
Winkler András: Záróvizsga (Sopron, 2004.)

Winkler András legújabb költõi kötete igazi csemege: szünidei
szórakozás, jókedvre derítõ könnyû olvasmány, a megfáradt
szellem pihentetõje, fásult kedv élénkítõje. Versek sorjáznak
benne, de csak ritkán a hagyományos értelemben vett versek.
Inkább a szerzõre jellemzõ szójátékok, a homo ludens szelle-
mes elmevillogásai és humorba csomagolt mély életbölcses-
ség.

A „Záróvizsga” címmel készített elsõ fejezet az egyetemi okta-
tó élményvilágából táplálkozik. Formailag rövid sorok, inkább
karcolatok, de már bennük rejlik az a szomorúság is, ami a kötet
befejezõ részében markánsabban is feltûnik. Itt inkább annak az
oktatónak a hangját halljuk, aki elérte a 60-at és kénytelen az ak-
tív élet végéhez közelíteni.

A szójátékok újszerû sajátossága a „Keversek” fejezet több-
nyelvûsége, idegen nyelvekbõl vett szavakat kever magyarral és
ezzel csihol elõ érdekes, humoros összhatást. Mutatóba egy rö-
vid idézet:

Mûfordítás
Farád: Holzkerék

Tarvisio: Kopasz látomás.

Az „Elefántok a minisztériumban” fejezetben a hosszúra nyúlt

értekezlet unalmát érzékeljük, amikor a résztvevõ kínjában lap-
széli firkákkal szórakoztatja magát. Íme egy példa :

Elefántok a minisztériumban.
Ormánytisztviselõk

Tetszett az „Ez volt negyvenöt után” megfogalmazása
(Tragikommunizmus) és sorolhatnám a hasonló szellemességeket.

A magát és az aktív élet búcsúzójához szoktató ember bús
mélybõl feltörõ hangja szólal meg a „Névhasználat” címû vers-
ben.

„Számolom az éveket,
hogy hányszor használtam

a nevemet
s el mégsem kopott,

csak az ember mögötte
aki voltam, s talán még vagyok”.

A „Hívatlan vendég” fejezetben a halálközelség, a búcsúzás
hangját halljuk, itt olvashatjuk „Sírfelirat”-át is.

Az egész kötetbõl a huncut derû, a hamiskás mosoly, az élet
fonákságait felülrõl, humorral szemlélõ poéta képe rajzolódik
elénk. Költészetet kedvelõ barátaink kezébe ajánljuk. (Megvá-
sárlási lehetõségrõl a szerzõ egyetemi címén érdeklõdhetünk).

(Bemutatta: Dr. hc. dr. Szodfridt István)

2005 Ország Város Kiállítás

Január 13-17. Franciaország Párizs Salon du Meuble Nemzetközi Bútorkiállítás 
01.15-18. Nagy- Britannia Birmingham Nemzetközi Bútorkiállítás 
01.17-23. Németország Köln imm Nemzetközi Bútorkiállítás 
02.24-27. Németország Nürnberg BIOFACH 
03.10-16. Németország München IHM Nemzetközi Kézmûves Kiállítás 
03.18-21. Németország Nürnberg IWA Nemzetközi Fegyver Kiállítás 
03.16-20. Cseh Köztársaság Brno MOBITEX,Nemzetk. Bútor-,Belsõtér-, Textilia 
04.07-10. Franciaország Grenoble Európai Faipari Kiállítás 

04.29-05.03. Németország Köln interzum 
05.31-06.03. Lengyelország Poznan MEBLE Nemzetközi Bútorkiállítás 
05.31-06.03. Lengyelország Poznan DREMA Famegmunkáló gépek Nemzetközi Kiállítása 

05.02-06. Németország Hannover LIGNAplus 
07.17-20. Nagy-Britannia Manchaster Bútor és Lakberendezési Kiállítás 
09.22-25. Nagy- Britannia London DESIGN – Lakberendezési Kiállítás 
09.08-11. Cseh Köztársaság Prága INTERIER 11. Nemzetközi Bútor-, Belsõberendezés 
09.20-25. Finnország Helsinki Habitare Bútorkiállítás
10.11-13. Németország Nürnberg POWTECH 
10.18-21. Cseh Köztársaság Brno WOOD-TEC 8. Nemzetközi Faipari Gépkiállítás 
10.22-24. Németország Hannover IKK 
11.16-18. Észtország Tallin Nemzetközi Fa-és Bútoripari Kiállítás 

November – 
késõbb közlik Spanyolország Valencia FIMMA Famegmunkálógépek Nemzetközi Kiállítása 

Jelentkezéskor kérjük, figyelembe venni, hogy a kiállítások elõtt 
körülbelül 4–6 héttel már a jó szállásokat lefoglalják.

Ezért kérjük, hogy az alábbi telefon- faxszámon, illetve e-mail címen idõben forduljanak irodánkhoz:

ERFA-TOURS tel./fax:(1)-201-2453 e-mail: erfatour@qwertynet.hu

Irodánk szállást és repülõjegyet biztosít az alábbi szakmai kiállítások látogatói részére.
Az itt nem szerepelt, Önök által igényelt kiállításokra is tudunk utazást szervezni. 

Külön igény alapján autóbusszal csoportos vásárlátogatást is szervezünk.

Könyvismertetés

IRODÁNK SZABADIDÕS PROGRAMOKAT,TÉLI/NYÁRI ÜDÜLÉSEKET, KÖRUTAZÁSOKAT IS TUD AJÁNLANI.


