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Dr. Hatos Pállal, a Balassi Intézet főigazgatójával
Lafferton Kálmán beszélget

Magyarország idén a Publishing Hungary program
keretében 13 nemzetközi könyvvásáron vesz részt.

Melyik vásáron mutattuk be a könyv-

kultúránkat az idei évben először?

Február 5–10. között a Tajpei

Nemzetközi Könyvkiállításon (Taipei

International Book

Exhibition) vettünk

részt, amely Ázsia leg-

nagyobb könyvvására,

mely út a másfél mil-

liárdos kínai olvasó-

közönséghez is. Tajvan

egy 25 milliós szige-

tország, a világ 26. legnagyobb gaz-

daságával. A kiállításon komoly

érdeklődés mutatkozott meg a ma-

gyar kultúra, a magyar irodalom iránt,

amit az is jelez, hogy Márai, Kertész

vagy Esterházy fontosabb művei már

kínaiul is olvashatóak. A tajvani kul-

turális miniszter asszony – aki  maga

is írónő –, meghívta Magyarországot,

legyen a 2016. évi kiállítás dísz-

vendége.

Tudomásom szerint Pekingbe is van

érvényes meghívásunk.

Azt is készítjük elő. A

globális nyitottság ko-

rában minden érde-

mes találkozást ki kell

használni. 

Milyennek találta a

Lipcsei Könyv-vásárt,

annak magyar vonat-

kozású rendezvényeit?

A könyvfesztiválon 34 ország

képviselteti magát Ausztriától A

Lipcsei Könyvvásár évről-évre

növekvő látogatottságú könyves

seregszemle, ahol a vezető német

könyvkiadók mindegyike standot

állít. Idén Svájc (mint díszvendég

ország) könyvkiadása került az érdek-

lődés középpontjába, de az összes

régiós ország képviseltette magát,

Szerbiától Albánián, Csehországon át

Romániáig. Lipcsében nagyon régi

könyves tradícióink vannak és a

könyvvásár ma is nagy fontosságot

tulajdonít annak, hogy Magyarország

jelen legyen a vásáron. Oliver Zille

igazgató a vele való személyes

találkozás alkalmával elmondta,

szeretné, ha továbbra is jelen

lennénk, mert a négyzetméterre kicsi

magyar stand mindig széles kínálatot

jelentett.

A magyar részvétel idén is sikeres

volt, mind a szépirodalmi szerzők és

műveik – Tóth Krisztina Pixel, Darvasi

László Virágzabálók, Kemény István

Kedves Ismeretlen –, mind Igor Janke

Hajrá magyarok! című német nyelven

megjelent műve vonatkozásában. A

lengyel szerzővel egy neves német

politológus, illetve a Die Welt

újságírója beszélgetett. A zsúfolásig

Tajvan egy 25
milliós sziget-
ország, a világ
26. legnagyobb
gazdaságával.
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megtelt bemutatón nem pusztán a

miniszterelnökről, a pályájáról esett

szó, hanem Magyarország immár

korszakká érett elmúlt 25 évéről is.

Amit a sajtó igen, de még nem te-

matizált a kortárs történetírás…

A prágai könyvvásáron idén dísz-

vendég lesz Magyarország, milyen

programokkal leszünk jelen a cseh

fővárosban?

A májusi prágai könyvvásár (Svet

knihy) egyik fontos eseménye

Esterházy Péter Javított kiadás című

könyvének bemutatója lesz, amely

rávilágít Közép-Kelet-Európa népei-

nek sorsközösségére. Az ügynöki

besúgásokra épülő, családokat

tönkretevő diktatúrára, Csehország-

ban ugyan úgy jelen volt, mint Kelet-

Németországban vagy Magyarorszá-

gon. A cseh főváros magyar vendégei

lesznek Földényi F. László, Háy János,

Kiss Gy. Csaba, Simona Kolmanová,

Mautner Zsófia, Mészáros Andor,

Romsics Ignác, Spiró György, Szigeti

László, Tóth Krisztina, V. Detre

Zsuzsa, Varga György és Vörös István.

De ott lesz a magyar bohémisták

kiadványa, amely arról árulkodik,

milyen sokrétű a cseh kulturális jelen-

lét Magyarországon, illetve Kis

Szemán Róbert, a Prágai Magyar

Kulturális Központ igazgatójának 20.

századi magyar katolikus irodalmi

antológiája is. Csehország talán a

legszekulárisabb ország Európában, a

cseh egzisztencialista katolicizmus

szellem, gondoljunk csak Patockára,

mégis inspiráló volt Charta 77 aláírói

és személyesen számára, úgyhogy ez

a vonulat is érdekes párbeszédeket

ígér. A felolvasások mellett kiállítás

keretében bemutatjuk, mit jelent

Magyarország számára Bohumil

Hrabal. A rendszerváltás 25. évfor-

dulója kapcsán A rendszerváltás

élménye az irodalomban címmel nagy

nemzetközi kerekasztal-beszélgetést

rendezünk. Egyfajta közönség csalo-

gatóként pedig gasztronómiai bemu-

tatót tartunk Mautner Zsófiával.

Jól tudom, hogy idén New Yorkban is

lesz magyar stand?

Két héttel a prágai díszvendégség

után először fogunk elmenni a New-

Yorki Book Expo America Global Market

Forumra, ami hasonló jelentőségű

rendezvény Amerikában, mint Frank-

furt Európában. Lesz egy tematikus

blokk, amely a műfordítással fog-

lalkozik. Az angolszász irodalomban

nem nagyon merül fel ennek szük-

ségessége, hiszen a világ könyvter-

mésének döntő többsége angol

nyelvű. Egy 15 milliós nyelvi közösség

számára azonban a fordítás élet halál

kérdése. Fordítással juthatnak el hoz-

zánk a világirodalom kiadványai, de a

mi könyveink is csak kiváló fordítók

munkája révén kerülhetnek be a világ

könyvkereskedelmébe. Tehát New

Yorkban – német kezdeményezésre –

most a műfordítás lesz a középpont-

ban, a magyar részvételt is ehhez

igazítjuk.

Az év második felében mely könyv-

vásárokat tartja hangsúlyosnak ma-

gyar részvétel szempontjából?

Augusztus legvégén Pekingbe

utazunk abban a reményben, hogy a

közeljövőben díszvendégként is

bemutatkozhatunk. Ennek érdeké-

ben a Balassi Intézet indított egy

„ebook programot”, hogy a magyar

szerzők kínaira fordított könyvei

ekönyv formában is megjelen-

hessenek. Ugyanis a külföldi irodalom

iránt érdeklődők, egyre inkább így

olvassák el a műveket. Azok a

könyvek, amelyek nem jelennek meg

ekönyv formában, egy idő után

gyakorlatilag elvesznek. 

Göteborgban (szeptember 25–28.)

új művekkel, új programokkal

szeretnénk bemutatkozni. De azért is

fontosnak tartjuk a részvételünket,

mert a göteborgi könyvvásár meghív-

ta Magyarországot, legyen a vásár

díszvendége 2015-ben. Az októberi

Frankfurti Könyvvásár után a zágrábi

Inter Liber könyvvásárba megyünk el.

Katona József Bánk bánjától kezdve,

Vámos Miklós Apák könyvéig, Grecsó

Krisztián, Nádas Péter vagy Szőcs

Géza műve mellett számos neves

szerző könyvét visszük magunkkal.
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Reményeim szerint a könyvvásárra

megjelenik a Zágrábi Magyar Intézet

igazgatójának nagyszabású Horvát-

ország monográfiája is. 

Idén is megszervezzük a Donau

Lounge programot. Tavaly Bécsben,

Lvivben és Bukarestben szerepeltünk

a programmal, melyeken magyar és

az adott régióban élő szerzők beszél-

getnek a térség problémáiról, irodal-

mi, kulturális életéről, az értelmiségi

szerepvállalásról.

November 15–23. között a 33.

Isztambuli Nemzetközi Könyvvásá-

ron díszvendégek leszünk és ez lesz az

első bemutatkozása az Isztambuli

Magyar Kulturális Központnak is.

Tavaly Kína volt, jövőre Németország

lesz a díszvendég, tehát igen illusztris

országok között mutathatjuk be a

magyar könyvkiadást. Most folyik a

program összeállítása, de azt

elmondhatom, a díszvendégségünket

szeretnénk nem csak egyfajta

Gesamkunst, de igazi magyar ese-

ménnyé is tenni. Frissen fordított

könyveink bemutatása mellett kerek-

asztal-beszélgetések, konferenciák,

művészeti előadások, filmvetítések

lesznek a könyvvásár ideje alatt, sőt

az utcára is kimerészkedünk művé-

szeti produkciókkal, hogy ne csak

láthatóak, de hallhatóak is legyünk.

Az idei évben lejár a Nemzeti

Kulturális Alap és a Balassi Intézet

között létrejött megállapodás, amely

három éven keresztül biztosította a

Publishing Hungary program meg-

valósítását, várható a szerződés újabb

három évre szóló meghosszabbítása?

A megvalósult könyvbemutatók,

szerzői bemutatkozások, díszven-

dégségek, megannyi kulturális ren-

dezvény, mind-mind a program siker-

ességét mutatják. Nagyon bízom

benne, hogy folytatódhat a program,

az elért eredmények, a viták ellenére

is önmagukért beszélnek, de csak

akkor arathatjuk le a gyümölcseit az

idei programokkal együtt majd fél-

száz külföldi szereplésnek, ha

tartóssá tudjuk őket tenni. Mivel egy

ilyen program csak hosszú távon fejti

ki igazán a hatását, feltétlen folytatni

kell. A könyvvásárok nagyon fontos

részei a magyar könyvkultúra nép-

szerűsítésének, de legalább ilyen

fontosnak gondolom a fordítás

támogatás kérdését is. Jóval több

pénzre volna szükség ahhoz, hogy

megnyerjünk külföldi kiadókat

magyar művek megjelentetésére,

illetve sokkal nagyobb figyelmet kell

fordítanunk a műfordító képzésre.

A Balassi Intézetben jelenleg 9

ösztöndíjasunk van, azonban lega-

lább 20-ra lenne szükség évente. És

arra is szükség van, hogy a fordítás

rejtelmeinek elsajátíttatása mellett

a műfordítók találkozhassanak

azokkal, akiknek a műveit fordítják.

A svédek, finnek évente meghívják a

svéd és a finn irodalom fordítóit,

különféle programokat, szeminári-

umokat szer-veznek a számukra,

ezáltal újabb és újabb impulzu-

sokkal gazdagodnak. Na-gyon

fontos, hogy nekünk is legyenek

ilyen programjaink. Mi már ebben

az irányban is megtettük az első

lépéseket.


