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Javaslatok
a magyar irodalom külföldi  

népszerűsítése ügyében*

Bevezető

„Új jelenség tanúi lehetünk világszerte: a kulturális 
kérdések kerülnek a politikai vita középpontjába. Na 
gyon hosszú időn keresztül ugyanis az ideológia uralta 
a politikai vitákat. Az ember vagy baloldali volt, vagy 
jobboldali, és a világ is blokkokra volt osztva. A nem
zetközi rendszer működésének alapvető motorja ideo
lógiai jellegű volt. Mióta azonban véget ért a hideg
háború, megváltozott a polémiák jellege is. Úgy tűnik, 
a kultúra került előtérbe. Nem osztom ugyan a kultúrák 
törésvonalairól, a kultúrák és a civilizációk összecsapá
sáról született, nagyon is vitatható elméletet, ám tény, 
hogy ma éppen a kultúra vált a konfliktusok nagy ré
szének meghatározójává, kiindulópontjává.” 

Ghassan Salamé1 

A kétpólusú világrend sokat emlegetett felbomlása 
erőteljes kihatással volt a diplomáciai „világrendre”, 
és így a kultúrára is. A kommunista ideológia buká
sának lényeges következményeként felértékelődött az 
addig lefojtott kulturális tényező. A klasszikus diplo
mácia, a gazdaságdiplomácia és a kulturális diplomá
cia területei között súlyponteltolódás ment végbe az 
utóbbi javára. A kultúra ilyenformán a nemzetközi 
politika viszonylag önálló elemévé vált, az új nem
zetközi kontextusba került kulturális diplomácia je
lentősége megnőtt. Mind tartalmát, mind társadalmi 
potenciálját illetően megváltozott. Tartalmilag a nyil
vánvaló gazdaság és kisebbségpolitikai vonatkozásai 
mellett növekvő jelentőségű nemzetközi biztonság
politikai tényezővé vált. A másik lényeges fejlemény 
a „külpolitika társadalmiasodása”:2 a külpolitikai 
kérdésekben mind szükségesebb a társadalom jóvá
hagyása, másrészt pedig egyre több nem állami sze
replő vesz részt a külpolitika formálásában. Ezért  
a diplomácia rákényszerül a public diplomacy eszkö

1 Éger György–Kiss. J. László: Kulturális külpolitika – avagy egy 
kutatás dimenziói, in: Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika 
az új kihívások tükrében, Teleki László Alapítvány, Bp. 2004.

2 Éger GyörgyKiss. J. László, i. m.

zeire, keresnie kell a párbeszéd lehetőségét a foga
dó ország közvéleményének egyes csoportjaival. Ez 
a változás nyilvánvalóan kihat a kulturális diplo
máciára, amely természeténél fogva egyfajta public 
dip  lomacynak tekinthető. „Korunk nemzetközi rend
szerét a külpolitika és a kultúra egyre intenzívebb 
összefonódása jellemzi. A korábbi diplomáciai esz
közrendszer bővülésével, a döntési folyamatok tár 
sadalmiasodásával, valamint a médianyilvánosság 
robbanásszerű növekedésével a külpolitikai döntések 
meghozatalában egyre jelentősebb szerepet kapnak  
a kulturális megfontolások. Annak felismerése, hogy 
a közvélemény és ezzel együtt a döntéshozók befo
lyásolása elsősorban kulturális csatornákon keresztül 
lehetséges, felerősítette azt az igényt, hogy az álla
mok és nemzetek egyre inkább más államok és nem
zetek kultúrájához való viszonyuk által határozzák 
meg stratégiai helyzetüket” – írja Pröhle Gergely.3

Magyarán a kultúra nemzetközi fölértékelődésé
nek, a kulturális cselekvés lehetőségnek korát éljük 
– még ha mindennapi életünkben ezt olykor másként 
éljük is meg!

Számunkra, európaiak, illetve magyarok számára 
e felismerésnek van egy sajátos és aktuális dimen
ziója. Az „óhajtvaóhatatlanul” is egyre virtuálisab
bá váló schengeni államhatárokkal együtt, fokoza
tosan – az útlevelünk helyett – a legfőbb identitáské
pező tényezővé éppen a kultúra – annak egész spekt
ruma a gasztronómiától az irodalomig – növi ki 
magát. (Itt talán előnyünkre fordítható az a tény, 
hogy immár közel száz éve államnemzettudatunkat 
kultúr nem zettudatra cseréltük fel.) Szerencsés kö
rülmény, hogy az európai integrációval járó önkéntes 
nemzeti szuverenitáskorlátozás alól egyedül a kultú
ra képez kivételt. 

Európa ma küzdelmes válaszút előtt áll: az egyik 
irányban, az út végén található az Európai Egyesült 
Államok, amely – a brüsszeli szirénhangok ellenére – 
valójában az erősebb államok által dominált európai 
konstrukció lenne; és szintén ez út végén lelhető fel  
a ma még roppant homályos „európai identitás”, egy 
olyan kulturális sokszínűség, amelyet a lélekszámban 
erősebb kultúrák színei dominálnának, vagy más
ként: egy olyan „európai kórus”, amelyet túlharsogna 
a német–francia–angol bariton! A másik út a Nem

3 Pröhle Gergely: A magyar kultúra szerepe Magyarország nemzet
közi politikai és gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében, MTA 
Kisebbségkutató Intézet, Bp. 2007.

Szemhatár
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zetek Európája, amelyről nekünk, „kis népnek” nem 
lenne célszerű letérnünk. Nem kellene elveszítenünk 
a hangunkat a nagy kórusban. A „kis népek koalí
ciójának” kívánatosabb lenne arra törekednie, hogy  
a politikai schengeni térségben létrejöjjön egyfajta 
„schengeni kulturális tér”, amelyet – az UNESCO 
által Nyilat kozatban és Egyezményben is szentesí
tett, az Európai Parlament által is megerősített – kul
turális sokszínűség jellemez. 

Ehhez azonban nekünk, magyaroknak az egész 
magyar nyelvterületen meg kell erősítenünk kultu
rális jelenlétünket és identitásunkat. E cél elérésében 
pedig a magyar irodalomnak mint számunkra hagyo
mányosan egyik legjelentősebb nemzeti identitáskép
 ző és egyben legjelentősebb identitásmegjele nítő té 
nyezőnek igen jelentős szerepe van. Lehet. Kell lennie!

Javaslat
1. első lépésként javasoljuk a Magyar Művészeti 
Akadémia, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(NKA), valamint a Külgazdasági és Külügy mi nisz
térium (Balassi Intézet) közös munkacsoportjának 
létrehozását. A Munkacsoport alapvetően koordinál
ná az általa felállítandó bírálótestületek (zsűrik) 
munkáját, az irodalomnépszerűsítő programok mű
ködését és az állami támogatásokat. Amint lehetővé 
válik, második lépésként, a Munkacsoport szakmai 
ellenőrzése mellett ki kell alakítani a programokat 
koordináló, a támogatásokat kezelő intézményt, a Ma
 gyar Könyvcentrumot (MKC).

2. a Munkacsoport részletesen kidolgozza a ma
gyar irodalom külföldi népszerűsítésének program
rendszerét a következő célokkal:

a) szelekció
b) műfordítástámogatás
c) műfordítótámogatás
d) promóció
e) utógondozás 

Szelekció
Nemzetközi irodalmi jelenlétünk tekintetében az első 
és mindjárt legkényesebb pont: a szelekció! Kik, mi
lyen szempontok és értékrend alapján, milyen műve
ket választanak, támogatnak és ajánlanak ki a nagy
világ szeme elé: fordításra és terjesztésre? 

A kultúrdiplomácia – a magyaré különösképpen – 
legkényesebb kérdése a külföldre szánt kulturális és 
irodalmi kínálatunk itthoni szelekciója: a nemzetkö 
zi színtéren megjeleníteni kívánt kulturális értékek 

kiválasztása. A magyar közéletben régóta jelentős 
szemléleti viták és nézeteltérések vannak a tekintet
ben, hogy mi tekinthető a nemzeti kultúra részének, 
egyáltalán valós, korszerű kulturális értéknek, és mi 
nem. E tekintetben ma a nemzeti karaktert alig vagy 
nagyon közvetetten kifejező, az általánosabb, elvon
tabb értékeket preferáló, az idegen nyelvű kultúrák 
által nyilván könnyebben befogadható értékeket te
remtő szemlélet dominál – elsősorban képviselői ha 
zai és nemzetközi közvéleményformáló pozícióinak 
köszönhetően. A magyar kultúrdiplomáciára jelentős 
többletfeladat hárul: mind itthon, mind nemzetközi 
színtéren meg kell teremtenie a magyar kulturális 
értékek egyensúlyát, és tekintettel (meg ráhatással)  
a külhoni közönség elvárásaira, itthon és külföldön is 
helyzetbe kell hoznia a magyar kulturális élet több 
évtizede hátrányos helyzetbe szorított szegmenseit, 
különösen az irodalom terén. Meg kell szüntetnünk 
értékrendi szempontból alapvetően aszimetrikus iro
dalmi jelenlétünket a világban. Magyarán alapvető 
cél az irodalmi kánon értékalapú kiszélesítése, kiegé
szítése (nem valamilyen irányba történő szűkítése!). 
És ebben talán szövetségesünk lehet a mai politika is 
(amely talán végre megérti, hogy számára sem mind
egy, hogy kit kérnek fel az Unió alkotmányának  
a megszövegezésére…).

Magyarországon a nemzeti, a közösségi szempon
tokat, érdekeket előtérbe helyező politikai oldal tá
gabb szellemi holdudvara – évtizedek óta tartó mo 
rális és anyagi kiszolgáltatottsága folytán, valamint  
a szellemi életben elfoglalt pozíciók hiányában – nincs 
közvéleményalakító helyzetben. Célszerűek lenné
nek az olyan erőfeszítések, amelyek ezt a holdudvart 
közvéleményformáló „helyzetbe hozzák” (a kulturá
lis szervezetekben, intézményekben, alapítványokban, 
a médiában stb.). Ezzel egyben kultúrpolitikai misz
sziót is teljesítenének, hiszen ilyenformán egyensúly
ba hoznák a jelenleg egyenlőtlen belső kulturális  
kínálatot is, és ezzel a magyar szellemi életben is elő
segítenék a természetes értékrend kialakulását. 

E hivatás teljesítésében a kulturális intézetek háló
zata komoly segítséget nyújthat: külföldön népszerű
sítheti, fellépésekhez juttathatja az eddig „hátrányos 
helyzetű” magyar művészeket. Ez igen régi és szé
leskörű igény. „Ahhoz, hogy folyamatossá lehessen 
tenni az írók és művészek külföldi jelenlétét, és az 
ottani írókkal és művészekkel kialakítható kapcsola
tait, ehhez megfelelő struktúrára, intézményekre van 
szükség, mint amilyennel sok európai nemzet ren
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delkezik, elég, ha a Rómában működő 
amerikai, francia, lengyel, német, oszt
rák vagy spanyol művészeti akadémi
ákra gondolnunk… Nagyon remélem, 
hogy 25 évi bizonytalanság után a ma
gyar írók és művészek szervezetei  
a Magyar Tu  dományos Akadémiával 
és a Magyar Művészeti Aka  démiával 
összefogva elérik, hogy a nagy hagyo
mányú külföldi kulturális intézetek fő 
tevékenysége ismét a magyar írók, mű
vészek és tudósok befogadásából és 
alkotó munkájának segítéséből álljon 
Bécsben, Berlinben, Párizsban és Ró 
mában is. Így ezek az intézetek előbb
utóbb (remélhetőleg előbb!) ismét tény
legesen tudományos mű  hellyé válhatnak, amelyekben 
történészek, régészek, művészet és irodalomtörténé
szek, klasszikafilológu  sok, írók és zeneművészek 
dolgozhatnak a jól felszerelt szakkönyvtár segítségé
vel, és mellettük az is  mét berendezett művészhá
zakban, műteremlakásokban festők és szobrászok 
él  nek, és hozzák létre újból alkotásaikat” – írja 
Sárközy Péter (Nyugaton a helyzet változatlan? Az 
„olasz országi magyar irodalom” és intézményeinek 
helyzete a rendszerváltás után. Elő  adás a Tokaji Író
 tábor 2014. évi tanácskozásán).

Az a kultúrdiplomácia kiemelt hosszú távú straté
giai feladata, hogy a magyar kultúrát (beleértve az 
irodalmat) a maga földrajzi (lásd: határon túli ma
gyarság) és szemléleti egészében jelenítse meg a nem
zetközi közvélemény előtt. Ilyenformán erőfeszítése
ket kell tenni arra, hogy például a nemzeti karaktert 
és sorsot hitelesen és erőteljesen kifejező irányzatok, 
például az úgynevezett népinemzeti irodalom érté
kei (Németh László, Illyés Gyula stb.) is helyet kapja
nak a kulturális kínálatban. Elképzelhető, hogy ez 
utóbbiaknak jelentősebb a „helyi értékük”, és a nem
zetközi közönség esetleg kevésbé fogékony a sajátos 
magyar sorskérdésekre és azok sajátos magyar be
mutatására és jelképrendszerére, ám e feltételezéssel 
ellenkező példákat is felsorakoztathatunk: a latin
amerikai irodalom „mágikus realizmusának” világ
sikere jó példát szolgáltat nekünk arra vonatkozóan, 
hogy e sajátosságainknak is megvan a maguk lét
jogosultsága a világirodalom színpadán és piacán 
is. Ha már arról beszélünk, hogy a kulturális diplo
mácia legfőbb hivatása: megteremteni  a lehetőségét 
annak, hogy a nemzetek kölcsönösen és hitelesen 

megismerjék egymást, ak  kor el kell fogad(tat)nunk 
azt, hogy a hiteles magyarságképből nem hiányoz
hat nak ezek a  kulturális dimenziók sem. 

Javaslat
A programokhoz két különálló bírálótestületet (zsű
rit) kell felállítani:

a) az egyik, az irodalmi testület lényegében – saját 
kezdeményezésére és pályáztatás révén –  kiválasztja 
és eldönti, hogy mely műveket javasolja magyar álla
mi finanszírozással lefordíttatni idegen nyelvekre.  
A zsűri (a szerzők, műfordítók, illetve a kiadók pá
lyázatai alapján) kiválaszt évente 1020 magyar mű 
vet, amelyeknek részfordí tásait kedvcsinálónak eljut
tatja a számba jöhető külföldi kiadóknak, valamint 
közzéteszi irodalmi honlapján.

b) A másik, a pályázat lebonyolító, ellenőrző  tes
tület a magyar pénzügyi támogatásra pályázó kiadó
kat ellenőrzi szakmaipénzügyi szempontból.

Az eltérő kompetenciák miatt eltérő módon választ
ják ki a két testület tagjait.

a) Az irodalmi testületbe az ország legjelentősebb 
kulturális folyóiratainak, kiadóinak, irodalmi intéz
ményeinek írásos opciói alapján a legjelentősebbek
nek ítélt, különböző műfajokban (költészet, próza, 
esszé, filozófia, memoár, jelenkori történelem, szín
ház) alkotó magyar szerzőket, illetve irodalomtörté
nészeket, kutatókat hívjunk meg. 

b) A szakmai testületnek technikai szerepe van: 
szervezi és ellenőrzi a pénzügyi műveleteket, hogy  
a magyar állami támogatásra pályázó külföldi kiadók 
betartjáke a jogszabályi követelményeket; valamint 

Felhők, hullámok
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figyelemmel követi a művek utóéletét. A testület tag
jait is ennek megfelelően a Munkacsoport fő  ként ki
adóipénzügyi szakemberekből válogatja össze.

Műfordítás-támogatás
Javaslat
A Munkacsoport indítsa el a következő műfordítás
támogatási programokat:

1. Fordítástámogatási Program: a bírálótestületek 
(zsűrik) által kiválasztott magyar művek műfordí
tásának támogatása. A Munkacsoport igyekszik ér
dekeltté tenni a magyar irodalom iránt érdeklődést 
tanúsító műfordítókat a – főként kortárs – magyar  
irodalmi művek műfordításában. 

2. A magyar zsűri által kiválasztott és kiajánlott 
művek műfordítására, utóbb kiadására és terjeszté
sére is a Munkacsoport pályázatot hirdet, amelyen 
egyaránt indulhatnak hazai és külföldi kiadók. A pá
lyázat nyertesei a Munkacsoport támogatásával való
sítják meg a kettős feladatot: a Munkacsoport – illet
ve az általa kezelt pénzügyi forrás – teljes mértékben 
finanszírozza a műfordítást (közvetlenül szerződve  
a fordítóval), és jelentős részben, esetenként akár tel
jes mértékben fedezi a kiadás költségeit. 

3. A – külföldi vagy magyar kezdeményezésre – 
magyar kultúrának szentelt külföldi folyóiratok / fo
lyóiratrészek / mellékletek, valamint nem magyar 
szerzők által jegyzett könyvek, albumok  kiadását tá
mogató program. Ennek a programnak két külön 
szekciója legyen: 

A) az egyik szekció azokat a külföldi kiadókat 
támogatja, amelyek érdekeltek a magyar kultúrá
nak szentelt (de nem magyar szerzők által jegyzett) 
albumok, könyvek kiadásában a következő témák
ban: történelem, filozófia, művészettörténet, kul
túrtörténet, kulturális örökség, nyelvészet, magyar 
írókról írt monográfiák. A támogatási igény meg
ítélésében tekintetbe veszik a kiadó presztízsét, a 
téma időszerűségét, a terjesztési és népszerűsítési 
terveket, valamint az igényelt támogatás összegét 
az összköltségvetés és a példányszám fényében.

B) a második szekció olyan (magyar és/vagy 
nem magyar szerzők által jegyzett) magyar kultu
rális témának szentelt kiadványok, folyóiratok, pe
riodikák stb. (cikkek, interjúk, irodalomtörténeti, 
kultúrtörténeti, magyar történelmi és társadalom
tudományi kutatások) – utólagos – támogatását 
biztosítja, amelyek megteremtik a párbeszéd le  he 
tőségét a téma magyar és külföldi szakértői között. 

(A Munkacsoport teljes mértékben finanszírozza  
a szerzők és műfordítók honoráriumát, valamint  
a kiadási költségeket összesen egy később megha
tározandó összeghatárig). A támogatási igénye
ket lényegében az első szekcióban alkalmazott 
szempontok és pontszámítás szerint bírálják el. 

Műfordító-támogatás
Javaslat
1) A Munkacsoport indítsa el a két műfordítókép 
zési, támogatási ösztöndíjprogramot:

A) fiatal műfordítók képzése
B) már elismert, neves műfordítók támogatása

A program megvalósítására a Munkacsoport a nem
zetközi kulturális életben járatos szakemberekből lét
rehoz egy harmadik, mentortestületet, amely a kép
zésre jelentkező műfordítókat választja ki, és gondos
kodik róluk: előkészíti magyarországi útjukat, mun
kájukat, de utólagosasan is kapcsolatot ápol velük,  
figyelemmel követi munkásságukat.

Mindkét – külön meghirdetett – műfordítótámoga
tási ösztöndíjprogram – pályázat alapján – lehetőséget 
(ösztöndíjat) biztosít a mentortestület által kiválasztott 
fordítóknak, hogy egy bizonyos időt Magyarorszá 
gon vagy a magyar nyelvterületen (határon túli ma
gyar nyelvterületen) töltsenek, és közelebbről megis
merjék a magyar irodalmat és az azt meghatározó 
környezetet. 

A két alprogram képzési struktúrája eltérő a je
lentkező műfordítók előzetes ismeretei alapján, ám 
egyformán komplex: a Magyar Művészeti Akadémia 
által felkért irodalmárok, műfordítók tartanak szá
mukra előadásokat a kortárs magyar irodalomról,  
a műfordítás elméletéről és gyakorlatáról; a képzés
ben résztvevő műfordítóknak kívánság szerint lehe
tőségük lesz látogatni a fontos könyvtárakat, oktatási 
és kutatóintézményeket stb., alkalmuk lesz találkoz  ni 
magyar szerzőkkel, irodalomkritikusokkal és műfor
dítókkal, a könyvkiadók képviselőivel. 

2) A Műfordítótámogatási program keretében va
lamelyik külföldi Balassi Intézet bázisán (Brüsszel?, 
Párizs?) létre kell hozni (a létrehozandó műfordítói 
adatbázis alapján) a Magyar Nyelvből  Fordítók Nem
 zetközi Szövetségét (és lehetőség szerint annak nem
zetközi hálózatát) a barátiszakmai kapcsolatépítés, 
valamint szakmai programok, találkozók, konferen
ciák megszervezésére. 

3) A Műfordítótámogatási program keretében 
éven  te egy alkalommal, mindig azonos helyen (a Ba  la
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 ton partján?, Villányban?) vagy változó helyszíneken 
a Munkacsoport vagy a Mentortestület megszervez: 

a) egy hónapos műfordítótábort (szakmai szemi
náriumokkal)

b) a táborzáró hétvégén a magyar irodalom műfor
dítóinak több napos világtalálkozóját, amelynek gaz
dag tematikus programjai során találkozni lehet magyar 
írókkal, költőkkel, valamint a záróünnepélyen komoly 
összegű fordítói díj(ak)kal jutalmazzuk a magyar iro
dalomnak elkötelezett kiemelkedő műfordítókat.

Promóció 
(a magyar művek eljuttatása a fordítókhoz)
Tény, hogy kétféle piac létezik: egy hazai és egy kül
földi, és mindkettőnek megvannak a maguk igen el
térő értékpreferenciái, amelyek még a nagy kultúrák 
esetében sem fedik egymást. Ám azt is hozzá kell 
tennünk, hogy a piaci szempontok itthon is, külföl
dön is befolyásolhatók. A magyar kulturális diplomá
cia (lásd: kulturális intézetek) eddig jobbára a külföl
di közönség igényeit vette figyelembe. E téren sokkal 
inkább az igazodás, mintsem a kezdeményezés (a ke
vésbé ismert értékeink érvényesítése) volt rá jellem
ző.  Mindannyiunk érdeke egy olyan irodalmi ajánló 
rendszer fölállítása, amely az értékes magyar irodal
mat a legszélesebb spektrumában jeleníti meg a nem
zetközi piacon.

Megfontolandó az a koncepció, amely szerint a be
fogadó országok közvéleményének az eddigi kultu
rálisirodalmi ismereteire építve kell kitágítani is
mereteinek horizontját a bemutatni kívánt művek 
megismertetésének, lefordításának és – lehetőleg kül 
földi – kiadásának óvatosan célirányos ösztönzésé
vel. Hiába adjuk ki állami pénzen például Arany 
Jánost mondjuk dánul, ha az tonnaszámra eladatlanul 
porosodik a raktárakban; a dán közönség (és műfor
dítók) érdeklődését kell felkelteni előbb például a ma 
divatos Márai, majd utána, Márai kapcsán Arany iránt.

Javaslat
1. mindenekelőtt létre kell hozni egy műfordítói adat
bázist, a magyar nyelvről fordítók, a magyar lefor
dított műveket kiadók, valamint a magyarság iránt 
érdeklődő külföldi kulturális újságírók minél telje
sebb (nem publikus) adatbázisát (a Balassi Intézet és 
a Külügyminisztérium támogatásával).

2. létre kell hozni egy különálló, a célnak megfe
lelően szerkesztett magyar / angol / német / francia  
nyelvű (interneten is elérhető) időszakos kulturális fo

 lyóiratot, amely a magyar irodalom fordításra ajánl
ható műveinek leírásait tartalmazza, a vonatkozó 
írók, költők portréival, elérhetőségével együtt, és 
amelyről a fenti adatbázisba (is) rendszeresen, de leg
alább havonta egy magyar és angol nyelvű hírlevelet 
postáznak ki.

3. Évente ki kell adni – világnyelveken – a Magyar 
Írók Lexikonát és / vagy A magyar irodalom évkönyét;

4. ki kellene adni a Kulcsok a magyar történelem
hez című kiadványsorozatot a magyar irodalom tör
ténelmi szimbólumrendszerének megértéséhez (szlo 
vák mintára);

5. külön figyelmet kell fordítani a magyar irodal
mat értelmező, kontextusba helyező idegen nyelvű (!) 
irodalomkritikai, történeti, elméleti művek kiadá
sára (legalább a fenti honlapon).

6. Külön a sajtónak kiírt ösztöndíjjal, valamint ese
tenként külön meghívás alapján 24 hetes lehetőséget 
biztosítani a külföldi kulturális sajtó szakújságírói szá
mára abból a célból, hogy közvetlen tapasztalatokat 
szerezzenek a magyar kulturális életről; hogy fogé
konnyá tegyük őket a magyar kultúra értékei iránt; 
hogy kapcsolatokat építhessenek ki a magyar kulturá
lis sajtó szakújságíróival, és ilyenformán a ma  gyar kultú
ra közvetítőivé váljanak a nemzetközi kulturális piacon.

7. Az Európai Műfordítóközpontok Chartája alap
ján intenzíven együtt kell működni az európai műfor
dítóközpontokkal (kiemelten a visegrádi országok 
műfordítóival).

Utógondozás 
(a lefordított magyar művek eljuttatása a külföldi kö
zönséghez)
Bár az idegen nyelvekre lefordított magyar művek 
utóéletéről való gondoskodás, a külföldi közönség
hez való eljuttatása elsődlegesen az illetékes kiadó 
vagy kereskedőcég marketingfeladata, számunkra sem 
lehet közömbös, hogy a magyar támogatással le
fordított könyvek végül egy – csupán a  pályázati tá
mogatásra „utazó” – kiadó raktárában kötneke ki, 
vagy valóban eljutnak a külföldi közönséghez. Rá 
adásul a magyar kulturális diplomácia a maga saját 
és sajátos eszközeivel (külföldi kulturális intézetek, 
külföldi magyar lektorok) rásegíthet a marketing
munkára. 

Javaslat
1. A Munkacsoportnak legyen kiemelt feladata követ
ni a külföldön megjelent könyvek utóéletét, gondos
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kodniodahatni, hogy a külföldi magyar kul  turális 
intézetek könyvbemutatókat tartsanak számukra, a ma 
gyar szerzőket meghívják, alkalom adtán gardíroz
zák a könyvvásárokon, szakmai rendezvényeken.

2. A Munkacsoport szoros együttműködésben az 
egyes Balassi Intézetekkel évenként más és más or
szágban megrendezi a magyar irodalom évét. Ilyen  kor 
maga a Balassi Intézet is lefordíttat(hat) a működési te
rületének nyelvére könyveket, illetve meghív a könyv
bemutatókra magyar írókat. Az ilyen rendezvények, 
kiadói vállalkozások költségeit a Könyv cent  rum fede
zi. Ez az állandó költségvetési gondokkal küszködő in
tézetek működését eredményesebbé teszi.

Végezetül
Végezetül le kell szögeznünk, hogy sem a magyar 
irodalom külföldi népszerűsítése, sem általánosab
ban véve a kultúrdiplomácia nyilvánvalóan nem lehet 
öncélú, az országkép alakításán kívül a kötelezettsé
gek nélküli, ám perspektivikus kapcsolatépítések nél

 külözhetetlen terepeként a nemzetigazdaságibiz
tonságpolitikai érdekeinket szolgálja. (Egysze rűbben 
szólva: egy zenei vagy irodalmi est nem csupán arra 
kiváló alkalom, hogy üzletemberek kötelezettségek 
és előfeltételek nélkül megismerkedjenek lehetséges 
jövőbeli üzletfeleikkel, hanem arra is, hogy ízelítőt 
kínálva a magyar kultúrából, hangulatot és kedvet 
gerjesszenek a behatóbb, hosszabb távú kapcsolatfel
vételre, építésre.)

Éppen ezért a döntéshozóknak – a bevezetőben 
említett érveken túl – érdemes megfontolniuk a nem 
a legszegényebb országban élő kanadai kultúr  dip 
lomáciai szakíró, Saul John Ralston véleményét, aki 
szerint „a kérdés nem az, hogy megengedhetjüke, 
hogy költsünk a kultúra exportjára, hanem az, hogy 
megengedhetjüke, hogy ne költsünk.”4 

4 Ralston Saul, John: Kultúra és külpolitika, Culture and Foreing 
Policy – Media Awareness Network

Papsokai templomrom


