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A megjelenés előtt 
gyűjtött előfizetőket 
leendő könyvéhez, 
az Avasi keserűhöz k. 
kabai lóránt.

MISKOLC. „2013 őszén jelenik 
meg a miskolci székhelyű 
Szoba Kiadó gondozásában 
kabai lóránt új verseskötete, 
az Avasi keserű” – volt olvas-
ható a Facebookon a tervezett 
kötet saját oldalán. „A könyv 
szeptember 5-ig 2000 forin-
tos áron előjegyezhető az em-
lített e-mail címen. A válasz-
levélben adunk tájékoztatást 
az átutalási számlaszámról, 
illetve a majdani átadás-át-
vétel lehetséges módjairól.” 
Az oldal nyomon követte a 
könyvkészítés útját egészen 
a megjelenésig, mostanában 
már a könyvbemutatókról 
számol be. Ízelítőül a szer-
ző verseiből is olvashatott 
az oldal látogatója, fotókon 
ismerhette meg a borítót, az 
illusztrációkat. A részletekről 
a Miskolcon született szerzőt, 
a Műút folyóirat szerkesztő-
jét k. kabai lórántot kérdezte 
Hajdu Mariann.

Előzetes előfizetésgyűjtés. Pon-
tosan mit jelentett ez?
K. KABAI LÓRÁNT: Miután az 
egyébként is kissé szeren-
csétlen sorsú kézirattal si-
kertelenül pályázott a Szoba 
Kiadó a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz, arra gondoltunk, 
felelevenítve egy azokból 
az időkből származó régi 
szokást, amikor az állam nem 
vett részt közvetve sem a 
könyvkiadás támogatásában, 

megpróbálunk előfizetőket 
gyűjteni a könyvhöz. Melles-
leg nem egyedi a példa, az 
utóbbi egy-két évben egyre 
több ilyennel találkozhatunk. 
Természetesen az előfize-
tőkön kívül nagy szükség 
volt a MissionArt Galéria és 
a Tipo-Top Nyomda támoga-
tására is — enélkül a könyv 
nem jelenhetett volna meg.

Hány előfizetőt sikerült így 
gyűjteni?
K. KABAI LÓRÁNT: A kötet 
végül 200 példányban látott 
napvilágot, ennek közel fele 
előfizetői példány volt. Ah-
hoz ragaszkodtam, hogy az 
előfizetői példányok adjanak 
valamiféle többletet, mellyel 
egyszersmind kifejezhetem 
a hálát is a megelőlegezett 
bizalomért. E többlet az lett, 
hogy míg az áruspéldányok 
puhafedelesek, az előfizetői 
példányok keménytáblába 
lettek kötve és védőborítót is 
kaptak.

Kényszer volt ez a fajta 
pénzszerzés? Vagy kísérlet is 
egyben?
K. KABAI LÓRÁNT: Kényszernek 
annyiban nevezhető, hogy 
mostanság nem egészen ki-
számítható az NKA könyvki-
adási kollégiumának döntési 
rendszere.

Mondja, nem egyedi példáról 
van szó. Hol történt hasonló?
K. KABAI LÓRÁNT: Még a két 
világháború között sem 
volt jellemző, hogy az állam 
bármilyen módon támogatta 
volna szépirodalmi könyvek 
megjelenését, ekkor a ma-

gánmecenatúra és az előfi-
zetők toborzása állt reális 
lehetőségként a könyvkiadók 
és a szerzők előtt. Nem tu-
dom, hogy külföldön hogyan 
működik ez — viszont nem 
érzem túl szerencsés állapot-
nak azt sem, hogy manapság, 
mint említettem, egyre több-
ször találkozhatunk ezzel a 
kényszermegoldással.

Kiknek, miről szól a könyv? 
Hogyan ajánlotta?
K. KABAI LÓRÁNT: Az Avasi ke-
serű egy igazán hazabeszélős 
kötet, nem csak címében. Ha 
közvetlenül vagy konkrétan 
esetleg csak ritkán jelenik is 
meg, mégis átitatja minden 
sorát a Miskolchoz és Ongához 
való viszonyom, az itt megélt 
élmények, az itt hozzám nőtt 
felhangok — hazai ízek ezek a 

szó mindenféle, olykor kese-
rédes értelmében is, sőt még 
egyfajta családlíra is elkezdett 
kibontakozni ebben a kötet-
ben. És ahogyan Keresztury 
Tibor fogalmazott a Literán: 
„aki nézett már föl életében a 
Vasgyárnál a miskolci savó-
színű égre […] annak ismerős, 
meghitt, otthonos miliőt te-
remt” — aki pedig nem, annak 
is megmutat valamit Észak-fok 
sűrű valójából.

Nagy feltűnést keltett az 
irodalmi életben Spiegelmann 
Laura blogja és könyve, sokan 
találgatták, hogy ki is lehet ő 
valójában. Nemrégiben kide-
rült, Ön a szerző. Miért szület-
tek meg ezek a művek?
K. KABAI LÓRÁNT: Ennek részle-
teiről most még nem beszél-
hetek.  ÉM
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Keszég László rendező a kiállításmegnyitón  FOTÓ: BUJDOS TIBOR  

MISKOLC. Idén is folytatja a 
magyar drámát és a magyar 
szerzőket népszerűsítő ren-
dezvénysorozatát a Miskolci 
Nemzeti Színház. Szomba-
ton a Weöres 100 – „Múlónak 
látszik és örök...” című rend-
hagyó tárlat megnyitójával 
indították útjára az idei Évad 
Szerzője/Évad drámája soro-
zatot. Ez évben Weöres Sán-
dor Holdbeli csónakos című 
költői mesejátéka lesz az 
évad drámája, melynek már-
ciusi bemutatóját készíti elő a 
rendezvény. A színház  eme-

leti előcsarnokában  videó- 
és hangfelvételek között ba-
rangolva játékos formában 
hozzák közelebb Weöres Sán-
dort – az embert, az alkotót, a 
művészt – a közönséghez. Az 
évad szerzője Tasnádi István, 
az ő Nézőművészeti Főis-
kola című darabjának vend-
égjátékát tekinthette meg a 
közönség szombaton este a 
Kamaraszínházban, majd a 
darabról közönségtalálkozón 
beszélhettek a szerzővel és az 
előadásban fellépő színészek-
kel.  ÉM-SZP

Költői mesejáték,  
Nézőművészeti főiskola
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MAGYARORSZÁG

Páros belépőjegyet nyertek a Talál-
kozások című előadásra (időpont: 
október 25.; helyszín: Miskolci Nemzeti 
Színház, játék/szín) következő előfi-
zetőink: 
Ronyecz Györgyné, Miskolc; Karádi 
Katalin, Felsőzsolca; Joó Beszter-
cei Edina, Miskolc; Fukk László-

né, Miskolc; Cservenyák János, 
Felsőzsolca. 
A játékban azon előfizetőink vehettek 
részt, akik helyesen válaszoltak kérdé-
sünkre, és a játékszelvényt határidőre 
eljuttatták szerkesztőségünkbe. 
A belépők a Miskolci Nemzeti Színház 
jegypénztárában vehetők át!

Színházjegyet nyertek

Interjú: k. kabai lóránt költővel, az Avasi keserű című kötet szerzőjével 

A szerző a kötettel  FOTÓ: BUJDOS TIBOR
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TISZAVIRÁG
KISVENDÉGLŐ
(Miskolc, Rácz Ádám u. 29.)  

Sütőtök krémleves
A: Kijevi csirkemell, párolt rizs

B: Holstein sertésszelet, 
hasábburgonya

Egy menü ára: 900 Ft, Csomagolás tételenként: 50 Ft
Honlap: 

www.tiszavirag-kisvendeglo.hu
Rendelésfelvétel: 46/748-091 800-1030-ig

Magyaros burgonyaleves
A: Sólett füstölt hússal, 

sütemény
B: Rántott szelet sajtos 
bundában, rizs, saláta

Magyaros burgonyalevesMagyaros burgonyaleves
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OTP-, MKB SZÉP kártyát, ERZSÉBET utalványt, üdülési 
csekket, étkezési utalványokat elfogadunk! 

Heti menüajánlatunk megtalálható: www.fortunaetterem.hu 

A vasárnapi menü fogasztói ára: 1000 Ft/adag

Régiposta Kisvendéglő
Miskolc, Kazinczy u. 14.

Tel.: 06-46/382-282  Mobil: 06-20/379-3625
Egy menü ára: 790 Ft
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SZOCIÁLIS 
ÉTKEZTETÉS

Az Arany Kanál Szociális Étkeztető Szolgálat
kedvezményes étkeztetést biztosít 

NYUGDÍJASOK, ROKKANTNYUGDÍJASOK RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL: 

370 FT/EBÉD/FŐ
A és B menü választási lehetőséggel! Az igénybevétel feltételeiről 

érdeklődjön a 06-46/785-336 v. 06-46/785-301 
telefonszámon v. személyesen a Miskolc, Dankó Pista 

utca 1. Fsz/3 irodánkban (Mindszent tér mellett) 

(hétköznap: 8-15 óráig). Várjuk hívását!

égiposta Kisvendéglő

HIRDETÉS
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VARGA MÁRTA SÁRA 
Vámosújfalu 

„Ma hat éve, hogy megszülettél, 
családnak szeme fénye lettél. 

Szemed csillogása, arcod mosolya 
legyen szüleid fénylő napsugara, 
Erő és egészség kísérjen utadon, 

nagyon boldog légy minden szülinapodon.” 
Ezt kívánja: Nénje és Bátyja

Legújabb nyereményjátékunkban azon 
előfizetőink vehetnek részt, akik jelen-
leg is negyedévente, félévente vagy 
évente rendezik az Észak előfizetési 
díját, valamint azok akik áttérnek erre 
a praktikusabb, és pénztárcakímélőbb 
fizetési periódusra (féléves előfizetési 
gyakoriságnál már több lapszám 
árát spórolhatja meg!)

Akik már most minimum negyedévente 
rendezik az előfizetési díjat, azoknak 
nincs semmi teendőjük, ők automa-
tikusan résztvevői a sorsolásnak. Akik 
szeretnének áttérni a negyedéves, 
féléves vagy éves fizetési konstrukcióra 
és ezzel jogot szerezni a nyeremény-
játékra, azok november 10-ig hívják 
a 40/424-424-es, normál díjas 
telefonszámot, vagy jelezzék azt 
kézbesítőjüknek! 

„Negyedeljen”, spóroljon és nyerjen!

 

 

Legyen Ön a              szerencsés előfizetőnk egyike!
Értékes nyeremények!

Itt a nagy alkalom, 
váltson most!

Ha még ön havi rendszerességgel fizet, 
bátran kérje negyedéves számláját kézbe-
sítőjénél már a novemberi díjszedés során!

10 számítástechnikai csomag (laptoplámpa+pendrive)
10 falióra+boros szett
10 webkamera
10 Samsung Mobiltelefon
10 mp3 lejátszó
10 kávé csomag, benne: 4 db, 25 dkg-os kávé

MAGYARORSZÁG
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 60 db ajándékot sorsolunk ki, egy előfizető egy nyereménnyel gazdagodhat.
A nyertesek névsorát november 29-i számunkban közöljük.
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Útbontásból származó 
ömlesztett anyagok 
értékesítése
A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
pályázatot hirdet feleslegessé vált, elsősorban útbontásból 
származó, ömlesztett anyagok értékesítése céljából. 
A tételes lista, amelyen például kő, bontott aszfalt, beton, 
vasbetonelemek szerepelnek, megtalálható a www.kozut.hu 
kezdő oldalán minden egyéb szükséges pályázati információval együtt. 

A pályázat beküldési határideje: 2013. november 5., 16 óra

Részletek a www.eszak.hu oldalunkon!

Köszöntse szeretteit az Észak oldalain!


