
 

KÖNYVHAJLÉK 
Mert a könyv hajlék, az olvasás összeköt 

 
 

A Szépírók Társasága olvasással és olvasókkal szeretné megünnepelni 20. születésnapját - nem 
akármilyen módon, könyvhajlékot teremtve. Ezért árverést szervez az Utcáról Lakásba 
Egyesülettel közösen, az egyesület Mobilház-programjának javára. A program A TESZ 
Alapítvánnyal partnerségben indított Lakhatás Most Lakásügynökség keretei közt valósul meg. 
 
Az árverésen jeles magyar írók kéziratai vagy személyes ajánlással ellátott kedves tárgyai 
kerülnek kalapács alá. Az adományokat felajánló írók: Bódis Kriszta, Dragomán György, Erdős 

Virág, Esterházy Péter hagyatékából Esterházy Gitta, Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, 
Kornis Mihály, Nádas Péter, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Simon 
Márton, Szabó T. Anna, Szvoren Edina, Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, Várady Szabolcs, 
Závada Pál, Závada Péter. 
 
A felkínált tárgyak kikiáltási ára egységesen 20 000 Ft. Megtekinthetők itt:  
https://konyvhajlek.wordpress.com/blog/ 
 
Az árverést megelőző esten fellép: Bódis Kriszta, Dragomán György, Kemény Zsófi, Kornis 
Mihály, Parti Nagy Lajos, Péterfy Gergely, Simon Márton, Szabó T. Anna, Takács Zsuzsa, 
Tóth Krisztina és Bródy János, Darvas Kristóf, Kollár-Klemencz László, Felevad Duó 
(Müller Péter Sziámi-Kirschner Péter), Rutkai Bori, Ujj Zsuzsi. Műsorvezető: Nyáry 
Krisztián, árverésvezető: Király Júlia. 
 
Mi a Mobilház-program? Az Utcáról Lakásba Egyesület mára több mint 30 korábban 
hajléktalan embernek biztosít lakhatást. Új programja, a Lakhatás Most Lakásügynökséggel 
közösen szervezett Mobilház-program olyan társadalmi vállalkozási koncepció, amely hajléktalan 
embereket, önkormányzatokat és magántulajdonosként belépő filantróp befektetőket kapcsol 
össze. Célja, hogy lakáshoz juttasson otthontalan embereket úgy, hogy a Lakásügynökség egy 
befektető által megvásárolt mobilházat lízingel a befektetőtől, és a mobilházakat bérbe adja 
hajléktalan embereknek. Az árverésen a mobilházak felállításához szükséges telekre gyűjtünk. 
 
Miért érdemes kéziratot, személyes tárgyat vásárolni íróktól? A kézirat manapság ritka 
madár: az írók nagyobb része már számítógéppel ír. Többségük kifejezetten az árverésre írta le 
kézzel a művét, vagy a felkínált személyes tárgyhoz kapcsolt kézzel írt levelet a licitálónak. A 

kézirat, csakúgy, mint a személyes tárgyak, olyan intim kapcsolatot jelent a szerzővel, amire az 
olvasás hétköznapjaiban és az irodalom hétköznapi működésében nem kerül sor. Olyan, mint 
egy személyes, bizalmas találkozás valakivel, akit addig csak hírből ismertünk. Ugyanakkor az 
irodalmi kéziratok néhány évtized elteltével komoly anyagi értéket is képviselhetnek. 
 
Hogyan lehet fizetni a megvásárolt tárgyért? A helyszínen készpénzben, illetve átutalással (ha 
pl. telefonon be tudják mutatni az átutalást), illetve utólag, átutalással. Ebben az esetben a 
tárgyat a fizetés után az Írók boltjában vehetik át. Az Egyesület a támogatásról igazolást ad. 
 
Hogyan támogathatja a programot az, aki nem akar licitálni? A helyszínen váltott jelképes, 
1000 Ft-os belépővel vagy előre is megvehető 25000 Ft-os támogatói jeggyel, amiért fiatal 
iparművészek által tervezett, kézzel készült ajándék is jár. Támogatói jegy itt vásárolható: 
https://utcarollakasba.hu/blog/ 
 
 
Helyszín: Gödör Klub, 1061 Budapest VI., Király utca 8-10. (Central Passage) 
Időpont: 2017. április 9. 18h. Kapunyitás: 17:30h. 
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További információ 

- https://konyvhajlek.wordpress.com/  

- az árverés facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/168709596966728/ 

- az Utcáról Lakásba Egyesületről: www.utcarollakasba.hu/rolunk, 

www.facebook.com/utcarollakasba 

- a Szépírók Társaságáról: http://szepiroktarsasaga.hu 
 
Kapcsolat 
email: konyvhajlek@gmail.com 
Gács Anna (Szépírók Társasága): +3630 912 0729 
Kovács Vera (Utcáról Lakásba Egyesület): +3630 601 7694 
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