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ÉLETRAJZ
Lovas Ildikó író, szerkesztő, 1967-ben született
Szabadkán (Jugoszláviában). Az újvidéki egyetem
bölcsészkarán végzett magyar irodalom szakon
1991-ben. 1998 óta az Üzenet című irodalmi folyóirat
főszerkesztője. Korábban öt kötete jelent már meg:
Kalamáris (novellák, Újvidék, 1994), A másik történet
(novellák, Szabadka, 1995), Meztelenül a történetben
(regény, Újvidék, 2000), Via del Corso (novellák,
Budapest, 2001), Kijárat az Adriára – James Bond
Bácskában (regény, Pozsony, 2005). A Spanyol
menyasszony című regény a hatodik kötete, egyben a
második, mely a pozsonyi Kalligram Kiadónál jelenik
meg.
Díjai:
1998 Móricz-ösztöndíj, 2004 Gion Nándor-ösztöndíj,
2005 Sziveri-díj, 2006 Bezerédj-díj
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A spanyol menyasszony

A regényben két történet mosódik össze. Az egyik Csáth Géza feleségének, Jónás Olgának a
szerencsétlen házasságát veszi célba, ennek utolsó napját mondja el, melynek vége, hogy a férj lelövi
feleségét, majd ő is öngyilkos lesz. A másik egy önéletrajzi vonásokat sejtető vajdasági kislány 70-es,
80-as évekbeli felnövekedésének története, melynek végén a lány házasságra készül, a Párizsból

ajándékba kapott spanyol menyasszonyi ruhájában. A reményekkel teli fiatal lány arra az
intézményesített kapcsolatra vágyik, amely az 1910-es években Olga és férje életét oly rútul tönkretette.
Ez a könyv erotikus kalandregény és lányregény-paródia egyszerre. Csáth Gézának, a századelő modern
magyar irodalma kultikus figurájának tragikus sorsát sok mű tárgyalta már, női szemszögből, a feleség
nézőpontjából ez a regény beszél először végzetes házasságukról. „Olga és a lány történetét évtizedek
választják el. A lány mégsem felszabadultabb, radikálisabb, a testi örömökre nyíltabban vállalkozó, mint
Olga. A Spanyol menyasszony azt is megmutatja nekünk, ne gondoljuk elbizakodottan, hogy a tízes évek
fiataljainál többet tudunk azért, mert a mai szövegekben pinát olvasunk kehely helyett.” Szilágyi Zsófia,
Litera.hu
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