Mihovics József

Zalán innen, Murán túl
Útirajzok, esszék, tárcák és más történetek
magyarul és horvátul

Croatica Vas poziva
na predstavljanje dvojezične knjige
Kettő az egyben, azaz gyakorlatilag két könyvet tart kezében a tisztelt olvasó. Az egyik fele
horvát nyelven, a másik magyarul íródott, ami
bizonyítja a szerző kettős identitását: rajongását a tengerhez és kötődését szülőföldjéhez, a
Mura mentéhez. Az írások nem tükörfordítások,
mind önálló alkotások, még akkor is, ha történetesen ugyanarról szólnak, igaz más megközelítésben. Erre a könyv két eltérő címe is utal.
Mostani második önálló kötetében a szerző elkalauzolja olvasóját Zalától egészen a dalmát
partokig. Eljut az Olajfák hegyére, no nem a
Bibliából ismert Jeruzsálem mellettire, hanem
a Pag-sziget északi csücskéig, ahol kétezer éves
örökzöldeket őriznek, gondoznak a helyiek.
Más alkalommal elidőzik a vörösborairól híres
Pelješac-félszigeten vagy a Makarskai riviéra
gyöngyszemeként jegyzett Brela nyaralóhelyen.
Egy-egy shoppingon túl a főváros, Zágráb nevezetes helyeit is türelemmel végigjárja, akárcsak
a határ menti Muraköz majd’ minden települését
is fölkeresi, felvillantva azok tárgyi és páratlan
természeti szépségeit. Idehaza felfedezi a délzalai szőlőhegyeket, amelyek reneszánszukat
élik napjainkban. Nem feledkezik meg a horvát
származású Festetics család keszthelyi örökségéről sem, valamint felidézi annak a kornak a
történéseit, amikor egy másik nemesi família, a
Bedekovicsok éltek Tótszentmártonban. Ahogy
arra a kötet alcíme is utal: útirajzokat, esszéket,
tárcákat és más történeteket gyűjtött egybe a
szerző, gyakorlatilag az utóbbi három esztendő
termésének legjavát.

Josipa Mihovića

Mirisi mora i Mure ●
Zalán innen, Murán túl
koje će biti 28. veljače 2018. od 17.30 sati,
u priredbenoj dvorani Croatice.
S autorom razgovor vodi novinarka
Kristina Goher.

Josip Mihović

Mirisi mora i Mure
Putopisi, eseji, feljtoni i druge priče
na hrvatskom i mađarskom jeziku

Potom je koncert etno-glazbenika
Mirka Švenda „Žige“ i prijam u klupskoj prostoriji.
Adresa: Budimpešta VI., Nagymező u. 68. I. kat.
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A Croatica tisztelettel meghívja Önt
Kettő az egyben, azaz gyakorlatilag két könyvet tart kezében a tisztelt olvasó. Az egyik fele
horvát nyelven, a másik magyarul íródott, ami
bizonyítja a szerző kettős identitását: rajongását a tengerhez és kötődését szülőföldjéhez, a
Mura mentéhez. Az írások nem tükörfordítások,
mind önálló alkotások, még akkor is, ha történetesen ugyanarról szólnak, igaz más megközelítésben. Erre a könyv két eltérő címe is utal.
Mostani második önálló kötetében a szerző elkalauzolja olvasóját Zalától egészen a dalmát
partokig. Eljut az Olajfák hegyére, no nem a
Bibliából ismert Jeruzsálem mellettire, hanem
a Pag-sziget északi csücskéig, ahol kétezer éves
örökzöldeket őriznek, gondoznak a helyiek.
Más alkalommal elidőzik a vörösborairól híres
Pelješac-félszigeten vagy a Makarskai riviéra
gyöngyszemeként jegyzett Brela nyaralóhelyen.
Egy-egy shoppingon túl a főváros, Zágráb nevezetes helyeit is türelemmel végigjárja, akárcsak
a határ menti Muraköz majd’ minden települését
is fölkeresi, felvillantva azok tárgyi és páratlan
természeti szépségeit. Idehaza felfedezi a délzalai szőlőhegyeket, amelyek reneszánszukat
élik napjainkban. Nem feledkezik meg a horvát
származású Festetics család keszthelyi örökségéről sem, valamint felidézi annak a kornak a
történéseit, amikor egy másik nemesi família, a
Bedekovicsok éltek Tótszentmártonban. Ahogy
arra a kötet alcíme is utal: útirajzokat, esszéket,
tárcákat és más történeteket gyűjtött egybe a
szerző, gyakorlatilag az utóbbi három esztendő
termésének legjavát.

Mihovics József

Zalán innen, Murán túl ●
Mirisi mora i Mure
kétnyelvű könyvének bemutatójára,
amely 2018. február 28-án 17.30-kor lesz
a Croatica rendezvénytermében.
A szerzővel Gohér Krisztina beszélget.

Josip Mihović

Mirisi mora i Mure
Putopisi, eseji, feljtoni i druge priče
na hrvatskom i mađarskom jeziku

Majd Mirko Švenda „Žiga“ etno-zenész koncertje
lesz és állófogadás a Croatica klubhelyiségében.
Cím: Budapest VI., Nagymező u. 68. I. emelet

