A fesztivál részletes programja a pecslit.hu vagy a facebook.
com/pecslitfesztival honlapokon olvasható.
A *-gal jelölt programokon kívül minden rendezvény ingyenes. Rossz idő esetén a szabadtéri programok a Művészetek
és Irodalom Háza termeiben lesznek megtartva.
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
A rendezvények az aktuális járványügyi jogszabályok betartásával
látogathatóak. További információ: pecslit@csgyk.hu

2

14.00
JÁNOS VITÉZ-KÓD – RENDHAGYÓ
IRODALOMÓRA SZABÓ BORIVAL

Művészetek és Irodalom Háza, Fülep Lajos terem
(Széchenyi tér 7–8.)

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Köszöntőt mondanak:
Ágoston Zoltán, a Jelenkor Folyóirat főszerkesztője és
Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvár igazgatója, a fesztivál házigazdái
A fesztivált megnyitja:
Péterffy Attila,
Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere
Csorba Győzőről, a Kossuth-díjas költőről, könyvtárosról
halálának évfordulója alkalmából megemlékezik dr. Nagy
Imre irodalomtörténész, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa.

16.00
Fiatal szerzők pódiuma

MÉLY LEVEGŐ – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS HALÁSZ RITÁVAL
Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

A klasszikus és a modern kapcsolatáról, a kódfejtésről,
s arról, hogy milyenek a mai gyerekek az íróval Szabolcsi
Marcell magyartanár beszélget.

Halász Rita író, művészettörténész. 2017-től publikál rendszeresen irodalmi folyóiratokban. Írásai többek között az Élet
és Irodalomban, a Jelenkorban, az Alföldben jelentek meg.
2020 végén a Jelenkor Kiadónál megjelent Mély levegő az
első könyve. Az írónővel Görföl Balázs, a Jelenkor főszerkesztő-helyettese beszélget.

A programra 5-6. osztályos csoportok előzetes regisztrációját szeptember 13-ig várjuk a jelentkezések sorrendjében a korbirodalom@
csgyk.hu e-mail címen.

SZEPTEMBER 14. KEDD

11.00
FESZTIVÁLMEGNYITÓ
ÉS MEGEMLÉKEZÉS CSORBA GYŐZŐRŐL

fotó: Neményi Márton

SZEPTEMBER 14. KEDD

A PécsLIT Fesztivál 6 helyszínen, több, mint 60 programmal
várja majd az olvasás, a könyvek, illetve a megzenésített
versek szerelmeseit. A programokat színházi előadás, zenés
irodalmi estek és irodalmi séták is színesítik majd. A Hild udvarban pécsi könyvesboltok standjai várják majd az érdeklődőket, ahol a PécsLIT Fesztiválra érkező szerzők kötetei is
elérhetők lesznek. A megvásárolt köteteket a szerzők helyben dedikálják is.
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18.30

Nemzetközi pódium

Könyvtári pódium

Új kötetesek pódiuma

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

PART: A PÉCS–ESZÉK TENGELY

KUKORELLY 70

TOLNAI OTTÓ 80 + 1

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

A PArt (Promotion of Contemporary Art across the Border)
elnevezésű horvát–magyar Interreg projekt keretében számos rendezvény mellett elkészült egy magyar–horvát kétnyelvű irodalmi antológia Ami összeköt/Ono što povezuje
címmel. Ezt a kiadványt mutatják be az antológia eszéki
– Ivana Sojat és Goran Rem –, valamint pécsi – Kiss Tibor
Noé, Méhes Károly, Horváth Viktor – szerzőinek közreműködésével. A kötetbemutatón részt vesznek a horvát projektvezetők, Tatjana Ileš és Ivan Trojan. Közreműködik továbbá
Medve A. Zoltán, a kötet egyik szerkesztője. A beszélgetést
a kötet másik szerkesztője és egyben a projektet magyar
részről vezető Ágoston Zoltán moderálja.

Kukorelly Endre idén ünnepelte 70. születésnapját. A szerző tíz év után jelentetett meg újra verseskötetet Istenem, ne
romolj címmel. Az első három könyve után szabályosan tíz
évenként önálló kötettel jelentkező szerzőnek minden bizonnyal ez a legerősebb költői munkája. A kötet bemutatása
mellett a beszélgetés során szóba kerülnek az elmúlt évtizedek irodalmi kihívásai is.
A szerzővel Görföl Balázs, a Jelenkor munkatársa beszélget.

Tolnai Ottó tavaly ünnepelte 80. születésnapját, akit akkor
a legtöbben csak virtuálisan tudtak köszönteni. A PécsLIT
Fesztiválon ezt most megtesszük személyesen is. A Kossuthés József Attila-díjas költő-írónak idén nyáron jelent meg
a Szeméremékszerek című prózafolyamának második kötete.
Az eltelt nyolc évtizedről és az új kötetről Ágoston Zoltán, a
Jelenkor folyóirat főszerkesztője beszélget majd a vajdasági
magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjával.

A beszélgetésen többek között szó lesz szerzőkről, művekről, olvasókról és kánonokról. Arról, mit is takarhat a kötelező
irodalom elnevezés, s hogy mit olvasunk tanterv szerint, no
meg mit a pad alatt... A résztvevőkkel megbeszéljük, vajon
eleve poros és unalmas az, ami kötelező, s hogy milyen utak,
praktikák vezethetnek el az iskolában a klasszikusok elfogadásához, jobb megértéséhez.
A kerekasztal beszélgetés résztvevői Szabó Borbála író,
dramaturg és Kukorelly Endre író, költő, újságíró, kritikus.
A beszélgetés moderátora Pethőné Nagy Csilla, középiskolai magyartanár, tankönyvszerző.

20.00

SZEPTEMBER 14. KEDD

17.00

fotó: Végh László

SZEPTEMBER 14. KEDD
4

16.30
BESZÉLGESSÜNK A KÖTELEZŐKRŐL!
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21.00

Könyvtári pódium

Pécsi írók pódiuma

KESERÉDES (PATINÁS) – SZÉLKIÁLTÓ KONCERT

KÉZFOGÁS A SVÉD KIRÁLLYAL – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS MÉHES KÁROLLYAL

Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Az est során pécsi költők, többek között Janus Pannonius,
Csorba Győző, Pákolitz István és Bertók László művei mellett Márai Sándor kevésbé ismert verseiből is hallhatunk válogatást.
Az együttes tagjai: Fenyvesi Béla, Lakner Tamás, Rozs Tamás

Méhes Károly több mint tíz év novelláiból, hosszabb elbeszéléseiből állította össze új kötetét, aminek címe: Kézfogás
a svéd királlyal. Az élet apró jelenségeit, hirtelen fontossá
váló vagy éppen groteszk pillanatait rögzítő, leíró, továbbgondoló írások eredetileg a Jelenkor, a már nem létező Holmi, a Műhely, az Alföld, a Vigilia, valamint az Élet és Irodalom
hasábjain láttak napvilágot. Az Orpheusz Kiadó gondozásában jelenik meg.
Az íróval Bujtor Balázs hegedűművész beszélget.

13.00
NAGYON KÉK KÖNYV – INTERAKTÍV
FOGLALKOZÁS GÉVAI CSILLÁVAL

15.00
MIRE VALÓ A VERS? – RENDHAGYÓ
IRODALOMÓRA NYÁRY KRISZTIÁNNAL

Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet,
Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)

Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Gévai Csilla új könyve a víz témáját járja körbe, amellyel célja
a gyerekek környezettudatos gondolkodásának fejlesztése.
Regisztrációját a korbirodalom@csgyk.hu e-mailcímre várjuk.

“Reál beállítottságú barátaim gyakran kérdezik tőlem: miért
kell verseket olvasni? Miért nem valami hasznosabbal foglalkozunk az iskolában, olyasmivel, amit később a munkánk során is használni tudunk? A versek pontosan ilyenek – válaszolom ilyenkor. Amióta emberi civilizáció létezik, nem találták fel
hatékonyabb eszközét az érzelmi tapasztalatok társadalmi
szintű átadásának, mint az irodalom, ezen belül pedig a vers.
Sok más mellett a versek hozzásegítenek a kreativitás, az empátia és a nyitott gondolkodás képességéhez is” - vallja Nyáry
Krisztián. S hogy mi mindenben segíthetnek még, erről hallhatunk beszélgetést az íróval. Beszélgetőpartnere Pethőné
Nagy Csilla középiskolai magyartanár, tankönyvszerző lesz.
Középiskolai csoportok előzetes regisztrációját
szeptember 13-ig várjuk a jelentkezések sor
rendjében a pecslit@csgyk.hu e-mail címen.

SZEPTEMBER 15. SZERDA

SZEPTEMBER 14. KEDD
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20.00

7

16.00

17.00

Fiatal szerzők pódiuma

Nemzetközi pódium

Könyvtári pódium

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.)

A BESZÉLGETÉS TÖRTÉNETE – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS SZÉKELY SZABOLCCSAL

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ZSUZSA BÁNKKAL

Várkonyi Nándor születésének 125. évfordulója alkalmából Bodáné Szepes Zsuzsanna Várkonyi Nándor egykori
munkatársának visszaemlékezését hallgathatjuk meg. Majd
Kereszturi József ny. könyvtárigazgató a Várkonyi Fiókkönyvtár történetéről mesél. Mezey Katalin, Kossuth- és József
Attila-díjas író, költő, a Várkonyi életmű kiadója bemutatja a
könyvhétre megjelent Várkonyi Nándor Az újabb magyar
irodalom (1882-1940) c. könyvének legújabb kiadását. Beszélgetőtársa prof. dr. Nagy Imre irodalomtörténész lesz. A konferencia végén Kende Ágnes, Várkonyi Nándor unokája bemutatja a Várkonyi Nándor Emlékszobát az érdeklődőknek.

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

A SZERELEM ARCAI HOMÉROSZTÓL
A 20. SZÁZAD VÉGÉIG – ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ NYÁRY KRISZTIÁNNAL

A Magvető Kiadó ajánlója a kötethez: Székely Szabolcs verseskötete az érett férfikorról szól pátosz nélkül, de nem illúzióktól mentesen. Haragudhat-e egymásra férj és feleség,
ha közben fél szemmel a gyerekre kell figyelni? Mindennapi élethelyzetek kerülnek új fénytörésbe a kötet verseiben,
amelyek olyan közvetlenül, őszintén és tapintatosan szólnak
olvasóihoz, mint egy baráti beszélgetés. A szerzővel Mohácsi
Balázs, a Jelenkor szerkesztője beszélget.

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas 2/A)
Magyar szülők gyermekeként született Frankfurtban, akik az
1956-os forradalom után menekültek nyugatra. Kétnyelvűen nőtt
fel. Publicisztikát, politikaelméletet és irodalmat tanult Mainzban és Washingtonban. Az egyetem után szerkesztőként dolgozott, 2000 óta szabadúszó író. Első regénye, Az úszó a 2002. évi
Frankfurti Könyvvásár egyik nagy felfedezettje volt. Első fejezeteivel megnyerte a berlini Literaturwerkstatt Open Mike-versenyét. Legutóbb 2020-ban jelent meg kötete Sterben im Sommer
(Meghalni nyáron) címmel. A szerzővel Nádori Lídia műfordító
beszélget.

18.30

Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)
Nyáry Krisztián egy immár csak felnőtteknek szóló, most készülő antológiájában közel száz szerző, köztük Anakreon, Horatius, Janus Pannonius, Shakespeare, Rimbaud, Baudelaire,
Zola, Tolsztoj, Rilke, Proust, Babits, Thomas Mann, Szerb Antal,
Stefan Zweig, Déry Tibor, Galgóczi Erzsébet, Faludy György,
Ottlik Géza és Weöres Sándor művein keresztül mutatja be
a szerelem sokféle arcát. Az elmúlt háromezer év magyar és világirodalmi termése tele van olyan fontos művekkel, amelyek
többek között az azonos neműek közti szerelmet ábrázolják.
A kötet kapcsán arról is beszélgetünk, mit tehet az új jogszabály
előidézte helyzetben a tanár, a könyvkiadó vagy a szülő. Az íróval Szegő János,
a Magvető Kiadó szerkesztője beszélget.
A program tizennyolc éven aluliaknak nem ajánlott.

SZEPTEMBER 15. SZERDA

SZEPTEMBER 15. SZERDA
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16.00
VÁRKONYI NÁNDOR EMLÉKKONFERENCIA

9

21.00

Új kötetesek pódiuma

Pécsi írók pódiuma

Ó, RINOCÉROSZ – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS SCHEIN GÁBORRAL

PÉCSI SZERZŐK A KÖBÖN
Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Schein Gábor Ó, Rinocérosz című új könyve azzal a káprázatos ötlettel játszik el, hogy miképpen írható meg Európa
és a nyugati civilizáció históriája, ha annak mitikus és valóságos történeteiben a rinocérosz mint hús-vér figura szerepel. Az íróval Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője
beszélget.

A Pécsi írók pódiumán ezen az estén szó lesz az írói munkáról,
az alkotás folyamatáról és a készülő szövegekről is, mindezt
három különböző megközelítésben. A beszélgetés résztvevői Balogh Robert, Horváth Viktor és Sz. Koncz István.

10.00
PIROSKA ÉS A FARKAS
– ZENÉS BÁBMESE KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom
Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)
Ki ne ismerné a szófogadó kislány történetét, aki egy apró
botlás miatt nagymamájával együtt a mohó farkas gyomrában végzi? Mégis minden alkalommal végig tudjuk izgulni
Piroska erdei kalandját. A mesét gyönyörű, színes táblaképeken és síkbábokon keresztül nézhetjük, egy pergő, humoros produkcióban.

11.00
„A MASZAT-HEGYEN INNEN ÉS TÚL”
– TALÁLKOZÁS VARRÓ DÁNIELLEL
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)
Varró Dániel, József Attila-díjas költőnk rengeteg magyar
felnőtt és gyermek szívébe lopta be magát. A mostani alkalommal A szomjas troll és a Túl a Maszat-hegyen című verses
meseregényeiből és annak folytatásából olvas fel az érdeklődőknek.

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 15. SZERDA

20.00

A foglalkozásra általános iskolai osztályok jelentkezését várjuk
a korbirodalom@csgyk.hu e-mail címen.

Játsszák: Somogyi Bianka
és György Zoltán Dávid
Írta és rendezte: Khaled-Abdo Szaida
Regisztrációját a korbirodalom@csgyk.hu
e-mail címre várjuk.
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Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

A Magyar Gyermekkönyv Fórum 2021-ben Kiss Ottónak
adományozta az Év Gyermekkönyv írója-2020 díjat. A 6-12
éves gyerekeknek szóló könyvek kategóriában a Bátyám
öccse című verseskötetéért kapott elismerést. Szellemes,
könnyed gyermekversei méltán népszerűek a gyerekek és
a felnőttek körében is.

Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára
várjuk elsősorban a középiskolásokat, akikhez ezúton szeretnénk közelebb vinni a kötelező olvasmányokat. A mostani alkalommal Péterfy Bori lesz a vendégünk. A népszerű
színész-előadóművész Csehov munkásságáról beszélget
majd Ott Anna irodalomszervezővel, a Hadik Kávéház művészeti vezetőjével.
Középiskolai csoportok előzetes regisztrációját szeptember 13-ig várjuk a jelentkezések sorrendjében a pecslit@csgyk.hu e-mail címen.

16.00

17.00

Fiatal szerzők pódiuma

Évfordulósok pódiuma

KONSTRUKTÍV BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY –
KÖTETBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS
VIDA KAMILLÁVAL

PILINSZKY 100-EST
Művészetek és Irodalom Háza, Fülep Lajos terem
(Széchenyi tér 7–8.)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
A szerző első verseskönyve friss és fanyar olvasmány.
A fiatal költők nemzedékének egyik legizgalmasabb hangja a személyes és a közösségi megszólalások lehetőségeit
keresi vitriolos öniróniával. Vida Kamillával Mohácsi Balázs,
a Jelenkor szerkesztője beszélget.

Az idei évben Pilinszky János halálának 40. évfordulója és
születésének 100. évfordulója alkalmából ezzel a programmal tisztelgünk a Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító emléke előtt.
Közreműködnek Ottlik Ádám és Köles Ferenc színművészek.
A verseket válogatta: Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Alsó tagozatos osztályok regisztrációját a korbirodalom@csgyk.hu
e-mail címre várjuk.
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15.00
CSEHOVRÓL MÁSKÉPP
– RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA PÉTERFY BORIVAL

fotó: Herr Martin

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK

14.00
GYEREKVERSEK SZABADON
– INTERAKTÍV FOGLALKOZÁS KISS OTTÓVAL

13

Könyvtári pódium

GONDOSKODÁS – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS ZÁVADA PÉTERREL
Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó
(Tudásközpont, Universitas u. 2/A)
Závada Péter új kötetében különös sétát tehetünk az urbánus közegekből és a tág bioszférából felépített költői világban, ahol kafkai szimbólumok elevenednek meg újra, és
a történelem romjai, mint fenyegető allegóriák, magasodnak.
Sajátos optikai utazást teszünk Grönlandon, vagy csak sodródunk a folyón a vidrákkal. Olykor pedig jó megállnunk bárhol,
mert a fogalmak széttöredezve várakoznak. (Kerber Balázs)
A szerzővel Kiss Georgina beszélget.

19.00

*APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ
– SZÍNDARAB EGY FELVONÁSBAN
Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy út 41.)
Párhuzamos történetek, melyek a mélyben összefüggnek.
Sorsok, melyek alapvetően meghatározzák egymást. Az 1920as évek elején a nyolcéves Károly és a négyéves Anna szüleit
szinte egyszerre viszi el a spanyolnátha, a gyerekek pedig árvaházba kerülnek. Fél évszázaddal később ugyanebben a családban az ötéves Eszter szokatlanul meghitt kapcsolatot alakít
ki a nagyapjával. Úgy érzi, csak Tatusra számíthat, aki mindennél jobban szereti unokáját. Eleinte észre sem veszi, hogy
ezzel a bizalommal a nagyapja visszaél... Vajon meg lehet-e
törni a generációkon átívelő, torz családi mintákat? Az Egyasszony alkotói ismét egy tabutémáról készítettek előadást.
Péterfy-Novák Éva regénye alapján színpadra alkalmazta és rendezte: Tasnádi István | Előadják: Péterfy Bori és Pataki Ferenc
Orlai Produkció | 18 éven felülieknek.
Jegy ára: 3500 Ft
Jegyek a jegy.hu oldalon elérhetők.

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK
14

18.30

15

Pécsi írók pódiuma

MONDATOK A CSODÁLKOZÁSRÓL – KÖTETBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS SZVOREN EDINÁVAL

BELÁTHATATLAN TÁJ
– BESZÉLGETÉS KISS TIBOR NOÉVAL

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Szvoren Edina legújabb írásaiban senki sem csodálkozik, az
írások mégis csodálkozásra késztetnek. A novellákból megtudhatjuk azt is, milyen hatással van egy család életére egy
a vasfüggönyön túlról hozott videolejátszó, mit lehet tenni,
ha egy anyát túlságosan idegesíti a fia haja, vagy hogy mi
mindenre használhatók a Képes krónika kemény fedelű kötetei. A Mondatok a csodálkozásról meglepő és lélegzetelállító olvasmány, mint egy sötét tűzijáték.
A szerzővel Kiss Tibor Noé író beszélget.

Kiss Tibor Noé legújabb kötete Beláthatatlan táj címmel az
elmúlt év végén jelent meg. A szerzőt azóta Libri irodalmi
díjra jelölték, tavasszal pedig Artisjus-díjat kapott próza kategóriában. A mostani eseményen a beláthatatlan tájakról,
a könyv fogadtatásáról és jelenlegi munkáiról is Ott Anna irodalomszervező faggatja majd a szerzőt.

10.00
TÖRTÉNETEK A KUTYUSRÓL MEG A CICUSRÓL
– BÓBITA BÁBELŐADÁS
Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom
Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)
Josef Čapek meséjét bábszínpadra írta: Ábrahám Eszter
Rendező: Kovács Petra Eszter
Játsszák: Matta Lóránt és Papp Melinda
A foglalkozásra óvodás csoportok regisztrációját várjuk

11.00
BERGER SZIMAT SZOLGÁLAT –TALÁLKOZÁS
NYULÁSZ PÉTERREL
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)
A történet jellegzetessége, hogy főbb szereplői a kilenc
magyar kutyafajtát jelenítik meg. A programon a gyerekek
megismerkedhetnek a BerGer Szimat Szolgálat csapatával,
majd a fordulatos cselekmény-, valamint a valódi helyszíneik diavetítéses bemutatása mellett betekintést nyerhetnek
az írói munka rejtelmeibe.

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK

21.00

Új kötetesek pódiuma

a korbirodalom@csgyk.hu e-mail címre.
A foglalkozásra iskolás csoportok regisztrációját várjuk
a korbirodalom@csgyk.hu e-mail címre.

fotó: Ruzsovics Dorina

SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK
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20.00

17

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai Csere János
körtér 1/D)

Fiatal szerzők pódiuma

A REZERVÁTUM VISSZAFOGLALÁSA
– KÖTETBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS
PUSKÁS PANNIVAL

16.30
MIT ESZIK A MICSODA?
– BÁBELŐADÁS 4 ÉVES KORTÓL
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem
(Universitas u. 2/A)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Gerbera Erzsébet és Fűrész úr a Nagyvarázs vándorcirkusz
művészpárja. Szerelmük igen erős, még azt is kibírja, hogy
Fűrész úr minden este kettéfűrészeli társát. Egyik este azonban szokatlan dolog történik: a mutatvány közben egy titokzatos alak elrabolja Gerbera Erzsébet virágszirmait.
Darvasi László regénye egy igazi krimi eszköztárával meséli
el a gyerekeknek az izgalmas történetet.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A foglalkozásra óvodás csoportok regisztrációját az apaczai.fiokkonyvtar@csgyk.hu
e-mail címre várjuk.
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16.00

Élettel és halállal játszik novelláiban Puskás Panni; érzékeny
és ironikus, kíváncsi és megrendítő. A rezervátum visszafoglalása elsősorban a szabadságról szól, annak lehetőségeiről vagy lehetetlenségéről. Ezek a kérdések merülnek fel a
kötet legtöbb novellájában egyéni vagy társadalmi szinten,
valamint az, hogyan hat e két szint egymásra. Az íróval Kiss
Tibor Noé beszélget.

Keresztesi József pécsi költő a kortárs gyermekirodalom talán legkülönlegesebb, legmókásabb világába repíti olvasóit.
Különös lényekről, helyzetekről, történetekről mesél nekünk
egyszerre játékos és bölcs verseiben. Aki eljön, biztosan
megtudja, hogy „Mit eszik a micsoda?”
Az előadás időtartama: 45 perc, Játssza: Matta Lóránt

17.00
BERTÓK LÁSZLÓ: EGYÜTT FOROG
– KÖTETBEMUTATÓ
Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Bertók László utolsó, befejezett kötete az Együtt forog, benne összesen 243 darab firkával. A könyv szerkezetét, a versek együtt-forgását teljes egészében a költő alakította ki.
Kétsoros megfigyelések, reflexiók, leírások, lételméleti tréfák egyetlen rím akkordjában. Az Együtt forog – akár egy lírai
napló – a betegség, az öregség, a közérzet és a közélet gondolati-érzelmi körében, gyűrűjében született. A tavalyi évben
elhunyt Kossuth-díjas költő utolsó kötetéről Bedecs László
irodalomtörténésszel Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője beszélget. Közreműködik Köles Ferenc, a
Pécsi Nemzeti Színház
színművésze.

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK

11.00
DARVASI LÁSZLÓ: PÁLCIKA, A DETEKTÍV
– A NAGY GERBERA-NYOMOZÁS

19

20.00

Könyvtári pódium

Új kötetesek pódiuma

MENDELSSOHNÉK KARANTÉNBAN
– BŐSZE ÁDÁM ELŐADÓ ESTJE
Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Már több mint húsz éve annak, hogy Darvasi László író Szív
Ernő néven hozta létre saját alteregóját, aki a tárca és a rövidtörténet műfajában „egészíti ki” a regényíró tevékenységét. Darvasi László művei azóta mindkét szerzői néven napvilágot látnak. A PécsLIT-en Szív Ernőt látjuk most vendégül,
akit Balogh Robert kérdez majd.

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
1830 tavaszán a Mendelssohn-gyerekek, Felix, Rebecka és
Paul karanténba kerültek. Rebecka ugyanis elkapta a kanyarót, nem sokkal később pedig öccse, Paul és bátyja, Felix is
megfertőződött. A család orvosa szigorú elkülönítést rendelt
el, amire volt is lehetőség, hiszen a berlini házban könnyedén
elfértek mindnyájan. Egy másik lakrészben, de velük lakott
az akkor várandós Fanny és férje. A fiatalok levélben kommunikáltak; de nemcsak leveleket írtak, hanem zenét szereztek, illetve rajzoltak is egymásnak. Az ekkor született szövegekből állította össze Bősze Ádám bő egy órás előadását.
A rendezvény regisztrációhoz kötött. Regisztrációját a pecslit@
csgyk.hu e-mail címen várjuk.
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ÉJSZAKA A KONYHÁBAN VELED
AKARTAM BESZÉLGETNI
– KÖTETBEMUTATÓ SIMON MÁRTONNAL

Simon Márton költő, slammer – az utóbbi tíz évben három
verseskötete jelent meg. Dalok a magasföldszintről, Polaroidok és Rókák esküvője. Idén az ő válogatásában jelent meg
a Helikon Zsebkönyvek sorozat 99. kötete 99 magyar vers
címmel. „Simon Márton új kötetének versei intimek és zavarba ejtőek, mint a szerelem, és otthonosak, mint egy
hétfői apokalipszis.” - Dunajcsik Mátyás
A szerzővel Kövér András beszélget.

21.00
PÉCS.LIT.SLAM
Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Itt lesz Horváth Kristóf “Színész Bob”, aki 10 évvel ezelőtt
éppen Pécsett mondta el élete első slam szövegét, eljön a
város kedvenc sámánköltője, Tengler “Napherceg” Gergely
is. A legújabb verseskötetét bemutató Simon Márton is megmutatja mitől lett a magyar Slam Poetry kiemelkedő egyénisége, és csapatot erősíteni fogja minden pécsi slammer
rock’n’roll apukája, Kövér András “Kövi” is.

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
(Apáczai Csere János körtér 1/D)

18.30

fotó: Slezák Zsuzsa

SZEPTEMBER 17. PÉNTEK

17.00
VENDÉGÜNK: SZÍV ERNŐ
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10.30
LITERA-TÚRA – IRODALMI BELVÁROSI SÉTA

Csorba Győző Könyvtár, mélyföldszint aula (Universitas u. 2/A)

Indulás a Művészeti és Irodalom Házától (Széchenyi tér 7–8.)

Hozza el jó állapotú, ám megunt vagy olvasatlan könyveit,
és vigyen haza helyettük újabb kincseket!

Sétánkon bejárjuk Pécs belvárosának irodalomhoz kötődő
helyszíneit. Történeteket hallhatunk neves pécsi irodalmárok, írók-költők életéből. A névsor Janus Pannoniustól Evlia
Cselebin, Babits Mihályon, Weöres Sándoron át a kortárs
irodalom alkotóiig terjed. Megmutatjuk, hogy miért is tud
ennyi ihletet adni Pécs az itt alkotó szerzőknek. Tartsanak
velünk sétánkon! A séta során Ágoston Zoltán lesz az idegenvezetőnk.

10.30
BELEFÉR EGY PICI SZÍVBE – GRECSÓ KRISZTIÁN
ZENÉS KÖNYVBEMUTATÓJA
Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)

22

fotó: Jaksa Tímea

Grecsó Krisztián gyermekeknek szóló verseskötete az elmúlt
év végén jelent meg. A kötetben szereplő mondókák, versek,
varázslatok, szójátékok nem csupán a gyerekek, de a szülők
szívébe is könnyen betalálnak. A szerző egy gitár segítségével még közelebb hozza
majd ezeket a jelenlévőknek.

A sétára előzetes regisztrációját érkezési sorrendben fogadjuk

13.00-15.00
SZÓSZÖVŐ – MOLNÁR KRISZTINA RITA
KREATÍV ÍRÓMŰHELYE

15.30
MAGYAR MESÉK LÁZADÓ LÁNYOKNAK
– BESZÉLGETÉS NEM CSAK LÁNYOKNAK

Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom
Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)

Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)

Kósza, szökni készülő gondolatokat, történeteket, érzéseket,
ködbe vesző tárgyakat őriznek az összeszőtt szavak – versek,
mesék, történetek. Tizenéves gyerekeket hív szavakat szőni,
verset, mesét, naplót írni Molnár Krisztina Rita költő, író, műfordító Szószövő-műhelyébe. Előny, ha ismered az írónő műveit,
legfőképpen a Maléna kertje című ifjúsági regényét.Mit hozz
magaddal? Egy olyan füztet, amibe szívesen írsz majd. És persze, tollat, ceruzát.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Nem is
egy - huszonöt. Némelyikük most is közöttünk él. Lányok,
nők, asszonyok, akik nem mindennapi nehézségeken lettek
úrrá, és sokszor képtelenül merésznek tűnő célokat értek el.
A Magyar mesék lázadó lányoknak című könyv születéséről és a könyvben szereplő sorsokról a könyv szerkesztője,
Szlukovényi Katalin beszélget a könyv egyik szerzőjével,
Molnár Krisztina Ritával.

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

10.00-16.00
KÖNYVCSERE A KÖNYVTÁRBAN

a pecslit@csgyk.hu e-mail címen szeptember 13-ig.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A foglalkozásra 7-8.
osztályos diákok jelentkezését várjuk. Regisztrációját a korbirodalom@
csgyk.hu e-mail címre várjuk.
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NYOLCSZÁZ UTCA GYALOG
– KÖNYVBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS BAKOS
GYÖNGYIVEL
Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Bakos Gyöngyi első kötete szó szerint is erős irodalmi indulás, folyamatos mozgásban van a szöveggel együtt az
olvasó is. Városrészletek Budapesttől Prágán és Párizson
át Stockholmig, és epizódok a fiatal felnőttkor jelenétől
a gyerekkor mélyéig. Ami összeköti ezeket a tereket és
emlékeket, az a kisregény főszereplőjének, a fiatal filmkritikusnőnek a tudata és nézőpontja. A szerzővel Pálfy Eszter
irodalomtörténész beszélget.

16.15
BESZÉLGETÉS A MŰFORDÍTÁS KIHÍVÁSAIRÓL
Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcell terem
(Széchenyi tér 7–8.)
Az utóbbi időben örvendetesen magas fordulatszámra kapcsolt a hazai műfordítás-irodalom, ennek jegyében látott
napvilágot három olyan fontos angolszász költő magyar nyelvű kötete, mint Billy Collins, John Ashbery és Frank O’Hara.
E konkrét életművek átültetésének problémáiról, valamint
a hazai műfordítás tágabb környezetéről, újabb vitáiról cserél eszmét három kiváló műfordító, Kőrizs Imre, Krusovszky
Dénes, valamint a beszélgetést moderáló Imreh András.

17.00
MÉSZÖLY MIKLÓS: AZ ABLAKMOSÓ
– FELOLVASÓSZÍNHÁZI ELŐADÁS
Művészetek és Irodalom Háza, Fülep Lajos terem
(Széchenyi tér 7–8.)
Mészöly Miklós életművének színházi része a finoman szólva barátságtalan fogadtatás következtében nem bontakozhatott ki a maga teljességében. Az ablakmosó miskolci
kamarabemutatóját betiltották, A Bunkernek már – a pécsi Jelenkorban való – megjelenését is ellehetetlenítették.
Az újraértékelés előmozdítása érdekében a Mészöly Miklós
Egyesület támogatásával jött létre Az ablakmosó felolvasószínházi előadása pécsi művészek közreműködésével.
Szereplők: Frank Ildikó,
Ottlik Ádám, Ionescu Raul,
Urbán Tibor
Rendező: Funk Iván
Időtartam: 1 óra 20 perc

17.15
Nemzetközi pódium

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
REBECCA SALENTINNEL
Művészetek és Irodalom Háza, Breuer Marcell terem
(Széchenyi tér 7–8.)
Rebecca Maria Salentin Lipcsében él, eddig két regénye,
valamint különböző folyóiratokban és antológiákban megjelent írásai jelentek meg. 2021 júniusában jelent meg Klub
Drushba című úti beszámolója a 2700 km-es, négy és fél
hónapos túrájáról, amely a barátság nemzetközi hegyi túra
nevet viseli, és több országon keresztül Eisenachtól Budapestig tart. Hivatalosan ő a 13. személy, aki 1983-as alapítása
óta teljesítette ezt a túraútvonalat. Jelenleg rezidens ösztöndíjasként Pécsett alkot.

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

Fiatal szerzők pódiuma

fotó: Ruzsovics Dorina

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT
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16.00

25

20.00

Könyvtári pódium

Új kötetesek pódiuma

MIKOR SZABAD ÖLNI? – KÖNYVBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS SPIRÓ GYÖRGGYEL

BÁLNADAL – KÖTETBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS TÓTH KRISZTINÁVAL

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem
(Universitas u. 2/A)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

A Bálnadal Tóth Krisztina 2017 és 2020 között írt verseit gyűjti
kötetbe. A három nagyszerű ciklus a Völgyúttól, a Kínai utazáson át hétköznapi életünk helyszíneire, a Terekbe vezeti
az olvasót. A Bálnadal Tóth Krisztina talán legmegrendítőbb
kötete. A szerzővel Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője beszélget.

A Tandem több mint egy koncert, és személyesebb, mint egy
klasszikus színházi est. Különleges alkalmakon a TANDEM
zenekarrá egészül ki, hogy lebegtessen a hangzás, de a szívmelengető énekelt verseken túl megmarad a személyesség
is: megrázó, felemelő és könnyed családi történetek szólítják
meg egymást és a dalokat. Mint egy olyan családi asztalnál,
ahol három-négy generáció élvezi az együttlét örömét, és
a régi adomák után dalt kíván a szív.

Spiró György esszéi sokarcúak: akad köztük önéletrajzi vis�szaemlékezés, műelemzés, politikai disputa, irodalmi portré, olvasónapló, kultúrtörténeti áttekintés, történetfilozófiai
töprengés. A Hamlethez kapcsolódó erős cím (Mikor szabad
ölni?) szellemében a Spiró-esszék empatikus és okos ajánlatok arról, hogyan lehet szabadon gondolkodva élni. Az íróval Jánossy Lajos, a Litera.hu szerkesztője beszélget.

20.00
Könyvtári pódium

*GRECSÓ – HRUTKA TANDEM: ELSŐ ÉVRE FECSKE
EGY MESÉLŐS ESTE

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

18.30

Közreműködnek: Fehérvári Attila,
Nádor Dávid, Szabó Árpád
Jegy ára: 2500 Ft
Jegyek a jegymester.hu oldalon elérhetőek.
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27

14.00

Széchenyi tér

HATÁRON TÚLI IRODALMI SZEMLE:
VENDÉGÜNK SZALAY ZOLTÁN

A könyvtár munkatársai körbevezetéssel és játékos feladatokkal várják az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket
a Széchenyi téren.

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)

Szalay Zoltán író, kritikus Pozsonyban él. Korábban az Irodalmi
Szemle, majd az Új Szó főszerkesztője. Rendszeresen jelennek meg írásai a Jelenkor folyóiratban. Legújabb novelláskötete Senki háza címmel a Kalligramnál jelent meg. Az író beszélgetőpartnere Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője.

A Margó-díjas szerző második kötetének novellái azt a kérdést járják körül, hogyan szabja át énhatárainkat a technika.
A szerzővel Kiss Georgina tanár, kritikus beszélget.

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Szentendrei Judit mesés könyvbemutatóján Pilári Lili bábozik. Az előadás után a Pécsi Pagony közös olvasásra, mesés,
játékos, interaktív foglalkozásra hívja a kicsiket és nagyokat.
Ha eljössz, a Mese-tér-kép csapatával együtt is alkothatsz.

10.30
LITERA-TÚRA – IRODALMI BELVÁROSI SÉTA
Indulás a Művészeti és Irodalom Házából (Széchenyi tér 7–8.)
Belvárosi irodalmi sétánkon történeteket hallhatunk neves
pécsi irodalmárok, írók-költők életéből. Megmutatjuk, hogy
miért is tud ennyi ihletet adni Pécs az itt alkotó szerzőknek.
Tartsanak velünk sétánkon! A séta során Ágoston Zoltán
lesz az idegenvezetőnk.

28

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációját
érkezésisorrendben fogadjuk a pecslit@csgyk.hu e-mail címen
szeptember 13-ig.

Nemzetközi pódium

15.00
Fiatal szerzők pódiuma

KAPCSOLATI HIBA
– KÖTETBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS MÉCS ANNÁVAL
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10.00-18.00
KÖNYVTÁRBUSZ MINDENKINEK

fotó: Bach Máté
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10.00-13.00
KÖNYVES MATINÉ
– BÁBELŐADÁS ÉS MESE-TÉR-KÉP
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17.00

Évfordulósok pódiuma

Évfordulósok pódiuma

SZOLLÁTH DÁVID: MÉSZÖLY MIKLÓS
– KÖTETBEMUTATÓ BESZÉLGETÉS

FÉL KORSÓ HIÁNY MÁR 40 (+1) ÉVE
– BESZÉLGETÉS A KÖTET SZERZŐIVEL

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
Szolláth Dávid nagyszabású értelmezői munkája a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb írójának, Mészöly
Miklósnak (1921–2001) gazdag rétegzettségű pályaképét
rajzolja meg a “hosszú pályakezdéstől” a “műformák felbontásán” át a “kései változatokig”. Szolláth Dáviddal Liebhauser
János, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója
beszélget.

18.30
*EGY ESTE ESTERHÁZY PÉTERREL
– DÉS LÁSZLÓ ELŐADÓESTJE

„Esterházy Péter elsősorban a barátom volt, mindamellett
persze a fellépőtársam, nagy író, gondolkodó, a közélet meghatározó, emblematikus alakja.” Dés László ezzel a műsorával állít emléket barátjának, felelevenítve, csokorba szedve
azokat az írásait, amelyek kedvesek voltak a számára. A felolvasásra aztán zenében folytatva reagál, és olyan történeteket mesél, amiket együtt éltek meg.
Jegy ára: 2500 Ft

fotó: Pandúr Petra

Jegyek a jegymester.hu oldalon elérhetőek.
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Trafik étterem (Perczel Miklós u. 22.)

Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Művészetek és Irodalom Háza, Hild udvar (Széchenyi tér 7–8.)
A pécsi Fiatal Írók Alkotói Körének Fél korsó hiány címmel
1980-ban jelent meg közös kötete, amelyet Bertók László
szerkesztett, az előszót pedig Csorba Győző írta. A kötetben
Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Parti Nagy Lajos és Pálinkás
György művei szerepeltek. A kötet két szerzőjével, Parti
Nagy Lajossal és Meliorisz Bélával emlékezünk vissza az
eltelt évtizedekre. A szerzőket Ágoston Zoltán, a Jelenkor
folyóirat főszerkesztője faggatja majd.

20.00
*HÉVÍZ GASZTRO- ÉS FELOLVASÓEST

A PécsLIT Fesztivál záróeseményén bemutatkozik a 28 éve
működő kulturális és művészeti folyóirat, a Hévíz. Az est során
vacsora is készül, amelynek főszakácsa Cserna-Szabó András,
a folyóirat főszerkesztője lesz. A beszélgetésen szó lesz a lap
jelenlegi helyzetéről, esetleges megújulásáról, tehetséggondozásról, és a folyóirat nemrég megjelent gasztroirodalmi antológiájáról, A hévízi hajószakács című kötetről. És ha már gasztronómia, akkor muszáj beszélni Cserna-Szabó Rézi a páczban
című legújabb könyvéről, amelyben van gasztrotörténeti esszé
és hasnovella, kulináris tárca és konyhakulturális tanulmány is.
A főszereplők: írók és ételek.
Az est beszélgetőpartnerei,
Cserna-Szabó András, Fehér
Renátó és Darida Benedek,
a Hévíz munkatársai.
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16.00

Jegyek elővételben megvásárolhatóak a Trafik Étteremben.
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