
Zentai Péter Lászlóval, a fesztivál igazgatójával Lafferton Kálmán beszélget

HHuusszzaaddiikk  aallkkaalloommmmaall  nnyyiittjjaa  mmeegg  kkaappuuiitt  aa  BBuuddaappeessttii  NNeemmzzeettkköözzii

KKöönnyyvvffeesszzttiivvááll..  HHooggyyaann  eemmlléékksszzeell  vviisssszzaa  aazz  iinndduulláássrraa??

Még a rendszerváltás lázában égve, az épp csak formálódó könyv-

piac zavaros átalakulása közepette, valamikor 1992 elején azzal az

ötlettel fordultam Bart Pistához, Egyesülésünk akkori elnökéhez,

hogy az Európában is páratlan magyar könyves rendezvényünk, az

Ünnepi Könyvhét mellett mit szólna, ha megpróbálkoznánk egy regi-

onális jelentõségû nemzetközi vásár megszervezésével. Ez az ötle-

tem közel sem volt annyira jól végiggondolt és kidolgozott, mint

Supka Gézáé, az Ünnepi Könyvhét ötletadójáé, de jó apropó volt

ahhoz, hogy felkeressük Peter Weidhaast, a Frankfurti Könyvvásár

ma már legendás igazgatóját. Amikor óvatosan elõvezettük irodájá-

ban a tervünket, minket is meglepett, hogy milyen gyorsan igent

mondott, s a Frankfurti Könyvvásár Igazgatósága az elkövetkezõ két

esztendõben felkészített minket egy valóban piacszervezõ nemzet-

közi könyvvásár elindítására. Az együttmûködési készségben min-

den bizonnyal közrejátszott az is, hogy Egyesülésünket és a német

Börsenverein-t szinte genetikus kapcsolatok fûzik egybe. A német

könyvszakma tõzsdeegyesületét egy ízig-vérig magyar kereskedõ,

Horváth Károly Keresztély javaslatára hozták létre, míg a mi jogelõ-

dünket, a Pesti Könyvárusok Grémiumát 1795-ben szinte kizárólag

német anyanyelvûek alapították. A könyvfesztivál elmúlt húsz évére –

nyilván csak a szépre emlékezve – úgy tekintek vissza, mint egy

esztendõrõl-esztendõre fokozatosan bõvülõ, egyre sokszínûbbé váló

fiestára, egy igazi sikertörténetre. Weidhaas sem tanácsolta nekünk,

s a kezdetektõl fogva mi sem gondoltunk arra, hogy egy kicsinyített

Frankfurtot hozzunk létre, a könyvhét sok évtizedes megmaradása

azt tanácsolta nekünk, az olvasóközönségünket megszólító fesztivált

hozzunk létre. Olyan rendezvényt, ahol a olvasók jól érzik magukat.

A magyar olvasók kíváncsiságára, világirodalmi érdeklõdésére, iro-

dalomszeretetére alapoztunk, arra, hogy a magyar könyvkiadók hi-

hetetlenül nyitottak a világra, a nemzetközi irodalom minden érdem-

leges mûvét szinte azonnal, színvonalasan fordítják le. 

Végig ott bábáskodtam a fesztivál felett, de a kezdet kezdetén

Inkei Péter, majd õt követõen Balogh Katalin igazgatta és alapozta

meg fesztiválunkat, mindketten két-két esztendeig töltve be ezt a

posztot. Visszatekintve az elmúlt húsz évre, úgy érzem, nagy utat

jártunk be, s óriási elismerés volt mindannyiunk számára, akiknek

közünk van a könyvfesztiválhoz, Peter Weidhaas tavalyi értékelése:

szerinte a könyvfesztivál a maga mûfajában, intellektuális kínálatá-

ban, hangulatában, miliõjében a világ legjobb öt könyvvására közé

került.

LLeehheett  ttuuddnnii  mmeellyyiikk  aa  mmáássiikk  nnééggyy  kköönnyyvvvváássáárr??

A frankfurti mellett Weidhaas a közel egy hónapig tartó guadalajarai,

az egész várost

megmozgató
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lipcseit, valamint a Göteborgi Könyvvásárt említette még. A 90-es

évek közepén magam is voltam a göteborgi vásáron, s emlékszem,

elsõ látásra beleszerettem. Már akkor megfogalmazódott bennem,

milyen jó lenne, ha a budapesti vásár is olyan színvonalú lehetne,

mint a göteborgi. A reményeink hál’ Istennek valóra váltak. Hosszú

évek óta 60 ezer látogató keresi fel rendezvényünket, 28–30 ország-

ból érkeznek hozzánk kiállítók, vendégek, s a fesztiválon belül egy

olyan rendezvényt is megteremtettünk, amely azóta is egyedülálló

Európában, az Európai Elsõkönyvesek Fesztiválját, a legtehetsége-

sebb fiatal prózaírók bemutatkozását. Eddig közel 180 fiatal európai

író debütált nemzetközi porondon Budapesten, s közülük sokan az-

óta országuk irodalmának meghatározó alakjai, s ami még talán en-

nél is fontosabb, egyharmaduknak már van magyar nyelvû kötete,

némelyiküknek nem is egy.

MMiirree  vvaaggyy  aa  lleeggbbüüsszzkkéébbbb??

Többek között arra, hogy a budapesti könyvfesztivál testesítette meg

elõször az „irodalmi Európát”. Két éve, amikor hazánk töltötte be az

Unió soros elnöki tisztét, a könyvfesztivál az Unió velünk együtt mind

a 27 tagállamának kortárs irodalmát, országonként legalább egy je-

les írót vendégül hívta. A magyar könyvkiadás nagyon jó képet állí-

tott ki magáról, hisz mind a 27 országbéli szerzõ úgy érkezett Buda-

pestre, hogy mindegyiküket friss magyar nyelvû kötete várta. Öröm

átélni azt is, hogy a magyar olvasóközönség az egyik legigénye-

sebb Európában, az érdeklõdésüket, figyelmüket, szeretetüket meg-

tapasztalva a Budapestre látogató írók mindig hihetetlenül jól érzik

magukat. Túlzás nélkül állítható, a Budapest Nagydíjat a világiroda-

lom legjelesebbjei örömmel fogadják el.

AAzz  iiddeeii,,  jjuubbiilleeuummii  kköönnyyvvffeesszzttiivvááll  pprrooggrraammjjaaii  kköözzüüll  mmiitt  eemmeellnnééll  kkii??

Idén is egy világsztár jön Budapestre, Európa egyik legérdekesebb,

legizgalmasabb írója, vagány fenegyereke, a francia irodalom meg-

határozó alakja, a Goncourt-díjas Michel Houellebecq. Nemrég jár-

tam Párizsban, s nem volt a kezemben olyan lap, amelynek irodalmi

összeállításában Houellebecq ne az elsõ helyen szerepelt volna. 

A könyvfesztivál nekünk, magyaroknak kiemelkedõen fontos szakmai

rendezvény is. Kezdettõl fogva vásárunk sajátossága a több ezer

könyvtárost megmozgató Könyvtáros Klub, amely idén a digitális

könyvkiadásra, ezek könyvtári használatára fókuszál, amely rendkí-

vül idõszerû, éles viták tárgya a törvényalkotásban is.

De említhetem a „szívügyemet”, a Születésnapi Irodalmi Szalont

is. Immár húsz éve kedves gesztussal zárjuk a fesztivált, pódiumon

köszöntjük a kerek születésnapjukat ünneplõ íróinkat. Ezen alkal-

makkor a közönség kötetlen, oldott formában találkozhat kedvenc

íróival és együtt ünnepelhet velük. Idén a Tarján Tamás vezette iro-

dalmi szalon vendége lesz többek között Hankiss Elemér, Juhász

Ferenc, Gergely Ágnes, Konrád György, Ágh István, Szilágyi Ist-

ván, Takács Zsuzsa, Oravecz Imre, Szegedy-Maszák Mihály,

Szõcs Géza, Podmaniczky Szilárd.

S természetesen meg fogjuk ünnepelni a fesztivál születés-

napját is. A nyitónapon, amikor gyülekeznek az emberek, vetítünk

egy filmetûdöt, amelyben közismert szerzõk és könyves szakem-

berek – Esterházy Péter, Jókai Anna, Konrád György, Peter

Weidhaas, Barna Imre, Kocsis András, Osztovits Ágnes és mások

– fényképei és tõlük idézett sorok fognak peregni. 

Az pedig a közönségünknek is szóló komoly születésnapi

„ajándék”, hogy a könyvfesztivál ragyogó, felújított állapotban

megkapta a korábban a Csodák Palotájának helyet adó pavilont,

aminek következtében egy tetõ alá kerül az egész vásár.

AA  ffeesszzttiivvááll  éélleettéébbeenn  eellõõsszzöörr  ffoorrdduull  eellõõ,,  hhooggyy  eeggyy  oorrsszzáágg  mmáássoodd--

sszzoorr  ttööllttii  bbee  aa  ddíísszzvveennddéégg  sszzeerreeppéétt,,  eellffooggyyttaakk  aa  mmeegghhíívvhhaattóó  oorr--

sszzáággookk??

Azért hívtuk meg újfent Olaszországot, mert gesztust akartunk

gyakorolni, ugyanis a magyar állam ebben az évben nagyszabású

kulturális évadot rendezhet Olaszországban. A másodszori dísz-

vendégségnek már tavaly „megágyaztunk”: Claudio Magris, a kö-

zép-európai gondolat remek írója volt a díszvendég, öt esztendeje

pedig a világ legismertebb olasz alkotója, Umberto Eco vette át a

Budapest Nagydíjat. A mostani díszvendégségre 17 olasz szerzõ

jön Budapestre, elsõsorban olyanok, akik most fognak bemutat-

kozni a magyar közönségnek. A 700 éves Boccaccio emlékére az

Olasz Kultúrintézet nagyszabású ex libris kiállítást is rendez, s az

író-olvasó találkozók mellett lesz hangverseny, sõt filmvetítés is, s

persze szakmai programok, a legnagyobb olasz kiadók részvé-

telével.
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Olasz Kultúrintézet
Az Olasz Kultúrintézet 1943 óta áll a történelmi városközpontban, a Duna bal partján, a nagy magyar 
építész, Ybl Miklós tervei szerint 1865-ben készült elegáns épületben, mely 1902-ig a magyar Parlament
székhelyéül szolgált, ma pedig az olasz Külügyminisztérium része.
Tájékozódási pont mindazoknak, akik el szeretnék mélyíteni ismereteiket az olasz nyelv és kultúra világá-
ban. Az Olasz Kultúrintézet lehetõvé teszi a „Bel Paese” kultúráját kedvelõ magyaroknak, hogy egész év-
ben zenei, irodalmi és mûvészeti rendezvényeken vehessenek részt a helyi intézményekkel együttmûkö-
désben és lehetõséget ad számos tanfolyamán a nyelv megismerésére. 

(Budapest VIII., Bródy Sándor utca 8.)
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Itália stand
A könyvkiadás, mely Olaszország kulturális iparának kétségtelenül

fontos szektora, a rendelkezésre álló adatok alapján változatos, sõt

szinte ellentmondásos képet mutat: a Könyvkiadók Olasz Egyesületé-

nek felmérése szerint 2011–2012 fordulóján, egy virágzó idõszakot kö-

vetõen, az olasz könyvpiac válságos pillanathoz érkezett. Ami az olva-

sást illeti, a számok csökkenõ tendenciát mutatnak. Mindazonáltal

enyhe növekedés figyelhetõ meg a mûködõ könyvkiadók számában

(2225 kiadó), és a kiadások tekintetében is: növekszik a kiadványok

száma (63 800), az újdonságok (39 ezer) és a példányszám (213 millió).

Válságos idõkben a könyv helyzetének fellendítését semmi sem

segíti jobban egy könyvvásárnál, mely hagyományosan a gondolatok,

kihívások, reflexiók és ötletek tárháza.

Idén, amikor a magyar-olasz kulturális évad megrendezésével pár-

huzamosan Olaszország a Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, a

«Stand Italia» nem csupán az olasz könyvkiadás legfrissebb köteteirõl

kíván átfogó képet nyújtani, hanem a szerzõk részvételével megrende-

zett találkozók és kerekasztal-beszélgetések közérdekû témáira is fel-

hívja az érdeklõdõk figyelmét. Elsõdleges fontosságú helyet foglal el

néhány újdonság bemutatása az ehhez kapcsolódó különbözõ véle-

ményekkel, elmélkedésekkel, reflexiókkal.

Az olasz könyvpiaci körkép néhány fontosabb kérdésére is keres-

sük a választ (A könyv jövõje. Olvasók és kiadók találkozása), valamint

magyar vonatkozású, aktuális témákat is érintünk arra összpontosítva,

hogy milyen hatással vannak az olasz írók és költõk a magyar olvasók-

ra (Olasz írók – magyar olvasók/Olasz költõk – magyar olvasók).

A kulturális és szociális valóság összehasonlítására, átgondolásá-

ra is lehetõség nyílik mindkét nemzet vonatkozásában (Olaszország

és Magyarország.

Különbségek és azonosságok), a Szenvedélyem a fõzés! Elneve-

zésû gasztronómiai sarkunkban pedig helyet kapnak a bor- és gaszt-

ronómiai témájú kiadványok, szakácskönyvek, ezzel próbálva olyan

környezetet teremteni a látogatóknak, melyben ismeret és ízek talál-

koznak.

Gina Giannotti
Igazgató
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Az „Olasz Évad”
Az „Olasz Évad” egy vezértéma körül bontakozik ki és kiállításokra,

találkozókra, eno-gasztronómiai kezdeményezésekre, work-shopok-

ra és egyéb rendezvényekre tagolódik. Megrendezésre kerül többek

között az Olasz hangok régen és ma (Minden idõk olasz zenéje ne-

ves elõadók tolmácsolásában), az I-TALents (tehetséges fiatal olasz

elõadóknak szentelt rendezvény), valamint az irodalom (Az irodalom

területei), a fényképezés (Mûvészi fényképek), a filmmûvészet

(Cineclub, MittelCinemaFest) világát is megismerhetik az érdek-

lõdõk.

A Budapesti Olasz Kulturális Intézet 
a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
22001133..  áápprriilliiss  1188,,  ccssüüttöörrttöökk
17.30–Stand Italia (B1)

Az Italia stand hivatalos megnyitója – fogadás

22001133..  áápprriilliiss  1199,,  ppéénntteekk
11.00–12.00 óra – ELTE. Találkozás Tullio Avoledóval
11.00–12.00 óra – Lázár Ervin terem. 

Beszélgetés a kosárlabdáról Luca Cognolatóval
12.00–13.30 óra – Szabó Magda terem. A könyv jövõje. 

Olvasók és kiadók találkozása
12.00–13.00 óra – Stand Italia. Találkozó Fausto Di Vora-val, 

a Fausto’s Étterem séfjével.
14.00–15.30 óra – Szabó Magda terem 

„Olasz írók – magyar olvasók”. Résztvevõk: Tullio Avoledo,
Stefano Benni, Luca Cognolato és Giorgio Pressburger

15.30–16.30 óra - Hess András terem. 
„Olasz költõk – magyar olvasók” 
Szkárosi Endre interjúja Nanni Balestrinivel

16.30–17.30 óra – Supka Géza terem. Az „Online barokk. 
Olasz költészet a 20. század második felében” címû kötet
bemutatója

22001133..  áápprriilliiss  2200,,  sszzoommbbaatt
10.00–11.00 óra – Stand Italia. 

Találkozó Francesco M. Cataluccio-val
11.00–12.00 óra – Stand Italia. Fél évszázad olasz-magyar költé-

szete Tomaso Kemeny és Szõcs Géza olvasnak fel mûveikbõl
11.00-12.00 óra – Lázár Ervin terem. 

Stefano Benni: Gyorslábú Akhilleusz – könyvbemutató 
12.00–13.00 óra – Stand Italia Találkozó Fausto Di Vora-val, 

a Fausto’s Étterem séfjével
14.30–17.30 óra – Lázár Ervin terem. 

Európai Elsõkönyvesek Fesztiválja
14.30–15.30 óra - Supka Géza terem. 

Disszonanciák és konszonanciák: Olaszország és Magyarország
16.00–17.00 óra – Stand Italia. Találkozó Armando Massarentivel 
16.00–17.00 óra – Márai Sándor terem. 

Daniele Cavicchia: „A víz asszonya”

22001133..  áápprriilliiss  2211..,,  vvaassáárrnnaapp
11.00–12.00 óra – Stand Italia. 

Giancarlo De Cataldo: „Bûnügyi regény” 
12.30–13.30 óra – Stand Italia. A LeggItaliano bemutatója
17.00–18.30 óra – Osztovics Levente terem. 

Filmvetítés: Giorgio Pressburger „Dietro il buio” címû filmjének
bemutatója


