv ünnepére)

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
...

Öröklött, nagy Varázs, holtak idézôje,
messze nemzedékek egymáshoz fûzôje;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövôbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szôve.

Ki nélkül a nép csak feledkezô falka,
emlékezet! áradj szerte a magyarba!
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba:
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!

Jelent a jelennel, testvért a testvérrel
köss össze, Magyar Könyv, dús közös eszmékkel!
S elszorított, fájó tagokba is érj el:
ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel!

Különös háló, mely országokat fog be! 
Óh megmaradt fegyver: út messze szívekbe!
Ködön át, bús társak, törjétek küszködve:
s fonjuk majd kis hálónk a Nagyba, az Egybe,

az Emberszellem szent hálójába, amely
idegent is szelíd testvérségbe emel,
mint titkos felhô, mely e földi vesztôhely
szegény elítéltjét ég felé viszi fel.

1929. tavasz

KÖSZÖNTÔ
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FÓKUSZBAN A HAJDÚSÁG

4

A tájegységet benépesítô hajdúk a történelem során or-
szágunk szinte minden szegletébe eljutottak, részt vet-
tek legnagyobb csatáinkban, küzdöttek félelmet nem is-
merve hazájukért. Mindeközben ápolták sajátos kultú-
rájukat: sok turistát lenyûgözött már ennek a tájegység-
nek a hangulata: a szürkemarhacsordák, a bográcsban
gôzölgô, ínycsiklandó ételek, díszes ruhák, ékes zene,
büszke tánc. A hajdúkat Budához is széttéphetetlen tör-
ténelmi kötelék fûzi, amelyre büszkén emlékezünk idei
ünnepségsorozatunkon is. 

A HAJDÚK
Balogh István Hajdúság címû könyvében így ír a hajdúk-
ról: „életformájának alapja a paraszti munka, igazgatási
szervezetét tekintve polgár, jogilag kollektív nemes, öntu-
datában pedig hajdú”. A történelem sodra okozta-e,
vagy alapvetô vérmérsékletüknek köszönhetô, de ezek a
15-16. században felfogadott marhahajcsárok messze
földön híres vitézek voltak. A hajdúk egy része az uralko-
dó szolgálatában állt és végvárakat védett, másik ré-
szük, a „szabad hajdúk” a hagyományos életmódot foly-
tatták – ám keresetüket néha rablással, fosztogatással
egészítették ki. Ezek a „betyárok” igen jól bántak a fegy-
verrel, hiszen védeni kellett a családot és a jószágot is.

Feljegyzések bizonyítják hôsiességüket a Dózsa-féle pa-
rasztfelkelésben, a török elleni harcokban és a tizenöt
éves háborúban is. Egyik legfontosabb harcukat Bocskai
István erdélyi fejedelem oldalán vívták, akinek sikerült
maga mellé állítania e vitéz betyárokat a Habsburgok el-
leni függetlenségi háborúk idején. A gyôztes álmosdi
csata után Bocskai 1605. december 12-én kelt kiváltság-
levelével nemesi sorba emelte ôket, fegyveres szolgála-
tukért cserébe pedig földet és munkát adott nekik. Így
alakultak ki az 1600-as évek elsô évtizedének végére a
nagy hajdúvárosok, amelyek közül a már régóta létezô
Böszörmény 1609-ben – a hajdúk tömeges letelepítésé-
vel – vette fel végérvényesen a Hajdúböszörmény nevet.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
„Böszörmény” a régi magyar nyelvben közszóként élt, és
izmaelitát, vagyis muszlimot jelentett. A hajdúk 1609-es
Böszörménybe költözésével az ôsi település élete gyöke-
resen megváltozott. A 17. sz. végén, amikor kiváltságaik
veszélyben forogtak, a hajdúvárosok szövetségre léptek
és létrehozták a Hajdúkerületet, amelynek székhelye
Böszörmény lett. A város katonai jelentôségének csök-
kenésével párhuzamosan életforma-változás követke-
zett be. A helyi társadalom gerincét a hajdúgazdákból

Vendégeink a Hajdúságból
A hajdúböszörményi Bocskai Néptáncegyüttes 60 éve tanítja és mu-
tatja be a magyar népzenét és néptáncot. A debreceni Szeredás Népi
Együttes azokat a kutatókat és mûvészeket fogja egybe, akik elköte-
lezetten kutatják és adják tovább népünk hagyományait a követke-
zô generációknak. A debreceni Béke Csaba és a Hollóének Hungarica
együttes középkori hangszereken mutatja be a térség zenéjét, míg
a Magyarországot bejáró Papp-Für János és a Másik oldal zenekar
rendhagyó mûsorain keresztül a Hajdúság irodalmának ismeretlen
színei elevenednek meg a budai színpadon. Az elôadások mellett
bemutatkozik a hivatalosan 1964 óta mûködô Hajdúsági Nemzetközi
Mûvésztelep, továbbá hajdúsági hagyományôrzôk, szakácsok invi-
tálják a közönséget a térség még átfogóbb megismerésére.
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A Szent Liga szövetséges csapatai a budai Vár 77 na-
pon át tartó ostroma után 330 évvel ezelôtt, éppen
szeptember 2-án arattak gyôzelmet a törökökkel
szemben. Ebbôl az alkalomból ünnepségsorozatunk
elsô napján, 2016. szeptember 2-án 13.30 óra-
kor hagyományôrzôk által kísért menet in-
dul az 1686-os emlékparkból, majd halad to-
vább a Bécsi kapu tér – Anjou bástya – Kapisztrán
tér – Fortuna utca – Hess András tér –
Szentháromság tér útvonalon, útba ejtve Buda 1686-
os visszavívásának emlékeit.
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kialakult parasztpolgárok alkották. A hajdúk utódai je-
lentôs szerepet vállaltak az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc csatáiban is. A kiegyezés után, 1876-ban
a Hajdúkerületet területileg kibôvítve Hajdú megyévé
alakították át, amelynek központja Debrecen lett. A 19.
század második felében a város gazdasági struktúrája
agrárjellegû maradt, a második világháború után meg-
indított szövetkezetesítés, majd az 1960-70-es évekbeli
ipartelepítés alakította át Hajdúböszörmény társadalmi
szerkezetét és arculatát.

BUDA ÉS A HAJDÚK
„Itt Buda északi falai elôtt küzdöttek, véreztek és áldozták
életüket a magyar hajdúk a vár 1686. évi ostromában a
keresztény seregek gyôzelméért és Buda felszabadításá-
ért. Az elsôk között jártak a harcban, elsôk között voltak a
halálban. Nevüket nem jegyezte fel a történelem, emléke-
zetüket ôrzi az újjászületett Buda és Pest hálás polgársá-
ga” – áll Budán, a hajdúk emlékmûvén, amelyet
Budavár töröktôl való visszafoglalásának 250. évforduló-
jára állítottak. A vár elleni támadások alkalmával a ma-
gyar hajdúk igen gyakran kerültek a rohamoszlopok élé-
re. Könnyûfegyverzetûek lévén, gyorsan felértek a falak
tetejére, s megpróbálták megvetni a lábukat a fal pere-
mén, amíg nehézfegyverzetû társaik be nem érték ôket,
hogy aztán együttes erôvel ûzzék el az ellenséget.
Egységeik több alkalommal is elsôként rohamozták a
Várat végsôkig védô török sereget – és Buda végül 1686.
szeptember 2-án felszabadult. A város még javában lán-
golt, amikor Európa már örömmámorban úszott: temp-
lomokban hálaadó istentiszteletet tartottak a gyôzelem
és az elesettek emlékére. Rómában XI. Ince pápa, a tö-
rökellenes szövetség létrehozója elrendelte, hogy Szent
István magyar király tiszteletére minden évben ünnepel-
jék meg szeptember 2-át, Buda felszabadulásának nap-
ját. Így kívánt emlékezni arra az összesen majdnem 
45 000 emberre, akik életüket áldozták a Vár felszabadí-
tásáért. Az emberek a gyász és az emlékezés mellett
fényûzô fogadásokkal, mulatságokkal, tûzijátékkal, dísz-

kivilágítással ünnepelték a gyôzelmet. „Buda eliberata”
– harsogták a piactereken, s a vándorkomédiások rög-
tönzött színdarabokkal szórakoztatták az egybegyûlte-
ket. Buda visszafoglalása az egyik legfontosabb ütközet-
nek számított, amelyet a keresztény fegyveresek továb-
bi sikerei követtek: a Szent Liga csapatai egymás után
vették be az oszmánok erôsségeit, így Kaposvárt, Pécset,
Siklóst, Szegedet. Az 1686. évi csata szimbolikus jelentô-
ségû is: a török hódítók kiszorítása több sikertelen kísér-
let után soha nem látott keresztény, katonai, összeuró-
pai összefogással valósult meg.

www.hajduboszormeny.hu; 

www.hajdukfovarosa.hu; 
Czigány I., Hankó Á., Balogh T.: Napló, avagy Offen erôs várának híres 
ostromáról… (Balassi Kiadó, 1998); 
Erdei Gyula: Szülôföldünk-lakóhelyünk Hajdúszoboszló (2001); 
Balogh István: Hajdúság (Gondolat, 1969)

BUDA ELIBERATA 1686
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Ünnepi felvonulás Buda visszavívá-
                     vásának 330. évfordulója alkalmából
A hagyományôrzôk által kísért menet az 1686-os
emlékparkból indul. (Lovas út, az Anjou bástya
alatt).

BEHARANGOZÓ
                      a Görömbô Kompánia mûsora
Síppal, dobbal, vásári komédiásokkal, gyerme-
keket és felnôtteket elbûvölô mûsorral nyílik meg
immár 14. alkalommal a Magyar Nyelv és Könyv
Ünnepe a Budai Várban. 

KOVÁCS GÁBOR gyermekmûsora
                     a Magyarság Háza elôtt
Népi hangszerbemutató kicsiknek és nagyoknak.

A BOCSKAI NÉPTÁNCEGYÜTTES 
                      bemutatója élô zenei kísérettel
A több mint 60 éves együttes kiemelkedô kulturá-
lis értéket képvisel mind régiójában, a Hajdúság-
ban, mind Magyarországon. Az együttest 2013-
ban a XXVI. Kállai Kettôs Néptáncfesztiválon nívó-

díjjal tüntették ki. Mûvészeti vezetôk: Bíróné Marsi
Andrea és Szûcs János. 

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A 2016-os Magyar Nyelv és Könyv Ünnepét Czakó
Gábor Kossuth-díjas író nyitja meg. Köszöntôt
mond Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármes-
tere és Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgár-
mestere. 

BERECZ ANDRÁS ének- és mesemondó
Berecz András kedves dalai és meséi a honát kere-
sô és a nagyon szerelmes ember hallomásai, láto-
másai. Mûsora a felnôttekhez szól inkább.

16:00 

15:00 

15:00 

14:00 

13:30 

16:30 

• Nyomdatörténeti kiállítás az Országos
Széchényi Könyvtár anyagából és a Kiscelli
Múzeum egyedülálló nyomda- és sajtótörté-
neti gyûjteményébôl a Magyarság Háza aulá-
jában.

• Gasztronómiai bemutató – hajdúböször-
ményi hagyományôrzô vendégeink által készí-
tett hagyományos hajdúsági ételek kóstolója.

• Ostromélet – a Várôrség alapítvány szervezé-

sében hagyományôrzôk mutatják be, hogyan
éltek a várvédôk és az ostromlók a török kor-
ban.

• Kiadók bemutatkozása – 13 órától pódi-
umbeszélgetések, dedikálások a Könyvünnep
színpadán.

• 19:30 – borkóstolás a Zenepavilonnál.

A rendezvény házigazdái: 
Csûrös Csilla és Nyakas Szilárd

PROGRAMOK A KÖNYVÜNNEP
MINDEN NAPJÁN:

A rendezvények többsége a Könyvünnep színpadán kerül megrendezésre. 
Az ettôl eltérô helyszíneket a programlistában külön jelöljük.

A Budavári Önkormányzat együttmûködô partnerei a Litea Könyvesbolt és Teázó és a Magyarság Háza.

SZEPTEMBER 2., PÉNTEK
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KEDVEZMÉNYEK

Minden látogató, aki a Könyvünnepen
bármelyik kiadói pavilonnál könyvet vá-
sárol, karszalagot kap, amellyel az aláb-
bi kedvezményeket veheti igénybe:

Magyarság Háza
A Mi, magyarok címû kiállítás karszalaggal
ingyenesen látogatható. 

Országos Széchenyi Könyvtár
A Zichy megrajzolt hôsei címû kiállítás karsza-
laggal ingyenesen látogatható. 
Az Apponyi-teremben csak ezen a hétvégén
(pénteken és szombaton) ingyenesen meg-
tekinthetô a Budai Krónika, az elsô
Magyarországon nyomtatott könyv!

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A rendezvény ideje alatt a karszalaggal ren-
delkezô látogatók számára a múzeum kiállí-
tásainak megtekintése díjmentes. Naponta
14 órától ingyenes tárlatvezetés a
Magyarország a Nagy Háborúban c. állandó
kiállításon.

Kiscelli Múzeum
Félárú belépô a #moszkvater címû aktuális
idôszaki kiállításra 2016. október 2-ig. 

Zenetudományi Intézet
Kedvezményes belépés a kiállításokra.

A Hogy éltetek Ti? irodalomtörténeti sétán
való részvétel karszalaggal kedvezményes.

Karszalaggal csak 100 forint egy gom-
bóc finom kézmûves olasz fagylalt! 
A Gelateria mindenkit szeretettel vár! 
(1014 Bp., Szentháromság utca 7.)

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ     Magyarság Háza
                    Válogatás a Hajdúsági Nemzetközi
                      Mûvésztelep festményeibôl
Elôször 1964-ben rendeztek Hajdúböszörményben hi-
vatásos és amatôr festôket tömörítô nyári mûvészte-
lepet. Az 1970-es évektôl határon túli magyar mûvé-
szeket is meghívtak, mellettük orosz, francia, lengyel,
norvég, német és finn vendégmûvészek is érkeztek. A
most bemutatott anyag ízelítôt ad az 53 éves mûvészte-
lepen az elmúlt másfél évtizedben készült munkákból. A
kiállítást megnyitja: Dr. Vitéz Ferenc mûvészeti író.  

BOCSKAI ISTVÁN ÉS A HAJDÚK
BÉKE CSABA lantmûvész és 
a Hollóének Hungarica

A debreceni lantmûvész, Béke Csaba, Magyarország
kulturális fesztiváljainak ismert énekmondó vándor-
zenésze Hollóének nevû együttesével hozza el
Budavárra a hajdú virtust.

TÁNCHÁZ a Magyarság Háza elôtt
                    a Szeredás Népzenei Együttes vezetésével
Az 1993-ban alakult debreceni együttes ez alkalom-
ból hajdúsági zenéket és táncokat mutat be.

KONCERT
                    Berki Péter és zenekara

Liszt rapszódiái és Brahms magyar táncai mellett haj-
dúsági verbunkosok és népdalok szólalnak meg a
Könyvünnep elsô nagykoncertjén. 

20:30 

18:30 

19:00 

17:30 
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SZEPTEMBER 3, SZOMBAT

A Tóth Árpád Mûfordítói Díjat 2016-ban Paul
Sohar költô-mûfordító kapja. A díjat a Budavári
Önkormányzat 2011-ben alapította Tóth
Árpád születésének 125. évfordulója elôtt
tisztelegve. 

A díj megalapításával az Önkormányzat célja az
volt, hogy elismerje és elismertesse azon alkotók
munkáját, akik mûfordítói tevékenységükkel gaz-
dagították a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak
ahhoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten
is megismerjék. Az egyik évben egy idegen nyelvrôl
magyarra fordító, majd a másikban anyanyelvünkrôl
más nyelvre átültetô alkotó részesül a díjban.
Idén immár hatodik alkalommal kerül átadásra a díj.
A korábbi évek díjazottjai voltak Tandori Dezsô,
Ove Berglund, Lator László, Lorand Gaspar és
Zsille Gábor. A díjat 2016-ban Sohár Pálnak ítélte
oda az Önkormányzat képviselôtestülete.

Paul Sohar (Sohár
Pál) diákként került
1956-ban az
Amerikai Egyesült
Államokba, mene-
kültként. Filozófiai
diplomát szerzett,
majd egy laborban
talált munkát, s
emellett angol nyel-
ven írni kezdett. Munkái lassanként bekerültek 200
kiadványba és 8 kötetfordításba. Fordítói tevékeny-
ségén belül is kiemelt szerepet szánt Kányádi költé-
szetének, amikor amerikai irodalmi magazinok
szerkesztôi a legjobb kortárs magyarországi és er-
délyi költôk verseit kérték tôle. Eddig 28 magyar
költô verseibôl készült fordításait 105 angol nyelvû
irodalmi folyóiratban fogadták el, emellett prózát is
rendszeresen fordít.  

RUMINI
Részletek Berg Judit IBBY-díjas író gyermekregé-
nyének bábszínházi feldolgozásából a Kabóca
Bábszínház elôadásában. Rendezô: Székely Andrea
Az elôadás után az írónô beszélget a gyermekek-
kel, és dedikálja könyveit.

AKIK GYEREKEK MARADNAK
                    40 perces interaktív zenei
                      mûsor gyerekeknek 
Papp-Für János Bella István-díjas költô, a Kertész
László Hajdúsági Irodalmi Kör elnöke az idei
Könyvünnepre hozott mûsorában az alsó tagoza-
tosokat ismerteti meg a költészettel, verses, rímes

játékokon, találós kérdéseken keresztül.
Közremûködik a Másik oldal zenekar.

A GÖRÖMBÔ KOMPÁNIA mûsora
                 Szentháromság tér, Mátyás király játszótér

10:00 

12:30

14:00 

TÓTH ÁRPÁD-DÍJ
Ünnepélyes díjátadó: 2016. szeptember 3., 16:00 

GYERMEKMATINÉ

Konyvunnep_2016_v08.qxp_2016_A5 booklet  2016.08.09.  9:02  Page 8



9

„HOGY ÉLTETEK TI?”
                      irodalomtörténeti séta
A kb. 3 órás séta a Hatvany-palotától indul (Bécsi
kapu tér 7.). Elôregisztráció: www.imaginebp.hu.
Karszalaggal kedvezményes részvétel.

TÓTH ÁRPÁD 
                    MÛFORDÍTÓI DÍJ ÁTADÁSA
Az Önkormányzat képviselô-testülete 2016-ban a
díjat Paul Sohar költô-mûfordítónak ítélte oda.

KOROK – ALKOTÓK – ÉLETMÛVEK
                    Idôutazás a Hajdúság irodalmába 
                      és könyvkultúrájába

Papp-Für János rendhagyó irodalomóra keretében
mutatja be a Hajdúság irodalomtörténeti múltját,
jelentôségét a mai irodalmi közéletben, és meg-
emlékezünk a Hajdúság talán legismertebb szü-
löttjérôl, a 2007-ben elhunyt Szabó Magdáról.
Közremûködik a Másik Oldal zenekar.

LENDVAI VARÁZS
                    a lendvai Magyar Nemzetiségi 
                      Mûvelôdési Intézet (MNMI) 
                      zenés irodalmi bemutatója
A Szlovénia legkeletibb csücskében fekvô Lendva
alig néhány kilométernyi távolságra van a szlo-
vén–magyar és a szlovén–horvát államhatártól.
1994-ben létrejött kulturális intézete, az MNMI a

muravidéki magyarság mûvelôdését, irodalmát és
könyvkiadását karolta fel, az idei Könyvünnepre
pedig egy zenés irodalmi bemutatóval érkezett,
Lendva és Budavár testvérvárosi kapcsolatának 10
éves évfordulója alkalmából.

TÁNCHÁZ            a Magyarság Háza elôtt
                    a Szeredás Népzenei Együttes 
                      vezetésével 

HARCSA VERONIKA
                    Lámpafény koncert

Harcsa Veronika hazánk egyik legsokoldalúbb jazz-
énekesnôje, aki a Tóth Árpád-vers címét viselô est-
jében 20. századi magyar költôk verseit dolgozta
fel és zenekarával, a Harcsa Veronika Quartettel
mutatja be a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén. 

18:30 

19:00 

20:30

16:00 

10:00 

17:00 
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SZEPTEMBER 4., VASÁRNAP

„HOGY ÉLTETEK TI?”
                      irodalomtörténeti séta 
A kb. 3 órás séta a Hatvany-palotától indul (Bécsi
kapu tér 7.). Elôregisztráció: www.imaginebp.hu.
Karszalaggal kedvezményes részvétel. 

LÁZÁR ERVINRE ÉS 
                    GYURKOVICS TIBORRA
                    emlékezünk  
80 éve született és 10 éve hunyt el Kossuth-díjas
írónk, Lázár Ervin. Idén ünnepelné 85. születésnap-
ját Gyurkovics Tibor író, költô. Mindketten jó bará-
tai és pályatársai voltak Szakonyi Károly írónak,
drámaírónak, dramaturgnak, aki Urbán László iro-
dalomtörténésszel az együtt töltött idôt idézi fel a
budavári színpadon. Lázár Ervinre Huszárik Kata és
a nagy meseíró gyermekei, Lázár Fruzsina és Lázár
Zsigmond emlékeznek. Elôadásukat Sebô Ferenc
élô zenéje kíséri.

MÁRAI SZALON
                      Bor és irodalom  
A Szigethy Gábor író, irodalomtörténész által veze-
tett, évrôl-évre színvonalas irodalmi programot
felvonultató Márai Szalon a korábbi évekhez ha-

sonlóan ismét „kivonul” a négy fal közül. Szigethy
Gábor vendégei: Pápai Erika és Trokán Péter
színmûvészek. 

BORSOS MIKLÓSRA emlékezünk 
születésének 110. évfordulója alkalmából. A szob-
rász, éremmûvész és grafikus Borsos (1906–90)
életének utolsó éveiben a Várban lakott. Czigány
György és Sediánszky János mûsora.

A TOLCSVAY TRIÓ koncertje
Tolcsvay Béla zeneszerzô, szövegíró, énekmondó, a
Tolcsvay Trió alapítója. Az együttes 1967-ben a „Ki
Mit Tud“ folk-beat kategóriájának gyôztese volt,
1970–73-ig Tolcsvayék és a Trióként, majd 1974-
tôl újra Tolcsvay Trióként lép fel Egri Lászlóval és
Czipó Tiborral.

10:00 

16:00 

17:00 

18:00 

20:30 

GYERMEKMATINÉ
                      Szerelemcsütörtök-dobszerda
Az együttes énekese Korzenszky Klári, a népdal-
énekesek legújabb generációjának egyik elismert
tagja. Köszönhetô ez elsôsorban varázslatosan
szép hangjának és sugárzó személyiségének, vala-
mint a kiváló zenének, amely többféle népzenét
egyesít.  A koncerten interaktív módon játsszák és
mesélik el az „örök mesét” a gyerekeknek – a gye-
rekekkel. 

ÁKOMBÁKOM BÁBCSOPORT
                      Magyar népmese zenével
Az 1999-ben alakult bábcsoport Debrecenben
kezdte meg mûködését, majd Poci és Fricsi bohó-
cokkal karöltve bejárta a környezô településeket.
Iskolákban, óvodákban, gyermeknapokon, rendez-
vényeken mutatták be a gyerekeknek a legkedve-
sebb és legismertebb magyar meséket, amelyek
mostani fellépésükön is színpadra kerülnek.

10:00 11:00 
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ÍZELÍTÔ A KIADÓK KÍNÁLATÁBÓL

ETALON KIADÓ

Az emberiség fáklyavivôi II. Valláslexikon.
A háromkötetesre tervezett Az emberiség fáklyavi-
vôi címû valláslexikon 2007-ben megjelent I. köte-

tét most a gyûjtemény
II. kötete követi. A lexi-
kon vallásalapítóink,
szentjeink, valamint
szellemi tanítóink élet-
rajzán keresztül nyújt
betekintést az emberi-
ség történetébe és szel-
lemi életébe.

FRÍG KIADÓ

DR. HORTHY LÁSZLÓ: 
Monte Grappától a tengerig 
– olasz front, albániai fogolytábor 
„Mire a falevelek lehullanak, a fiúk hazatérnek” –
mondta a bölcs császár. Ezekben a napokban töltöt-
te be 15. életévét egy magas szôke fiú, a mainál két-
szer nagyobb Nógrád vármegye egykori székhelyén,
Balassagyarmaton” (Idézet Horthy Ákos, a szerzô
fiának utószavából). A hadinapló az elsô világhá-
ború százéves évfordulója alkalmából jelenik meg.

CZ. SIMON BT.
CZAKÓ GÁBOR: Gyepû Vár
A sorsdöntô lépéseket
mindig belül tesszük
meg: errôl szól az iro-
dalom és a mûvészet.
A születés, a halál
vagy éppen a civilizá-
ció sorsának értelme
bensô ügy, a lelki ha-
tárátlépések minôsé-
gén múlik. E kötetben

Czakó Gábornak az élet nagy váltásaival összefüg-
gô elbeszéléseit veheti kézbe az olvasó.

HUNGAROVOX KIADÓ

KAISER LÁSZLÓ: 
Elfáradt összes angyalunk (versek)
Csöndre és békére vágyó fáradtság rajza ez a kötet.
Teremtô fáradtságé. Egy zajos és kíméletlen kor-
ban ellökni, amennyire lehet, a nyomorító béklyó-
kat, s várni a minden torzó, minden teljes tudatá-
ban fényes láncokra, jó szóra, gyermekkezekre…

MAGYAR KULTÚRA KIADÓ KFT.

JUHÁSZ ZOLTÁN: A népzene kultúrkörei
A könyvben egy olyan számítógépes kutatás eddi-
gi eredményeit hozza nyilvánosságra a szerzô,
amely népzenei kultúrák kapcsolatait elemzi a szá-
mítógépes „adatbányászat” és a mesterséges in-
telligenciakutatás módszereivel. 

MAGYAR NAPLÓ KIADÓ

MEZEY KATALIN: Ajánlott énekek –
Összegyûjtött és új versek, 1960–2015
„Ritka költô, még a legnagyobbak között is, aki
olyan fogékony a mindennapi apró szenzációkra,
mint Mezey Katalin. A napi élményeket úgy tudja
versbe és verssé varázsolni, hogy felsóhajthatunk:
ilyen a valóság, ez a valódiság és keresetlen ôszinte-
ség!” (Weöres Sándor)

MURAVIDÉKI BARÁTI KÖR

KULTURÁLIS EGYESÜLET
Az egyesület a határon túli magyar közösségek –
fôként a muravidéki magyarok – és a magyaror-
szági kisebbségek kultúrájával kapcsolatos tevé-
kenységeket végez: mûvészeti kiállításokat, alko-
tótáborokat, irodalmi esteket, könyvbemutatókat,
tudományos konferenciákat szervez, továbbá
a Muravidék kulturális folyóirat kiadója. 
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SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY

KENDE KATALIN: 
Várkonyi Nándor élete képekben

Várkonyi Nándor
unokája válogatta
és rendezte sajtó
alá ezt a különle-
ges albumot. A
nagy író és esz-
metörténész ha-
gyatékában fenn-
maradt fotó- és
do kumen tum-
anyagból elsô
merítésként ízlés-

sel válogatott össze egy könyvre valót. De nem érte
be ennyivel: Várkonyitól és sok fontos írótársától
vett idézetekkel értelmezni segíti a sokoldalú, tra-
gikus fordulatokkal teljes pályát.                                                                                                                  

ZRÍNYI KIADÓ

Az 1951-ben alapított Zrínyi Kiadó ma a
Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Nonprofit Kft.
szervezetében mûködik. Igényes és alapos kötete-
ivel a magyar történelem, hadtörténet és hadtudo-

mány még fel nem tárt rétegeibe szeretné beavat-
ni olvasóit. Az általa megjelentetett naplók és
visszaemlékezések, illetve a különféle fegyverne-
mek gazdagon illusztrált összefoglaló kötetei és
különleges dobozkönyvei a múlt eseményeit és
szereplôit idézik. A kiadványok között ezenkívül al-
bumok, útikönyvek, szépirodalmi mûvek és gyer-
mekeknek szánt
ismeretter-
jesztô köny-
vek is szere-
pelnek.
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BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

A budavári királyi palota története, kiállítási vezetô
A BTM palotatörténeti kiállításáról készült kiállítási vezetô reprezentatív
albumszerû formájában mutatja be a középkori palota legizgalmasabb
fennmaradt tereit, új kiállításunk elegáns enteriôrjeit és a legfontosabb
mûtárgyakat. A rövid, követhetô, ámde tudományosan is igényes leírá-
sok mellett rekonstrukciós rajzok, illetve a Hauszmann-féle újkori palota
pompás belsô tereit ábrázoló fotók teszik teljessé az olvasó „palotaélmé-
nyét“.

Holttest az 
utazókosárban
– A Mágnás Elza-rejtély
A múzeum 2015-ös idô-
szaki kiállításához kap-
csolódó rendhagyó kiad-
vány négy tanulmányt
és a századelô fôvárosá-
nak életét bemutató iro-
dalmi szemelvényeket
tartalmaz.

13

KISCELLI MÚZEUM

DEMETER ZSUZSANNA–STEMLERNÉ
BALOG ILONA: Müllner János 1870–1925
A háborús Budapest fotóriportere
A Kiscelli Múzeum 2016 tavaszán megren-
dezett „[...] Megjegyzés: háborús” . A Nagy
Háború emlékezete a fôváros múzeumában
címû idôszaki kiállításhoz kapcsolódó ké-
pes album. A mintegy háromszáz fényké-
pet tartalmazó kötet a háborús Budapest
mindennapi életét mutatja be Müllner
János fotóriporter munkásságának tükré-
ben.

IAT KIADÓ

FLAUTNER LAJOS: A sziklakórház végnapjai
Budapest ostroma a
második világháború
egyik legnagyobb har-
ci cselekménye volt,
amelyet nemhiába ne-
veznek második Sztá-
lingrádnak. A könyv-
ben ennek az ostrom-
nak a legutolsó szaka-
sza, a csapdába szorult
Budai Vár körüli harcok és a végsô kitörési kísérlet
képei elevenednek meg.

PÜSKI KIADÓ

SZELE GYÖRGY: Egy Széchényi varázsa
Egy fiatal diák sorsán
keresztül élhetjük át a
második világháború
borzalmait, a náci és a
kommunista terror
iszonyatát, majd a
már orvossá lett ifjú
történetében megis-
merhetjük az 1956-os
forradalom esemé-
nyeit.
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REFLEKTORFÉNYBEN

A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén a Lámpafény koncert hangzik el. Ez egy régi kedves progra-
mod, de mely verseket hallhatja a közönség szeptember 3-án este?
A Lámpafény mûsorban 20. századi magyar költôk verseinek megzenésítését adjuk elô, elsôsorban nyu-
gatosoktól, de elhangzik majd egy-két vers a század második felébôl is. József Attila, Kosztolányi Dezsô,
Tóth Árpád, Babits Mihály, Weöres Sándor, Kassák Lajos, Nemes Nagy Ágnes és Karinthy Frigyes verseirôl
van szó.

Hogyan jött az ötlet, ihlet, hogy verseket
zenésítesz meg, hogyan lesz a versekbôl
koncert? Honnan jött a versekhez a dal-
lam?
Bevallom, eredetileg magam szerettem vol-
na az angol nyelvû dalaim után magyarul is
írni, és azért kezdtem tudatosabban foglal-
kozni a magyar költészettel, hogy ráérezzek,
milyen lírai lehetôségeket rejt a nyelv.
Ugyanakkor felnôtt fejjel verseket olvasni
nagyon erôs élmény volt, letaglóztak a köl-
tôk, így elhatároztam, hogy ezzel az élmény-
nyel kezdek valamit, így született meg a
verslemez ötlete.
A legtöbb versnek nemcsak ritmusa, de
konkrét zenei ívei is vannak, ebbôl ki lehet
indulni megzenésítéskor. Persze sok módon
társulhat a vershez a zene, alátámaszthatja
az eredeti soríveket vagy ellenpontozhatja is

azokat, egy biztos, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül. Nyilván a mû tartalma és számomra közölt han-
gulata határozta meg, hogy milyen irányból közelítsük meg a megzenésítést, és mindvégig alapvetés
volt, hogy a szöveg maradjon a középpontban.

Miért pont ezeket választottad? Milyen szempontok alapján történt a válogatás?
Eredetileg szerettem volna egy költôt kiválasztani és neki szentelni egy teljes lemezt, de minél tovább ke-
restem, annál több kedvencem lett különféle kötetekbôl, így végül a keret mindössze annyi lett, hogy
minden vers 20. századi legyen. A Lámpafény után két évvel készítettem egy kísérletibb anyagot teljes
egészében Kassák Lajos mûvészetének szentelve, de most, a Magyar Könyv Ünnepén a Lámpafény leme-
zen feldolgozott nyolc költôtôl játszunk majd megzenésítéseket.

Harcsa Veronika
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Van-e különleges emléked a magyar nyelv szépségérôl vagy nehézségérôl?
Rendszerint külföldön is szoktam legalább egy dalt énekelni magyarul, általában a Vetettem violát címû
népdalt vagy Babits Mihály Nyár címû versét. Ezt a közönség rendre kiemeli, azt mondják, bár nem értik
a sorokat, érzik, hogy mélyebb a viszonyom a szöveggel, még akkor is, ha azok nem saját szövegek.
Legutóbbi különleges, nyelvhez kapcsolódó élményem az észtországi turnénk során volt, ahol a koncer-
tünkre ékes magyarsággal beszélô finnugor szakos észt fiatalok is ellátogattak. A nyelvi rokonság miatt
számukra különlegesen kedves a magyar nyelv, jó érzés volt hallani, ahogy errôl mesélnek.

Sikeres fiatal énekesnôként nem tartasz-e attól, hogy verses zenés albumra csak szûkebb közön-
ség nyitott?
Szerencsére ez nem így van, az egyik legnépszerûbb lemezem lett a Lámpafény. Szerintem ma is nagy kö-
zönsége van a verseknek, és talán vannak, akik számára a zene könnyebben befogadhatóvá tesz egy-egy
mûvet.

Melyik albumod a legsikeresebb?
Erre nehéz válaszolni, mert sokféleképpen mérhetô a siker. Nyugat-Európában a legtöbbet a Gyémánt
Bálinttal közös Lifelover címû albummal értük el eddig, míg Magyarországon az elsô saját dalokat tartal-
mazó lemezem (You Don’t Know it’s You) és a Lámpafény lettek a legnépszerûbbek. Ugyanakkor szemé-
lyes sikernek könyvelem el, hogy nemrég bemutattunk egy anyagot Kassák Lajos verseibôl. Ehhez a pro-
jekthez remek partnerekre leltem olyan zenészekben, akik otthonosan mozognak kortárs szabad zenék-
ben. Igaz, hogy ezt az anyagot kísérletibb jellege miatt viszonylag ritkán tudjuk elôadni, mégis sikerél-
mény, hogy kitarthattunk egy szabadverseirôl ismert, avantgárd költô megzenésítése mellett, és elké-
szült egy anyag, amely merész és formabontó.

Konyvunnep_2016_v08.qxp_2016_A5 booklet  2016.08.09.  9:02  Page 15



Konyvunnep_2016_v08.qxp_2016_A5 booklet  2016.08.09.  9:02  Page 16


