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Könyvkatalógus
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Catalogue of books
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A legújabb szlovák könyvek 
magyar nyelven
40 új fordítás a SLOLIA 
pályázatnak köszönhetően
(34 könyv és 6 fozyőirat szlovák különszáma) 

A SLOLIA (Slovak Literature Abroad) egy kivételes támogatási rendszer, 
amely a Literárne informačné centrum érdemeként jött létre és műkö-
dik. Feladata a szlovák irodalom külföldi fordításának támogatsa. Így 
azok a külföldi kiadók, amelyek érdeklődnek szlovák szerző könyvének 
kiadása iránt, pénzügyi támogatásban részesülhetnek. Ha a SLOLIA 
komisszió megítéli a támogatást a kiadónak, azt akövetkezőkre hasz-
nálhatják fel:
— Szerzői-fordítói honoráriumra
— A fordítással kapcsolatos kiadások
— Különleges esetekben az előállítás további költségeire is

Az eredmények magukért beszélnek!

2016. április 21-ig a SLOLIA kuratóriuma 514 kötet fordítását támogatta 
a következő 30 nyelvre:

 25 arab
 4 fehérorosz
 49 bolgár
 1 kínai 
 15 horvát
 82 cseh
 3 dán
 21 angol 
 4 finn 
 11 francia 

 38 német 
 1 grúz 
 3 héber 
 5 hindi 
 40 magyar
 16 olasz 
 1 lett 
 2 litván 
 18 macedón 
 2 norvég 

 42 lengyel
 19 román 
 18 orosz
 1 ruszin
 41 szerb 
 17 szlovén
 14 spanyol 
 3 svéd 
 5 török 
 13 ukrán

Bővebb információ a támogatásról elérhető honlapunkon:
www.litcentrum.sk
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The newest Slovak books 
in Hungarian
40 new translations thanks 
to SLOLIA grants
(34 books and 6 thematic issues of literature magazines) 

The special SLOLIA (Slovak Literature Abroad) grant system was established 
by the Slovak Ministry of Culture at the Centre for Information on Literature 
and its main task is to support publication of translations of Slovak literature 
abroad. Foreign publishers which have an interest in publishing a book by 
a Slovak author may request financial support in this way. If the SLOLIA 
commission bestows a grant on a publisher, the publisher may use it for:
— Remuneration for the author
— Expenditures for translation
— In special cases also certain other production costs 

The results say it all!

As of 21 April 2016 the SLOLIA commission has supported the origin of 
514 titles translated into the following 30 languages:

Find out more information about the SLOLIA grant system on our wage 
page: www.litcentrum.sk

 25 Arabic
 4 Belarusian
 49 Bulgarian
 1 Chinese 
 15 Croatian
 82 Czech
 3 Dutch
 21 English 
 4 Finish 
 11 French 

 38 German 
 1 Georgian 
 3 Hebrew 
 5 Hindi 
 40 Hungarian
 16 Italian 
 1 Latvian 
 2 Lithuanian 
 18 Macedonian 
 2 Norwegian 

 42 Polish
 19 Romanian 
 18 Russian
 1 Ruthenian
 41 Serbian 
 17 Slovenian
 14 Spanish 
 3 Swedish 
 5 Turkish 
 13 Ukrainian
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Életművének java részét a regé-
nyek képezik, melyekben a társa-
dalmi-politikai történésekre rea-
gál, az ökológiai kérdéseken kívül 
gyakori témája, hogy a politikai 
hatalom a múlt század ötvenes 
éveiben hogyan avatkozott be 
a különböző társadalmi rétegek 
képviselőinek mindennapjaiba. 
Az átnevelő munkatáborokban 
prostituáltak, papok, orvosok 
kerülnek össze a tolvajokkal. 
A 90-es évek elejétől könyveiben 
ismét a háború utáni időszakhoz 
tér vissza és komoly, dokumen-
tumokkal alátámasztott kutató-
munkával, történelmileg korrekt 
módon azt vizsgálja, ez az ember-
telen korszak milyen hatással volt 
az áldozatokká és foglyokká vált 
emberek sorsára.

Novels make up the key portion of 
his work with crucial sociopolitical 
events from the recent past 
dominant in them. As well as 
ecological problems, he deals with 
questions of political power in the 
1950s and how it affected the fates 
of so many people from different 
social levels. He describes the labour 
camps where prostitutes, priests 
and doctors were re-educated 
together with criminals. Since the 
start of the 1990s he has returned 
in his books to post-war history and 
infuses them with a serious, well-
established and thus historically 
correct view on the fates of people 
who became victims or hostages 
of an inhuman regime. 

Anton Baláž
(1943)
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A feledés földje
Fordító: Tamara Archlebová
Kiadó: Napkút Kiadó, Budapest

A történet abban az időben játszódik, ami-
kor Közép-Európa határán leereszkedik 
a vasfüggöny. Miriam és Erna, fiatal zsidó 
lányok, akik együtt élték túl Ausczwizt, most 
drámai körülmények között újra találkoz-
nak: Erna a titkos rendőrség elől menekül 
Magyarországról, Miriam pedig kockázatos 
tervet eszel ki, amivel a túlélő zsidóknak segít 
illegálisan Izraelbe költözni, az országba, ahol el 
akarják felejteni azokat a tragikus történéseket, 
amik örökre megbélyegezték az életüket.  A ki-
vándorláshoz elengedhetetlen a vízum, amihez 
pedig fényképre is szükség van, így ismerkedik 
meg Miriam a fiatal fényképésszel, Jakubbal. Az 
ő műtermében rejtőzik el Erna, akinek nem si-
kerül hamis útlevelet és vízumot szerezni. A tör-
ténet feszült drámaiságát kiegészíti a benne 
megjelenő szerelmi háromszög, amely a regényt 
líraibbá és történetileg játékosabbá teszi.

Country of Forgetting
Translation: Tamara Archlebová
Publisher: Napkút Kiadó

The story is set at the time when the Iron 
Curtain began to fall over Central Europe. Miriam 
and Erna, young Jewish girls who survived 
Auschwitz together, meet again under dramatic 
circumstances: Erna is running from the secret 
police in Hungary and Miriam is preparing a risky 
action which is designed to help those Jews who 
have survived Concentration Camp move illegally 
to Israel, to a country where they want to forget 
the tragic moments that have left a mark on their 
life. While acquiring photographs for emigrant visas 
Miriam meets the young photographer Jakub. She 
hides Erna in his studio until she can get a fake 
passport and visa for her. Thus, alongside all the 
political tension, events also acquire the character 
of a love triangle, which brings elements of lyricism 
and playfulness to the novel.

Péntek /
Friday 22. 4. 11.30 — 12.00

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Egyike a legeredetibb jelenségek-
nek a kortárs szlovák irodalom 
palettáján.  Abszurd novelláiról 
ismert, amikben az elmagányoso-
dott, furcsa egyének képtelenek 
a többi emberi lénnyel kapcsola-
tot létesíteni. Az egzisztenciális 
szorongás az építőeleme Balla 
prózájának, főbb irodalmi témái 
a félelem, fájdalom és bizonyta-
lanság.  Könyveinek hangulatát 
az álomszerű titokzatosság, 
a homály és a reménytelenség 
jellemzik. Történeteinek hajtóe-
reje sokszor konfliktusos családi 
kapcsolatok, s habár beállítottsá-
gát pesszimistának lehetne jelle-
mezni, nem hiányzik prózájából 
a humor sem. Annak ellenére, 
hogy számos neves irodalmi 
díj birtokosa, a reflektorfénytől 
távol él, elvonultan, Érsekújvár 
kisvárosában, ahol Kafkához 
hasonlóan, hivatalnokként 
dolgozik. Könyveit több nyelvre 
lefordították, érdekesség, hogy 
Lengyelországban a legolvasot-
tabb közép-európai szerzők közé 
tartozik. 

One of the most original phenomena 
on the contemporary Slovak literary 
scene, he is known for his absurd 
stories with a whole panoply of 
lonely, alienated and strange 
individuals incapable of forming 
relations with other human beings. 
Existential anguish is the building 
block of Balla’s prose; dissecting 
states of anxiety, fears, pain and 
uncertainties is his primary literary 
subject. The atmosphere of his 
books is distinguished by a dream-
-like mysteriousness, duskiness 
and striking inconclusiveness. 
The stories are often driven by 
conflicting family relationships, 
and even though we could label his 
outlook as pessimistic, his prose is 
not lacking in humour. Despite the 
fact that he is the holder of several 
major literary awards, he lives in 
secrecy, in the small town of Nové 
Zámky, where he works, as Franz 
Kafka once did, as a civil servant  at 
the local labour office. His books 
have been translated into many 
languages and one point of interest 
is that in neighbouring Poland he 
ranks among the most read authors 
from Central Europe.

Balla
(1967)
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Az apa nevében
Fordító: Dobry Judit
Kiadó: Kalligram, Pozsony

Az apa nevében című elbeszélés egy nyugdíjas 
korú férfi életét és családi kapcsolatait fürkészi. 
A férfi, egy szadista hajlamú felelőtlen egoista, 
két felnőtt férfi apja, maga is a fia volt valaki-
nek és most elmeséli saját történetét. Apaként 
nem volt túl sikeres, és most saját elbeszélésé-
ben próbálja feltárni ennek okait. Elsősorban 
családtagjaiban keresi a hibát, nem önmagá-
ban.  A történet megírásának indítéka a családi 
ház eladása, amit titokzatos testvére épített 
fel. A férfi legfiatalabb fiának szándékában áll 
megválni a háztól, hiszen az élet értelme, ami 
a család számára indokolná, hogy ott éljen 
abban a házban, valójában sosem volt meg. Az 
elbeszélésben a szerző a családnak - a társada-
lom legkisebb egységének, ami a szerző szerint 
a valóságban csupán egymás iránt közömbös 
egyének együttélése - szükséges vagy szükségte-
len voltát kutatja.

In the Name of the Father
Translation: Judit Dobry
Publisher: Kalligram

The novella In the Name of the Father is a probe 
into the life of a man of retirement age and his 
complicated family relationships.  He is a man 
who is irresponsible and selfish with sadistic 
inclinations, the father of two adult sons who once 
was a son himself and is now telling his story. He 
has failed as a father and in his own narration he 
tries to ascertain the reasons. But he seeks the 
reason for failure mainly in other members of the 
family, not in himself. The impulse to narrate the 
story is for him the sale of the house where he 
lived with his own family and which his mysterious 
brother built. The man’s youngest son wants to 
get rid of the house, because the meaning of life 
which living in this house should have offered 
the family never actually existed. In the novel the 
author attempts to express his own view on the 
need or lack of need of a family as the basic cell of 
society, when reality compels mutually indifferent 
individuals to live together.

Péntek /
Friday 23. 4. 17.00 — 18.00

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits terem



102

Novellagyűjtemények, versek, 
elbeszélések és regények szerző-
je. A 2012-es évben a Café Hyena 
című könyvével elnyerte az 
Európai Unió Irodalmi díját, és 
háromszor jutott az Anasoft litera 
döntőjébe. Prózájának gyakori 
témái a kapcsolatok, a magány, 
a menekülés, a boldogság kere-
sése a sivár világban. Szövegei 
epizódszerűek, töredékesek, pilla-
natok, szilánkok sorozata. Beňová 
a tiszta esztetizálás, az élmények, 
szünetek és gondolatok univer-
zalitásának szerzője, játszik az 
elbeszélés módjával, játékosan 
kihasználja az intertextualitást, 
az egyszerűtől indulva, a belső 
összetettségen át, egészen a bo-
nyolultig.  Három verseskötetet 
adott ki: Svetloplachý, Lonochod 
a Nehota, továbbá Parker 
(Ľúbostný román) címmel prózát, 
a Dvanásť poviedok a Ján Med 
című novellakötet, és regényeket 
Café Hyena és Preč! Preč! címmel. 
HoneymOon című elbeszélése 
a nászútról szól, amit minden 
friss házas a maga módján tölt.  

Author of poetry and story 
collections, novellas and novels, 
she is a laureate of the Prize of the 
European Union for Literature for 
2012 and a finalist for three years 
of the prestigious Anasoft Litera 
prize. Frequent subjects of her 
prose are relationships, loneliness, 
flight and seeking happiness 
and sense in a comfortless world. 
The texts are usually episodic and 
sketchy, formed of sequences, 
moments or fragments. Beňová is 
an author of clear aestheticizing 
and universalizing of experiences, 
concepts and ideas; she 
experiments with types of narration, 
playfully using intertextuality, 
heading from simplicity  to internal 
multilayeredness and complexity. 
She has published three poetry 
collections: Svetloplachý (Lucifugous), 
Lonochod (Wombokhod) and Nehota 
(Loveful Naked), the prose work Parker 
(Ľúbostný román) (Parker: A Love 
Storyl), the collection of stories 
Dvanásť poviedok a Ján Med (Twelve 
stories and Ján Med) and the novellas 
Café Hyena. Plán odprevádzania (Café 
Hyena: Seeing People Off) and Preč! 
Preč! (Away! Away!). Her other work is 
the novel Honeymoon. 

Jana Beňová
(1974)
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Café Hyena
Fordító: Mészáros Tünde
Kiadó: L´Harmattan Könyvkiadó, Budapest

A Cafe Hyena egy hagyományos kávéház Pozsony 
központjában, ahol a törzsvendégek és szere-
tők egyveleget alkotnak.  A könyv a hozzánk 
közel álló és szeretett személyek társaságának 
és védelmének fontosságát hangsúlyozza. 
Különösképpen Petržalka (Pozsonyligetfalu) 
panelházainak útvesztőin át vezető útjaikon. 
Beňová regénye Petržalka betondzsungelében 
játszódik, ami a 90-es évek Közép-Európájának 
legnagyobb lakótelepe, és aminek megvan a saját 
színvilága, atmoszférája és intimitása, annak 
ellenére, hogy a lakótelepen a személyes tér 
éppen hogy hiányzik.  Itt nem tilos történeket 
megálmodni, elképzelni és fabrikálni. Minden az 
elszigeteltség mágikus körében forog, a keskeny 
falak miatt az emberi intimitás elértéktelenedik, 
és az időt a szupermarketek pénztárgépeinek csi-
pogásaval mérik.  A regény története nem a kihalt 
utcákon játszódik, hanem a szereplők fejébe és 
lelkébe látunk bele. A szerző a fiatal írónő életét 
és belső világát fedi fel előttünk, aki Petržalkán él 
Iannnal, nála sokkal idősebb barátjával. A város-
negyed banalitása, vagy még inkább szörnyű rea-
litása egy speciális konfliktusba kerül, mégpedig 
azáltal, ahogy azt éppen Elza vagy Ján érzékeli.  
Egy jellegzetes belvárosi kávézóba menekülnek, 
itt töltik idejüket barátaikkal, azon a helyen, ahol 
a helyi művészek gondolatai, ötletei és elkötele-
zett igyekezete túlszárnyalja a hely szellemét.

Café Hyena. 
Seeing People Off
Translation: Tünde Mészáros
Publisher: L´Harmattan Könyvkiadó

Café Hyena is a traditional coffeehouse in the centre 
of Bratislava in which tourists mix with barflies 
and lovers. The book is about how important it is 
to escort and protect loved beings,  especially on 
the journey from the centre of the city through the 
labyrinth of concrete housing blocs. Beňová’s novel 
presents what in the 1990s was the largest housing 
estate in Central Europe – Petržalka – and it is 
probably the first prose work about this small, 
suburban concrete continent across the Danube. 
What does it matter that here everything turns 
in a  vicious cycle of loneliness, that permeable 
walls depreciate human intimacy, that people here 
measure time through the beeping of the cash 
registers in the hypermarkets. But to dream, to 
imagine and to make up stories are not prohibited 
here. The novelistic motion does not take place in 
the deserted streets but in the heads and souls of 
the characters. The author uncovers for us the life 
and internal world of the young writer Elza, who 
lives in Petržalka with her much older friend, Ian. 
The banality, even the awful realism of this city 
borough thus comes into special conflict with how 
Elza and Ian perceive it. How do they escape from it 
and avoid it? 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 — 12.00

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits hall
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Csendes megfigyelő, aki művei-
ben képes kifejezni a szabadságot 
és bátorságot. Prózán kívül ír ver-
seket, szakirodalmat, gyermek- és 
ifjúsági könyveket, televíziós és 
rádiós szövegkönyveket, foglal-
kozik publicisztikával és alkalo-
madtán videó-performanszokat 
is készít. Irodalmi alkotásait is 
jelentősen befolyásolja a poszt-
modern vizuális művészet iránt 
érzett csodálata.  Töredékes, 
sejtelmes, időbeni ugrásokkal 
teli, idegen és külföldi szavakat 
ékel be, az elbeszélés nem lineáris 
vagy kaleidszkopikus. A főhő-
sök gyakran kerülnek tragikus 
konfliktusba a társadalommal, 
amivel a szerző a belső harmó-
nia vagy szabadság elérésének 
lehetetlenségére utal az egyre ag-
resszívabb viágban. Túlérzékeny 
teremtmények élnek itt, akik 
úgy zárkóznak be saját világuk-
ba, mint csiga a házába. Saját 
életükre, mint egy idegen életére 
tekintenek, mint egy filmre – és 
a film néha valóságosabbá válik, 
mint maga a valóság. 

A quiet observer who at the same 
time is able to express freedom and 
courage in her work. In addition 
to prose, she writes poems, 
professional literature, books for 
children and youth, television and 
radio plays and devotes herself to 
journalism work and occasionally 
makes video performances. Her 
fascination with the postmodern in 
the visual arts has a major influence 
on her literary work. She uses the 
fragmentedness, allusiveness, 
the intersection of time, the 
incorporation of foreign and foreign 
language subtexts, non-linearity 
or kaleidoscopic narration. The 
characters of the text often come 
into tragic conflict with society, 
by which the author points to the 
impossibility of achieving complete 
internal harmony or freedom 
in a world which is ever more 
aggressive. Beings live here who are 
hypersensitive, enclosed in their 
own world as if in a snail’s shell. 
More than once they perceive their 
lives as the life of a stranger, like 
a film – and the opposite, a film for 
her often becomes more real than 
reality itself. 

Jana Bodnárová 
(1950)
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Insomnia
Fordító: Tóth-Ozsvald Zsuzsa
Kiadó: Gondolat Kiadó Kör, Budapest

Az Insomnia egy prózagyűjtemény, aminek 
motívuma a képzőművész Louise Bourgeois 
rajzciklusára utal, amiben az álmatlanság az 
egsziztenciális félelem jelképévé vált. A gyűjte-
mény három szöveget tartalmaz: egy filmforga-
tókönyvet Mandolína címmel, egy vágásokkal 
teli novellát Éjszakai monológ címmel, és egy 
szociális és pszichológiailag megtört élettörté-
netet, Útótörténetek címmel. 
 Az első rész főhőse egy kislány, aki mando-
linon tanul játszani egy lelkésznőtől, aki a zene 
megszállottja. Egy nap a kislányt megerősza-
kolják és megölik. A gyilkos utáni hajtóvadászat 
sikertelen, amitől a szülei idegileg összerop-
pannak. Az igazság végül győzedelmeskedik, de 
a homályos történetben a bűn, mint értelmetlen 
cselekedet jelenik meg. 
 A történet második részében az éjszaka 
közepén egy idős nő gyalogol a városban. A me-
net magányában meséli el öccsének történetét, 
aki tönkretette anyjukat. A történet a testvér 
végleges és megmagyarázhatatlan eltűnésével 
végződik.  
 A hardmadik rész töredékek, feljegyzé-
sek, újságkivágások és személyes levelezések 
gyűjteménye.
 A szerző ezekkel a művészien elmesélt, 
fájdalommal és tragikummal teli történetekkel 
hipnotikus hangulatba mélyed, hogy aztán saját 
gondolataival azonnal visszarántson bennünket.

Insomnia
Translation: Zsuzsa Tóth-Ozsvald
Publisher: Gondolat Kiadó Kor

The collection of prose Insomnia by name and 
motivation refers to a cycle of drawings by artists 
Louise Bourgeois, for whom insomnia became 
a significant existential fear. The collection 
contains three texts: a literary form of a screenplay; 
the episodically constructed story with hints of 
a specific, social-psychological anchored life story; 
and the epically  unfastened part. 
 The main character of the first part is a young 
girl who is taught to play the mandolin by the 
music-obsessed wife of a priest. One day the girl 
is raped and murdered. The unsuccessful search 
for her killer then follows, which leads to the 
nervous breakdown of her parents. Justice finally 
wins out, but in the context of the darkness of the 
whole story, punishment suddenly seems to be 
a pointless act. 
 In the second part of the book a woman walks 
through a city at night. In a fit following from her 
loneliness she tells the story of her younger brother 
and his inexcplicable disappearance. 
 The third part is a collection of fragments, 
notes, newspaper clippings and frequent personal 
correspondence. 
 With these creatively told stories full of tragedy 
and pain the author immerses us unsparingly into 
a hypnotic atmosphere so that we are suddenly 
ripped from it by author's considerations.

Péntek /
Friday 22. 4. 15.00 — 15.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Irodalomtudós, -kritikus, 
műfordító és a kultúra jelen-
legi különféle jelenségeinek 
kritikus megfigyelője. A pozsonyi 
Szlovák Tudományos Akadémia 
Világirodalmi Intézetének 
igazgatója. A Tvorba T hetilap, 
a Slovenské pohľady szerkesztője-
ként, a Studia Slavica főszerkesz-
tőjeként tevékenykedett, később 
a SME napilap külső munkatársa 
lett. Walter Benjamin német 
íróról, irodalomtudósról és a mo-
dern esztétikáról szóló értekezé-
sét követően, mely Walter Benjamin 
és a modern esztétika címmel jelent 
meg, kiadta Karol Terebessy 
művét Nyelv, kultúra és a mélylélektan 
címmel. A Fragment könyvsoro-
zat kiadványaiban az Eredeti és 
nem eredeti Matuška, valamint Az 
új jelenlét c. műveit. Válogatott 
kritikáit és világirodalmi témá-
jú írásait Jelek a távolból címmel 
publikálta. 2007-ben jelent meg 
a pszichológia szlovákiai törté-
netét feldolgozó kritikai mun-
kája, a Pszichoanalízis a periférián 
(Psychoanalysis on the Periphery). 
1997-ben megkapta a szlovák 
Irodalmi Alap Ján Hollý-díját 
Anne Frank naplójának szlovák 
fordításáért.

Literary scholar, critic, translator 
and critical observer of diverse 
phenomena of the culture of the 
present day, and director of the 
Institute of World Literature at 
the Slovak Academy of Sciences in 
Bratislava. He has been editor of 
the monthly journals Tvorba T and 
Slovenské  pohľady and editor-in- 
-chief of the journal  Studia Slavica, 
subsequently also an external editor 
for the daily newspaper SME. Adam 
Bžoch has published a dissertation 
Walter Benjamin and Modern Aesthetics, 
on the German writer and literary 
scholar, and he has prepared for 
publication an edition of Karol 
Terebessy’s Language, Culture 
and Depth Psychology. His essays 
Matuška Original and Derivative 
and The New Commitedness were 
published in collections in the 
Fragment book series.  A selection 
of his critical articles and essays 
on world literature appeared in the 
book Signals from Afar. In 2007 he 
published a critico-historical work 
Psychoanalysis on the Periphery, on the 
history of psychology in Slovakia. In 
1977 he was awarded the Ján Holly 
Prize for his translation of Anne 
Frank’s Diary.

Adam Bžoch 
(1966)
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Pszichoanalízis 
a periférián 
Preklad: Balogh Magdolna
Publisher: Typotex 

A huszadik században Szlovákia a pszichoana-
lízist pártoló és annak létjogosultságát megkér-
dőjelezendő drámai, szellemi harcok színtere 
volt. A haladó szellemű hazai értelmiség, a tudo-
mányos szakemberek és a művészi avantgárd 
képviselőinek elvárásai ellenállást váltottak 
ki a provinciális, konzervatív kulturális közeg 
részéről. A pszichoanalízis megítélése gyakor-
ta jellemezte az ország szociális és kulturális 
modernizációhoz való általános hozzáállását. 
A szerző rekonstruálja, a szlovák orvostudo-
mány hogyan fogadta a két háború közötti 
időszakban a pszichoanalízist. Ismerteti a meg-
késett katolikus kritikát, elénk tárja a művész-
világ lelkesedését, majd azt is leírja, a háború 
után milyen ellentmondásos módon egyeztek 
ki a hazai pszichológia képviselői a pszichoa-
nalízissel. Rávilágít arra is, hogy az irodalom-
tudomány milyen bonyolult viszonyba került 
a pszichoanalitikus eszmerendszer örökségét 
illetően, és ez milyen módon befolyásolta a 20. 
század hatvanas éveiben kialakult világnézeti és 
filozófiai vitákat.

Psychoanalysis 
on the Periphery 
Preklad: Balogh Magdolna
Publisher: Typotex 

In the twentieth century Slovakia was an arena 
of dramatic intellectual struggles in support of 
psychoanalysis and against it. The expectations 
that were cherished by part of the progressive 
Slovak intelligentsia and the scholarly and 
artistic avantgarde clashed with the visceral 
resistance of the provincial conservative cultural 
milieu.  Attitudes to psychoanalysis were often 
indicators of a general attitude to the social and 
cultural modernisation of the country. The author 
reconstructs the reception of psychoanalysis in 
Slovak medicine in the interwar period, the belated 
Catholic criticism, the enthusiastic reception in 
artistic circles, and the controversial settling of 
accounts with psychoanalysis in Slovak psychology 
after World War II. He likewise elucidates the 
complex relations of literary scholarship to the 
heritage of psychoanalytic thinking and equally its 
role in the worldview—related and philosophical 
debates of the 1960s.   

Péntek /
Friday 22. 4. 15.00 — 15.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

!!!(obálka nebude)!!! 
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Fordító, színházi rendező 
és gyerekkönyvek szerzője. 
Magyarországról származik, 
jelenleg Pozsonyban él és 
alkot. A Komenský Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
szlovák nyelv és irodalom szakon 
diplomázott, később elvégezte 
a színházi rendező és dramaturg 
szakot a Zene- és Filmművészeti 
Főiskolán. A Bobula című gye-
rekkönyv szerzője, amely most 
megjelenik magyar fordításban is.  
A neves zeneszerző, Bartók Béla 
életéről könyvet írt a gyerekek 
számára Bartók címmel, amely 
a Bratislavské rozprávky (Pozsnyi 
mesék) szerkesztésében jelent 
meg. 

Translator, theatre director and 
author of children’s books; originally 
from Hungary, Margit Garajszki  lives 
and works in Vienna. She studied 
Slovak language and literature at the 
Philosophical Faculty of Comenius 
University and later theatrical 
direction and dramaturgy at the 
Academy of Performing Arts in 
Bratislava. She is the author of the 
children’s book Bobuľa (Berry), which 
is now being published in Hungarian 
translation. She wrote a book for 
children, titled Bartók, about the 
life of well-known composer Béla 
Bartók from the Bratislava fairy tales 
editions. 

Garajszki Margit 
(1983)
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Bobuľa
Fordító: Garajszki Margit
Kiadó: Terra Recognita

Bobula, a fiatal kislány, akinek a nagypapá-
ja termeszti a világon a legfinomabb epret, 
keserves napokat él át. Az édesanyja befekszik 
a kórházba, hogy ott a doktor bácsi világra se-
gítse Bobula hugocskáját. Bobula addig a nagy-
szüeinél lakik. A falusi élet kalandjai várják itt 
minden nap, amik valójában egzotikusak is: az 
alföldön játszódnak, ahol az emberek zöldsé-
get termesztenek, amit aztán eladnak a városi 
piacon. Bobula is a nagyszüleivel tart, hogy 
eladják a paradicsomot, s életében először pénzt 
keressen, amit aztán barátjával, Šafival a folyó 
partján egy fa alá elásnak. Összebarátkoznak 
Viršoň bácsival, akinek a szekrényében rengeteg 
Horalky van elrejtve, tehát csak jó ember lehet.  
Egyszerű, néhol tanító jellegű történet, hitele-
sen elmesélve. 

Berry
Translation: Margit Garajszki
Publisher: Terra Recognita

The girl Bobuľa, whose grandfather grows the best 
strawberries in the world, is going through difficult 
times. Her mother leaves for the hospital so that 
the doctor can help her bring Bobuľa’s sister into 
the world.  Bobuľa is in the meantime staying with 
her grandparents. Every day the daily adventures 
of village life, which are rather exotic, await 
her:  they play out in the lowlands, where they 
grow vegetables that they sell at the market in 
town. Bobuľa goes with her grandparents to sell 
tomatoes and earn the first money of her life, which 
she and her friend Šafi bury as treasure under a tree 
on the river bank. She makes friends with Viršoň 
the shepherd, who hides so many Horalka snacks 
in his cabinet that he “must be a good person”. 
These simple, sometimes mildly didactic stories are 
narrated with a large dose of authenticity. 

Péntek /
Friday 22. 4. 10.00 — 10.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épulet
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1993-ban több munkatársával 
együtt létrehozta az Aspekt, 
feminista kulturális, oktatási és 
kiadói szevezetet. Ma is a szer-
vezet része, projekt koordinátor 
és az Aspekt könyveinek kiadója. 
Ír publicisztikát, prózát gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt, 
valamint színházi és rádiójátéko-
kat is. Prózai és drámai műveiben 
aláássa a hagyományos nemi 
szerepeket és a szlovák mítoszo-
kat, egy nagy adag egészséges 
iróniával rántja le a maszkot a 19. 
század neves szlovák szereplőiről, 
a kortárs álértemiségiekről és 
hajdani ellenzékiekről. A szere-
lemnek több fajtája is megjelenik 
műveiben.  Az, amelyikről az Első 
és utolsó szerelem elbeszélései 
szólnak, különleges, nem szokvá-
nyos formájukat tárja az olvasók 
elé. Női szereplőinek– az anyák, 
feleségek, lányok, barátnők, 
vetélytársnők és ádáz ellensé-
gek érzéseit és vágyait szívesen 
ütközteti a férfiak világával. Egyik 
legjelentősebb képviselője a kor-
társ szlovák feminista irodalmi 
diskurzusnak. 

In 1993 she founded with several 
collaborators the feminist cultural, 
educational and publishing 
organization Aspekt. She is still 
today a part of it as a project 
coordinator and publisher of 
Aspekt book editions. She writes 
journalism, prose for adults and 
children, but also theatrical and 
radio plays. In her prose and 
dramatic works she challenges 
traditional family stereotypes, 
Slovak myths and with a dose of 
healthy irony takes the masks off 
famous Slovak historical figures 
from the 19th century, contemporary 
pseudo intellectuals and former 
dissidents. The central subject of 
her prose works are the intimate 
relations between people and love 
in each of its forms and qualities. 
She gladly confronts the feelings 
and desires of her female characters 
– mothers, wives, daughters, friends, 
adversaries and deadly enemies 
with the world of men. She is one of 
the most important representatives 
of contemporary Slovak feminist 
literary discourse. 

Jana Juráňová
(1957)
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Rendezetlen ügy
Fordító: Horváth Erika
Kiadó: OZ Phoenix, Pozsony

A történet megírására Agneša Kalinová újságíró 
és filmkritikus családjának története ösztönöz-
te, akivel egy nagyszerű interjúkötetet készített, 
Mojich sedem životov (Hét életem volt) címmel. 
Agneša Kalinová elküldte Amerikából az írónő-
nek az unokatestvére fotóját, aminek alapján 
Juráňová elkezdte összeállítani a Rendezetlen 
ügy történetét.  
 A könyv főhőse Zita, egy középkorú nő, aki 
a férje halála után panellakásukból egy vidé-
ki házba költözik. Egy kis idő elteltével a ház 
padlásán megtalálja egy rejtélyes fiatal nő képét 
és egy bőröndöt, tele feljegyzésekkel, újságkivá-
gásokkal, levelekkel, ami egy előző tulajdonos 
után maradhatott ott.  Figyeli az embereket 
maga körül, keresi a nő személyaznosságát, 
és közben igyekszik minél többet megtudni 
a bőröndben talált olvasnivalóból.  Zita maga 
sem tudja, hová vezet ez az ismeretlen történet. 
A képnek köszönhetően, elkezdi saját emlékeit 
előásni és leporolni már elhunyt szeretteinek 
képét. Bár az új otthon Zitának biztonságos me-
nedéket nyújt, zavarja őt, hogy a falusiak tekin-
tete állandóan követi, így nemcsak a személyes 
terét veszti el, hanem a saját belső világának 
stabilitását és a kapcsolatot is önmagával. 

Unfinished Business
Translation: Erika Horváth
Publisher: Phoenix PT

The impulse for writing the book was the story 
of journalist and film critic Agneša Kalinová, 
with whom she compiled the successful book of 
interviews Mojich sedem životov (My Seven Lives). 
Agneša Kalinová sent Jana Juráňová a photographic 
portrait of her cousin from America, on the basis of 
which Juráňová began to create the structure of the 
book Nevybavená záležitosť (Unsettled Business). 
 The main character of the book, Zita, is 
a woman in her middle age, who after the death of 
her husband moves from a flat in a concrete housing 
block to a village house. After a time she finds in the 
attic of the house a mysterious picture of a young 
woman and a trunk full of memoirs, clippings from 
newspapers and letters which were left by the 
previous owners. She observes the people around 
her and searches for the identity of the woman 
from the picture, while she also attempts to learn 
as much as possible by reading the materials in the 
trunk. Zita herself doesn’t know where this strange 
story will lead her in the end. Thanks to the picture 
she creates of this strange woman in her mind, she 
begins from her own memories to pull out and dust 
off images of those close to her who have already 
died. Although the new house means safe asylum 
for Zita, she feels inhibited by the fact that she is 
always under the eyes of the villagers and thus loses 
not only her privacy but also inner stability and 
contact with herself.

Szombat /
Saturday 23. 4. 14.00 — 14.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Jana Juráňová
(1957)

Jana Juráňová négy, a serdülő-
lányoknak írt könyv szerzője is, 
amikben leleplezi a csapdákat és 
a férfiak világától elszenvedett 
kisebb és nagyobb sérelmeket. 
Irodalmi pályája során már 
négyszer jelölték az Anasoft litera 
irodalmi díjra.

Jana Juráňová is also the author of 
four books for adolescent girls,  in 
which she reveals the intrigues and 
the hardships great and small of 
the male world. During her literary 
career she has been a finalist four 
times in the most prestigious 
literary competition in Slovakia, the 
Anasoft Litera. 



113

Boszimesék 
Újbanyavárról 
Fordító: Bolgár Katalin
Kiadó: OZ Phoenix, Pozsony

A könyv főhőse három különleges banya, 
különleges képességekkel. Az újbanyavári 
lakótelepen, egy különleges napon sikerült 
megoldaniuk egy különleges problémát, olyat, 
amit gyakran sem a szülők, sem a gyerekek, 
sem a nagypapák, sem a nagymamák, de még 
a polgármester sem tud megoldani. És ehhez 
még sikerült úgy tenniük, mintha ők csak macs-
kák lennének, akik a kontérenerekben keresgél-
nek. A Boszimesék Újbanyavárról Szlovákiában 
elnyerte a 2005 telének legyszebb gyerekkönyve 
díjat. A könyv illusztrácóit a pozsonyi Ľudovíta 
Rajtera Művészeti Általános Iskola diákjai 
készítették, Zuzana Homolová, képzőművész és 
zenész vezetésével. 

The Witches of Nová Baba

Translation: Katalin Bolgár  
Publisher: Phoenix PT

The main protagonists are three unusual girls with 
unusual abilities. At the Nová Baba housing estate 
they manage to turn this most common of days into 
an unusual pile of problems that neither parents, 
children, grandparents nor even the mayor know 
what to do about. And they are still able to pretend 
that they’ve done nothing, that they are merely cats 
sniffing through rubbish bins. The Witches of Nová 
Baba became “the most beautiful children’s book 
of winter 2005” in Slovakia. The book is illustrated 
by children from the Sklenárova Elementary School 
in Bratislava under the pedagogical leadership of 
artist and musician, Zuzana Homolová.

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.30 — 12.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épulet
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Publicista és prózaíró. A köny-
vírás mellett foglalkozik még 
kulturális és oktató televíziós és 
rádiós műsorok írásával. A Komu 
ujde vlak (1986) novellagyűjtemény-
nyel debütált, ami támájával és 
nyelvezetével szorosan kapcso-
lódik Kelet-Szlovákiához, ahhoz 
a régióhóz, ahonnan az író szár-
mazik.  Publikált szépirodalmi fel-
jegyzéseket utazásairól Milovanie 
so sochou Miriam (1995) címmel, 
és elbeszélést Som Ťukot (1999) 
címmel, amit 1989 előtt szerzett 
újságírói élményei inspiráltak.  
Mint újságíró százszámra jutott 
hozzá az egykori Csehszlovákia 
lakosainak hiteles történeteihez, 
akik a Szovjetunióban a Gulag 
munkatáboraiba kerültek. Ezt 
a témát először Odvlečení (2001) 
című dokumentumprózájában 
dolgozta fel. Az ártatlan foglyok 
durva vallomásaikban beszélnek 
arról, hogy hurcolták el őket, 
a kihallgatótisztek viselkedéséről, 
részletesen beszámolnak a tábori 
körülményekről, az ottani rezsim-
ről, a szovjet szokásokról, a fog-
lyok egymás közti és a felügyelő-
tisztekkel való kapcsolatáról, és 
a hazatérésről. Az egyik történet 
Irena Kawaschová sorsát meséli 
el, később a szerző ezt a történe-
tet használja kiindulópontként az 
...és ne feledd a hattyúkat! klasszi-
kus regényéhez, amivel 2005-ben 
az Anasoft litera döntőjébe került.

Journalist and prose writer. In 
addition to writing books he also 
devotes himself to writing radio 
plays, features, documentaries and 
film ideas. He debuted with the 
collection of stories Komu ujde vlak 
(Who Will Miss the Train, 1986), which 
is in both language and subject 
strongly linked to the author’s native 
region of eastern Slovakia. He 
has published literary  travel 
memoir Milovanie so sochou Miriam 
(Making Love with Statue of Miriam, 
1995) and the novel Som Ťukot (I’m 
a Tapper, 1999) inspired by his own 
experiences as a journalist prior to 
1989. As a journalist he came across 
the authentic stories of citizens 
of the former Czechoslovakia who 
were sent to gulag labour camps 
in the USSR, and he worked this 
subject for the first time in the 
documentary prose Odvlečení (The 
Transported, 2001). In these harsh 
stories, innocent prisoners recount 
the method of their transport 
and the behaviour of the Soviet 
investigators; they describe in detail 
the conditions in the camps, the 
current regime, Soviet manners, the 
relationships between prisoners 
and relations with the guards and 
their return home. The author later 
used one of the stories describing 
the fate of Irena Kalaschová as the 
subject starting point of the classic 
novel...a nezabudni na labute! (...And 
Don´t Forget the Swans!, which was 
a finalist for the Anasoft Litera 2015 
prize.

Peter Juščák
(1953)
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...és ne feledd 
a hattyúkat!
Fordító: Polgár Anikó
Kiadó: Kalligram, Pozsony

A második világháboró a végéhez közele-
dik. A Vörös Hadsereg katonái felszabadítják 
Szlovákiát. Ugyanezek a katonák ártatlan 
szlovák polgárok ezreit tartóztatják le, kémke-
déssel gyanúsítva őket, majd marhavagonokban 
a Szovjetunióba szállítják őket, akiket végül be-
börtönznek a szibérai gulágon és a legrosszabb 
körülmények között rabszolgamunkára fogják 
őket.  Valahol itt kezdődik Irena Kalaschová és 
a gulágon világra jött fiának megrendítő történe-
te.  A nőt a háború végén tartóztatták le szovjet 
katonák, mikor egy kelet-szlovákiai kisvárost 
szabadítottak föl. Annak ellenére, hogy Irena 
várandós, sok más nővel együtt az úgynevezett 
Keleti blokkból azonnal elszállítják Szibériába. 
A gyermek nem éli túl, és a nő gyötrelmei csak 
nőnek. Az élet értelmét számára a hazatérés és 
második fiáért való küzdelem jelenti, akinek 
Irena egyik fogolytársa az apja. A kommunista 
rezsim az ilyen gyerekeket „sajátjaként” kezeli, 
ezért az anyuktól elveszik.  Vagyis nem az övék, 
hanem az államé. A regény értéke a korra adott 
filozófiai reflexióban rejlik, amikor mintha az 
erölcsi normák ellenszegültek volna a kollek-
tív emberi szükségletnek, és amikor a védelmi 
mechanizmusok, amiket a kulturális és civili-
zációs töretkvések során kifejlesztettünk, egyre 
kevésbé hatásosak, sőt, hatástalanok.

...And Don’t Forget the 
Swans!
Translation: Anikó Polgár
Publisher: Kalligram

The Second World War is coming to an end. The 
soldiers of the Red Army are liberating Slovakia. 
These same Red Army soldiers are arresting 
thousands of innocent Slovak citizens, accusing 
them of espionage, and forcibly transporting 
them in cattle cars to the USSR and subsequently 
imprisoning them in gulags as slave labour for work 
under the harshest of conditions. Somewhere here 
begins the moving story of Irena Kalaschová and her 
son Ivan, who is born in one of the Siberian gulags. 
One day at the end of the war Irena Kalaschová 
is arrested by Soviet soldiers during liberation of 
a small Slovak town in eastern Slovakia. Despite 
the fact that Irena is pregnant, she is immediately 
taken to Siberia, along with many other women 
from the so-called Eastern Bloc. The child does 
not survive and her torments only grow. Returning 
home becomes the meaning of life for her and the 
battle for her other son, whom she has with one 
of the prisoners. The communist regime, however, 
considers such children as “their own”, and so they 
are taken away from their mothers, as they belong 
to “the state”. The value of this novel rests in the 
philosophical reflections of the period, when moral 
norms were seemingly stuck in the collective need 
of people and when defence mechanisms which 
evolved during the development of our culture and 
civilization are shown to be rarely effective, in the 
end even counterproductive. 

Péntek /
Friday 22. 4. 11.30 — 12.00

Szombat /
Saturday 23. 4. 17.00 — 18.00

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits hall
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Komáromnak két szerző szerzett 
hírnevet: Jókai Mór és Samko 
Tále. Utóbbi álnév, ami  Daniela 
Kapitáňová, írónőt rejti. A szer-
ző 44 évesen debütált rendkívül 
sikeres könyvével, mely magyar 
fordításban Samko Tále: Könyv 
a temetőről címmel jelenik 
meg. A mű felkavarta a szlovák 
irodalmi életet, sok olvasót zavart 
a főhős nem megszokott stílusa, 
gyerekes beszéde elmaradottként, 
néhol komikusként hangzik. 
A könyv valóban hatalmas sikert 
aratott mind az olvasók, mind 
a kritikusok körében. A kiváló 
szöveg viszonylag gyorsan utat 
talált a nagyvilágba is, Daniela 
Kapitáňová egyike a legtöbbször 
fordított szlovák szerzőknek. Író, 
színházi szakember és publicista, 
továbbra is sikeres irodalmi kar-
rierrel, legújabb művei detektív-
regények, Nech to zostane v rodine 
(2006) a Vražda v Slopnej (2008) 
címmel jelentek meg.

Two authors have made Komárno 
famous: Mór Jókai and Samko Tále. 
Under the pen name of the latter 
hides writer Daniela Kapitáňová, 
who at age 44 debuted with the 
extraordinarily successful book 
Samko Tále: Kniha o cintoríne (Samko 
Tále’s Cemetery Book). The work 
caused an immediate sensation 
on the Slovak literary scene. Many 
readers were perturbed by the 
untraditional language of the main 
hero, whose childish speech is 
caused by a comical backwardness. 
The book was subsequently a great 
success with readers and critics, 
however. The brilliant text found 
a path to the world relatively quickly, 
and Daniela Kapitáňová became 
one of the most translated writers 
from Slovakia. The writer, dramatist 
and journalist has continued in her 
successful literary career, and in 
other works played with the genre 
of the detective novel by publishing 
Nech to zostane v rodine (Keep it in the 
Family, 2006) and Vražda v Slopnej 
(Murder in Slopná, 2008). 

Daniela Kapitáňová
(1956)
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Samko Tále: Könyv 
a temetőről 
Fordító: Mészáros Tünde
Kiadó: Magvető Kiadó, Budapest

Daniela Kapitáňová Samko Tále: Könyv a temetőről 
című első regénye kivételes mű, nyugtalanító, 
ugyanakkor játékos is. A könyv főhősét a re-
cenzensek úgy jellemezték, mint Forest Gump, 
Wiston Groom vagy Oskar Malzerath Günter 
Grass regényéből. Samko Tále, a könyv fiktív 
szerzője, egy mentálisan sérült férfi, aki régi 
papírok gyűjtéséből él, és aki arra vágyik, hogy 
normális legyen. Mikor egy nap az egyik komá-
romi fazon, az alkoholista Gusto Rúhe megjó-
solja, hogy könyvet ír a temetőről, Samko Tále 
engedelmesen elkezd írni. A mentálisan visz-
szamaradott férfi folyamatosan ismétel, egyik 
témáról ugrik a másikra, összekeveri a szavakat. 
Ki nem állhat semmit, ami a normálison kívül 
esik, minden szokatlanról, amit lát, beszámol 
a kommunista párt helyi szervezeti titkárának, 
és nem ismeri fel, milyen bajba keveri ezzel az 
embereknek. A könyvben ne keressenek kedves, 
humoros megfigyeléseket a kommunizmusról 
vagy napjainkról. Épp ellenkezőleg, feltárul 
önök előtt egy bosszúvággyal fűtött besúgó 
kegyetlen világa, aki észre sem veszi, mit csinál, 
furcsak rendszer alapján működik, amiben 
mindenkit megkülönböztet aszerint, hogy jók 
vagy rosszak. 

Samko Tále’s Cemetery 
Book
Translation: Tünde Mészáros
Publisher: Magvetö Kiadó

The successful debut of author Daniela Kapitáňová 
Samko Tále’s Cemetery Book is an excellent work, 
disturbing and playful at the same time. Reviewers 
compared the main protagonist of the book 
to figures such as Forrest Gump from Winston 
Groom’s novel or Oskar Malzerath from The Tin 
Drum by Günter Grass. Samko Tále, the fictional 
author of the book, is a mentally disabled man 
who lives by collecting old paper and who wants 
to be a normal person. When one of the Komárno 
characters, alcoholic Gusto Rúhe, prophesizes 
that he will write a book about the cemetery, 
Samko Tále politely begins to write it.  The result 
is a book seen through the language and eyes 
of a mentally backwards person, constantly 
repeating himself, jumping from subject to subject, 
mutilating words, revealing a gallery of characters, 
comedy and tragedy. He dislikes everything that 
is abnormal, untraditional, and tells of what he 
sees to the secretary of the local committee of the 
Communist Party unaware of the problems he is 
causing for people. Don’t look for any good-hearted 
humour or pleasant humorous observations about 
communism and the present in this book. The 
opposite, in fact; the world of a cruel vindictive 
informer, who is unaware of what he is doing 
appears before your eyes; he functions, however, 
according to the bizarre order in which everyone is 
exactly divided into “good” and “bad”.

Szombat /
Saturday 23. 4. 12.00 — 12.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Az úgynevezett „expat“ próza, 
az újkori nomád próza generáci-
ójának képviselője, amely az új 
társadalmi feltételekkel együtt 
alakult ki.  Legfőbb témája a kül-
földön szerencsét próbáló fiatalok 
élmányvilága, a szülőföldtől való 
eltávolodás, az otthon keresésé-
nek problémája– az idegenség 
érzése, érzelmek nélkülözése, 
de az újonnan megszerzett 
szabadság érzése is megjelenik. 
A nemzeti mítoszok ironizálása 
vagy lelplezése kevésbé érdekli 
a szerzőt, mint a saját szociális 
és nyelvi börtönükből kiszakított 
emberek bensőséges kapcsola-
ta. Novelláiban a távolságtartás 
helyett az empátiát hangsúlyozza. 
Az írónő előszeretettel kombinál-
ja a mai nyelv különböző rétegeit, 
(a technika új szavait, a reklámok 
nyelvét, a szlenget és a köznyelv 
elemeit) és ily módon a fiatal 
generációval is kapcsolatot tud 
teremteni. A szereplői is próbál-
nak megragadni minél többet 
az aktuális témákból, sokat ad 
arra, hogy bizarrak vagy egyediek 
legyenek, a nagy egész részeként 
kezeli őket. Kepplová érzékelteti 
a saját identitás keresése közben 
felgyülemlő frusztáció állapotát 
és az otthon utáni nosztalgi-
át.  Könyvei elsősorban a 30-as 
korosztály körében népszerűek, 
akik a kommunizmust gyerek-
ként élték át, a vad '90-es években 
váltak felnőtté és akiknek a saját 
élményeik nagyon hasonlóak 
azokhoz,amiket a szerző könyvei-
ben feljegyez. 

A representative of so-called 
“expat ” prose, the prose of the 
generation of new-age nomads 
which has arisen as a result of new 
social circumstances, her primary 
subject is the problem of searching 
for a home as a consequence of 
a longer-term stay away from 
home—the feeling of alienation, 
emotional hardship, but also 
euphoria from a newly acquired 
freedom. This author shows a great 
deal less interest in ironization 
or revelation of national myths 
than in the intimate experience of 
a person torn from his or her social 
and language ties; in her stories 
in place of distance, empathy 
predominates and following from 
it a concentration on the social and 
psychological aspects of human 
experience with others, foreigners. 
The writer endearingly combines 
various layers of contemporary 
language (technical newspeak, 
advertising language, spoken 
phrases, slang) and in this way 
shows a great affinity with the 
contemporary world of the young 
generation. And she creates her 
characters on the basis of the 
ambition to capture as much as 
possible from the present, not 
simply on their bizarreness or 
uniqueness; she perceives them 
more as part of a large whole. 
Kepplová points out the state of 
frustration and a certain nostalgia 
for home, the process of searching 
for one’s own identity. Her books 
speak mainly to thirty-somethings, 
people who experienced childhood 
under communism, matured during 
the wild 1990s and whose own 
experiences are very similar to what 
the author records in her own texts.

Zuska Kepplová 
(1982)
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Bukta gót betűkkel 
Fordító: Dósa Anamária
Kiadó: L´Harmattan Könyvkiadó, Budapet

Egy kötetben jelenteti meg a szerző első két 
szövegét.
 A Bukta gót betűkkel című első részt, Párizs, 
London, Helsinki és Budapest közegében játszódó 
novellák, illetve egy elbeszélés alkotja, melyeket 
a motívumok és szereplők kapcsolnak össze.  
Egy olyan útikönyvről van szó, amely inkább az 
érzések, mint a geográfiai adatok útvesztőjében 
kalauzolja el az olvasót, amelyben sajátos szerepet 
képvisel az otthon, a haza elhagyása, a különböző 
indítékokkal történő kiszakadás az ismert környe-
zetből és az élet megváltoztatásáért tett erőfeszí-
tések. A világ, amely kezdetben ugyan csábító és 
nyitott, hamar a haza iránt érzett, kisebb-nagyobb 
nosztalgiát váltja ki a szereplőkből, vagy súlyosabb 
esetben nehezen leküzdhető frusztrációt okoz 
bennük. A történetek abban a különös iőszakban 
játszódnak, amikor Európa átalakul – intenzív 
migráció és kitelepítés miliőjében. A Trianon elbe-
szélés kiindulópontja egy biszexuális szerelmi há-
romszög, ami Budapest és a román Duna-deltában 
játszódik – földi paradicsomban. 
 A könyv második része az 57 km-re Taskenttől, 
olyan emberekről mesél, akik szülőföldjüktől 
távol élnek, és van esélyük tervezni, milyen lesz 
a holnap világa. A könyv története a rendszer-
váltás utáni Pozsony és a mai Budapest terül-
tetén játszódik.  A '90-es években megérkeznek 
Nyugatról az első „telepesek” Pozsonyba, idea-
lista és pragmatista célokkal, a ma Budapestjét 
pedig újra felfedezik azok, akik sok évvel ezelőtt 
elhagyták.

57 km from Tashkent
Translation: Anamária Dósa
Publisher: L´Harmattan Könyvkiadó

A book composed of two of the author’s original 
books. 
 The first part of the Buchty švabachom (Sweet 
Buns with Gothic Script) consists of one novella 
and several stories linked by characters and 
taking places in Paris, London, Helsinki and 
Budapest. This is more of an emotional travel 
guide than a geographic one, in which departure 
from home, a variously motivated effort to break 
away from the known environment and an effort 
to change one’s life, plays a part. However, the 
world, attractive and open at first glance, brings 
the characters to greater or lesser nostalgia 
for home or to a difficult struggle to overcome 
frustration. The stories take place during a special 
time of ending and again formation of Europe – in 
surroundings of intensive migration and shifts. The 
intimate thematic starting point of the novella 
Trianon – Delta is a bisexual love triangle set in 
Budapest and the Danube delta in Romania – an 
earthly paradise, a promised piece of land, where 
human nature is confronted only with itself.
 The second part of the book 57 km from 
Taškent tells of people who live away from their 
homeland, but who have a chance to plan how 
tomorrow’s world will look. The events in the 
book are set into post-revolution Bratislava and 
contemporary Budapest. The first people from the 
West came to “colonize” Bratislava in the 1990s 
with idealistic but also pragmatic motivations, 
and in today’s Budapest are those who left it many 
years ago.

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 — 12.00

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits hall
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Monika Kompaníková Az ötödik 
hajó című regényért elnyerte az 
Anasoft litera szlovák irodalmi 
díjat.  A könyv azonnal hatalmas 
sikert aratott, színházban is 
feldolgozták, most készül a filmes 
feldolgozása. Az író leggyakoribb 
témája a magány, ami legtöbbször 
a külvilágtól való elszigetelődés-
ben mutatkozik meg: lepusztult 
házakban, öreg és komor uszodá-
ban vagy az értelmi fogyatékosok 
intézetében. A történetek főhősei 
nemcsak térben elszigeteltek, 
hanem társadalmilag is. A társa-
dalom perifériáján élnek, homá-
lyos vagy csak részben ábrázolt 
múlttal.  Elbeszéléseinek főhősei 
fiatalok, leginkább serdülőkor-
ban lévő lányok. Visszatérő téma 
a gyermekek konfliktusa a meg-
sebzett és érzelmileg lehangolt 
felnőttek világával. 

Monika Kompaníková is a laureate 
of the prestigious Anasoft Litera 
prize, which she received for the 
novel The Fifth Boat. The book was 
an immediate hit; it was turned 
into a theatrical production and is 
currently being made into a film. 
The most common subject of the 
author’s work is human loneliness, 
which usually takes the form 
of voluntary isolation from the 
outside world: in decaying houses 
designated for demolition, in an 
old dusky swimming pool or in an 
institute for the mentally disabled. 
In addition to spatial isolation the 
characters of her stories are socially 
isolated. These are people living on 
the edge of society, with an unclear 
or only sketchily intimated past. In 
her own narration, however, she 
concentrates especially on young 
people, mostly girls at the meeting-
point of childhood and maturity. She 
repeatedly returns to the subject 
of the confrontation of childhood 
protagonists with the vulnerable 
and emotionally deprived world of 
adults.  

Monika 
Kompaníková
(1979)
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Az ötödik hajó
Fordító: Tímea Pénzes
Kiadó: Kalligram Kiadó, Budapest

Az Ötödik hajó című regény a 12 éves Jarka 
történetét meséli el, aki a külvárosban él 
nagyon fiatal édesanyjával. Jarkát a szeretet és 
figyelem hiánya gyötri, magáról kell gondos-
kodnia, hosszú órákat tölt egyedül a lakásban 
vagy az utcákon bolyongva. Egy nap észrevesz 
egy elhagyott babakocsit, benne a 6 hónapos 
ikrekkel. Jarkában felébred az új élet utáni vágy, 
mely tisztább és szebb, mint a mostani.  Nem 
haboz, úgy dönt, hogy magához veszi a gyere-
ket és elrejti őket a kerti kisházban. Ők együtt, 
az otthonról megszökött 8 éves Kristiánnal, 
családot alkotnak.  
 Az ötödik hajó boldogtalan, magára hagyott 
és idő előtt felnőtté váló gyermekek története, 
akik megszöknek, hogy létrehozzák saját, titkos 
világukat. A gyerekek törékenysége és sebezhe-
tősége kerül szembe a felnőttek kíméletlenségé-
vel és közönyével.  A regény fő témája a gyerme-
kek és szülők közti kapcsolat, amit az intimitás 
és szeretet hiánya jellemez. 

The Fifth Boat
Translation: Tímea Pénzes
Publisher: Kalligram

The novel is the story of twelve-year-old Jarka, who 
lives in a suburb with her very young mother. The 
role of the mother is abhorrent to Jarka’s mother, as 
she was a teenager herself when she gave birth and 
has never shown her child any love or attention. 
Jarka must take care of herself; she spends long 
hours alone in the flat or wandering the streets. 
One day she notices a pram with six-month old 
twins in it. The children awaken the desire for 
a new life in Jarka, a purer and more beautiful life 
than she has thus far known. She doesn’t think it 
over for long but takes the children and hides with 
them in the garden cottage, resolved to take care 
of them.  Together with eight-year-old Kristián, who 
has run away from home, they create their dreamed 
about “family.” The novel is a story of unhappy, 
abandoned, prematurely maturing children who 
have been hurt by their closest family and who 
therefore run away in order to create their own 
secret world. The fragility and vulnerability of the 
children is confronted with the inconsiderateness 
and insensitivity of adults. The primary subject of 
the novel becomes the relationship between the 
children and their parents, marked by the lack of 
intimacy, nearness and love. 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 12.00 — 12.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Monika 
Kompaníková
(1979)

Prózájának meghatározó eleme, 
hogy a főhős törekszik legyőzni 
a korlátokat, megtalálni saját ál-
landó bázisát és felépíteni egy új, 
„jobb” otthont, s eközben hangsú-
lyozza azokat a körülményeket, 
környezetet, amiben főhősei idő 
előtt felnőtté váltak.

A dominating element of her 
prose is also the attempt of 
the protagonists to overcome 
life’s limitations, to find their own 
fixed background and to create 
a new “better” home, while she 
places an emphasis on borderline, 
breaking-point situations, through 
which these characters grow up 
prematurely.
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Mélytengeri mesék
Preklad: Pénzes Tímea
Kiadó: Naphegy Kiadó, Budapest

Képzeld el az életet a vízfelszín alatt. Mint egy 
jól megsózott planktonlevessel teli fazékban, 
halak, polipok, medúzák, sellők, rákok, csigák, 
óriási emlősök, tengeralattjárók úszkálnak ott, 
meg egy vagy két mélytengeri búvárhajó. És le-
geslegalul a tengerfeneket. És a legmélyebb árok 
mélyén, több mint tízezer méter mélységben, 
a Csendes-óceán északi szélén, ott, ahova nem 
jut el napfény, búvár, tengeralattjáró, sőt még ja-
pán gyöngyhalász sem – hát ott már egyáltalán 
nincs semmi. Még akkor is, ha ez nem egészen 
így van. Még a legfeketébb és leghidegebb sötét-
ségben is találni életet.  Ebben a mesés világban 
lakik Halancsa, a lusta hal törött fogakkal, és 
barátja, Kígyurka, akinek állandóan tönkremegy 
a lámpája. Együtt keresnek új otthont, együtt 
szerveznek tegeralatti mulatságot, és zavarják 
el a tengeralattjárókat. Vidám történeteiken 
keresztül mi is megismerhetjük ezt a mélyten-
geri világot.  
 Monika Kompaníková Veronika Holecová, 
illusztátorral és Martina Rozinajová, grafikus 
dizájnerrel létrehozott egy eredeti gyerekköny-
vet hiteles illusztrációkkal, ami 2013-ban elnyer-
te a Legszebb szlovák könyv díjat. 

Stories from the Deep See
Translation: Tímea Pénzes
Publisher: Naphegy Kiadó

Imagine the watery world beneath the sea. How 
fish, octopuses, jellyfish, mermaids, crustaceans, 
gastropods, gigantic mammals, submarines and 
one or two bathyscaphes all swim in a pot of 
well salted plankton soup. And all the way down, 
far below, lies the sea-bed. At the bottom of 
the deepest trench, at a depth of more than ten 
thousand meters, on the northern edge of the 
Pacific Ocean, there where neither the sun’s rays, 
divers, submarines nor even Japanese pearl hunters 
can reach – there where there is nothing at all. 
But it’s not completely like that: even in this, the 
darkest and coldest blackness, life can be found. 
Aside from the lazy fish Biba, who has broken 
teeth, her friend, the snake Rado, whose lantern is 
always breaking, also inhabits this fairy tale world 
along with other mysterious lighted creatures. 
Together they search for a new home, or sea glass, 
or organize underwater festivities and chase after 
submarines. Through their merry adventures we 
come to know the real deep-sea world. 
 Monika Kompaníková together with illustrator 
Veronika Holecová and graphic designer Martina 
Rozinajová have created an original children’s book 
with delightful illustrations. It was awarded the title 
the ‘Most Beautiful Book of Slovakia’ in 2013.

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 — 13.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épulet
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Történész, számos monográfia, 
tudományos tanulmány szer-
zője és könyv társszerkesztője. 
A Szlovák Tudományos Akadémia 
Történeti Intézetének munka-
társa, szakterülete Szlovákia 
és Közép-Európa vallási prob-
lémái és kultúrtörténete 
a koraújkorban.

Historian and author of several 
monographs, scientific studies and 
a co-editor of several books, she 
works at the History Institute of 
the Slovak Academy of Sciences 
and specializes in issues of church 
and cultural history of Slovakia and 
Central Europe in the early  modern 
age.

Eva Kowalská
(1955)
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Magyarországi 
rapszódia avagy 
Hajnóczy József 
tragikus története
Társszerző: Karol Kantek
Fordító: Horváth Réka
Kiadó: Országos Szlovák Önkormányzat 
Kutatóintézete, Békéscsaba

A monográfia a 18. század második fele kiemel-
kedő személyiségének, Hajnóczy Józsefnek a re-
konstruált életútja. Hajnóczy Modrán született, 
az egyetemet végzett Hajnóczy Sámuel evangé-
likus pap és tanár leszármazottja. A monográfia 
a modern felfogású életrajz példája, amelyben 
a tudományos megfogalmazás értelmező 
gondolatmenetekkel párosul. A törtnénelem 
jelentős alakjának sorsát a kötet vonzó formá-
ban tárja fel az olvasók számára, a korabeli 
társadalmi, politikai és kulturális fordulatokkal 
összefüggésében. 

Hungarian Rhapsody, 
or the Tragic Story 
of Enlightener Jozef 
Hajnóczy
Co-author: Karol Kantek
Translation: Réka Horváth
Publisher: Országos Szlovák Önkormányzat 
Kutatóintézete, Békéscsaba

The monograph is a reconstruction of the lifelong 
journey of an exceptional personality from the 
second half of the 18th century, Jozef Hajnóczy, 
native of Modra, from the family of the university-
-educated Lutheran teacher and minister, Samuel 
Hajnóczy. It is an example of the modern idea 
of biography, in which scholarly explanation is 
joined with interpretive approaches. The fates of 
significant persons are presented in an attractive 
form against a background of period events in 
society, politics and culture.

Péntek /
Friday 22. 4. 18.00 — 18.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Az írónők 1989 után színrelé-
pő irodalmi generációjának 
kiemelkedő alakja. Történeteit 
szürreális képzelőerő, bizarr 
bonyodalmak és a női szexualitás 
ünneplése jellemzi. Műveiben 
szereti megkérdőjelezni a nemi 
sztereotípiákat. Prózaíró, költő, 
rendező és színházi dramaturg. 
Dolgozott nőjogi szervezetnél, 
jelenleg egy hajléktalanokkal 
foglalkozó nonprofit szervezet 
munkatársa. A Hajléktalanok 
Színházának rendezője, ahol haj-
léktalanok, testileg fogyatékos, 
valamint hátrányos helyzetű fia-
talok drámai műveit viszik színre. 
Két novelláskötetet adott ki 
A hűtlen nők utálják a tojást (2002) 
és Travesty šou (Travesztia show) 
(2004) címmel, illetve megjelent 
két regénye is Nő a turiból (2008) 
és Krasojazkyňa (2013) címmel.

She represents a significant 
voice of the generation of 
contemporary female authors 
who were discovered on the 
Slovak literary scene after 1989. 
Her stories are characterised by 
imaginativeness, bizarre plots 
and an open celebration of 
female sexuality. In her works she 
challenges gender stereotypes. She 
is a prose writer, poet, director and 
theatrical dramatist. She worked 
in an organization focused on 
women’s rights and currently works 
at a non-profit organization which 
helps people who are without 
a home. She is a a director at the 
Divadla bez domova (Theatre 
without a Home), which offers 
space for dramatic work to people 
without a home, physically disabled 
youth and youth from socially 
disadvantaged families. She has 
published two books of stories 
Neverné ženy neznášajú vajíčka 
(Unfaithful Women Hate Eggs, 2002) 
and Travesty šou (Travesty Show, 
2004) and two novels Žena zo sekáča 
(The Second-hand Woman, 2008) 
and Krasojazkyňa (The Equestrienne, 
2013). 

Uršuľa Kovalyk 
(1969)
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A hűtlen nők utálják 
a tojást 
Fordító: Bolemant Lilla
Kiadó: OZ Phoenix, Pozsony
Szórakoztató és provokáló novellák gyűjtemé-
nye, melyek megnevetettnek, erőt adnak, és 
néha talán fel is zaklatnak.
A 11 szöveget tartalmaző gyűjtemény vázát 
a nemek közti mély konfliktusok adják. A no-
vellák főszereplői olyan nők, akiknek fel kellett 
tudniuk álmaikat azért, hogy férjükről és gyer-
mekeikről gondoskodjanak. Barátaiknál vagy 
gyermekkori emlékeikben keresik a lehetőséget 
a mókuskerékből való kiszállásra. Ezekben a tör-
ténetekben a férfiaknak nincs arcuk. Szokásaik, 
vagyis inkább rossz szokásaik, szőrzetük, hajuk, 
ruházatuk, leggyakrabban sortjuk alapján 
azonosítják őket.  Ezekben a törénetekben az 
csecsemőknek sincs finom babaillatuk. Ezek 
a novellák sokkal inkább bűzlenek: a tőkehaltól 
(a treskától), a kolbásztól és a kényszerszextől.  
A nők sem gyönyörű, Kevinnek teremtett Barbie 
babák. A legjobb esetben töretlenül idősődő nők, 
a legrosszabban az ördögi kör foglyai: hogy szó-
rakoztassák a pasikat, jól kell kinézniük, ahhoz, 
hogy jól nézzenek ki, szükségük van pasira.  Így 
hát láthatatlan leveleket írnak. Valakinek, aki 
szörnyen távol él, akivel talán sosem találkoz-
nak, valakinek, aki nem is kell, hogy létezzen. 
Bárkinek, aki képes lenne megérteni. 

Unfaithful Women 
Hate Eggs
Translation: Lilla Bolemant
Publisher: Phoenix PT
A set of revealing, amusing and provocative stories 
which please, uplift and perhaps also arouse 
the reader. The theme of all eleven texts in this 
collection is the deep conflict between the sexes, 
in various forms as the diverse female characters 
depicted come to terms with a patriarchal world. 
The main characters of the stories are women who 
voluntarily exchange their dreams for the care of 
their men and children. They seek out in friendships 
or childhood memories a break from the daily cycle 
of cares. The men in these stories are faceless for 
the most part. They are identified by their habits, 
or better said, their bad habits: their hair, bits of 
pubic hair, clothing, most often their shorts. Not 
even babies smell nice in these stories. Instead 
the author is more likely to describe the odour 
of codfish, sausages and forced sex. Women are 
in better case “freely ageing women”, in the worse, 
women caught in a vicious cycle: in order to get 
a man, they need to look good, and so that they 
look good, they need a man. And so they write 
invisible letters. To someone who lives very far 
away, with whom it is impossible to meet, someone 
who may not even exist - someone who could 
perhaps understand.

Szombat /
Saturday 23. 4. 14.00 — 14.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Prózaíró, aki témáit a Kelet-
Kárpátok történelméből, a mul-
tietnikus határvidékből merí-
ti.  Leginkább Kelet-Szlovákia 
ruszinok lakta része, a Kárpátok 
hegyeiben rejlő genius loci érdek-
li, miközben a történetek regiona-
litását általánosításra használja, 
elmélkedik a nyelvről, a törté-
nelemről, szociális és erkölcsi kér-
désekről. A szerző egyedi látás-
módot, és a szülőföldje eltűnőben 
lévő világának érzését hozza 
a szlovák irodalomba, megrajzolja 
egy régi világ képeit, és szembesí-
ti a jelenkorral. 
 A három eddig kiadott prózai 
műve a Kárpátok és a ruszinok 
laza trilógiáját alkotja, fő témájuk 
a kulturális emlékezet, és jelölték 
a legrangosabb szlovák irodalmi, 
az Anasoft litera díjára.   A szer-
ző további munkái az Entropia 
és Informácia bizonyos mértékig 
a pályakezdő Carpathia című 
könyve alapján íródtak, és olyan 
témákkal foglalkozik, amelyek 
a szerzőhöz közel állnak.  

A prose writer who draws on 
the subject of history and the 
multiethnic character of the eastern 
Carpathian border region, he is 
interested in the genius loci of the 
Carpathian Mountains in eastern 
Slovakia, settled by the Ruthenian 
population. These regionally 
anchored stories are for him the 
starting point to more general, 
philosophical considerations about 
language, history and social and 
moral questions. Characteristic 
for him is type-casting, but not in 
the sense of realistic methods of 
depiction, not even as reminiscence 
in “magic realism”, but as 
a reference to a specific space. The 
author brings to Slovak literature 
a special vision and feeling of 
the disappearing world of his native 
land; he draws up past “pictures of 
an old world” and confronts them 
with their contemporary state.
 All three of his thus far 
published books form a loose 
“Carpathian” or “Ruthenian” trilogy, 
and their main subjects are cultural 
memory and its reconstruction. 
They were nominated for the most 
prestigious Slovak literary prize, 
Anasoft Litera. 
 

Maroš Krajňak
(1972)
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Carpathia
Fordító: Böszörményi Péter
Kiadó: Lector Kiadó, Budapest

Északkelet-Szlovákia, Délkelet-Lengyelország 
és a mai Ukrajna kárpátaljai területének 
határvonalán terül el a ruszinok lakta terület.  
A nyelvileg egységes terület három országba 
való szétszakítása, illetve a ruszin lakosság 
Ukrajnába deportálása a második világháború 
után, jelentősen felerősítette a saját nemzetál-
lam létrehozására való törekvést, saját irodalmi 
nyelvvel, liturgiával és közigazgatásilag elhatá-
rolt területtel. 
 A könyv főszereplője, aki a történet me-
sélője is egyben, egy fiatal férfi, aki Pozsonyból 
visszatér a szülőföldjére, Kelet-Szlovákiába. 
A közeg, amelyben játszódik vagy konkrétan 
meghatározott, vagy már nem létező szlovák, 
lengyel és ukrán területek, de allegórikus Zónák 
és Különleges városok is megjelennek. Az elbe-
szélés alapkonfliktusát a modern ember saját 
történelmével, kultúrjával, nyelvi gyökereivel 
való találkozása okozza, illetve a tudat, hogy 
a szeme előtt tűnik el a világ, amibe eredetileg 
tartozik, és amit a régió bejárásával megpróbál 
magában is felfedezni.

Carpathia
Translation: Peter Böszörmenyi
Publisher: Lector Kiadó

 The home territory of the Ruthenians spreads out 
over north-eastern Slovakia, south-western Poland 
and Carpatho-Ukraine. The division of this ethnically 
and linguistically compact territory between three 
countries and the involuntary deportation of the 
Ruthenian population in Ukraine after the Second 
World War dramatically interfered in the effort of 
the Ruthenians to obtain the status of a nationality 
or nation with its own written language, liturgy and 
administratively separate territory. The political and 
moral price of this insensitive decision forms the 
central theme of the novel Carpathia.
 The main character of the book and narrator of 
the story is a young man who returns from Bratislava 
to his native regions in eastern Slovakia. The space 
in which he moves is defined by specific, real Slovak, 
Polish and Ukrainian communities, but also by 
symbolic zones and places of great peculiarity. 
The primary tension of the novella comes from 
the emotional confrontation of a modern man 
with his historical, cultural and linguistic roots and 
the awareness that the world to which his origins 
belong and which he is trying to find within himself 
through travelling around his native country is 
becoming extinct right before his eyes. 

Péntek /
Friday 22. 4. 14.00 — 14.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Történész, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetének 
és a prágai Károly Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Cseh 
Történelem Intézetének tudomá-
nyos munkatársa. Közép-Európa 
és Szlovákia 20. századi történel-
mével foglalkozik, nagy hang-
súlyt fektetve a szlovák-magyar 
kapcsolatokra.

Historian and academic at the 
Historical Institute of the Slovak 
Academy of Sciences and the 
Institute of Czech History at the 
Philosophical Faculty of Charles 
University in Prague, he deals with 
the history of Slovakia and Central 
Europe in the 20th century, with 
special focus on Slovak-Hungarian 
relations.

Miroslav Michela 
(1978)
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Trianon labirintusaiban

Történelem, emlékezetpolitika és pár-
huzamos történetek Szlovákiában és 
Magyarországon 

Fordító: Avar Hajnalka
Kiadó: Országos Szlovák Önkormányzat 
Kutatóintézete, Békéscsaba

Miroslav Michaela magyar fordításban megje-
lenő könyvének központi témája Trianon. Az, 
amit leggyakrabban az első világháborút lezáró, 
Magyarországgal kötött békeszerződés kapcsán 
emlegetnek, ugyanakkor az Osztrák-Magyar 
Monarchia szétesésével kapcsolatos szélesebb 
és komplexebb problémakör. A két világháború 
közti Szlovákiában elterjedt az „állami függet-
lenség” történelmi koncepciója, ami például 
különbséget tesz az Uhorsko és a Magyarország 
nevek között. Magyarországon épp ellenkezőleg, 
az állami kontinuitás gondolata győzedelmeske-
dett. A történelmi gondolkodás, illetve a nemze-
ti felszabadulás és nemzeti csapás kettősségét 
mutatja be a könyv. 

In the Trianon Labyrinth

History, the politics of memory and 
parallel stories in Slovakia and Hungary

Translation: Hajnalka Avar
Publisher: Országos Szlovák Önkormányzat 
Kutatóintézete, Békéscsaba

The name Trianon most often refers to the peace 
treaty with Hungary after the First World War; at 
the same time it is a symbol of a wider, complex 
problem linked with the breakdown of Austria-
Hungary. In inter-war Slovakia the historical 
concept of “state discontinuity” took hold, finding 
support, for example, in the differentiation between 
Austria and Hungary. In Hungary, in contrast, the 
idea of  “state continuity” triumphed. It is this 
dichotomy in the ideas of history, symbolically 
recast into an idea about national liberation and 
causality that represents the major subject of 
consideration in this book.

Péntek /
Friday 22. 4. 10.00 — 11.00

Péntek /
Friday 22. 4. 18.00 — 18.45

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Egyike a szlovák kultuszszerzők-
nek. Első irodalmi műve a Mladá 
tvorba irodalmi folyóiratban jelent 
meg, később a Slovenské pohľady 
és a Romboid című irodalmi lapban 
publikált. 1970-ben debütált első 
könyvével, a Psie dni novellagyűj-
teménnyel. Már munkássága 
elején nyilvánvalóvá vált, hogy 
tehetséges mesélő. A '70-es évek 
elején több szerzővel együtt képvi-
selte a szlovák próza új hullámát, 
amikor vitát kiváltó művei friss 
áramlatot jelentettek a szocreál 
állóvizében. Műveit az hétköznapi 
történetek és élmények ellent-
mondásos, néhol abszurd kapcso-
lódása, hiperbolák, viccek, titkok 
és álmok jellemzik. Főhősei a ra-
cionális és a transzcendens, nor-
mális és beteges világok között 
mozgó emberi lények.  Állandóan 
keveredik a hétköznapi a bizarral, 
amivel a banális történetekből 
érdekfeszítő olvasmányt hoz lét-
re, tele váratlan fordulatokkal és 
lezárással. Dušan Mitana verses-
kötet és több televíziós játékfilm 
forgatókönyvének szerzője is. 

One of Slovakia’s cult writers, he 
published his first literary works 
in the literary magazine Mladá 
tvorba and later also in the literary 
periodicals Slovenské pohľady and 
Romboid. He debuted in 1970, when 
his first collection of stories, Psie 
dni (Dog Days), was published. From 
the beginning he showed himself 
to be a gifted storyteller. At the 
start of the 1970s together with 
other authors, he represented 
a new wave in Slovak prose, when 
his controversial works brought 
a refreshing breeze to the stagnant 
waters of socialist realism. His work 
is characterised by the contrast and 
absurd juncture of a commonplace 
story or experience with elements 
of tension, hyperbole, wit, secrecy 
and dreams. The protagonists of his 
texts move between the rational 
and transcendental, the normal 
and the pathological dimensions of 
a human being. The commonplace 
smoothly intersects with the 
bizarre, and he thus creates from 
banal stories captivating reading 
with frequently unexpected reverses 
and conclusions. Dušan Mitana is 
also the author of a collection of 
poetry and screenplays for several 
television films based on the literary 
adaptations of other authors.

Dušan Mitana
(1946)
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Jelenés
Fordító: Jakabffy Imre 
Kiadó: Gondolat Kiadó Kör, Budapest

Az életrajzi elemekkel kiegészített társadalmi 
regény a főszereplői, Dušan Eliáš a Dušan Jonáš 
sorsát mutatja be. A szerző a csehszlovák társa-
dalom egy generációjának lehetőségeit, maga-
tartását és perspektíváit vizsgálja a normalizáció 
időszakában és a '90-es évek elején berobbanó 
kapitalizmusban. Mitana könyve egszerűen 
azért szórakozatató, mert jól van megírva. Az 
olvasás örömét az író nemcsak hibátlan mon-
dataival éri el, hanem a filmszerűen felépített 
jelentekkel, és ezekben, a könyv legerősebb sza-
kaszaiban visszatér a szerzőre jellemző irónia.  
A Jelenés jelentés a társadalom állapotáról, de 
főleg a lét és önmagunk értelmének keresése – 
írta szövegéről Dušan Mitan. 

Revelation
Translation: Imre Jakabffy
Publisher: Gondolat Kiadó Kor

In this social novel with autobiographical strokes 
the author examines through the fates of the 
main characters Dušan Eliáš and Dušan Jonáš the 
possibilities, stances and perspectives of the life of 
one generation in totalitarian Czechoslovak society 
during the period of normalization and in new 
relations after the ferocious start of capitalism at 
the start of the 1990s. Mitana’s book is entertaining 
simply because it is well written. The author is able 
to mediate the joy of reading not only with his 
exact sentences but in particular his film-like scene 
creation; in the strongest passages of the book 
the author’s usual irony is replaced by completely 
common, raw emotion. Revelation is a report on the 
state of society but especially on the eternal search 
for the meaning of existence itself – of writer 
Dušan Mitana. 

Péntek /
Friday 22. 4. 15.00 — 15.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Tudós, biológus, publicista és 
a szlovák és cseh maffia berkei-
ben játszódó sikerkönyvek szerző-
je. tudományos ismeretterjesztő 
tanulmányok és ismeretterjesztő 
enciklopédiák írásával, adott ki 
interjúkötetet, neves séf biográfi-
áját és útleírások gyűjteményét. 
Könyve a Mafia na Slovensk 2009-
ben elnyerte a Panta Rhei díját, 
mint a legtöbb példányban elkelt 
könyv. Az író elnöke volt a Szlovák 
P.E.N. Klub. A Komenský Egyetem 
Természettudományi Karának 
tudományos munkatársa. 

Scientist, biologist and journalist, 
he is also and the readable author 
of successful books from the 
environment of the Slovak and 
Czech mafia, which even after the 
fall of the iron curtain still today 
terrorizes our society. He began as 
the author of sci-fi literature, but 
later devoted his efforts to writing 
essays, popular science studies and 
popular encyclopaedias. He then 
published a book of interviews, 
a biography of a famous chef and 
a collection of travel stories. His 
book Mafia na Slovensku (Mafia in 
Slovakia) won the Panta Rhei Award 
for the best-selling book of 2009. 
He was chairperson of the Slovak 
P.E.N. centre. He works as a scientist 
at the Botany Department of 
the Natural Sciences Faculty at 
Comenius University.

Gustáv Murín
(1959)
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Maffia határok nélkül – 
– Roháč és társai 
Budapesten
Fordító: Vályi Horváth Erika
Kiadó: Twister Media, Budapest

Költő vagy gyilkos?  A költő, Jozef Roháč feszült 
története, akit azzal gyanúsítanak, hogy a '90-
es években Magyarországon és Szlovákiában 
bérgyilkosként dolgozott. Az ártatlannak vélt 
költővel a bíróság még egyik országban sem 
végzett. 

Mafia without Borders – 
– Jozef Roháč and Co. 
in Budapest
Translation: Erika Vályi Horváth
Publisher: Twister Media

Poet or killer? The suspenseful story of poet Jozef 
Roháč, who is accused of working as a hired killer 
in Hungary during the 1990s. Despite the fact he is 
considered innocent, the courts in two countries 
have still not finished with him. 

Péntek /
Friday 22. 4. 13.00 — 13.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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A Közgazdasági Egyetemen tanult 
Pozsonyban. Dolgozott, mint 
stewardes, moderátor és helyi 
képviselő.  Ír női regényeket és 
elbeszéléseket, melyek témája 
a kortársak partneri kapcsolata, 
illetve számos kedvelt gyerek-
könyv szerzője.  

She studied at the University of 
Economics in Bratislava then 
worked as a flight attendant, as 
a moderator, as a city councillor 
and was a Deputy Mayor of 
Bratislava. She is the author of 
women’s novels and novels on the 
subject of partnership relations 
in contemporary life and a large 
number of popular children’s books. 

Petra Nagyová- 
-Džerengová 
(1972)
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Klára és a mumusok
Fordító: Mészáros Tünde
Kiadó: Pagony Kiadó, Budapest

Klára még nincs hat éves, bár a szünet után már 
megy iskolába.  De nem ez az egyetlen válto-
zás, ami rá vár. Mostohaanyjának gyermeke 
születik. Klára örül az új testvérkének, de van 
egy kis bökkenő, amit mumusoknak hívnak. 
Pontosabban mumusok az ágy alatt, amik nem 
engedik, hogy egyedül aludjon az ágyában. 
Hogyan lehet leküzdeni a félelmet?  Hogyan le-
het legyőzni ezeket a mumusokat? Ez a szünidei 
feladat vár Klárára és nagypapájára. 

Klára and the Ghosts
Translation: Tünde Mészáros
Publisher: Pagony Kiadó

Klára is not yet six years old, but after the holidays 
she will be starting school. This, however, is not 
the only great change that awaits her. Her step-
mother has just had a baby. Klára is pleased by the 
new sibling, but there is one problem:  the baby 
calls forth ghosts, more precisely the ghosts from 
beneath the beds which don’t allow her to go back 
to her own bed. How to get rid of the fear? How to 
defeat these unhappy ghosts? This is the task for 
Klára and her grandfather during the holidays. 

Klára és az iglu
Fordító: Mészáros Tünde
Kiadó: Pagony Kiadó, Budapest

Klára a mumusoktól már nem fél. Van egy 
kutyája is, Bobi. És van egy hugocskája, Emka, 
akiről szívesen gondoskodik. Emka az egész 
család életét megváltoztatta és Klára időnként 
egyedül érzi magát. És mikor Bobi hirtelen 
elvész, összedől a világ. Ennek tetejébe még 
nagypapája is kórházba kerül. Szerencsére van 
még a vaníliás bukta, ami minden szomorú-
ságra gyógyírt jelent. Bobi végül előkerül, és 
a legszebb karácsonyi ajándék, hogy nagypapát 
is hazaengedik a kórházból. 

Klára and the Igloo
Translation: Tünde Mészáros
Publisher: Pagony Kiadó

Klára is no longer afraid of ghosts. She now has her 
dog Bobík, as well as her little sister Emka, whom 
she likes to take care of. Emka has changed the 
life of the entire family and Klára often feels alone. 
When Bobík suddenly gets lost, her world falls 
apart. And what’s more, her beloved grandfather 
is in hospital. Luckily vanilla sweet buns exist and 
these are a cure for everything sad. Bobík is found 
and the best Christmas present of all is that her 
grandfather is discharged from hospital.

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.30 — 14.00

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épulet
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A '80-as évek kultuszzenekarának, 
a Devínska Nová Vec együttes-
nek az egyik alapítója. A '90-es 
években az első szlovák interne-
tes foyóirat, az inZine főszerkesz-
tője. A '80-as évek végén kezdett 
publikálni a Slovenské pohľady 
irodalmi lapban. 1991-ben jelent 
meg első könyve Rivers of Babylon 
címmel, amiben első szlovák 
szerzőként reflektált a rend-
szerváltást követően kialakult 
társadalmi helyzetre, illetve az 
irodalom új típusát hozta lértre, 
a klasszikus és kiszorított műfa-
jok kombinálásával. Ebben az idő-
szakban kezdett együtt dolgozni 
DušanTaragel szlovák prózaíróval.  
Közös novelláik később folyóira-
tokban jelentek meg, 1999-ben 
pedig könyv formában is Sekerou 
& nožom címmel. Peter Pišťanek 
műveinek témáját a lakóhelyéről 
merítette, ami a nagyváros és a vi-
dék között található. Korai művei 
szókimondóak, a történetei len-
dületesek.  Pszichológiai elemzés 
helyett, műveit személytelenül, 
lényegretörően írta. Karaktereit 
pontosan ábrázolta, főként ké-
sőbbi munkáiban, amikben már 
nagyobb hajlandóság mutatko-
zik az érzelgősségre és a keserű 
érzések kimutatására. A legolva-
sottabb és legtöbbször lefordított 
szlovák szerzők közé tartozik, 
a Rivers of Babylon trilógiát 
kiadták Horvátországban, Nagy-
Britanniában, Törökországban, 
Csehországban, Franciaországban 
és Szerbiában. Művei alapján több 
film is készült. 

In the 1980s he was the co-founder 
of the cult musical group Devínska 
Nová Vec. In the 1990s he was 
editor-in-chief of the first Slovak 
Internet magazine inZine. He began 
publishing at the end of the 1980s 
in Slovenské pohľady. In 1991 his 
debut novel Rivers of Babylon, was 
published, and he became the first 
Slovak author to reflect on  post-
revolution society and at the same 
time offer a new type of literature 
based on an original combination of 
“classic” and peripheral genres. His 
cooperation with another Slovak 
prose writer, Dušan Taragel, also 
dates from around this period. The 
common stories of both authors 
were later published in magazines 
and in 1999 were issued in book 
form under the name Sekerou & 
nožom (With Hatchet and Knife). 
Peter Pišťanek more than once 
drew subjects for his work from 
his place of residence, which is 
located between the village and 
the city. His early work is marked 
by straight-line narrative and the 
rapid occurrence of events; instead 
of psychological analysis he wrote 
his work in a depersonalized, 
laconic manner. Typical for his 
work is “lapidary abbreviation” 
and ironic observations on Slovak 
life. Very exact descriptions are 
characteristic of his later work, 
which is also distinguished by 
a greater inclination towards 
emotional and bitter sentiment. 
He ranks among the most read and 
most translated Slovak authors; his 
trilogy of novels Rivers of Babylon 
has been published in Croatia, the 
United Kingdom, Turkey, the Czech 
Republic, France and Serbia. Several 
Slovak films have been made based 
on his works. 

Peter Pišťanek
(1960 – 2015)
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Egy szlovák vendéglős 
kedvenc receptjei
Preklad: Bilász Boglárka
Kiadó: Kossuth Kiadó, Budapest

A szakácskönyv-forma a szerző számára az elve-
szett idő keresését is szolgálja, mivel a receptek 
a személyes családi örökségéből származnak, 
nagyrészét az író nagyapja, Jozef Pišťanek gyűj-
tötte, aki a háború előtt előkelő pincér és világjá-
ró volt, később, a szocializmus idejében Devínská 
Nová Ves falusi vendéglőse. Minden receptet 
egy téglagyár közelében töltött gyerekkorának 
emlékeivel kommentál. Néhol rövid történetek, 
máshol apró megfigyelések, a környezet vagy egy 
szituáció jellemzői, amik az író számára az étel-
hez kötődnek. A receptek kiválasztásának krité-
riuma, hogy az ételek ne legyenek szokványosak 
(babkuglóf) és a legtöbb figyelmet az édességek 
kapják (csokoládés extázis), ahogy a torkos gyere-
kek emlékezetében megragadnak. Néhány recept 
megszerzésének körülményei igazán édekesek, 
tisztelet az író nagyapjának a bátorságáért. 
Az édességekkel csak a férfias ételek veszik fel 
a versenyt, a gourmant nagypapához kapcsolód-
va, vagy azt az ízvilágot képviselik, amit az író 
felnőttként is nagyra becsült (téglagyári savanyú 
leves). Világos, hogy a szerző számára nemcsak 
az ételek fontosak ebben a könyvben, hanem az 
elkészítés szertartása is, ezért ilyen érdekesen 
megírtak. 

Recipes from the Family 
Archive
Translation: Boglárka Bilász
Publisher: Kossuth Kiadó

This book in the form of a cookbook serves the 
author as his own “searching for lost time”, because 
the recipes come from a private family archive and 
most were collected by the writer’s grandfather, 
Jozef Pišťanek, a distinguished pre-war waiter 
and globetrotter, later under socialism a village 
publican in Devínska Nová Ves. Each of the 
recipes is commented on with recollections of the 
author’s childhood, spent in the vicinity of a brick-
making factory. Sometimes these commentaries 
have the character of a short story; other times 
they are only tiny remarks, characteristics of the 
environment or the situations which link the 
individual dishes to the author. The criteria for the 
selection of the recipes is mainly their unusualness 
and by far the most attention in the book is 
devoted to sweets which are fixed in the memory of 
the child gourmet. The circumstances of acquiring 
some recipes are also interesting and arouse our 
respect for the courage of the author’s grandfather. 
Very masculine dishes connected with the memory 
of his gourmet grandfather or representing the 
taste region compete with the sweets. It was 
clear to the author that not only are the dishes 
themselves important but so too are the rituals 
connected with their preparation and that’s why he 
writes about them with such interest in the book. 

Szombat /
Saturday 23. 4. 19.00 — 19.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Szerző illúziók nélkül. Prózájának 
központi gondolati vonalát 
a nihillista meggyőződés adja az 
emberi élet abszurditásáról, az 
egzisztenciáról, mint a szenvedés 
ismétlődő körforgásáról, valamint 
a kegyetlenségről és közönyről, 
amik kitartóan a világ alapelvei. 
A Svet je trest  (1999), tragikomikus 
történetével debütált, néhány 
évvel később megjelent regénye 
V znamení hovna. Krátke dejiny 
death metalu (2008) címmel. Írásai 
egy mizantróp irányt képviselnek 
a kortárs szlovák irodalomban. 
Sajátságos szerzői gesztusával 
rámutat a minden kötöttségétől 
felszabadított ember moderniz-
musból való kiábrándultságára 
és kételyeire

An author without illusions, the 
central lines of thought in his 
prose are nihilistic convictions 
on the absurdity of human life, 
on existence as a repeating 
cycle of suffering and on cruelty 
and indifference, which are the 
deforming principles of the world. 
He debuted with the tragi-comic 
story Svet je trest (The World 
is Punishment, 1999), and several 
years later he published the novel 
V znamení hovna (Sign of Shit) and 
Kruhy v obilí. Krátke dejiny death 
metalu (Crop Circles: A Short History 
of Death Metal, 2008). The writing 
of Jaroslav Rumpli forms a kind of 
“misanthropic” line in contemporary 
Slovak prose; it references with 
its basic authorial gestures the 
modernist disillusion and scepticism 
of a person released from all the 
bonds which connected him with 
the world. At the same time this 
bestows on him authentic purpose 
and artistic integrity.

Jaroslav Rumpli 
(1971)
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Gabonakörök
Fordító: György Norbert
Kiadó: Typotex, Budapest

A földről nem látjuk őket, fentről nem értjük 
őket. Senki sem tudja, pontosan mi ez. És már 
talán senkit nem is érdekel. A könyvekhez 
hasonlóan.  
 A Gabonakörök deathmetal együttesben 
játszó barátok életét írja le. Elmeséli sorsukat, 
ittas történeteiket, slágergyártó életüket. Bizarr 
története egy furcsa halálesetnek, sorsszerű 
véletleneknek, fizikai leépülésnek, tragikus 
anomáliának, halál iránti vágynak, és annak az 
intenzív vágyakozásnak, hogy kifürkéssze az 
élet értelmét. A cinizmus, morbid, kegyetlen 
szarkazmus és hitetlenség keveredése mellett, 
a szerző meghagyja a reményt, amit a szerelem-
re és a női princípiumra alapoz.

Crop Circles: A Short 
History of Death Metal
Translation: György Norbert
Publisher: Typotex

From the ground we don’t see them; from above we 
don’t understand them. No one knows exactly what 
they are. And hardly anyone is even interested. Just 
like with books. 
 The novel describes the life of the friends 
from a death metal band. It recounts their history, 
their drunken stories, and life at the top of the 
hit parade. It is a bizarre (nearly) family story 
of curious deaths, fateful accidents, physical 
destruction, tragic anomalies, death wishes, but 
also a stubborn desire to search for the meaning of 
life. Alongside the mixture of cynicism, morbidity, 
bitter sarcasm and permanently failing faith, the 
author here leaves us with a hope based on love 
represented by feminine principles.

Péntek /
Friday 22. 4. 16.00 — 16.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Alexandra Salmela, Finnrszágban 
élő szlovák szerző, előbb külföl-
dön futott be, majd Szlovákiában 
is. 2010-ben Finnországban jelent 
meg első regénye a 27, avagy 
a halál teszi a művészt. A könyv 
azonnal bestsellerré vált, elnyer-
te a Helsingin Sanomat napilap 
díját, és jelölték a „Finlandia“ 
irodalmi díjra is, mindezt annak 
ellenére, hogy a szerző nem finn 
állampolgár. Ezt követően köny-
vét lefordították szlovák nyelvre 
is, amivel az Anasoft litera szlo-
vák irodalmi díj finalistája volt, 
majd több más országban is kiad-
ták. Alexandra Salmela a Zene- és 
Filmművészeti Főiskolán dra-
maturg szakon, illetve a prágai 
Károly Egyetemen finn szakon 
diplomázott, a finnországi 
Tampereben él. Most gyerekiro-
dalommal foglalkozik, megjelent 
a Zsiráfmama és a többiek (2013), és 
a Mimi és Liza,illetve most fejezte 
be második regényét. 

Alexandra Salmela, a Slovak author 
living in Finland, first gained fame 
abroad and only later in Slovakia. 
She debuted in 2010 with the novel 
27 čiže smrť robí umelca (27 – Death 
Makes the Artist), which was published 
in Finland. The book became an 
immediate best seller, and the 
author became the first person 
ever with non-Finnish citizenship 
to be awarded one of the most 
prestigious literary prizes in Finland 
– the Prize of the daily newspaper 
Helsingin Sanomat for the best 
debut; it was also nominated for 
the final of the prestigious literary 
prize “Finlandia.” The book was 
subsequently translated into 
Slovak, where it was ranked among 
the finalists for the prestigious 
Anasoft Litera prize. It has also 
been published in translation in 
other countries. Alexandra Salmela 
studied theatrical dramatics at 
the Academy of Performing Arts in 
Bratislava and Finnish at Charles 
University in Prague; she lives in 
Tampere, Finland. At present she 
devotes herself to writing literature 
for children. She has published Žirafia 
mama a iné príšery (The Giraffe’s Mother 
and Other Monsters, 2013) and is also 
working on a television series Mimi 
a Líza (Mimi and Líza), which is also 
published in book form – and now in 
the Hungarian language.

Alexandra Salmela 
(1980)
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27, avagy a halál teszi 
a művészt
Fordító: Bába Laura
Kiadó: Scolar, Budapest
A bátor és nagyon modern mű egyik főszerep-
lője számára a 27. év nem jelent mást, mint egy 
olyan sorsszerű, mágikus határvonalat, amely-
nél ott leselkedik a halál a hírnév társaságában, 
tehát tulajdonképpen maga a halhatatlanság. 
Legalábbis az alapján, hogy mennyi rock csillag 
hunyt el különféle módon, az öngyilkosságokat 
is beleszámítva, ennyi idősen. Ezeknek a sze-
mélyeknek a számbavételével kezdődik a könyv, 
ami egyben előrevetíti azt is, hogy a könyv sem 
formáját, sem tartalmt tekintve nem hagyomá-
nyos regény. Itt az idő, hogy a 27 éves Angie a hí-
res művészek (Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi 
Hendrix és sokan mások)  nyomdokaiba lépve 
véghezvigyen valami igazán nagy dolgot, majd 
becsülettel eltávozzon az élők soraiból. Azonban 
nem a zenének, hanem az írásnak kell őt 
a csúcsra vinnie. Mint a finn irodalom hallgató-
ja, inspirációkeresés céljából Északra utazik, és 
egy istenháta mögötti helyen, egy egészen furcsa 
családnál telepszik le. Míg ő folyamatosan keres, 
kutat, a család tagjai ezzel már rég leálltak. Vagy 
feladták. Főleg Piia-ra vonatkozik ez, akinek 
fiatalkori álmai és ideái már szertefoszlottak, 
és most a tökéletes családanya szerepében 
tetszeleg. A 27, avagy a halál teszi a művészt egy 
regény a felnőtté válásról, identitáskeresésről, az 
élet értelmének megtalálásáról, de szól szintúgy 
az ideáloktól való megválástól, belenyugvásról 
vagy a tettetett családi boldogságról.

27 – Death Makes 
the Artist
Translation: Bába Laura
Publisher: Scolar

The age of 27 is for one of the main characters of 
this bold and very contemporary work a fateful 
magical boundary, a point where death lurks and 
with it fame and thus actual immortality. This is 
at least our feeling when we consider how many 
rock stars died at this age in the most diverse ways, 
including suicide. The book begins by counting 
them off and indicating that from the outside this 
is not a traditional novel – not in form or in content. 
The 27-year old protagonist Angie has a year 
according to the model of many famous artists 
(Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix  and 
others) to make her mark on the world and then 
to die with honour. However, she won’t be doing it 
with music, but by writing. As a student of Finnish 
literature she heads off to seek inspiration in the 
north, where she ends up God knows where living 
with a family of oddballs and eccentrics. While she 
is still seeking for meaning, they have long ago 
ceased doing so. Or so it seems they have, Piia, in 
particular, in whom not many youthful ideas remain 
and who is now trying to play the role of the perfect 
mother of a family. 27 – Death Makes the Artist is 
a novel about maturing, seeking identity and the 
meaning of life, but also about the casting aside of 
ideals, of resignation and of the pretence of family 
happiness.

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 — 11.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

cut one 
sentence in 
Hungarian 
translation, 
please
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Zsiráfmama és 
a többiek
Fordító: Bába Laura
Kiadó: Scolar, Budapest

21 mese, amiben a szerző ötletesen ábrázolja 
a gyerekek problémáit, akik igyekeznek meg-
érteni a felnőttek értelmezhetetlen nyelvét. 
A mesék közös vonása a csintalan őszintesége. 
A könyv humora és a könyv egész hangvétele 
közvetlen, története (akármennyire is elvont és 
abszurd) – amit az olvasók leginkább díjaznak 
– őszinte és meglepően élő a nyelvezete is. És 
a kellemes élményhez, amit a könyv kínál, hoz-
zájárulnak Martina Matlovičová ügyes illuszt-
rációi. Vidám rajzaival életteltelivé varázsolta 
a könyvet. 

The Giraffe’s Mother 
and Other Monsters
Translation: Bába Laura
Publisher: Scolar

Twenty-one magical tales in which the author 
imaginatively describes the problems of children 
attempting to understand the incomprehensible 
speech of adults. The stories are joined together 
by a common feature of playful informality. The 
humour and overall tone of the books is natural, 
and her story (however unrealistic or even absurd) 
and her language – which the reader appreciates 
the most – are also natural and surprisingly 
lively.  Illustrations of the Martina Matlovičová 
contribute significantly to the overall delightful 
experience that the book brings. She has enlivened 
Salmela’s tales with lively drawings aimed at 
developing the child’s imaginativeness. 
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Mimi és Liza
Társszerzők: Katarína Kerekešová, Katarína 
Moláková
Kiadó: Scolar, Budapest

Mimi és Liza hét érdekes történet főszereplői.  
Mégha első ránézésre nem is úgy tűnik, együtt 
majdnem tökéletes egészet alkotnak. Mimi vak 
lány, édesapjával él egy egyszerű panellakás-
ban, amit minden nap ugyanazoka a hangok és 
a szürkeség vesz körül. Az unalmas hétközna-
pokból az energikus Liza rántja ki, aki a szem-
közti üres lakásba költözött édesanyjával. 
Minden történet egészen ártatlanul kezdődik, 
lassanként azonban Mimi Lizával együtt belép 
a hihetetlen dolgok képzeletbeli világába. A szí-
nes építőkockákból felépített hatalmas várban, 
ahová a rikácsoló bohóc zárja be őket, Mimi 
megtanítja Lizának, hogy a sötétben nem kell 
félni. Mimi pedig Lizának köszönhetően füleivel 
és kezeivel megismerkedik a színekkel. 

Mimi and Líza
Co-authors: Katarína Kerekešová, Katarína Moláková
Publisher: Scolar

Mimi and Líza are the protagonists in seven 
interesting stories. Though it may not seem so at 
first glance, the children together form a nearly 
perfect unit. Mimi is a blind girl, living only with 
her father in a typical concrete housing block and 
daily surrounded by black and white and the same 
sounds. She is torn from the tedious greyness by 
the energetic Líza, who together with her mother 
has moved to “that empty flat opposite”. Each story 
begins completely innocently; gradually, however, 
Mimi and Líza enter into an imaginary world full 
of unbelievable, in places even completely “crazy” 
experiences. They find themselves in a gigantic 
castle made from colourful building blocks, where 
a screeching clown from Líza’s locked trunk 
imprisons them and Mimi teaches Líza that she 
need not be afraid of the dark. From the auntie 
caretaker Šedivá they discover the magic of 
a colourful rainbow and thanks to Líza, Mimi comes 
to know colours with her hands and ears. And there 
is so much more!

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 15.30 — 16.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épulet
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Víťo Staviarsky prózája erősen 
kapcsolódik Kelet-Szlovákia 
térségéhez, történelméhez és 
nyelvéhez. Nem hiányoznak 
a személyes tragédiák, érzelmek 
és naiv szerelmek, de a sajátos, 
időnként kicsit fekete humor 
sem. Többszörös finalistája és 
díjazottja az Anasoft litera rangos 
szlovák irdalmi díjnak. Az anya-
got ápolóként gyűjtötte, előbb egy 
pszichiátriai intézetben, később 
egy detoxikálóban.  Történeteinek 
főszereplői legtöbbször a társa-
dalom peremén élő emberek. 
Eredeti idiolektust és ritkán 
felmerülő témát hozott az szlovák 
irodalomba, melyek szorosan 
kapcsolódnak a romák közegéhez, 
Kelet-Szlovákiához és a társa-
dalmi perifériához. Fekete cipők 
című regénye 2012-ben elnyerte 
az Anasoft litera irodalmi díjat. 

The prose works of Víťo Staviarsky 
are strongly linked to the eastern 
Slovakia spatial framework, its 
history and its language. They also 
have private tragedies, emotions 
or naive love affairs, as well as 
their own, sometimes rather dark, 
humour. He has been a finalist 
several times and is a winner of the 
prestigious Anasoft Litera prize for 
his novella Kale topanky (Lovely Pair 
of Shoes, 2012). He gathered the 
material for his work as an orderly 
at a psychiatric facility in Prague-
Bohnice as well as an orderly at an 
alcohol rehabilitation station in 
Prešov. The characters in his stories 
are thus usually people on the 
margins of society. He has brought 
an original idiolect to Slovak prose 
and rarely used subjects which are 
closely linked to a combination of 
the Roma environment, eastern 
Slovakia and societal margins.  

Víťo Staviarsky 
(1960) 

„Staviarsky előtt még 
senki nem tekintett a roma 
etnikumra ennyi empátiával 
és megértéssel, senki sem 
interpretálta ilyen előítéle-
tektől mentes pozícióból.“
 Zora Prušková,
 irodalomkritikus

“No one else before Staviarsky 
ever looked at the Roma 
ethnicity with so much 
empathy and understanding; 
no one else interpreted it from 
a position not loaded with 
prejudices.”
 Zora Prušková,
 literary scholar
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Fekete cipők fehér 
fűzővel
Fordító: György Norbert 
Kiadó: Noran Libro 
 
Egy roma eladónő, nevezzük Vranának, elmeséli 
a fiatal Sabina és a vak zenész, Karolko szerel-
mi történetét. A lányt apja eladja a piaci sátras 
árusnak, Ferdynek, aki a lányt áruba bocsátaná, 
hogy ki tudja fizetni adósságait. Sabina meg-
szökik, előbb Karolko apjához, majd pár nappal 
később Karolkoval együtt a nagyvárosba, a cseh 
Ostravába mennek, azt remélve, hogy Sabina 
nagybátyjánál elrejtőzhetnek és letelepedhet-
nek. Őt azonban nem találják, így a mezőn al-
szanak és lopott krumplin élnek, egészen addig, 
amíg a cseh rendőrség vissza nem viszi őket 
Szlovákiába, Kassára, ahol Ferdy már lesben áll 
... A Fekete cípők fehér fűzővel regényben az 
egyszerű szerelmi szál fonódik össze az akció-
dús thrillerrel.

Lovely Pair of Shoes
Translation: Norbert György 
Publisher: Noran Libro 
 
A Roma saleswoman nicknamed Vrana (Crow) tells 
the amorous story of young Sabina, whose father 
sold her to Ferdy, a crafts fair tradesman, and 
the blind musician Karolko. After Ferdy wants to 
make a whore out of Sabina in order to pay his own 
debts, Sabina runs away, first to Karolko’s father 
and some days later together with Karolko to the 
big Czech city, Ostrava, hoping that they can hide 
there and settle at Sabinka’s uncle’s place. They 
don’t find it, however, and thus sleep in the fields 
and live on stolen potatoes until the police haul 
them back to Slovakia, to Košice, where Ferdy lies 
in wait for Sabína... Lovely Pair of Shoes combines 
a simple love story with an action thriller into 
a highly readable novel.

Szombat /
Saturday 23. 4. 11.00 — 11.50

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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Veronika Šikulová műveiben az 
önéletrajzi elv érvényesül, főleg 
családjával és történetükkel 
foglalkozik. Šikulová prózája 
jellegzetesen gyógyító jellegű, az 
irodalom az író számára a kibe-
szélés lehetősége, az élet proble-
matikus oldalaival, nehézségeivel 
való megküzdés, lényeges, hogy 
a mesélő személyes érzelmi vilá-
gába ad betekintést. Az elbeszé-
lés módja újszerűen váltakozik 
komoly és a vicces pozíció között, 
gyakorlottan bánik a távolsággal, 
az iróniával és paródiával is, anél-
kül hogy elvesztené a téma a ko-
molyságát. 1997-ben az Odtiene 
(1997) novelláskötettel indult 
a pályája, amivel elnyerte az Ivan 
Krasko díjat.  Második, Z obloka 
(1999) című könyvében a há-
romgenerációs család témájával 
foglalkozik. További Mesačná dúha 
(2003) és Domček jedným ťahom 
(2010) című prózagyűjteményébe 
is, az első kettőhöz hasonlóan, 
fontos szerepet játszik Modra 
városkája, lakóival és nagyvilág 
történelméhez képest csendesebb 
történemével. 

Autobiographical principles 
predominate in the work of Veronika 
Šikulová; she often focuses on 
the subject of her own family 
and its history. Šikulová’s prose 
is notably therapeutic; literature 
is for her a form of talking things 
out, a coming to terms with the 
problematic sides of life. What 
is important is the glimpse into 
the intimate emotional world 
of the narrator. She inventively 
alternates narrative approaches, 
oscillating between serious and 
witty situations, skilfully handling 
detachment, irony and parody 
without detracting from the 
seriousness of the shaped subjects. 
She debuted in 1997 with the 
collection of stories Odtiene (Shades, 
1997), for which she received the 
Ivan Krasko Prize.  In her second 
book, Z obloka (From the Window, 
1999) she deals with the subject 
of a family in a three-generational 
spiral. In her work the town of 
Modra plays an important role, with 
its locals, more intimate “history” 
versus the great history of the 
world.  

Veronika Šikulová 
(1967) 
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Hiányos fiasítás
Fordító: Tünde Mészáros 
Kiadó: ĽHarmattan Könyvkiadó, Budapest

A Hiányos fiasítás elvben az elbeszélés szabad 
áramlásának regénye, kis epizódokra osztva, 
melyekbe anekdotikusan lépnek be emberek, 
történetek, dolgok és körülmények. Az elbeszé-
lésnek a háború ad keretet: két ősz, az apa és 
az anya halála. Az anya gyógyíthatatlan beteg, 
igyekszik kihasználni minden pillanatot, amíg 
el nem távozik a másvilágra. A regény fő kérdé-
se, hogy hogyan lehet megbírkózni az anya hal-
doklásával. A történet központja, a többi műhöz 
hasonlóan, Modra városa a Kis-Kárpátokban és 
a műtőterem, ahol a női főszereplő visszemlék-
szik életére, mindenre, ami a nők, lányok, anyák 
hétköznapjait kitölti, és ami értelmet, perspektí-
vát és egyediséget ad.  

The Foulbrood
Translation: Tünde Mészáros 
Publisher: ĽHarmattan Könyvkiadó

The novella The Foulbrood is in principle a loose 
flow of narration segmented into small episodes, 
to which people, stories, things and surroundings 
enter anecdotally. The narration has a post-war 
framing:  two autumns, the death of a mother and 
father. The major theme is the coming to terms 
with the gradual departure of a mother, who is 
suffering from an incurable illness, and the effort 
to get the most out of the time which remains 
before she definitively departs for the other world. 
As in her other works, the epicentre of the story 
is the Little Carpathian towns of Modra and its 
‘operational space’ memory returning to the life of 
the female narrator everything that gives the dreary 
daily life of the women, daughters and mothers 
meaning, perspective and a sense of variety. 
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Veronika Šikulová 
(1967) 

A elbeszéléskötetek után meg-
írta a háromgenerációs sagáját, 
a Menettértit (2011). Saját csa-
ládjának történetét igyekezett 
megragadni, felhasználva eredeti 
dokumentumokat, mint a frontról 
vagy a börtönből kapott leveleket, 
valamint a hétköznapi szemé-
lyes levelezést. Legújabb művei 
a Freska v dome (2014) és a Hiányos 
fiasítás (2014) című regényei, 
utóbbiért elnyerte Anasoft litera 
irodalmi díjat. 

After several collections of stories, 
she wrote her first novel, the three-
generational saga, Miesta v sieti 
(Places in the Net) in 2011. She tried 
to capture in this her own family 
using authentic documents such 
as letters from the front or from 
prison as well as common letters of 
correspondence. Her newest works 
are the novellas Freska v dome (Fresco 
in the House, 2014) and Medzerový 
plod (The Foulbrood, 2014), for which 
she was awarded the prestigious 
Anasoft Litera prize.
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Menettérti
Fordító: Mészáros Tünde 
Kiadó: ĽHarmattan Könyvkiadó, Budapest
Závada Pál utószavával

Az önéletrajzi ihletésű regényben Veronika 
Šikulová egy család három nőtagjának Jolana 
nagymama, lánya, Alice és az unoka Veronika 
sorsára összpontosít, aki becsületes életükkel 
igyekszik kiegyensúlyozni a saját szomorúságát 
és bonyodalmait, és nekik köszönhetően megta-
lálni a helyét a világban, egyensúlyban magával. 
Elbeszélése nemcsak színeket, illatokat, ízeket, 
rég nem látott szereplőket jelenít meg, hanem 
beszél kisebb és nagyobb emberi tragédiákról, 
a történelem körforgásába való beavatkozásról, 
háborúkról és totalitárius hatalomról. A regény 
központi gondolata egyáltalán nem a nagybe-
tűs történelemr és az emberek hétköznapjaiba 
való beavatkozás, ez egy olyan regény, ami után 
az olvasó azt mondja: ők erős nők, akik abban 
a pillantban, mikor mindent elvesztenek és 
egyedül maradnak, muszáj megtalálniuk a bá-
torságot, hogy továbbéljenek és gondoskodjanak 
szeretteikről. 

Places in the Net
Translation: Tünde Mészáros 
Publisher: ĽHarmattan Könyvkiadó

In her autobiographical novel Places in the Net 
Veronika Šikulová focuses on the fate of three 
women from one family, the grandmother Jolana, 
her daughter Alice and granddaughter Verona, who 
by looking at their sad, but gallant lives tries to 
come to terms with her own sadness and confusion 
and to find, thanks to them, her own “place in 
the network” and her own internal balance. Her 
narration recalls not only the colours, aromas and 
tastes and different characters of a world which 
is long past but also tells about smaller and larger 
human tragedies and the intervening cycle of 
events, such as war or totalitarian power. Her novel 
is not just a story about history with a capital H and 
about its intrusions into everyday human lives; it is 
a novel in which strong women who, at the moment 
when they lose everything and remain alone, must 
find the courage to continue living and care for 
their loved ones.

Péntek /
Friday 22. 4. 17.00 — 17.50

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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Röviddel Csehszlovákia 1968-
as megszállása után Svájcba 
emigrált, ahol politikai mened-
jogot kapott. Bázelben fejezte 
be tanulmányait, ma is a Bázeli 
Egyetem Földrajzi Intézetének 
docense. Több svájci és német 
újságban publikált karcolatokat. 
1978-1989 között dolgozott a DRS 
2 és a Szabad Európa Rádiókkal. 
A rendszerváltás után már 
megjelenhettek a művei szülő-
hazájában. Az elismert londoni 
emigráns kiadó, a Rozmluvy adta 
ki Maratón Juana Zabalu (1984) 
novellagyűjteményét, amit a kriti-
kusok nagyon pozitívan fogadtak. 
A Japánban töltött tudományos 
tartózkodásának tapasztalatait az 
Japán díván (1993) című elbeszé-
lésében írta meg. A Šiesty prápor 
(1997) Szlovákiát mutatja be 
a háború időszakában, amit doku-
mentumfilmként is feldolgoztak. 
2000-ben jelent meg magyarul 
is Esterházy lakája című regénye. 
A szlovák és cseh emigránsok 
leíró interjúkötete német nyelven 
jelent meg Exil in Basel (2003) 
címmel. 2009-ben adta ki könyvét 
magyarul is Gubbio - Besúgók 
könyve címmel, ami hat történetet 
tartalmaz, a besúgás, kollaboráció 
és árulás témájában.  

Shortly after the occupation of 
Czechoslovakia by Soviet forces in 
1968, he immigrated to Switzerland, 
which offered him political asylum. 
In Basel he completed his studies 
and he still today works as a dean 
at the Geographic Institute of the 
University of Basel. He published 
contributions as features in several 
opinion-forming Swiss and German 
newspapers. From 1978 to 1989 
he contributed to Swiss radio 
DRS 2 and to Radio Free Europe. 
After the fall of the totalitarian 
regime in Czechoslovakia, he 
could finally publish in his native 
country. In the prestigious exile 
editions Rozmluvy he published 
the collection of stories Maratón 
Juana Zabalu (The Marathon of Juan 
Zabala, 1984), which was very well 
received by critics abroad. In it, 
the author against the background 
of the history of the Košice 
marathon, presented his artistic 
convictions, ironic-thoughtful and 
appropriately nostalgically tinted 
image of his birthplace. He shaped 
his experiences from two study 
stays in Japan in the travel novella 
Japonský diván (The Japanese Divan, 
1993).  His book Šiesty prápor (The 
Sixth Battalion, 1997) from the period 
of the wartime Slovak state was 
turned into a documentary film. 
In 2000 his long, extensive novel 
Esterházyho lokaj (Esterházy’s Footman) 
was published. A book of interviews 
about the fates of Czech and 
Slovak emigrants in Switzerland 
was published in German under 
the name Exil in Basel (Exile in Basel, 
2003). In 2009 he published Gubbio 
– kniha udavačov (Gubbio – the Book 
of Informants), which includes six 
stories on the timeless subject 
of informing, collaboration and 
betrayal. 

Dušan Šimko
(1945)
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Gubbio
Fordító: Forgács Ildikó
Kiadó: Napkút Kiadó

A Gubbio – Besúgók könyve hat történetet tar-
talmaz, a 19. század felétől napjainkig. A hely-
szín Közép-Európa, jelzésértékűen a Balkán. 
Bern, Bázel, Kassa, Újvidék, Prága. A tér és idő 
sokszínűsége az ellenpontja az árulás központi 
témájának, ami az árulás. Šimko történetei tör-
ténelmi események, személyek és körülmények 
csomópontjait rekonstruálják.  Karel Sabina, 
áruló, orosz anarchista, a csehszlovák titkosren-
dőrség tagja, bolgár kém - a nácik provokátora, 
orvos – a zsidók árulója. A történetekben kevere-
dik a személyes hangnem és a dokumentumok 
hivatalosstílusa. 
A könyvet áthatja a megalkuvásra való kész-
ség közép-európai atmoszférája. Olvashatjuk 
a könyvet történetek ciklusaként vagy mint egy 
strukturálisan felépített filozofikus regényből. 

Gubbio. The Book 
of Informants
Translation: Ildikó Forgács
Publisher: Napkút Kiadó

The six texts in the collection Gubbio. The Book 
of Informants extend in time from the mid-19th 
century up to the present.  Spatially we move in 
Central Europe – with hints of excursions into 
the Balkans – to Bern, Basel, Košice, Novi Sad, 
Prague. The diverse space-time is balanced with 
a central problem, which is betrayal. Šimko’s stories 
reconstruct the nodes of several historical events, 
circumstances and persons, such as the national 
traitor Karel Sabina, the Russian anarchist Nečajev, 
a member of the Czechoslovak secret police (ŠTB), 
a Bulgarian spy-provocateur in the service of the 
Nazis, a doctor and denouncer of Jews. The stories 
are narrated through an ingenious combination 
of the subjective confession style with the cold 
administrative language of documents. 
The book is saturated with a Central European 
atmosphere of inclination towards compromise 
without an attempt to clarify or resolve matters. 
The work, however, is not interesting only for 
its ideas, but also for its poetic qualities, more 
specifically its typology. We can perceive it 
as a cycle of stories, but also as episodes of 
a complexly structured “novel of ideas” with many 
overlaps and retrospectives. 

Péntek /
Friday 22. 4. 12.00 — 12.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Prózájában misztikus és szürreá-
lis elemek is fellelhetők konkrét 
társadalmi keretekbe és konkrét 
nemzedéki illesztve. 2011-ben 
jelent meg első novellásköte-
te Pštrosí muž címmel, amiben 
abszurd történeteket mesél el. 
Az Ujjatlan város című regényé-
vel az Anasoft litera döntőjébe 
jutott. A regényben deketívre-
gény formáját használja groteszk 
elemekkel, bizarr alakokkal és 
eseményekkel kibővítve. A törté-
net antihőse, 30 éves Edo, akit so-
rozatgyilkossággal vádolnak, aki 
ezért maga is elszántan a gyilkos 
nyomába ered. 

Characteristic of his prose works is 
the embedding of the mysterious 
and supernatural into specific 
social frameworks and generational 
experiences. He debuted in 2011 
with the collection of stories Pštrosí 
muž (Ostrich Man), where with the 
narration of absurd stories and 
plots, he fully used fantasy and 
sci-fi approaches. With the partially 
generational novel Bezprsté mesto 
(Fingerless Town) he became a finalist 
in the prestigious Anasoft Litera 
prize. In the novel he uses the 
genre form of a detective novel 
with grotesque elements and 
a wide range of bizarre figures 
and events.  In the story the 
anti-hero is the thirty-something 
Edo, who, accused of a series of 
murders, begins himself to search 
determinedly for the killer; the 
local colour of contemporary 
Bratislava, which is depicted as 
an impenetrable place defying 
comprehension, plays a major role. 

Ondrej Štefánik 
(1978)
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Ujjatlan város
Fordító: Mészáros Tünde
Kiadó: Typotex, Budapest

Az Ujjatlan város egy kortárs városi regény 
egy krimi bonyodalmaival. A főszereplő, Edo 
aggodalmasan őrzi személyes szabadságát és 
jólétét, miközben figyelmen kívül hagyja a kor 
szükségleteit. Kapcsolatai megrekednek és nem 
képes semmilyen kötelezettségnek eleget tenni. 
Órákat tölt filozofálgatással a kedvenc fotelében 
ülve, esetleg a maffiózó Paullal beszélget, aki 
ugyanannak a pozsononyi kocsmának a törzs-
vendége, mint ő. Egy értelmetlen sorozatgyil-
kosságot követően az egyik főgyanusítottá válik, 
aki ezért maga is elszántan a gyilkos nyomába 
ered

Fingerless Town
Translation: Tünde Mészáros 
Publisher: Typotex

Fingerless Town is a contemporary urban novel with 
a detective plot. The main protagonist Edo closely 
guards his own personal freedom and so-called 
prosperity, and ignores the demands of the age. His 
relationships are foundering through his immaturity 
and inability to fulfil any obligation. He spends 
hours philosophising in his own favourite armchair, 
or talking with the mafia figure Pauli, a barfly in 
a certain Bratislava bar. After a series of pointless 
murders he becomes one of the prime suspects and 
begins to search for the killer on his own initiative.

Péntek /
Friday 22. 4. 16.00 — 16.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Az egyik legjelentősebb és leg-
több díjat nyert kortárs szlovák 
prózaíró. Kétszer is elnyerte az 
Anasoft litera szlovák irodalmi 
díj kétszeres nyertese. Dolgozott 
a híres irodalmi folyóirat, 
a Romboid főszerkesztőjeként. 
Prózájára jellemző a kétértelmű-
ség, a többszálon futó történet, 
a saját és nemzeti identitás jelen-
ségének kritikai elemzése. Pavel 
Vilikovský a szlovák posztmodern 
irodalom képviselője. A történet-
nél jobban érdekli az elbeszélés 
és a nyelv határainak feszegetése. 
A gondolatok, érzések, történések 
kifejezésére pontos kifejezéseket 
használ, ugyanakkor kételkedik 
abban, hogy a szó képes volna 
közvetíteni a pontos jelentést. 
Szereti elemezni a hitelesség 
lehetőségeit a mai világban, fog-
lalkozik az identitás problémáival 
– az egyéni és közösségi identitás 
témáival, testb és lélek kettősé-
gével, illetve a másikkal szemben 
tanúsított empátia lehetőségével.  
Az irónia és szkeptizmus elle-
nére, ami Vilikovský prózáinak 
elbeszélőit jellemzi, legutóbbi 
könyveiben inkább a melankólia, 
nosztalgia és érzékenység jelenik 
meg. Ezekben a könyveiben azok-
nak az értékeknek az eltűnése 
foglalkoztatja, amik a főszereplők 
számára az élet értelmét jelentet-
ték. Bár az írói pályája 1965-ben 
indult el, csak 1989 után tudta 
kiadni a könyveit. 

One of the most exceptional and 
highly-reputed of contemporary 
Slovak prose writers – thus far 
the only two-time winner of the 
prestigious Slovak Anasoft Litera 
prize. His prose works are notable 
for their essayistic elements and 
characterised by ambiguity as well 
as the developing of several lines 
of events simultaneously and the 
critical analysis of the phenomena 
of a homeland and national identity. 
Pavel Vilikovský is a representative 
of Slovak postmodern literature. 
He is interested in the narration 
itself more than the story and in 
examining the limits of language. He 
uses exact phrases for expressing 
ideas, emotions and events, but at 
the same time he doubts whether 
the word is capable of brokering 
meaning exactly. He likes to analyse 
the possibilities of authenticity 
in the contemporary world and 
devotes himself to the issue of 
identity – of the individual and 
collective – and to the duality of 
the soul and the body, as well as 
the possibilities of elementary 
sentiment and empathy for others. 
Although irony and scepticism 
are the dominant attitudes of 
the narrator of Vilikovský’s prose, 
his recent books are at the same 
time characterised by a much 
stronger melancholy, nostalgia 
and sentimentality – these texts 
are ironic only in places. In them he 
thematicizes the disappearing of 
values which gave meaning to the 
world of his characters. Although 
the author debuted in 1965, his 
work began being fully published 
only after 1989. This was a result of 
his attitude toward the communist 
regime and toward the institutional 
pressure which this regime exerted 
on literature. 

Pavel Vilikovský 
(1941)

„Vilikovský mint író, az 
a megtestesült sárm, a já-
tékosság, az angol tweed 
zakó, a pipácska a fogak 
között, az Amfora felhői, egy 
érzék, hogy kell jól elhelyez-
ni az idegenítő pillanatokat 
szinte Brecht stílusában és 
a poszt-modern intertextua-
litás, amely nem létezne az 
óriási tájékozottság nélkül.“ 
 Peter Pišťanek, iró

“Vilikovský as a writer 
epitomizes charm, playfulness, 
the English tweed jacket, 
pipe between his teeth, 
clouds of Amfora tobacco 
smoke, a sense for suitably 
placed alienating moments 
in the Brechtian style and 
a postmodern intertextuality 
which could hardly exist 
without his immense intellect 
and understanding.” 
 Peter Pišťanek, writer
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Első és utolsó szerelem
Fordító: Garajszki Margit
Kiadó: Kalligram, Pozsony

Két főhős, két elbeszélés. A korosodó fotós, 
Kamil Deák és a buzgó, ma már nyugdíjas 
történész, Gabriel, akik ellentétes közegben lé-
teznek. Az egyikben egy szerepet játszanak más 
szereplőkkel együtt, a másik, amely kizárólag 
a négy fal között létezik, saját illúzióik, emléke-
ik és gondolataik közege.  A szerelemnek több 
fajtája is megjelenik az Első és utolsó szere-
lem két kisregényében, de nem teljesen abban 
az értelemben, amelyet az olvasók általában 
társítanak hozzá.  Nem biztos, hogy mindenki 
felfedezi a szerelmi motívumot a sikeres fotós 
gyorsan változó világának történetében, és 
a nyugdíjas történetében is hiába keresnénk 
az erotikus fellángolást, miközben önkéntes 
munkája során drámai sorsokkal kell szembe 
néznie. Mégis központi témájuk a szerelem, az 
eltitkolt, be nem vallott és gyakran viszonzatlan 
szerelem, amiért a főszereplők kitartóan harcol-
nak, minden kudarc ellenére. Ez az élet – a saját 
és a mások életének – a szeretete, ami nélkül az 
életnek talán nincs is értelme. 

The First and Last Love
Translation: Margit Garajszki
Publisher: Kalligram

Two main characters, two novellas. The aging 
photographer Kamil Deák and the fiery historian–
pensioner Gabriel exist in antagonistic spaces. In 
one they are a component of the stage together 
with many other characters and in the other they 
figure exclusively between the walls of their own 
illusions, memories and ideas. 
There are many types of love, but the one spoken 
about in the book The First and Last Love does not 
correspond wholly with the idea that usually comes 
to us with this word. No one would perhaps notice 
the love theme in the story of a photographer 
doubting the meaning of his own work in a rapidly 
changing world; perhaps they would search in 
vain for erotic passion in the story of a pensioner 
who in his voluntary work must come to terms 
with the dramatic fates that certain people 
suffered during the twentieth century. And yet 
these stories’ central subject is love, secret love, 
unacknowledged and often unrequited, love about 
which the protagonists of the novellas, despite all 
their setbacks and failures never cease fighting 
for. This is the love of life—one’s own and that of 
others, without which our own would not have any 
meaning.

Szombat /
Saturday 23. 4. 17.00 — 18.00

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits hall
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Irodalomkritikus, számos 
irodalomtudományi publikáció 
szerzője, és az újvidéki egyetem 
szlovák nyelv és irodalom tanszé-
kének szlovák irodalom profesz-
szora. Foglalkozik irodalomkri-
tikával, a két világháború közti 
és rendszerváltás utáni szlovák 
irodalommal.

Literary critic, author of many 
scholarly literary publications and 
professor of Slovak literature at 
the Department of Slovakism in 
Novi Sad, Serbia, she specializes in 
literary criticism, Slovak literature 
from the inter-war period and 
literature after 1989.

Antológiák / Anthologies

Marta Součková
(1963)
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Modern dekameron
20. századi szlovák novellák

Válogatta: Marta Součková
Szerzők: Milo Urban, Dobroslav Chrobák, Jeozef 
Cíger-Hronský, František Švantner, Vincent 
Šikula, Dominik Tatarka, Božena Slančíková-
Timrava, Janko Jesenský, Leopold Lahola, Ján 
Johanides, Rudolf Sloboda, Pavel Hrúz, Václav 
Pankovčín, Peter Pišťanek, Ladislav Ballek, 
Dušan Dušek, Dušan Mitana, Stanislav Rakús, 
Alta Vášová, Pavel Vilikovský, Milan Zelinka
Fordítók: Mészáros Tünde, Hizsnyai Zoltán, 
Hizsnyai-Tóth Ildikó, Forgách Ildikó, G. Kovács 
László, Böszörményi Péter
Kiadó: Noran Libro Kiadó, Budapest

A 20. századi szlovák rövidpróza antológiá-
ja, a Modern Dekameron különféle irodalmi 
fejlődési irányzatokat mutat be (a realizmustól 
kezdve, az expresszionizmuson át egészen 
a posztmodernig), a legjelentősebb szerzők 
(egyebek közt Božena Slančíková Timrava, 
František Švantner, Peter Pišťanek) kiemelkedő 
novelláinak tárháza. Marta Součková, az anto-
lógia szerkesztője a kötet utószavában a társa-
dalmi és irodalmi változások kölcsönösségéről, 
a 20. századi művészetek autonomitásáról (vagy 
annak hiányáról), a különböző határok átlépésé-
ről, (csupán elméleti síkon) a mítoszrombolásról 
értekezik, valamint az egyes alkotások különbö-
zőségét és jellegzetességeit vizsgálja.

Modern Decameron
Slovak short stories from the 20th century

Compiler: Marta Součková
Translation: Tünde Mészáros, Zoltán Hizsnyai, Ildikó 
Hizsnyai-Tóth, Ildikó Forgách, László G. Kovács, 
Péter Böszörményi
Publisher: Noran Libro Kiadó 
Authors: Milo Urban, Dobroslav Chrobák, Jeozef 
Cíger-Hronský, František Švantner, Vincent Šikula, 
Dominik Tatarka, Božena Slančíková-Timrava, 
Janko Jesenský, Leopold Lahola, Ján Johanides, 
Rudolf Sloboda, Pavel Hrúz, Václav Pankovčín, 
Peter Pišťanek, Ladislav Ballek, Dušan Dušek, 
Dušan Mitana, Stanislav Rakús, Alta Vášová, Pavel 
Vilikovský, Milan Zelinka  

Modern Decameron, an anthology of Slovak short 
prose from the 20th century, presents a variety 
of developing tendencies (from realism through 
expressionism to postmodernism) but above all 
offers high-quality performances  (from Božena 
Slančíková Timrava through František Švantner 
to Peter Pišťanek). The compiler Marta Součková 
in her afterword to the anthology considers the 
correlation of social and literary changes, the (non-)
autonomy of art in the 20th century, the breaching 
of various boundaries and removal of taboos (on 
the thematic and formal level) and the specifics of 
individual and diverse poetics.   

Vásarnap /
Sunday 24. 4. 13.30 — 14.20

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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Irodalomtudós, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Szlovák 
Irodalmi Intézetének tudomá-
nyos munkatársa és a Romboid 
irodalmi folyóirat egykori főszer-
kesztője. Fő kutatási területe 
a 20. századi szlovák irodalom 
közép-európai kontextusban. 

Literary scholar and worker at the 
Institute of Slovak Literature of the 
Slovak Academy of Sciences and 
former editor-in-chief of the literary 
journal Romboid, he specializes 
in particular in research of Slovak 
literature of the 20th century in 
Central European contexts.

Radoslav Passia 
(1977)

Antológiák / Anthologies
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Férfi, nő, gyerek – Mai 
szlovák történetek
Válogatta: Radoslav Passia
Fordítók: Árgyelán Erzsébet, Balázs Andre, Dósa 
Annamária, Garajszki Margit, György Norbert, 
Mészáros Tünde, Peťovská Flóra, Pénzes Tímea, 
Tóth Annamária, Vályi-Horváth Erika
Kiadó: Noran Libro Kiadó, Budapest
Szerzők: Peter Balko, Balla, Jana Beňová, 
Jaroslava Blažková, Ivana Dobrakovová, Zuska 
Kepplová, Márius Kopcsay, Uršuľa Kovalyk, 
Richard Pupala, Vanda Rozenbergová, Víťo 
Staviarsky, Anna Strachan, Veronika Šikulová, 
Marek Vadas

Férfi, nő, gyerek – Mai szlovák történetek című 
antológia válogatás fiatal és közép generációs 
írók munkáiból. A könyv lehetővé teszi, hogy 
betekintést kapjunk a szomszédos ország iro-
dalmának aktuális történéseibe, megmutatja 
az általános problémáit, és a domináns témá-
kat. Radoslav Passia, a kötet összeállítója, az 
utószóban mindenekelőtt a kulturális, nyelvi és 
a nemi identitás problémáival foglalkozik, ami 
a kortárs szlovák próza fiataljait is foglalkozatja. 
Az otthon és a külföld tengely mentén rendeződ-
nek el a kötetben szereplő írások. 

Man, Women, Child 
Slovak Contemporary 
Stories 
Compiler: Radoslav Passia
Translation: Erzsébet Árgyelán, Andre Balázs, 
Annamária Dósa, Margit Garajszki, Norbert György, 
Tünde Mészáros, Flóra Peťovská, Tímea Pénzes, 
Annamária Tóth, Erika Vályi-Horváth 
Publisher: Noran Libro Kiadó
Authors: Peter Balko, Balla, Jana Beňová, Jaroslava 
Blažková, Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová, 
Márius Kopcsay, Uršuľa Kovalyk, Richard Pupala, 
Vanda Rozenbergová, Víťo Staviarsky, Anna 
Strachan, Veronika Šikulová and Marek Vadas

This anthology of Slovak stories from the 21st 
century, titled Muž, žena, dieťa (Man, Woman, Child), 
offers a selection of stories predominantly from the 
middle and young generation of Slovak writers. The 
book provides a good overview of current events 
in this neighbouring literature, shows its individual 
creative lines, fundamental issues and dominant 
subjects. Compiler Radoslav Passia concentrates in 
the anthology mainly on issues of cultural, linguistic 
or family identity which form a common theme 
for the younger part of the contemporary scene in 
Slovak prose, despite the fact that the individual 
authors preserve their autonomy and often very 
specific idiolect.

Vásarnap /
Sunday 24. 4. 13.30 — 14.20

Bemutató – Márai terem /
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Poet, writer, translator. In 1994 
he won the Attila József Prize. 
He translates mainly Slovak and 
Czech, occasionally Russian and 
Polish poetry and also prose, 
plays, children’s literature and 
historical works. He has compiled 
a number of anthologies of cont-
emporary Slovak and Czech lyrics 
and has translated selections of 
poetry and theatre plays by many 
Slovak authors.  

Költő, író, műfordító. 1994-ben 
József Attila-díjjal jutalmazták. Főleg 
cseh és szlovák, ritkábban orosz 
és lengyel költészetet és prózát, 
színdarabokat, gyerekirodalmat és 
történelmi műveket fordít. Több 
antológiát is összeállított már 
a kortárs szlovák és cseh költészet 
témájában, számos szlovák szerző 
költeményeit és színműveit 
magyarította.

László Tóth
(1949) 

Antológiák / Anthologies
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Gyalogösvények 
a magasba
Nyolc (tegnapi és mai) szlovák köl-
tő Tóth László válogatásában és 
fordításában 

Fordító:Tóth László
Szerzők: Michaj Habaj, Mila Haugová, Daniel 
Hevier, Karol Chmel, Milan Kraus, Šimon 
Ondruš, Štefan Strážay, Ivan Štrpka
Kiadó: L´Harmattan, Budapest

A budapesti L’Harmattan Kiadónál Tóth László 
válogatásában és fordításában megjelenő, 
Gyalogösvények a magasba című versantológia 
a kortárs szlovák költészet nyolc kiemelkedő, 
markáns arcélű alkotóját mutatja be egyfajta 
személyes olvasatban. A gyűjtemény az 1960-
as évektől napjainkig fogja át az ez időtől már 
európai mércével is mérhető, rendkívül sokrétű 
és izgalmas útkeresésekben gazdag szlovák líra 
öt nemzedékét Milan Kraustól (1924–2006), Ján 
Ondruštól (1932–2000) és Štefan Strážaytól (1940) 

– Mila Haugován (1942), Ivan Štrpkán (1944), 
Karol Chmelen (1953) és Daniel Hevieren (1955) 
át – egészen a már a rendszerváltás után indult 
Michal Habajig (1974). Ha a műfordítás célja 
többek között valamely nemzet irodalmának, 
műveltségének, kultúrájának a bővítése, kiegé-
szítése egy másik nemzet irodalmának eredmé-
nyeivel, színeivel, a Gyalogösvények a magasba 
költői olyan poétikai és versnyelvi lehetőségeket, 
utakat és világértelmezéseket, költői horizonto-
kat mutatnak fel, melyeknek a kortárs magyar 
költészetben lényegében nincs megfelelőjük. 
Így kötetünk versei az olvasói élmény mellett 
a felfedezés örömét is nyújthatják a magyar 
verskedvelőnek.

Pathways to the Heights

Eight Slovak poets (of yesterday and 
today) selected and translated by László 
Tóth

Publisher: L’Harmattan
Authors: Michal Habaj, Mila Haugová, Daniel Hevier, 
Karol Chmel, Milan Kraus, Šimon Ondruš, Štefan 
Strážay, Ivan Štrpka

The collection comprises work by Slovak poets 
from the 1960s to the present day. It presents 
five generations of unusually diverse Slovak 
poetry, whose quality is on a European level. 
Beginning with Milan Kraus (1924–2006), Ján 
Ondruš (1932–2000) and Štefan Strážay (1940), the 
selection continues with poetry by Mila Haugová 
(1942), Ivan Štrpka (1944), Karol Chmel (1953) and 
Daniel Hevier (1955) and goes on to Michal Habaj 
(1974), whose literary trajectory began after 1989. 
Literary translation also aims to enrich the host 
literature with cultural influences from other 
nations. The poets assigned to the anthology show 
certain poetic and linguistic possibilities, journeys 
through the world and interpretations of it, and 
lyrical horizons, which do not have equivalents in 
contemporary Hungarian poetry. Hence apart from 
delightful reading, these poems may also offer 
Hungarian lovers of poetry the joy of discovery.   

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 — 13.30
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1975 és 1989 között szerkesztő-
ként és dramaturgként dol-
gozott. 1989 novemberében 
alapító tagja volt a Független 
Magyar Kezdeményezésnek és 
a Nyilvánosság az erőszak ellen 
újonnan létrejövő politikai szer-
vezet Koordinációs Központjának. 
1991-től a Kalligram Kiadó vezető-
je, ami szlovák és külföldi szerzők 
színvonalas műveinek kiadásával 
foglalkozik. 

He worked from 1975 to 1989 as 
an editor and dramaturge before 
in November 1989 becoming 
a founding member of the 
Hungarian independent initiative 
and a member of the Coordination 
Centre of the newly originated 
political movement Verejnosť proti 
násiliu (Public Against Violence). 
Since 1991 he has been at the head 
of the Kalligram publishing house, 
which publishes works of high-
quality Slovak and world authors.

Sokszínű városaink
20 szlovákiai szerző városesszéi 
magyarul

Szigeti László előszavával
Kiadó: Kossuth Kiadó, Budapest
Városok:Érsekújvár, Pozsony, Komárom, 
Szakolca, Rózsahegy, Turócszentmárton, 
Kassa, Léva, Késmárk, Lőcse, Párkány, Ipolyság, 
Besztercebánya, Liptószentmiklós, Bártfa, 
Szepesbéla, Trnava
Szerzők: Mešša, Macsovský, Laučík, Baráthová, 
Hrúz, S. Kovačevičová, R. Bílik, Arpád Tozer, 
P. Vilikovský, Kerekes, L. Grendel, S. Rakús, 
P. Laučík, I. Thurzo
Fordítók: B. Mánya Ágnes, Archleb L. Dániel, 
Bilász Boglárka, Szarka Szilvia, Száz Pál, 
Csehy Zoltán, Pénzes Tímea, Hizsnyai András, 
Hizsnyai Zoltán, Tóth Annamária, Dobry Judit, 
Polgár Anikó, N. Tóth Anikó, Beke Zsolt

A kötet szépirodalmi, publicisztikai szövege, 
esszék, és interjúk, amelyek a város témaköré-
hez kapcsolódnak. A királyi vagy bányvárosok 
a mai Szlovákia területén több mint kétszáz 
településen tartották fenn a status quot, hol 
ideiglenes, hol állandóan. Ez a gyakran multi-
etnikus szigetvlág jellegzetes volt, de mindmá-
ig a nemzeti történelmünk alábecsült részei. 
A helyi és regionális kultúra termése máig nem 
vált nagy történelmünk részévé. Különösen 
aggasztó, hogy azokban a városokban, ahol az 
alkotók, a városi kultúra képviselője és őrzője 
a szlovák elit volt, lassan kialszik a kollektív 
emlékezet parázsa, így a múlt rekonstruálása 
egyre bonyolultabb és bizonytalanabb.  A kö-
zösség emlékezetéből eltűnnek a jelentős 
személyek, mint ahogy azok a családok is, akik 
törekedtek a gazdaság és a kultúra fejlesztésére. 
Az amnézia egyre növekszik, az utódok generá-
cióról generációra kevesebb információt adnak 
át a családról, a drámai sorsokról Közép-Európa 
rezsimeiben. Az olvasók kezébe egy valóban 
különleges útikönyv kerül, amely feltérképezi 
a szlovák városokat, és törtélmüket a szerzők 
személyes tapasztalatain keresztül. 

Szigeti László
(1949) 

Antológiák / Anthologies
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Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 — 18.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Osztovits terem hall

Our Colorful Cities
Editor: László Szigeti
Publisher: Kossuth Kiadó, Budapest
Authors: Mešša, Macsovský, Laučík, Baráthová, Hrúz, 
S. Kovačevičová, R. Bílik, Arpád Tozer, P. Vilikovský, 
Kerekes, L. Grendel, S. Rakús, P. Laučík, I. Thurzo

A work of literary texts: essays, journalism and 
interviews which are linked to the subject of 

“town”.  More than two hundred settlements 
in today’s Slovakia have had the permanent 
or temporary status of a town: royal, or 
feudal. This archipelago, often multiethnic and 
multiconfessional, was a notable, but until today 
a rather underappreciated subject of our national 
history. The fruits of this local and regional culture, 
however, have not become in their variety a part of 
our “great history”. Particularly serious is the fact 
that even in towns where Slovak elites were the 
creators, bearers and preservers of urban culture, 
the embers of collective memory are burning out, 
so that reconstruction of the past is more and 
more complex and uncertain. Thus, important 
individuals, as well as families which significantly 
exerted themselves in their economic and cultural 
development, are withering away from common 
memory. Amnesia grows geometrically, because 
those who remember events, including those 
unrecorded, are dying off, and their descendents 
from generation to generation preserve less and 
less precious information about their predecessors, 
their families, and their dramatic fates in the 
changing regimes of Central Europe. Readers will 
thus receive into their hands an untraditional travel 
guide which maps Slovak towns and their history 
through the personal experiences of the authors.
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Költő, irodalomtörténész, a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok 
Kara Magyar Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének 
docense. Főbb kutatási területe 
a kortárs magyar, cseh és szlovák 
irodalom, a posztmodern, 
a hálózatelmélet és az álnév 
problematikája. Legutóbbi művei 
közé tartozik a Kunstkamera 
(verseskötet, 2014) és a Postmodern 
Literature in Central Europe. The 
Threefold Strategy (A posztmodern 
irodalom Közép-Európában. 
A hármas stratégia, monográfia, 
2015).

Poet, literary historian and dozent 
at the University of Constantine the 
Philosopher in Nitra, in the Faculty 
of Central European Studies at the 
Institute of Hungarian Linguistics 
and Literary Scholarship.  He 
devotes himself to contemporary 
Hungarian, Czech and Slovak prose 
and popular culture. His most 
recent works include Kunstkamera 
(collection of poems, 2014) and 
Postmodern Literature in Central 
Europe. The Threefold Strategy 
(monograph, 2015).

Zoltán Németh
(1970)

Antológiák / Anthologies
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Szlováknak lenni 
csodás… 
A kortárs szlovák irodalom 
antológiája

Kiadó: Tiszatáj Könyvek 
Szerkesztette, válogatta és az utószót írta: 
Németh Zoltán

Az antológia a kortárs szlovák irodalom széles 
merítésére törekedik. Egyrészt megjelennek 
benne szinte élő klasszikusnak számító alko-
tók, másrészt egészen fiatal, provokatív szer-
zők is (Pavel Vilikovský, Mila Haugová, Peter 
Macsovszky, Svetlana Žuchová, Michal Habaj, 
Uršuľa Kovalyk, Derek Rebro, Mirka Ábelová, 
Generator X…). Olyan szövegek, amelyek képesek 
dialógusba lépni a kortárs magyar irodalom 
progresszív folyamataival, képesek belépni a ma-
gyar irodalom terébe. Néhány téma, nyelvjáték, 
beszédmód az antológia több szövegét is össze-
köti. Ilyen az irodalmi misztifikációnak nevezett 
jelenség, amely az álneves szövegekre utal. Ilyen 
az inter- és transzkulturalitás, vagyis a kultúrák 
közötti párbeszéd. Harmadszorra pedig a poszt-
humán irodalom dekommunikációs aspektusai 
is kirajzolódnak bizonyos szövegekből

Being Slovak 
is Wonderful...
An anthology of contemporary 
Slovak literature

Publisher: Tiszatáj Könyvek
Editor, compiler, and author of an afterword: 
Zoltán Németh

The anthology aims to give a wide-ranging selection 
of contemporary Slovak literature. It includes 
some who are regarded as living classics and also 
provocative young writers (Pavel Vilikovský, Mila 
Haugová, Peter Macsovszky, Svetlana Žuchová, 
Michal Habaj, Uršuľa Kovalyk, Derek Rebro, 
Mirka Ábelová, generator x and others.). We find 
texts there which are capable of entering into 
dialogue with the progressive processes in current 
Hungarian literature. Many of the anthology pieces 
link together a number of themes, language 
games and modes of narration. A comparable 
phenomenon is so-called literary mystification, 
relating to pseudonymous texts. There is also inter- 
and transcultural dialogue, hence conversation 
between cultures. Outlines are also given of the de-
communicative aspects of post-human literature.  

Szombat /
Saturday 23. 4. 15.00 — 15.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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Szlovák politikus, a Szlovák 
Köztársaság kormányának 
egykori kisebbségügyi minisz-
terelnök-helyettese, professzor, 
főiskolai tanár és irodalomtudós. 
Csehszlovákia magyarországi 
nagykövete, majd Szovákia kultu-
rális minisztere, később a Szlovák 
Köztársaság Nemzeti Tanácsának 
képviselője volt. 

Slovak politician, former vice-
chairperson of the Slovak 
Government for minorities, 
professor, university educator and 
literary scholar,  he has worked as 
the Czechoslovak ambassador in 
Hungary, as Minister of Culture and 
as an MP at the Slovak National 
Council.

A szlovák kérdés ma 
– Zárt vagy nyitott 
Szlovákia 
Szerkesztő: Rudolf Chmel
Fordító: Beke Zsolt, Csehy Zoltán és mások
Kiadó: Kalligram, Pozsony
Szerzők: Samo Abrahám, Ladislav Ballek, 
Eduard Barány, Martin Bútora, Juraj Buzalka, 
Ján Čarnogurský,, Ľubomír Ďurovič, Bohumila 
Ferenčuhová, Lajoš Grendel, Roman Holec, 
Ivan Kamenec, Eva Krekovičová, Dušan Kováč, 
Vladimír Krivý, Miroslav Kusý, Ľubomír Lipták, 
Pavol Lukáč, František Novosád, Tibor Pichler, 
László Szigeti, Martin M. Šimečka, Dušan 
Škvarna, Milan Šútovec, Pavel Vilikovský, Peter 
Weiss, Peter Zajac, Milan Zemko.

A szlovák kérdés ma című antológia azt a je-
lenséget vizsgálja, ami a szlovák intellektuális 
és politikai gondolkodásban hagyományokkal 
rendelkezik, gyökerei a 19. századig nyúlnak 
vissza és a 20. században intenzíven megnyil-
vánultak. Tetőpontja látszólag az önálló állam 
létrejötte volt 1993-ban, de a történelem kanyar-
gós útja ezzel még nem ért véget. Épp ellenke-
zőleg, minőségében új gondolkodásmód jelent 
meg, ami a szlovák történelem jelentésének 
kérdésére is reflektált. Lényegében a szlovák 
állam jövőképéről való diskurzus. A szövegek, 
amiket Rudolf Chmel válogatott az antológiába, 
a politikai paletta minden árnyalatát –baloldali, 
liberális, konzervatív- képviselve értelmezik 
a kérdést, néhol kevesebb, néhol több hang-
súlyt helyezve a nemzetiségi és polgári elvek-
re. A könyv annak a dokumentuma, hogyan 
nyivánult meg a szlovák kérdés különböző 
tükrökben. A szövegek csak példái a dikurzus-
nak, az elmúlt 25 év jellmező gondolkodásmód-
jára, hazai, a szlovák-cseh, a szlovák-magyar 
és a közép-európai kontextusban, összetettebb 
aspektust adva ennek a témának.  Az antológia 
így nemcsak egy reflexió, hanem üzenetet is 
hordoz, ebben az esetben a magyar olvasóknak 
címezve, a szlovák-magyar fejezet nem elhanya-
golható a szlovák kérdés történelmi és aktuális 
értelmezésében.

Rudolf Chmel
(1939) 
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The Slovak Question 
Today
Editor: Rudolf Chmel
Translation: Zsolt Beke, Zoltán Csehy 
Publisher: Kalligram
Authors: Samo Abrahám, Ladislav Ballek, 
Eduard Barány, Martin Bútora, Juraj Buzalka, 
Ján Čarnogurský, Ľubomír Ďurovič, Bohumila 
Ferenčuhová, Lajoš Grendel, Roman Holec, Ivan 
Kamenec, Eva Krekovičová, Dušan Kováč, Vladimír 
Krivý, Miroslav Kusý, Ľubomír Lipták, Pavol Lukáč, 
František Novosád, Tibor Pichler, László Szigeti, 
Martin M. Šimečka, Dušan Škvarna, Milan Šútovec, 
Pavel Vilikovský, Peter Weiss, Peter Zajac and Milan 
Zemko.

The anthology The Slovak Question Today maps 
a phenomenon which has a tradition in Slovak 
intellectual and political thought, with roots going 
back to the 19th century and which was intensively 
expressed in certain periods of the 20th century. 
This seemingly peaked with the establishing of 
an independent state in 1993, but its meandering 
path did not end with these events. Instead it 
acquired a qualitatively new character, reflected as 
the question of the meaning of Slovak history. But 
discourse on the future vision of the Slovak state 
is also important. The texts which editor Rudolf 
Chmel has concentrated into this anthology present  
a reconsideration of the subject spanning the whole 
political spectrum – left-wing, liberal, conservative 

– but also opinion-based and intellectual 
differentiation, accenting once more otherwise less 
ethnic or civic principles. They are documentation of 
how the Slovak question is manifested in different 
mirrors. The texts are only a partial example of 
the dialogue of opinion, characteristic for more 
than the last quarter-century  in the thought on 
the Slovak question at home, in Slovak-Czech, 
Slovak-Hungarian, Central Europe and European-
wide contexts; however, they give to this subject 
a more synthetic and more complex perspective. 
The anthology therefore also has, in addition to its 
intellectual reflections, an informative purpose, in 
this case addressed to the Hungarian reader.  In 
terms of historical and current interpretations 
of the Slovak question, the Slovak-Hungarian 
relationship remains a hugely important one.
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A budapesti Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi 
Intézetén belül a Közép- és ke-
let-európai Osztály tudományos 
főmunkatársa. Főbb kutatási 
területei a közép-és kelet-európai 
összehasonlító irodalomtudo-
mány, a századforduló, a két 
háború közötti korszak, és az ún. 

„szocreál” irodalma, a közép-és 
kelet-európai irodalomtudományi 
irányzatok.

Works in the Central and Eastern 
European Department of the 
Institute of Literary Scholarship 
in the Hungarian Academy of 
Sciences in Budapest. She engages 
in comparatistic study in the 
context of the literature of central 
and eastern Europe. The literature 
of socialist realism is among her 
specialities.

Magdolna Balogh 
(1959)  
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Választások és kény-
szerek. Zsidó önkép 
és közösségtudat 
Közép-Európában
Szerzők: Adam Bžoch, Görözdi Judit, Dagmar 
Kročanová, Gabriela Magová, Milan Žitný 
Fordító Balogh Magdolna
Kiadó: Reciti, Budapest

A Választások és kényszerek. Zsidó önkép és 
közösségtudat Közép-Európában című tanul-
mánykötet, amely Balogh Magdolna szerkeszté-
sében jelent meg, a nemzeti nyelveken írt zsidó 
irodalmak létmódjára kérdez rá. A kötet első 
blokkjában olvasható tanulmányok az asszimi-
láció történelmi és társadalmi kérdéseivel, az 
alkotás és a befogadás irodalomtörténeti össze-
függéseivel, a holokauszt irodalmi megjelení-
tésével foglalkoznak. A kötet második részében 
olvasható esettanulmányok egy-egy régióbeli 
alkotó portréját rajzolják meg.  

Choices and Necessities: 
Self-depiction and 
community awareness 
of Jewishness in Central 
Europe
Compiler: Balogh Magdolna 
Translation: Balogh Magdolna
Publisher: Reciti
Authors: Adam Bžoch, Judit Görözdi, Dagmar 
Kročanová, Gabriela Magová, Milan Žitný 

The collection of studies Choices and Necessities: 
Self-depiction and community awareness of Jewishness 
in Central Europe compiled by Magdolna Balogh, 
maps the phenomenon of Jewish literature written 
in national languages. It is devoted to historical 
circumstances of assimilation, the literary historical 
and identity contexts of creation and reception; in 
case studies, it also examines individual authors. 
The starting point of the publication was a literary 
academic conference organized in 2011 in Budapest 
in the scope of a bilateral project of the Institute of 
World Literature of the Slovak Academy of Sciences 
and the Institute of Literary Scholarship at the 
Hungarian Academy of Sciences. 
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Magyar lettre 
Magyar Lettre Internationale 25 éve alapított 
kultrális folyóirat. Főszerkesztője Karádi Éva. 
Tematikus számában a szlovák irodalom olyan 
neves prózaíróival és költőivel foglalkozik, 
mint Pavel Vilikovský, Rudolf Sloboda, Dušan 
Mitana, Dušan Dušek, Juraj Buzalka, Veronika 
Šikulová, Pavel Hrúz, Ondrej Štefánik, Víťo 
Staviarsky, Jana Beňová, Ivana Dobrakovová, 
Zuska Kepplová valamint Katarína Kucbelová, 
Derek Rebro, Vlado Janček, Michal Habaj, Etela 
Farkašová, Karol Chmel, Daniel Hevier, Ivan 
Kadlečík, Peter Repka és Ivan Štrpka.   

Magyar Lettre Internationale is the Hungarian 
version of the European cultural magazine Lettre 
Internationale, founded 25 years ago. It is run by 
editor-in-chief Eva Karadi. Its one-hundredth issue 
will be devoted to Slovak literature and major 
prose writers such as Pavel Vilikovský, Rudolf 
Sloboda, Dušan Mitana, Dušan Dušek, Juraj Buzalka, 
Veronika Šikulová, Pavel Hrúz, Ondrej Štefánik, Víťo 
Staviarsky, Jana Beňová, Ivana Dobrakovová, Zuska 
Kepplová and poets like Katarína Kucbelová, Derek 
Rebro, Vlado Janček, Michal Habaj, Etela Farkašová, 
Karol Chmel, Daniel Hevier, Ivan Kadlečík, Peter 
Repka and Ivan Štrpka.   

Jelenkor
A Jelenkor magas színvonalú magyar havi-
lap, ami 1958-tól jelenik meg Pécs városában. 
A legkiemelkedőbb szerzők publikálnak benne, 
foglalkozik prózával, költészettel és drámával 
is, nagyon erős kritikai rovattal rendelkezik.  
Főszerkesztője Ágoston Zoltán. Időnként meg-
jelennek különszámok is a szomszédországok 
irodalmáról. A szlovák irodalomra fókuszáló 
számában a kelet-szlovákiai szerzőket mutatja 
be.  Megtalálhatóak benne Radoslav Passia, 
Vladimír Barborík, Ján Gavures szövegei, Alta 
Vášová, Maroš Krajňak, Stanislav Rakús, Dušan 
Šimko, Víťo Staviarsky, Milan Zelinka írásai 
valamint Erik Jakub Groch és Ľuboš Bendzák és 
Eva Luka versei is. 

Jelenkor is a prestigious Hungarian literary monthly 
which has been published since 1958  in the 
Hungarian city of Pécs. The best authors contribute 
to it; it publishes prose, poetry and drama and has 
a very strong section focused on book reviews. Its 
editor-in-chief is Zoltán Agoston. It occasionally 
publishes special editions of the literature of 
neighbouring countries. The issue focused on Slovak 
literature concentrates on contemporary authors 
from eastern Slovakia. Its contents include essays by 
Radoslav Passia, Vladimír Barborík, Ján Gavura; prose 
works by Alta Vášová, Maroš Krajňak, Stanislav Rakús, 
Dušan Šimko, Víťo Staviarsky, Milan Zelinka  and 
poets Erik Jakub Groch and Ľuboš Bendzák. 

Maďarský / Magazines
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Látó
A Látó színvonalas magyar irodalmi lap, amit 
Marosvásárhelyen adnak ki. Egyike a romá-
niai magyar kisebbség folyóiratainak, épp 
olyan széles olvasóközönséggel rendelkezik 
Magyarországon, mint saját határain belül. 
Publikál prózát, lírai műveket, drámát, könyvre-
cenziókat és irodalmi fordításokat. Szlovak-Látó 
címmel megjelenő különszámának középpontjá-
ban a szlovák-magyar irodalmi kölcsönhatás áll 
és olyan írókat és költőket mutat be, mint Peter 
Macsovszký, Peter Hunčík, Peter Balko, Pavel 
Vilikovský, Ondrej Štefánik, Víťo Staviarsky, 
Maroš Krajňak, Zuska Kepplová, Uršuľa Kovalyk, 
Karol Chmel, Erik Jakub Groch, Ivan Štrpka 
a Michal Habaj. 

Látó is a high-quality Hungarian-language literary 
monthly published in the city of Târgu-Mureș, 
Romania (Marosvasarhely in its Hungarian form). It 
is the only magazine of the Hungarian minority in 
Romania, which has many readers both in Hungary 
and elsewhere. It publishes prose, poetry, drama, 
book reviews and literary translations. A special issue 
with the name “Szlovak-Látó”/ “Očami Slovákov” 
(“Through the Eyes of Slovaks”) is focused on 
contemporary Slovak literature and will present 
writers such as Peter Macsovszký, Peter Hunčík, 
Peter Balko, Pavel Vilikovský, Ondrej Štefánik, Víťo 
Staviarsky, Maroš Krajňak, Zuska Kepplová, Uršuľa 
Kovalyk, and poets like Karol Chmel, Erik Jakub 
Groch, Ivan Štrpka and Michal Habaj. 

Irodalmi Szemle
Az Irodalmi Szemle egy Szlovákiában megjelenő 
magyar irodalmi lap. Az 1958-as megalapításától 
egészen a rendszerváltásig a szlovákiai magyar 
irodalmárok egyetlen nyomtatott fóruma volt. 
Az utóbbi években a lap jelentős változásokon 
ment keresztül. A főszerkesztő, Szalay Zoltán 
szavait idézve az Irodalmi Szemle arra törekszik, 
hogy megőrizze a magyar irodalom „pozsonyi 
látásmódját”. A folyóirat a Madách kiadó gondo-
zásában jelenik meg havonta egyszer, évente 11 
tematikus számmal, ebből egy nyári duplaszám. 
2013 óta tematikus lapszámokat közölnek, ame-
lyet új dizájn és friss irodalmi látásmód jellemez. 

Irodalmi Szemle is a Hungarian literary journal 
appearing in Slovakia. From its inception (1958) to 
the change of regime (1989) it was the only literary 
platform of its kind. During recent years the journal 
has undergone significant changes. In the words of 
its editor-in-chief  Zoltán Szalay, Irodalmi Szemle 
tries to preserve the “Pozsonyan” view of Hungarian 
literature. The journal is published by Madách 
publishing house and appears monthly: 11 thematic 
issues are produced yearly, with a double issue in 
the summer. Since 2013 the thematic issues have 
appeared with a new design and a fresh view of the 
literary world.   
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OPUS
A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának két 
havonta megjelenő lapja. Az Opus nemcsak iro-
dalmi, irodalomkritikai és -tudományi kiadvány, 
hanem interkulturákis és multimediális közlöny 
is egyben, mely hangsúlyt helyez az interdisz-
ciplináris művészetekre és a multi-műfajiságra. 
Az eredeti magyar alkotásokra, az irodalomk-
ritikára, vizuális kultúrára, a popkultúrára, 
valamint a közép-európai nemzetek irodalmára 
összpontosít. A folyóiratot 2009-ben lapították. 
Az Opus 40. és 41. száma válogatásokat közöl 
a kortárs szlovák irodalom alkotásaiból.

The bi-monthly Opus is the journal of the Society of 
Hungarian Writers in Slovakia. Opus is not only for 
literature, literary criticism and literary scholarship: 
it is also an inter-cultural and multimedia magazine 
with an emphasis on multi-genre work and 
interdisciplinarity in art. The focus is on original 
Hungarian literature, literary criticism and visual 
culture, the theory of popular culture, and the 
literature of the central European peoples. Opus 
was established in 2009 and in the two latest issues 
of the journal (40 and 41) we present a selection 
from contemporary Slovak literature.

Kalligram 
A Kalligram számára fontos, hogy a magyar 
kultúra mellett a Közép-Európában élő más 
nemzetek kultúráit is bemutassa. Az összeál-
lítás a kortárs próza legjavából válogat (Pavel 
Vilikovský, Peter Juščák, Veronika Šikulová); 
a prózákat az egyes művekhez köthető reflexi-
ókkal elméleti-kritikai szövegekkel, interjúval 
együtt közöljük. Ezen túl egy, a közelmúltban 
indult szerzőket bemutató átfogó tanulmányt 
is közlünk Radoslav Passia irodalomtörténész 
tollából. A költők (Katarína Kucbelová, Joe 
Palaščák, Elene Hidvéghyová–Yung, Radoslav 
Tomáš, Derek Rebro, Diana Tuyet-Lan Nguyen, 
Mila Haugová) versei pedig színesebbé teszik ezt 
az összeállítást.

For the Kalligram journal it is important that 
alongside Hungarian culture its pages should 
feature other central European cultures also. 
A thematic bloc is compiled from contemporary 
prose writings (by Pavel Vilikovský, Peter Juščák, 
Veronika Šikulová), followed by theoretico-critical 
texts and interviews reflecting on specific prose 
works. Furthermore, we publish an extensive 
study by literary historian Radoslav Passia on 
contemporary authors. The selection gains diversity 
from poetry by such authors as Katarína Kucbelová, 
Joe Palaščák, Elena Hidvéghyová–Yung, Radoslav 
Tomáš, Derek Rebro, Diana Tuyet-Lan Nguyen and 
Mila Haugová.
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LIC
A pozsonyi Irodalmi Információs Központ 
(Literárne informačné centrum, The Centre 
for Information on Literature) az eredeti 
irodalmi alkotásokat gondozó, dokumentá-
ló és rendszerező intézmény, mely a szlovák 
kultúra és szépirodalom népszerűsítését tűzte 
ki célul Szlovákiában és külföldön egyaránt. 
A központot a Szlovák Köztársaság Kulturális 
Minisztériuma hozta létre 1995-ben és meg-
alakulása óta hagyományos és elektronikus 
formában is dokumentálja a szlovákiai szerzők 
irodalmi alkotásait és népszerűsíti azokat. 
Periodikákat és időszakos kiadványokat jelentet 
meg és a szlovák irodalom bemutatását és 
népszerűsítését végzi az ország határain belül 
és kívül.

www.litcentrum.sk

LIC 
anglicky
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