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Gönyei Antal, a KULTÚRA 
Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója: 

A magyar kultúra 
nemzetközi pozícióiról 

Kétemeletes, romantikus külsejű műemléképület Budapest várnegyedében, a F5 utca 
32. szám alatt. Kapucinus kolostornak építette Nepauer Máté az 1775-78-as években. 
Súlyosan megsérült az 1848 -49-es szabadságharcban, majd a második világháború 
idején a főváros felszabadításáért folytatott harcokban is. Volt raktár és kaszárnya. Ma 
nemzetközi kulturális kapcsolataink egyik jelentős intézményének, a KULTÚRA 
Külkereskedelmi Vállalatnak a központja. Gönyei Antal vezérigazgató 54 éves. Főisko-
lai tanár. Egy évtizedet dolgozott az ifjúsági mozgalomban, majd a Kulturális Miniszté-
riumban. A kulturális értékek cseréjének nemzetközileg elismert szaktekintélye. Három 
éve áll a vállalat élén. A magyar kultúra nemzetközi pozícióiról az alábbiakban válaszolt 
Ágoston László, folyóiratunk szerkesztő bizottsága elnökének kérdéseire: 

• Kérem Gönyei elvtársat, bevezetőül szóljon néhány szót a vállalat munkájáról, a magyar kultúra 
külföldi terjesztésének hagyományairól, az elődökről. 

Vállalatunk harminc éve alakult. A felszabadulás előtt kulturális jellegű külkereskedelmi vállalat nem 
működött Magyarországon. A könyv-külkereskedelemmel minden nagyobb könyvkereskedő maga foglal-
kozott. 

Magyarországra az első könyvkereskedők német fejedelemségekből vagy osztrák területről vándoroltak 
be. Jórészt azok is németek, vagy német származásúak voltak, akik itt születtek (Heckenast, Emich). 
Minden valamirevaló könyvárus-segéd éveket töltött Ausztriában vagy Németországban, hogy igazi 
szakemberré váljék. Ezzel kapcsolatosan érdekes megállapítást olvashatunk Varga Sándor, A Magyar 
Könyvkereskedők egyletének alapítása című kitűnő könyvében. „ . . . a magyarországi könyvkereskedők 
- a pestiek is - Lipcsét, mint a német (sőt, több szempontból az európai) könyvkereskedelem patinás 
központját saját központjuknak tekintik . . . 1848-ben már 37 könyvárusnak van bizományosa Lipcsé-
ben." A város e sajátos szerepe mindmáig fennmaradt az európai könyvkereskedelemben. 
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A tradíciók ellenére a kulturális értékek cseréje csak a felszabadulás óta foglal el méltó helyet 
emzetközi kapcsolatainkban. A nemzeti kultúra értékeinek nemzetközi terjesztése, és a világkultúra 
redémyeinek hazai megismertetése művelődéspolitikánk kiemelt feladata. Hangsúlyoznom kell azonban, 
iOgy a kulturális cikkek kereskedelme mindig függvénye a nemzetközi politikai helyzetnek és a 
ilággazdasági viszonyoknak. A keresetcsökkenés, az infláció, a gazdasági pangás során jelentkező 
ogyasztói rangsorolás gyakran a kulturális termékek iránti keresletet mérsékli. Sajátos nehézséget jelent, 
logy nemzeti kultúránk egy kis népi kultúrája, nyelvünket viszonylag kevesen beszélik a világban. 

Az irodalmi alkotásoknál jóval gyorsabb az előrehaladás a magyar zenekultúra alkotásainak exportjá-
én . 

• A kapcsolatok sokrétűsége, az üzletkötések mennyisége alapján nagy külkereskedelmi intézmény-
nek tekinthetjük a vállalatot. Lenne szíves röviden bemutatni az 1,5 milliárd forintos évi forgalom 
kialakulását? 

Legfőbb árunk a könyv (idegen és magyar nyelvű), a hanglemez, a kotta, a hangszalag, a folyóirat, a 
lemonstrációs taneszköz és a nyomdai bérmunka. Magyar nyelvű könyveket 72 országba exportálunk, 
ivente 1,9 millió példányban, megközelítően 100 millió forint értékben. E forgalom 85 -87 százalékát a 
izocialista országokkal bonyolítjuk le. Legfőbb partnerünk a Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia, 
lugoszlávia, továbbá az Amerikai Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság és Kanada. Az 
itóbbi országokban érzékelhető, reális gondként jelenkezik a magyarul tudók elöregedése. 

Könyvkivitelünk többségét a művészeti és tudományos könyvek alkotják. A magyar és az idegen 
íyelvű könyvek fő vásárlója a hazánk iránt érdeklődő európai értelmiség és a külföldön élő magyar nyelvű 
akosság. Ausztráliában, Svájcban, Franciaországban és az USA-ban is több olyan könyvkereskedés 
működik, ahol főként magyar nyelvű műveket árusítanak... 

A világpiac várható viselkedése - fordulatai, ítéletei - az információs bankok korában is kiszámíthatat-
lan. Még inkább érvényes ez a könyvpiacra. Hazánkban az igen drága könyvek kategóriájába tartozik 
könyvkiadásunk remekműve, a Májmúni Codex. Ennek ellenére egy amerikai kiadó 3 ezer példányt vett 
meg az angol nyelvű kiadásból, ebből 150 példányt számozott bőrkötésben. Figyelembe véve a könyv 
igencsak magas árát, az üzlet igen szép sikert jelentett számukra. Harminchat kötetben hoztuk forgalomba 
i nemzetközi élettani kongresszus teljes anyagát. Egy sorozat ára sokszáz dollárba került. A nemzetközi 
kereslet ennek ellenére nagy volt. Az idén felkeresett bennünket egy nyugati könyvkereskedő, aki rövid 
tárgyalás során megvette Csontváry, Színyei-Merse, Mednyánszky albumait. Van azonban ellenkező példa 
is. Itthon minden várakozást felülmúló sikere volt a Vizsolyi Bibliának, külföldi vásárlóink közében 
viszont csak 300 példány kelt el. 

A hazai kulturális élet igényinek megfelelően a világ 34 országából importálunk könyvet, 4,3 millió 
példányban. A legjelentősebb külföldi könyvszállítónk a Szovjetunió, Csehszlovákia és az NDK valamint 
Anglia, az USA és az NSZK. Zeneműveket a világnak 37 országába exportálunk, évről évre növekvő 
mennyiségben. A legnagyobb vevőnk a Szovjetunió, az USA, Kanada és Japán. A világ 35 államában 1,3 
millió magyar hanglemez talál gazdára évente. Értéke meghaladja a 70 millió forintot. Hanglemezt 65 
millió forint értékben, 17 országból importálunk évente. Több mint 400 féle folyóiratot értékesítünk 
külföldön, amelynek 80 százaléka magyar nyelvű. Tudományos szórakoztató, konyhaművészeti kiadvá-
nyinkat a világ 44 országában vásárolják, megközelítően 66 millió forint értékben. Idegen nyelvű 
folyóiratot 50 országba exportálunk, 26 millió forint értékben. Évente negyedmiliárd forintért, 40 
országból vásárolunk folyóiratot. 

• Imponáló tények, amelyek közgondolkodásunkban, tájékoztatásunkban, összeméréseinkben és 
önvizsgálatainkban egyaránt nagyobb figyelmet érdemelnek. Vannak-e a magyar kulturális termé-
kek nemzetközi kereskedelmének sajátosságai? 

Minden ország adott sajátosságok közepette terjeszti kultúráját. Mi is. A Magyar Népköztársaságban 
évente 150-200 idegen nyelvű könyvet és 600-800 rövidebb idegen nyelvű kiadványt adnak ki. Ez a 
nagyságrend a világ kis országainak sorában egyedülálló. A folyóirat- és könyvimportban, valamint a 
nemzetközi hanglemez- és kottakereskedelemben egyaránt szép helyet foglalunk el a kis országok sorában. 

% Mi ma a legkelendőbb magyar kulturális áru? 
A könyvpiacon a közgazdasági művek és a memoárok, valamint a biológiai és az orvostudományi 

munkák. Világszerte nagy tekintély övezi a Kossuth, az Alföldi, továbbá az exportra dolgozó többi 
nyomda termékeit. Növekszik a magyar hanglemezek, elsősorban a komolyzenei felvételek forgalma is. 

• A kulturális termékek nemzetközi kereskedelmében jelentkezik-e az egész világon észlelhető 
nosztalgia? 

Igen. És ha jól végezzük munkánkat, segítségével további barátokat, szimpatizánsokat szerezhetünk 
valóságunknak. Említettem a memoárirodalom példátlan népszerűségét. Ezt mondhatom el a történelmi 
munkákra, a Honismeret című folyóiratra, a helytörténeti, valamint a népművészeti kiadványokra is. 

Életünk, munkánk, igazunk nemzetközi népszerűsítésére, megismertetésére azonban az irodalomban és 
a zenében is csak az igényes és a színvonalas mű lehet alkalmas. Az ilyen termékekkel a nehéz 
világgazdasági körülmények között is eredményesen lehet kereskedni. 

6 Köszönöm a beszélgetést. 
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