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a szlovák irodalom díszvendégsége a 23. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon áp-
rilis 21-24. között 2016-ban utólag siker-

történetnek nevezhető. Az említett évben sosem lá-
tott mennyiségben jelentek meg szlovák szerzők mű-
vei magyar fordításban. Ez a jelenség rámutat a múlt, 
jelen és jövő kérdéseire is a  szlovák művek kiadása 
terén Magyarországon, illetve a  szélesebb kulturális 
együttműködés és a  kultúrdiplomácia kérdéseire és 
lehetőségeire is. Ehhez próbál ez a szöveg rövid átte-
kintést nyújtani.

Az, hogy a  szépirodalmi fordítók csakúgy, mint 
a régio kultúrmenedzserei, a szlovák–magyar kulturá-
lis kapcsolatok lelkes, de nem egy esetben más szakké-
pesítéssel bíró művelői, akik egyfajta belső elhivatott-
ságból, szenvedélyből foglalkoznak az adott területtel 
– tünetértékű. Ennek bonyolult, mély okai vannak, és 
nemcsak a szlovák–magyar történelmi kapcsolatokban, 
hanem az állami, a tudományos és egyéb intézmények 
kommunikációjának jelenlegi jellegében és állapotá-
ban gyökereznek. A legtöbb esetben inkább beszélhe-
tünk alig hatékony vagy formális kapcsolatokról vagy 
a kommunikáció hiányáról.

Néhány kivétel persze létezik. Ilyen például a MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézet és a SZTA Világiro-
dalmi Intézetének közös munkája, néhány múzeum 
közös projektje, galériák együttműködése.

Hosszú évek óta fennálló probléma a  szakkép-
zett fordítók, összehasonlító irodalomtörténészek, 

kultúrmenedzserek oktatása is. Bár léteznek Szlováki-
ában (Nyitrán, Eperjesen, Prágában, Besztercebányán, 
Pozsonyban, sajnos ezeknek zöme már csak múlt idő-
ben) és Magyarországon (Budapesten, de Piliscsabán 
már csak múlt időben) is közép-európai, hungaroló-
gia, szlovakisztikai képzések, főiskolai szakok, a gya-
korlatban mégis csupán elvétve találkozhatunk ilyen 
végzettségű szakemberekkel, a  szakok végzős hallga-
tói általában teljesen más területeken helyezkednek 
el. Ennek okát főleg abban látom, hogy elhanyagol-
ható mennyiségű szakembert foglalkoztat az a kevés 
intézmény, amely e területen jól működik. Ez sajnos 
a közép-európai országok közötti kulturális kapcsola-
tok hiányának eredménye, és annak, hogy bár gyak-
ran hangoztatják a kölcsönös érdeklődést és nyitottsá-
got, mégsem kap elég teret az országok közötti reális 
együttműködés a kultúra és a tudomány terén. Sze-
rencsére itt is működnek civil szervezetek, polgári tár-
sulások és érdekcsoportok, de ezek egyelőre nehezen 
tudják teljes egészében helyettesíteni a nagyobb, álla-
mi intézmények munkáját.

Könyvkiadás

Mindezek eredményeképpen, mikor a 2015-ös év ele-
jén, hosszas egyeztetések után döntés született Szlo-
vákia díszvendégségéről, a magyar könyvkiadók szin-
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te semmit sem tudtak a szlovák irodalmi életről, sem 
a szerzőkről.

Egyetlen könyvkiadó létezett (és megint részben 
múlt időt kell használnunk), amelyik számottevően, 
programszerűen és körültekintően tudott beavatkoz-
ni a szlovák–magyar irodalmi kapcsolatokba a 90-es 
évek elejétől fogva : a Kalligram. A két kultúra hatá-
rán való létezésnek köszönhetően egyedül a Kalligram 
szólította meg egyszerre – a munkatársait és a szerző-
it tekintve is – mind a szlovák, mind pedig a magyar 
irodalmi, irodalomtudományi és társadalomtudomá-
nyi élet legjobb szakembereit. A Kalligram munkája 
nélkül a szlovák–magyar kulturális kapcsolatok hely-
zete (természetesen főleg a könyves kultúra/könyvki-
adás terén) ma sokkal reménytelenebb lenne.

Kisebb mennyiségben ugyan, de a szlovák irodalom 
magyar kiadásával foglalkozott a szlovákiai AB ART 
Kiadó (Leginkább Vályi Horváth Erika műfordító 
ajánlására jelentek itt meg pl. Ivana Dobrakovová, Ja-
na Juráňová, Uršula Kovalyk, Irena Brežná művei), és 
a magyarországi Magyar Napló (itt Václav Pankovčín, 
V. H. Vajanský, Marek Vadas, Stanislav Rakús egy egy 
kötete jelent meg Barnabás Barna, Pengő-Tóth Anna-
mária, Forgács Ildikó fordításában).

a helyzet 2015-ben

A 2015-ös évben tehát a magyarországi könyvkiadók-
nak (a Kalligram kivételével) minimális elképzelésük 
sem volt a szlovák irodalomról. Az egyetlen ismerős 
név talán Pavel Vilikovskýé volt, akinek a Kalligram 
jóvoltából több könyve jelent már meg magyarul. 
Ugyanúgy nem hallottak a magyar kiadók az 1996-
tól működő SLOLIA alapítványi rendszeréről sem, 
amely a szlovák irodalom idegen nyelvekre fordítását 
támogatja. Nem létezett egyetlen információs csatorna, 
egyetlen intézmény sem, amely ezekről valamint a fi-
gyelemre méltó szlovák szerzőkről tájékoztatott volna.

Még a legnyitottabb, komoly magyar kiadók közül 
sem mert senki belevágni ismeretlen szlovák szerzők 
könyveinek kiadásába anyagi támogatás nélkül. Ha 
már kiadással próbálkoztak, maradtak inkább a cseh 
és a lengyel szerzőknél – az ismert klasszikusok miatt 
így nagyobb olvasói érdeklődésre számíthattak.

Magyarországon a  rendszerváltás után évente át-
lagosan 1,5-2 kötetnyi szlovák szépirodalmi könyv 
jelent meg magyarul, azok többsége is a  szlovákiai 
székhelyű magyar kiadóknál (Kalligram, AB ART). 
Az egyetlen magyarországi könyvkiadó, amely pub-
likált néhány könyvet szlovák szerzőktől, az említett 
Magyar Napló volt, 2000 után pedig a Napkút (For-
gács Ildikó fordításában Dušan Šimko Gubbio c. re-
génye jelent itt meg.)

Fordítói lelkesedés

A korántsem ideális helyzet ellenére akadt pár olyan 
fordító, akiben volt elhivatottság, érdeklődés, lelke-
sedés, aki nem vesztette el a  reményt, hogy a  szlo-
vák irodalom kaphat esélyt a magyar irodalmi élet 
kontextusában. 2014 őszétől a  Szlovák Intézetben 
fordítók egy csoportja (kb. 10–15-en) szemináriu-
mokat rendezett Fordítói szalon címmel. Ezt a  tö-
rekvést a  Szlovák Intézet mellett a  LIC (Literárne 
informačné centrum) Pozsonyból is valamelyest tá-
mogatta. A résztvevők között voltak : György Norbert, 
Pénzes Tímea, Mészáros Tünde, Forgács Ildikó, Pen-
gő-Tóth Annamária, Dósa Annamária, Vályi-Hor-
váth Erika, Garajszki Margit, Hizsnyai Tóth Ildikó, 
Flóra Peťovská, Dobry Judit és mások. A szeminári-
umokon a fordítók szlovák és magyar szerzőkkel ta-
lálkoztak (Peter Šulej, Katarína Kucbelová, Svetlana 
Žuchová, Varró Dániel, Kiss Noémi, Csordás Gábor 
és mások), előadásokon vettek részt, konkrét szöve-
gek fordításairól konzultáltak. És ők készítették elő 
a magyar kiadók számára rendezett első Szlovák iro-
dalmi börzét 2015 márciusában a Szlovák Intézet ko-
ordinációjával.

Ők voltak azok a fordítók, akiken később a 2016-
os szlovák irodalmi díszvendégség sikere múlott. 
Az ő sorukat bővítették kitűnő fordításaikkal még 
Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Böszörményi Péter, Ba-
logh Magdolna, Tamara Archlebová, Tóth-Ozsvald 
Zsuzsa, Tóth László, Bolgár Katalin, Bilász Boglár-
ka, Bába Laura, Jakabffy Imre, Bolemant Lilla, Hor-
váth Réka.

Ugyanakkor a Szlovák Intézet a 2014 őszétől havi 
rendszerességgel megszervezett Fordítói szalon mel-
lett az Irodalmi Oázis nevű eszmecserét is elindította. 
Az Irodalmi Oázis szinte minden hónapban a  szlo-
vák irodalom, az újonnan kiadott kötetek, de még 
meg nem jelent szlovák művek és ismeretlen szer-
zők bemutatását tűzte ki célul magyarországi kol-
légáik szemszögén keresztül. Fontos volt közvetle-
nül megszólítani a befogadó irodalmi közeg szerep-
lőit, hogy a  szlovák szerzők művei tényleges esélyt 
kapjanak megmutatkozni, és ne tűnjenek el, mint 
már nem egyszer, a magyar könyvrenegetegben. Így 
mutatkozott be Budapesten számos szlovákiai író és 
irodalomtörténész : Jana Juráňová, Uršula Kovalyk, 
Zuska Kepplová, Jana Beňová, Mila Haugová, Víťo 
Staviarsky, Veronika Šikulová, Karol Chmel, Vlado 
Janček, Michal Hvorecký, Svetlana Žuchová, Pe-
ter Balko, Peter Hunčík ; de irodalomtörténészek 
is : Adam Bžoch, Jozef Tancer, Ivana Taranenková, 
Radoslav Passia, Marta Součková, Görözdi Judit, Né-
meth Zoltán ; szlovák műfordítók és szerkesztők : Lu-
cia Satinská, Eva Andrejčáková, Gabriela Magová, 
Hizsnyai Tóth Ildikó, György Norbert ; de akár film-
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rendezők is : Peter Kerekes, Prikler Mátyás, stb. Akik 
fogadták őket magyar részről : Wessely Anna, Balogh 
Magdolna, Márton László, Háy János, Závada Pál, 
Kiss Noémi, Radics Viktória, Varró Dániel, Csordás 
Gábor, Erdős Virág, Horváth Viktor, Nádasdy Ádám, 
Németh Gábor, Deczki Sarolta, Karádi Éva és mások. 
Az Oázisban a résztvevők olyan témákkal foglalkoz-
tak, amelyek mindkét oldalt képesek voltak megszó-
lítani, mint például a többnyelvű váro sok, az úgyne-
vezett szlov-magy nyelv, nők a nagyvilágban, multi-
kulturális tradícióink, visegrádi költők és fordítóik, 
a kortárs szlovák irodalom rétegei ; de voltak beszél-
getések már nem élő szerzőkről is, pl. Leopold La ho-
lár ól és Peter Pištanekről ; valamint a Magyar Lettre 
Internationale folyóirat szlovák blokkjainak bemu-
tatói. Olyan törekvés volt ez, amelynek célállomása 
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák dísz-
vendégsége lett, amit azonban az elején még maguk 
a szervezők sem sejtettek.

Az Irodalmi Oázisról1 rendszeresen ismertetett 
a magyarnarancs.hu, a litera.hu, az irodalmijelen.hu 
és más online portálok. De a nyomtatott médiában2 
is megjelentek róla cikkek. Proics Lilla tudósított az 
egy éves Oázisról a Tiszatájonline oldalán.3

a lettre és a Karádi-jelenség

A magyar irodalmi közeg meghódítása közel sem egy-
szerű feladat a szlovák irodalom számára, de a folyó-
iratok, elsősorban a Magyar Lettre Internationale Ka-
rádi Éva főszerkesztővel az élén, továbbá a Kalligram, 
az Irodalmi Szemle, a Látó, az Opus, az Élet és Iro-
dalom és a Jelenkor is nagy segítséget nyújtottak eh-
hez. A Lettre 1991-es indulása óta köztudottan nyi-
tott volt az európai szerzők iránt, közöttük pl. Pavel 
Vilikovský, Peter Zajac, Martin M. Šimečka és más 
szlovák szerzők írásait is publikálta. Mégis a 2006-
os évben kiadott 63. lapszám jelentette a valódi mér-
földkövet a szlovák irodalom számára a Lettre szlo-
vák irodalomról átfogó képét nyújtó tematikus blokk-
jával4. A szám bemutatója Pavel Vilikovský és Ester-
házy Péter közös felolvasóestje volt 2007 januárjában, 
amelyet Németh Zoltán irodalomtörténész vezetett 
a Szlovák Intézetben, a Mona Sentimental szlovák 
egyesület és a Lettre közös szervezésében. Ez egy rit-
ka és annál jelentősebb esemény volt. De ezen a pro-
jekten belül mutatkozott be Budapesten egy beszélge-
tés keretében Kali Kertész Bagala könykiadó és szer-
zői, Vlado Janček, Pavol Rankov és Balla is, akiknek 
abban az időben még nem jelent meg magyar nyel-
vű könyvük.

Hasonlóan ünnepszámba menő alkalmak voltak 
a  budapesti Kalligram-estek és lapszámbemutatók 

Szigeti László vezetésével, amelyek 1990 után indul-
tak Rudolf Chmel akkori csehszlovák nagykövet és 
Karol Wlachovský, a csehszlovák kulturális központ 
igazgatójának működése idején. Itt találkoztak a szlo-
vák és magyar irodalmi és közélet jelentős személyisé-
gei. A Kalligramnak az irodalmi és társadalmi életben 
játszott fontos szerepe lényegében megalapozta, elő-
re vitte a szlovák díszvendégség ügyét. Maga Szigeti 
László közvetített egyrészt a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülete, másrészt a  szlovák kul-
turális minisztérium és a pozsonyi Irodalmi Informá-
ciós Központ (LIC) között. A minisztérium végül fi-
nanszírozta a díszvendégséget, a LIC pedig az egyik 
fontos szervezője volt. Az, ami magától értetődőnek 
tűnhet a  könyvfesztivállal kapcsolatban, korántsem 
volt az, hiszen a meghívásról és a meghívás elfogadá-
sáról szóló döntéseket hosszú hónapok mérlegelése és 
egyeztetése előzte meg.

az előkészületek

A  díszvendégség előkészítésére és megszervezésére 
a LIC-nek és a Szlovák Intézetnek kicsivel több mint 
egy év állt a rendelkezésére. Aki ismeri a kiadói mun-
kát, tudja, hogy ez nem volt sok, főleg a már emlí-
tett információhiányos helyzetben. A  2015. márci-
usi Szlovák irodalmi börze volt az első alkalom arra, 
hogy a  magyar szépirodalmi és gyerekkönyvkiadók 
szélesebb körét megszólítsa. A sokéves tapasztalattal 
és kapcsolatokkal rendelkező Karádi Évával együtt-
működve sikerült kb. 10 kiadót meghívni, hogy for-
dítók előadásait hallgassák meg szlovák szerzőkről és 
részleteket a könyveikből. Fontos volt továbbá, hogy 
információt kapjanak a SLOLIA működéséről – a tá-
mogatási rendszert Miroslava Vallová, a LIC igazgató-
ja ismertette. De ez csak az első lépés volt, amit szá-
mos további személyes találkozó és egyeztetés köve-
tett a szerzők bemutatása érdekében.

A  magyar könyvkiadók érdeklődéssel reagáltak. 
A megszólítottak nagy többsége több szlovák szerző 
kiadása mellett döntött.

A  SLOLIA fordítói támogatási alaphoz egymás 
után érkeztek a kérelmek a magyar kiadóktól, ame-
lyeket évente négyszer lehet beadni, és az emelt támo-
gatási forrás miatt mindegyik pozitív választ kapott. 

„Viszont nem támogathattuk a könyvek kiadását tel-
jes mértékben“ – mondta Miroslava Vallová egy in-
terjúban a Pravda napilapnak. „Mert akkor csak ki-
dobott pénz lett volna. A játék kettőn áll. A külföldi 
kiadó magáénak kell, hogy érezze a könyvet, és érde-
kében kell állnia, hogy a könyv fogyjon a polcokról. 
Félúton kell találkoznunk“– szögezte le. 5



60

antológiák

Az előkészítés során különleges kategóriát képeztek az 
antológiák. Egy 20. századi szlovák elbeszéléseket tar-
talmazó antológia megjelenéséről a Noran Libro Ki-
adó igazgatójával, Körössi P. Józseffel már 2014 óta 
folytak egyeztetések (Modern Dekameron : Huszadik 
századi szlovák novellák, szerk. : Marta Součková), de 
a szlovák díszvendégség tervének elfogadása után ez 
kiegészült egy kortárs elbeszéléseket tartalmazó kö-
tet tervével is (Férfi, nő, gyerek. Mai szlovák történe-
tek. szerk. : Radoslav Passia.). A kötetek összeállítói 
Marta Součková és Radoslav Passia a  Szlovák Inté-
zetben találkoztak. Itt tárgyaltak a kiadóval és vettek 
részt munkamegbeszéléseken. Az összeállításnál már 
nem élő szerzők műveiből, illetve azon szerzők írása-
iból válogattak, akiknek a könyvfesztivál alkalmából 
nem jelent meg önálló kötetük, mégis jelentős szere-
pük van a szlovák irodalomban.

A  magyarországi könyvkiadók ugyanis a  ma is 
élő, kortárs szerzők műveinek megjelentetésére he-
lyezték a hangsúlyt, ezen belül is a regényekre. Fon-
tos szempont volt, hogy a  szerző részt tudjon ven-
ni a kötet bemutatóján, ami a kiadói gyakorlat alap-
ján segíti a könyv népszerűsítését és eladását. A szlo-
vák elbeszélések tehát főként ebben a két antológiá-
ban kaptak teret.

Az egyetlen verseskötet, ami a fesztivál alkalmából 
megjelent, szintén egy antológia volt a L´Harmattan 
Kiadó jóvoltából, mégpedig az ismert műfordító, köl-
tő, Tóth László válogatta és fordította, címe : Gyalog-
ösvények a magasba (Milan Kraus, Ján Ondruš, Štefan 
Strážay, Mila Haugová, Ivan Štrpka, Karol Chmel, 
Daniel Hevier, Michal Habaj verseit tartalmazza). 
A kötet megjelenésével kapcsolatos tárgyalások már 
a  2015-ös könyvfesztiválon elkezdődtek a  fordító-
val és a kiadóval.

A Kossuth Kiadó számára Karádi Éva és Hushegyi 
Gábor állítottak össze egy, a szlovák városokról szóló 
esszékötetet Sokszínű városaink (Esszék szlovák szer-
zőktől szlovákiai városokról) címmel. Karádi Éva ötle-
te volt egy olyan kötet, mely azon többkultúrájú váro-
sok ról szól, amelyek gyökerei a közös történelmünk-
ben vannak. A könyv alapjául az általa ismert, a ki-
lencvenes években az OS folyóiratban rendszeresen 
megjelenő írások szolgáltak, melyek szlovák nyelven 
a Fragment kiadónál jelentek meg. Ehhez a kibőví-
tett esszékötethez Szigeti László írt utószót : „Ezek 
az esszék, interjúk, beszélgetések szerény adalékot 
jelenthetnek ahhoz, hogy a  jövőben a tágabb törté-
nelmi köztudat ne etnonacionalista, hanem regioná-
lis pozícióból tekintsen a nemzetfogalom bonyolult-
ságára” – írja a kötetről.

Fontos momentum volt továbbá a  fesztivál alkal-
mából a Kalligram gondozásában megjelent esszékötet, 

a Rudolf Chmel által összeállított A szlovákkérdés ma : 
Zárt vagy nyitott Szlovákia c. könyv, amely a szlovák 
értelmiségnek nem csak a jelenkori társadalmi prob-
lémákról való gondolkodásáról nyújt átfogó képet. 
Ezekben talált inspirációt egy esszéjéhez Markó Béla, 
amit az ÉS oldalain közölt a romániai magyar és ma-
gyar helyzettel kapcsolatban. Itt írja : „Le kellene mon-
dani a nemzeti egyformaság sorvasztó koncepciójáról, és 
helyettesíteni kellene a sokféleség elfogadásával, mert így 
lehetnénk valóban erősek ebben a szétszakítottságba“  6.

A következő antológia, amely a Szlováknak lenni 
csodás címet kapta, a Tiszatáj folyóiratnak a szomszé-
dos népek kortárs irodalmával foglalkozó antológia-
so rozatának első kötete. Németh Zoltán állította ösz-
sze, és regényrészleteket, novellákat, verseket egy-
aránt tartalmaz.

röviden még egynéhány megjelent 
könyvről

A Kalligram kiadóban több regény látott napvilágot, 
mint ahogy első látásra tűnhet. Balla Az apa nevében 
című kötetében ugyanis 3 kisregény jelent meg egyben 
Dobry Judit fordításában. Az Apa nevében, a Cvergli 
és A nagy szerelem. 2012-ben az Apa nevében című 
kisregény nyerte el Szlovákiában az Anasoft Litera 
irodalmi díjat. Németh Gábor a  könyvfesztiválbeli 
nagysikerű könyvbemutatón többek között így jelle-
mezte : „Ballát olvasni olyan, mintha az ember fölül-
ne a hullámvasútra, és életkori sajátosságainak meg-
felelően viselkedne. Sose tudod, mi jön, sikoltozol és 
üvöltesz, hol félelmedben, hol örömödben.“7 A szö-
vegében Víťo Staviarskyt is megemlíti, akivel már sze-
mélyesen is találkozott egy beszélgetés alkalmával egy 
Irodalmi Oázis esten.

Monika Kompaníková Az ötödik hajó című regénye, 
amely azóta film formában is sikeres lett Európában, 
a  Berlini Filmszemlén Kristály Medve díjat kapott, 
Pénzes Tímea fordításában jelent meg a Kalligramnál, 
a fesztiválon Tóth Krisztina méltatta.

Ezen kívül a  Kalligramban jelent meg még Pe-
ter Juščák regénye, …és ne feledd a hattyúkat, amely-
ről Szilágyi Ákos tartott bemutató előadást. Ezzel 
a könyvvel lehetne társítani még néhány történelmi 
témát feldolgozó regényt. Ilyen részben Jana Juráňová 
Rendezetlen ügy (OZ Phoenix, Vályi Horváth Eri-
ka fordítása) c. és Anton Baláž : A feledés földje (Nap-
kút kiadó, ford. Tamara Archlebová és Olga Gály 
Lörinczová) c. kötete. Ezek a 20. század rémséges csap-
dáit állítják a magyar olvasó elé szlovák aspektusból. 
A 2. világháború, a holokauszt alatt, a vasfüggöny mö-
gött játszódó sorsok, sorstalanságok könyvei.
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2016-ban a Kalligram folytatta a Vilikovský-so ro-
zat magyar nyelvű kiadását az Első és az utolsó szere-
lem című kötettel, amelyet Závada Pál mutatott be 
a könyvfesztiválon. 8

A L’ Harmattan Kiadó Tóth László említett költé-
szeti antológiája mellett három kortárs női szerző re-
gényének publikálását vállalta. Zuska Kepplová Ho-
tel Sza_adság (2 in 1) c. munkája két könyvet tar-
talmaz : a Bukta gót betűkkel és az 57 km Taskenttől 
című, szlovákul külön könyvekben megjelent szö-
vegeit. Kepplová szövegei besorolhatók azon köny-
vek közé, amelyeket Ivana Taranenková és Radoslav 
Passia9 szlovák irodalomtörténészek expat irodalom-
nak neveznek. Továbbá ebben a kiadóban jelent meg 
Jana Beňová10 lirizáló analitikus prózája és Veroni-
ka Šikulová11 úgynevezett identitás-, vagy életrajzi 
regénye. Az utóbbi szerzőnőnek azóta még egy, ösz-
szesen már a harmadik könyve is megjelent a kiadó 
gondozásában.12

Bár Dušan Mitana13, Jaroslav Rumpli14, Ondrej 
Štefánik15 regényei különböző kiindulópontokról, sa-
játságos stílusban íródtak, a szlovák irodalomkritika 
mindhárom szerzőt egyként a valóság ironikus modi-
fikálójának tartja, akiket a szélsőséges individualizmus, 
a távolságtartás és az abszurditás egyaránt jellemez.

A Noran Kiadó az említett novellaantológiák mel-
let Víťo Staviarsky16 regényét jelentette meg. A Kos-
suth Kiadó pedig a  Sokszínű városaink17 mellet Pe-
ter Pišťanek irodalmi szakácskönyvét18. Ezt Péterfy 
Gergely mutatta be, akitől sokan kértek a bemutató 
után autogramot abban a hiszemben, hogy magától 
a könyv szerzőjétől kapják.

Első ízben jelentetett meg szlovák szerzőtől könyvet 
a Magvető Kiadó is. Nagyon jó választásnak bizonyult 
Daniela Kapitáňová Samko Tále Könyv a temetőről cí-
mű kötete Mészáros Tünde kiváló fordításában. Par-
ti Nagy Lajos mutatta be a könyvfesztiválon, és Bíró 
Kriszta, az Örkény István Színház színésznője tervez 
belőle egy monodrámát 2018 tavaszára.

Maroš Krajňak19 Carpathia című regénye a  ma-
rosvásárhelyi Lector Kiadó gondozásában jelent meg. 
Túl a  szlovák iro dalmon több szerző világával is ro-
konítható a könyv, mind a  regionális kánon, mind 
a prózapoétika tekinte tében - Száz Pál a könyvről szó-
ló átfogó gondolatmenetében pl. Andrzej Stasiuk úti-
rajzait, Bodor Ádám Verhovina madarai és a Sinistra 
körzet címü szövegeit említi.20

A szlovák női szerzők sorát még Jana Bodnárová21 
Insomnia című prózagyűjteményével lehet folytatni, 
amely az álmantlanság és egzisztenciális félelem köny-
vének is nevezhető.

Uršula Kovalyk a szlovák női irodalom kihagyha-
tatlan képviselője, szövegeiben radikális, ironikus és 
önironikus képet alkot a világról. A 2016-ban meg-
jelent A hűtlen nők utálják a tojást 22című novelláskö-

tet után 2018-ban jelenik meg a második könyve ma-
gyarul Műlovarnő23 címmel.

Alexandara Salmelának több könyve is megjelent 
a fesztiválra 2016-ban. Salmela egy különleges jelen-
ség. Finnországban élő szlovák szülők gyermeke, aki 
a finn irodalmi kontextusban már szép sikereket ért el. 
A 27, avagy a halál teszi a művészt24 c. könyve bestsel-
lerré vált Finnországban, és több irodalmi díjat is ka-
pott, Szlovákiában is jelölték az Anasoft Litera díjra. 
Két további magyarra fordított könyve gyerekkönyv, 
és szintén a Scolarban jelentek meg.

A  felsorolt kötetek és regények magukban foglal-
ják azt a szlovák irodalmi fellendülést, ami az utóbbi 
évtizetben Szlovákiában tapasztalható, és ami nem kis 
részben köszönhető az Anasoft Litera nevű, nagy nép-
szerűségnek örvendő irodalmi díjnak és fesztiválnak. 
Érdeme, hogy kétségtelenül sikerült a szlovák olvasók 
érdeklődését felkeltenie a hazai írók és szövegeik iránt.

szlovák gyerekkönyvek

Alexandra Salmela a Zsiráfmama és más agyament fel-
nőttek25 című humoros mesekönyve mellett társszer-
zője egy hasonlóan szórakoztató, mégis komoly mo-
tívummal is dolgozó mesefüzérnek, a Mimi és Liza26 
történeteknek, amelyek egy vak kislányon és kis ba-
rátnőjén keresztül vezetnek be játékosan egy sokszí-
nű, gazdag világba. Szlovákiában nagy sikerű animá-
ciós filmek is készültek a meséből.

További három szlovák szerzőnő gyerekkönyve mu-
tatkozott be a  fesztiválon. Jana Juráňová27, Monika 
Kompaníková28 és a  műfordító, író Garajszki Mar-
git29 kötetei.

Folyóiratok

A folyóiratok egy egészen különleges kategóriáját ké-
pezték a fesztivál alkalmából megjelent kiadványoknak 
a magyar irodalmi közegbe való betörés/bekerülés stra-
tégiájának szempontjából. Más jellegűek, könnyeb-
ben hozzáférhetőek, különféle szerzők írásait, a  szö-
vegek szélesebb skáláját tartalmazzák több műfajban. 
Ahogy már említettem, a  szlovák szerzők írásai ma-
gyar nyelven rendszeresen jelentek meg a Kalligram 
és az Irodalmi Szemle30 folyóiratokban, Magyaror-
szágon pedig a Lettrében és elvétve a Magyar Napló-
ban. Arra az intenzitásra, amit a hat, egyszerre meg-
jelenő folyóirat és az egy tematikus melléklet megje-
lenése jelentett, eddig nem volt példa. Az is tünetér-
tékű egyébként, hogy a Szlovákiában megjelenő ma-
gyar irodalmi folyóiratok (Kalligram, Irodalmi Szemle, 
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Opus) maguk is elboldogultak a szövegek kiválasztá-
sával, Karádi Évának a Lettrében31 szintén pontos el-
képzelése volt arról, milyen szövegeket szeretne meg-
jelentetni. Míg a Látó32 és a Jelenkor33 inkább taná-
csot kért ebben. Az ÉS szlovák irodalmi melléklete 
is a LIC pénzügyi támogatásával és a Szlovák Intézet 
munkatársainak és az ÉS szerkesztőségének közös vá-
logatása alapján született meg.

A folyóiratokban több tanulmány (Ivana Ta ra nen-
ko vá, Radoslav Passia, Vladimír Barborík, Jan Ga vu-
ra, Németh Zoltán, Lubomír Machala, Mária Ma-
jer čá ko vá tollából), interjúk (Víťo Sta viar sky val, Gö-
röz di Judittal, Peter Macsovszkyval, Michal Ha bajjal, 
Pe ter Juščákkal), esszék (Rudolf Chmel, Peter Kere-
kes, Peter Hunčík, Daniela Kapitáňová, Tóth László, 
Miroslav Marcelli, Tóth László tollából) és recenzi-
ók (Balogh Magdolna, Derek Rebro, Demény Péter, 
Co dãu Annamária, N. Tóth Anikó, Haklik Norbert, 
Láng Zsolt, Szászi Zoltán, Pászmár Lívia tollából) je-
lentek meg. Ezek tették teljesebbé a képet, nyújtot-
tak kulcsot a szlovák kortárs irodalom befogadásához.

A Lettre, Jelenkor, ÉS, Kalligram és a Látó folyó-
iratokban megjelent versek teret adtak a szlovák köl-
tészet szélesebb bemutatására is : Erich Jakub Groch, 
Ľuboš Bendzák, Eva Luka, Michal Habaj, Dani-
el Hevier, Karol Chmel, Katarína Kucbelová, Derek 
Rebro, Milan Kraus, Radoslav Tomáš, Joe Palaščák, 
Elena Hidvéghyová-Yung, Diana Tuyet-Lan Nguyen 
költeményei kerültek a magyar olvasók elé.

Az Irodalmi Szemle óriási munkát végzett. Nem-
csak fordításokat közölt, hanem rendszeresen jelen-
tetett meg beszélgetéseket, recenziókat is a  kortárs 
szlovák irodalomról. És nem csak a magyarra fordí-
tott könyvekről, olyanokról is, melyek még nem lát-
tak napvilágot magyar nyelven (pl. Márius Kopcsay, 
Michal Habaj, Peter Balko írásairól).

Magyar kiadók

A nagy áttörés abban nyilvánul meg, hogy ilyen mér-
tékben magyarországi kiadók (több mint 10) még 
sosem kapcsolódtak be a  szlovák irodalom publiká-
lásába. A Magvető, Noran Libro, Kossuth, Gondolat, 
Typotex, Scolar, Naphegy először fogtak bele szlovák 
mű fordításába. Ezekhez csatlakozott a marosvásárhe-
lyi Lector Kiadó is. A L’Harmattanál már korábban 
megjelent Veronika Šikulová egy könyve.

Külön említeném a  OSZÖK (Országos Szlovák 
Önkormányzat Kutatóintézete, Békéscsaba) kiadó-
ját, amely fontos történelmi munkákkal gazdagította 
a könyvkínálatot34.

Ezek mellett a szlovákiai magyar kiadók sem ma-
radtak ki : a Kalligram és az OZ Phoenix.

Magyar írók

A magyar irodalmi közeg befogadónak mutatkozott. 
Ezt az is láttatja, hogy a szlovák díszvendég standját 
a magyar írók nevében ünnepélyesen Závada Pál nyi-
totta meg, és a könyvbemutatókon az egyes szlovák 
írókat és műveiket olyan neves magyar írók mutatták 
be és méltatták, mint Parti Nagy Lajos, Tóth Kriszti-
na, Németh Gábor, Márton László, Kiss Noémi, Láng 
Zsolt, Jánossy Lajos, Csehy Zoltán, Szilágyi Ákos, Pé-
terfy Gergely, Karafiáth Orsolya és mások. Sosem lá-
tott mennyiségű közönség kísérte figyelemmel ezeket 
a bemutatókat. Nem hiányzott belőle Esterházy Pé-
ter sem, aki a  jelenlétével jelezte ennek az esemény-
nek a fontossáságát, mely élő találkozójává vált a szlo-
vák és a magyar irodalmi és szélesebben vett kulturá-
lis, társadalmi élet képviselőinek.

online folyóiratok, napilapok, hetilapok

A Prae35, a Librarius36, a Litera és a SzlávTextus37 nagy 
segítségére volt az egész PR-munkának. Ezek az on-
line felületek rendszeresen tájékoztattak a szlovák iro-
dalmi estekről, recenziókat jelentettek meg, tudósí-
tásokat hoztak le könyvbemutatókról, beszélgetések-
ről. A nyomtatott médiából nem csak a Népszabad-
ság, Magyar Narancs, Magyar Nemzet és az ÉS archí-
vumában találhatók nagy számban recenziók szlovák 
szerzők könyveiről.

A Litera online irodalmi portál volt a legközeleb-
bi médiapartnere a szlovák díszvendégségnek. Tema-
tikus blokkokat, dossziékat készített szlovák írókról, 
megszólított szlovákiai magyar irodalomtörténésze-
ket, írókat, költőket, műfordítókat. Itt mondhatta 
el véleményét a kortárs szlovák irodalomról Németh 
Zoltán, Görözdi Judit, Grendel Lajos, Csehy Zoltán, 
Száz Pál, Pénzes Tímea, Mizsér Attila, Tőzsér Árpád, 
Szalay Zoltán. A Litera interjúkat is publikált szlovák 
irodalomtörténészekkel, szlovák írókkal, és részleteket 
közölt a műveikből38.

Kiállítások

Röviden említenék két kiállítást is, amelyek kapcso-
lódnak a Könyvfesztiválhoz. Az egyik az OIK szerve-
zésében készült. A könyvtár a saját állományából vá-
logatott a szlovák irodalom magyar fordításai, illetve 
a szlovák irodalom magyar fordításai közül, ezeket sa-
ját kiállítótermükben állították ki.

A másik kiállítást az Országos Széchenyi Könyvtár, 
a pozsonyi Univerzitná knižnica (Egyetemi könyvtár) 
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és a LIC szervezésében Dunán innen, Dunnán túl cím-
mel Hizsnyai Tóth Ildikó műfordító – ebben az eset-
ben mint kurátor – hozott létre a szlovák díszvendég-
ség alatt és alkalmából. Témája : a szlovák-magyar és 
magyar-szlovák párbeszédek a fordításirodalomban.

végezetül…

A szlovák díszvendégség 2016-ban lecsengett, a köny-
vek maradnak. 2016-os díszvendégség után, a 2017-
es, V4–es, visegrádi országok díszvendégség is hozott 
öt új szlovák könyvet magyar fordításban Svetlana 
Žuchová39, Ivana Dobrakovová40, Veronika Šikulová41, 
Adam Bžoch42, Maroš Krajňak43 már ismert és új szlo-
vák szerzőktől.

A 2018-as, 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-
tiválra készülnek el Jana Bodnárová, Irena Brežna, 
Uršula Kovalyk, Kalinová/Juráňová könyveinek ma-
gyar kiadásai a Gondolat, az Anima Társaság és a Mag-
vető kiadókban.

A Szlovák Intézet a díszvendégség ideje alatt a töb-
bi tevékenysége mellett intenzív irodalomügynöki 

munkát is végzett. A  visszhangok, mai napig meg-
jelenő recenziók, készülő könyvek adnak reményt, 
hogy lesz szlovák irodalom magyarul a 2016-os dísz-
vendégség után is. A SLOLIA támogatási lehetősége 
mellett lett egy másik is : a Fond pre umenie – Művé-
szeti Alap (illetve a Kisebbségi Kulturális Alap), aho-
vá a műfordítók fordulhatnak ösztöndíjért, a kiadók 
pedig támogatásért.

Tehát talán mégis javultak a körülmények, és a ta-
pasztalatokból kiindulva nem lehet panasz a magyar 
kiadóknak vagy az irodalmi élet szereplőinek a nyi-
tottságára sem.

De hogy sikerül-e a munkát folytatni, vagy vissza-
süppedünk az érdektelenségbe, amire Vörös István44 
figyelmeztet a cseh irodalom magyarországi fogadta-
tásával kapcsolatában a SzlávTextusnak adott inter-
jújában, az majd az elkövetkező évek során derül ki. 
Mert sajnos ”…kölcsönösen túl jól elvagyunk egymás ér-
tékei nélkül. Ez a túl jól persze csak látszat, súlyos vita-
minhiány lép fel, és ennek következtében idült betegsé-
gek. Környezetismeret elégtelen, valósághiány, szomszéd-
gyűlöletbe átcsapó öngyűlölet, butaságból sarjadó önál-
tatás, nacionalizmus, embertelenség a szövőd mények“.
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