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Kedves magyar barátaim, 

Önöknek is az az érzésük, hogy jól ismerjük egymást? Hiszen szom-
szédok vagyunk... Talán úgy tűnhet. De ez egy nagyon csalóka érzés. 
Néhányan azt állítják, az évszázados együttélés során nem tudjuk 
nem megismerni egymást. Meglepő ugyan, de ez tévedés. Csak sejtjük, 
óvatosan próbáljuk kitapintani a másik fél sajátosságait. Néha azonban 
sürgetően szükségét érezzük megérteni az események összefüggéseit 
és okait, azon eseményekét, amelyek megleptek minket, egy gesztus 
vagy karikatúra. A másik valóság dacol velünk, ellenkezik, mint, egy 
játékos kiscsikó. Jártasságunk nem elegendő, és határokba ütközik, 
melyek úgy nőnek ki a földből, mint a sárkányfogak.
 Van azonban egy repülőszőnyegünk, ami ezek felett átrepít. 
Van egy kódunk, ami nyitja a másik világ labirintusainak kapuit.  
Egyedülálló és értékes, mégis mindenki számára elérhető. Lehetővé 
teszi, hogy mi, akárcsak a költő és fordító Vörös István, hirtelen 
megérezhessük a nyelvünkön az önök nyelvének ízét, ami a frissen 
beleharapott szilva levéhez hasonlít, és önök is megízlelhetik a buktát 
és a horalkyt, ami  Zuska Kepplová külföldön szerencsét próbáló fiatal-
jainak otthonról hiányzik (Zuska Kepplová: SZA_ADSÁG, 2 in1,  Kiadó: 
L ´Harmattan), és megtudhatják, hogy az első vagy az utolsó szerelem 
hasonló fájdalmat okoz-e az önök országában, mint nálunk (Pavel 
Vilikovský: Első és utolsó szerelem Kiadó: Kalligram).
 A könyvekbe, sokszor akaratlanul, felhalmozunk mindent, ami 
lényeges. Ha meg akarjuk ismerni egymást, és én hiszem, hogy igen, 
olvassuk egymás könyveit. Mi ma önöknek 40-et hoztunk el. 40 frissen 
fordított újdonságot, a fordítók szorgos munkájának, a kiadók érdeklő-
désének és lelkesedésének, valamint rengeteg munkatárs munkájának 
eredményét, nem utolsó sorban a nem kis összegű anyagi támogatás-
nak köszönhetően. Meglátjuk, hogy ez a 40 könyv lesz-e a dominó hatás 
első 40 darabja, ami végül elhozza a kölcsönös megismerés gyümölcsét.

  Miroslava Vallová
  igazgatónö 
  Irodalmi Információs Központ



Dear Hungarian Friends, 

do you, like me, have the feeling that we know each other well? We’re 
neighbours, after all... Maybe that’s how it seems to us, but it’s a very 
deceptive feeling. Someone might say that after centuries of living side 
by side we cannot not know each other, but surprisingly that’s a mistaken 
view. We just mutually sense each other, and each of us fumblingly tries 
to grasp the escaping shadow of the other. Sometimes, however, we feel 
an urgent need to understand certain contexts or the causes of events 
that have surprised us, or some gesture or some graphic witticism. And 
yet the reality of those others resists us, it rears up like a shying horse. Our 
contexts are inadequate: they collide against boundaries that grow like 
dragons’ teeth out of the earth.
 But we have a magic carpet that transports us above those barriers. 
We have a code which opens the gates of the labyrinths of other worlds. 
It is unique and precious, and at the same time accessible to all without 
distinction. It enables us too, like the poet and translator István Vörös, 
suddenly to taste on our tongues the flavour of your language, like the 
juice of a freshly bitten plum, and you for example will be able to savour the 
Dumplings in Gothic baked by the novelist Zuska Kepplová (Zuska Kepplová: 
Bukta gót betűkkel, Kiadó: L ´Harmattan), and to learn whether first and last 
love is the same with you as with us (Pavel Vilikovský: Első és utolsó szerelem 
Kiadó: Kalligram).
 In books we store all that’s essential, for the most part unconsciously. 
If we want to get to know each other, and I believe that we do, let’s read 
each other’s books. Today we’re bringing you forty of ours. Forty new books, 
freshly translated, which have come into being by the meticulous work of 
translators and the interest and enthusiasm of publishers and many other 
people. And certainly also this is thanks to no small financial investment. We 
shall see whether these forty books will be the first forty cubes in a domino 
effect, which will bring us the gains of mutual knowledge and understanding.

  Miroslava Vallová
  director 
  Centre for Information on Literature  



Jó könyvek – 
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A 23. Budapesti 
Nemzetközi 
Könyvfesztivál 
ünnepélyes 
megnyitója 

A Szlovák Köztársaság és 
Magyarország állami képviseletének 
részvételével.

Ceremonial Opening 
of the Budapest 2016 
International Bookfair 

With the participation of official state 
representatives from both Slovakia and 
Hungary. 

Csütörtök /
Thursday 21. 4. 15.00 TEATRUM /

TEATRUM hall
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A díszvendég- 
ország, a Szlovák 
Köztársaság 
nyitókoncertje 

Az ünnepélyes megnyitó után 
fellép a Cellomania együttes, tag-
jai, Jozef Lupták, Ján Slávik, Jozef 
Podhoranský és Eugen Prochác 
prominens szlovák csellisták.

Opening Concert 
to Honour 
the Slovak Guests

The ceremonial opening will be followed 
by a performance from the group 
Cellomania, whose members are leading 
Slovak cellists Jozef Lupták, Ján Slávik, 
Jozef Podhoranský and Eugen Prochác. 

Csütörtök /
Thursday 21. 4. 15.30 TEATRUM /

TEATRUM hall

A kamaraegyüttest Eugen 
Prochác gordonkaművész 
alapította 2000-ben. A zenekar 
tagjai szólistaként és kamara-
zenészekként, pedagógusként 
és szervezőként is tevékenyked-
nek. A repertoárjuk a barokktól 
a kortárs zenéig sokféle stílust 
magába foglal. Előadásaik közt 
feldolgozások és speciálisan erre 
a zenekarra írt eredeti zeneművek 
is szerepelnek. A Cellomania java-
részt trióként vagy kvartettként 
lép fel, ez a fajta rugalmasság 
teszi lehetővé, hogy a zene-
műveket mindig másféleképpen 
értelmezhessék. A kamarae-
gyüttes már több szlovák zenesze-
rző művét mutatta be, egyebek 
közt Juraj Beneš, Ilja Zeljenka, 
Peter Kolman stb. Alkotásait.

Cellomania is a musical ensemble 
which was formed in 2000 by the 
cellist Eugen Prochác. Members 
of the ensemble are active as 
soloists, chamber musicians, 
teachers and organisers. Their 
repertoire has a broad style range, 
from baroque to contemporary, 
comprising arrangements and 
original works composed for this 
formation. Cellomania appears 
in trio and quartet programmes, 
with a flexibility that enables 
compositions to be performed 
by the most varied line-ups. The 
ensemble has presented a number 
of premieres of works by Slovak 
composers (Juraj Beneš, Ilja 
Zeljenka, Peter Kolman, and others).

Cellomania
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A Szlovák 
Köztársaság 
standjának 
ünnepélyes 
megnyitója 

Ne hagyja ki a Szlovák Köztársaság 
ünnepélyes megnyitóját. Az ün-
nepélyes megnyitó vendégei lesznek 
többek között Pavel Vilikovský, Mila 
Haugová, Veronika Šikulová, Anton 
Baláž és Peter Balko.

Ceremonial Opening 
of the Slovak Stall

Don’t miss the ceremonial opening of 
the Slovak stall. Come for a glass of wine 
and a little hospitality. Guests are Pavel 
Vilikovský, Mila Haugová, Veronika 
Šikulová, Anton Baláž, Peter Balko, 
and others.

Csütörtök /
Thursday 21. 4. 16.00 B1 stand /

Slovak stall
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Európai 
Írótalálkozó 
panelbeszélgetések

Szlovákia, a díszvendég ország – 
a visegrádi régióban és Európában. 
Pavel Vilikovský, Martin Bútora, 
Martin. M. Šimečka és Katarína 
Kucbelová, Jana Beňová, 
Pavel Rankov, Zuska Kepplová 
szlovák szerzők és Miroslava Vallová, 
a LIC igazgatója beszélgetnek.

A moderátor Julia Sherwood, műfordító lesz. 
(angol-magyar szinkrontolmácsolással)

European 
Writer's Meeting
Panel discussions

Slovak authors within the European 
context: Pavel Vilikovský, Martin Bútora, 
Martin M. Šimečka, Marta Šimečková, 
Katarína Kucbelová, Jana Beňová, 
Pavel Rankov, Zuska Kepplová, and 
Miroslava Vallová, the director of Centre 
for Information on Literature.

Moderated by Julia Sherwood. 
(with English – Hungarian simultaneous 
translation)

Péntek /
Friday 22. 4. 10.00 – 11.30 Európa Pont /

Európa Pont
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Historia – magistra 
vitae

Két történész, egy szlovák és egy 
magyar párbeszéde a szlovák-ma gyar 
kapcsolatok új történelemszemléle-
téről. A magyar történész, Demmel 
József könyve nemrég jelent meg 
Ľudovít Štúr címmel, a szlovák nem-
zeti ébredés legjelentősebb alakjának 
életét mutatja be. A szlovák történész, 
Miroslav Michela könyvének magyar 
fordítása Trianon labirintusaiban 
címmel jelenik meg, ebben az író a két 
ország saját történelméhez fűződő, 
egymástól eltérő viszonyát hasonlítja 
össze az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása után.

Moderátor: Forgó András, történész. 

(OSZÖK, Szlovák Intézet – SI, Literárne 
informačné centrum – LIC)

Program középiskolás diákoknak 

Historia—Magistra 
Vitae

Two historians, one from Slovakia and 
the other from Hungary, in a discussion 
on a new view of the history of Slovak-
Hungarian relations. Hungarian historian 
József Demmel recently published the 
book Ľudovít Štúr on the life of the most 
important figure in the Slovak national 
revival. Slovak historian Miroslav 
Michela’s book V trianonskom labyrinte 
(In the Trianon Labyrinth), which compares 
the different approaches of both 
countries to their own history after the 
disintegration of Austria-Hungary, is being 
published in a Hungarian translation.

Moderated by historian András Forgó. 

(OSZÖK, The Slovak Institute – SI, 
Centre for Information on Literature – LIC)

Event for secondary school students. 

Péntek /
Friday 22. 4. 10.00 – 10.30 B1 stand /

Slovak stall
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Történész, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetének 
és a prágai Károly Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Cseh 
Történelem Intézetének tu-
dományos munkatársa. Közép-
Európa és Szlovákia 20. századi 
történelmével foglalkozik, nagy 
hangsúlyt fektetve a szlovák-ma-
gyar kapcsolatokra. Könyvének 
magyar fordítása Trianon 
labirintusaiban címmel jelenik 
meg a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválra a Szlovák 
Köztársaság díszvendégségének 
alkalmából. Bővebb információ 
a könyvről a katalógus 128. 
oldalán. 

Történész, a szlovák-magyar 
kapcsolatok történelmével és 
a 19. századi szlovák nemzeti 
mozgalom történetével 
foglalkozik. A Kor/ridor című 
szlovák-ma gyar történelmi 
folyóirat főszerkesztője. 

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, who deals 
with the history of Slovakia and 
Central Europe in the 20th century, 
with a focus on Slovak-Hungarian 
relations. The Hungarian translation 
of his book In the Trianon Labyrinth 
is being published as part of the 
honorary hosting of Slovak guests at 
the International Bookfair in 
Budapest. Find more about the book 
at the page 128.

Historian dealing with the history 
of Slovak-Hungarian relations and 
Slovak national society in the 19th 
century. He is the editor-in-chief 
of the Slovak-Hungarian historical 
magazine Kor/ridor. 

Miroslav Michela 
(1978) 

Demmel József 
(1982)
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Néha jobb 
felejteni?

Anton Baláž és Peter Juščák 
könyveinek bemutatója, azokról 
a borzalmakról, melyek a 20. század-
ban az úgynevezett keleti blokkban 
történtek. 

A beszélgetést moderálja Kiss Andrea, újságíró
 

(Napkút Kiadó, Kalligram, SI, LIC)

Program középiskolás diákoknak 

Sometimes It’s Better 
to Forget?

A presentation of two books with 
participation of their authors, Anton 
Baláž and Peter Juščák, about the horrors 
that took place during the 20th century in 
the so-called Eastern Bloc.

Moderated by Andrea Kiss.

(Napkút kiadó, Kalligram, SI, LIC)

Event for secondary school students.

Péntek /
Friday 22. 4. 11.30 – 12.00 B1 stand /

Slovak stall
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Egyike azon kevés kortárs szer-
zőknek, akik könyveikben vissza-
térnek a háború utáni történele-
mhez, és tényekkel alátámasztva, 
történelmileg hitelesen mutatja 
be az embertelen rendszer áldo-
zatainak és foglyainak sorsát. 
A magyar fordításban most 
megjelenő Feledés földje című 
könyvben két fiatal zsidólány, 
Miriam és Erna történetét ragadja 
meg, akik túlélték Auschwitzot. 
A kommunista megszállás után 
drámai körülmények között újra 
találkoznak, és együtt nekivágnak 
a kockázatos útnak. Bővebb 
információ a könyvről a katalógus 
96. oldalán olvasható.

Az szerző könyvíráson kívül 
foglalkozik még kulturális és 
oktató jellegű televíziós és 
rádiós műsorok írásával. A múlt 
század ‘90-as éveiben, mint 
újságíró százszámra jutott hozzá 
az egykori Csehszlovákia lako-
sainak hiteles történeteihez, 
akik a Szovjetunióban a Gulág 
munkatáboraiba kerültek, 
írásaiban ezeket dolgozza fel. 
... és ne feledd a hattyúkat! című 
regényében Irena Kalaschová és 
a szibériai gulágon megszületett 
fia megrendítő történetét írja le. 
A főhősnő egyike azoknak az ár-
tatlan embereknek, akiket a Vörös 
Hadsereg katonái letartóztattak 
és a Szovjetunióba hurcoltak. 
Bővebb információ a könyvről 
a katalógus 112. oldalán található.

One of the few contemporary 
authors who returns in his books to 
post-war history and infuses them 
with a serious, well-documented 
and thus historically correct view 
on the fates of people who became 
victims or hostages of an inhuman 
regime. His novel Krajina zabudnutia 
(Country of Forgetting), published in 
Hungarian translation, captures the 
story of two young Jewish women, 
Miriam and Erna, who together 
survived Auschwitz. After the 
rise of the Communist Party, they 
again find themselves in dramatic 
circumstances and set off together 
on a risky journey. More on the page 
96.

Writer, author of radio plays, 
features, documentaries and 
film treatments. In the 1990s, 
when working 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. 
He worked these into the novel 
...a nezabudni na labute! (...And 
Don’t Forget the Swans!), which 
describes the moving story of Irena 
Kalaschová, one of the thousands of 
innocent women and men arrested 
by soldiers of the Red Army and 
forcibly shipped to the USSR, and 
Irena’s son Ivan, who was born in 
a Siberian gulag. More on the page 
112. 

Anton Baláž
(1943) 

Peter Juščák
(1953)
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Kis „nagy” 
történelem

Dušan Šimko, író, Márton László, 
író és műfordító valamint Forgács 
Ildikó, műfordító beszélgetnek a kis és 
nagy történelem ellentéteiről, bizony-
talanságról, a vereség gondolatáról, 
hamis romantikáról és barbárságról.

(Napkút Kiadó, SI, LIC)

Little “Big” 
History

A discussion between writer Dušan 
Šimko, writer and translator László 
Márton and translator Ildikó Forgács on 
the subject: The contrasts of “small” and 
“big” history, uncertainty, the failure of 
thinking, false romanticism, barbarianism.

(Napkút Kiadó, SI, LIC)

Az írót a magyar olvasóknak nem 
szükséges bemutatni. Magyar 
fordításban megjelentek az 
Esterházy lakája, Gubbio. Besúgók 
könyve és a Japán díván című 
kötetei. Az 1968-ban Svájcba 
emigrált szerző jelenleg is ott 
él és alkot, műveinek legfőbb 
témája a történelmi gyökerek és 
az identitás keresése. Szövegeit 
külföldi folyóiratokban publikál-
ta, dolgozott a DRS 2 és a Szabad 
Európa Rádiónak. Az első el-
beszélésgyűjteménye a neves lon-
doni emigráns kiadó, a Rozmluvy 
gondozásában jelent meg. Gubbio. 
Besúgók könyve című műve a leg-
rangosabb szlovák irodalmi díj, az 
Anasoft litera jelöltje volt. Bővebb 
információ a könyvről a katalógus 
150. oldalán található.

It isn’t necessary to introduce the 
work of this writer to Hungarian 
readers. His books Esterházyho 
lokaj (Esterházy’s Footman), Gubbio. 
Kniha udavačov (Gubbio. The Book 
of Informants) and Japonský diván 
(The Japanese Divan) have all been 
previously published in Hungarian. 
The exiled author living and 
writing in Switzerland, where he 
emigrated in 1968, focuses in his 
work especially on the subject of 
the search for identity and historical 
roots. He has published work abroad 
in periodicals and contributed to 
radio DRS 2 and Radio Free Europe. 
His first collection of stories was 
published in the prestigious London 
exile edition Rozmluvy. He was 
nominated for the prestigious 
literary prize Anasoft Litera for his 
work Gubbio. Kniha udavačov. More on 
the page 150. 

Péntek /
Friday 22. 4. 12.00 – 12.30 B1 stand /

Slovak stall

Dušan Šimko
(1945)
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Péntek /
Friday 22. 4. 13.00 – 13.30 B1 stand /

Slovak stall

A Maffia 
Gustáv Murín 
szerint

Gustáv Murín, a '90-es évek szer-
vezett bűnözéséről szóló sikerkönyv 
szerzője, legújabb regényét mutatja 
be Maffia határok nélkül – Roháč és 
társai Budapesten címmel. A történet 
egy költő sorsát követi, akit 
Magyarországon és Szlovákiában 
is bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítanak. A feszültséggel és  
rettegéssel teli regényről Vályi István, 
az Index és a Totalcar internetes 
portálok szerzője, Gustáv Murín, 
író, és Vályi Horváth Erika, fordító 
beszélgetnek.

A moderátor Vályi István lesz

(TWISTER Kiadó, SI, LIC)

The Mafia According 
to Gustáv Murín

Gustáv Murín, the author of successful 
books on organised crime in the 1990s, 
presents his novel Mafia bez hraníc – Jozef 
Roháč a spol. v Budapešti (Mafia without 
Borders – Jozef Roháč and Co. in Budapest), 
which follows the fates of a criminal 
suspect in Hungary and Slovakia. 
Journalist for the Internet daily Index 
and the magazine Totalcar, István Vályi, 
writer Gustáv Murín, and translator Erika 
Vályi Horváth will discuss this novel full of 
tension and fear. 

Moderated by István Vályi.

(TWISTER Kiadó, SI, LIC)

Gustáv Murín
(1959)

Tudós, biológus, publicista és 
a szlovák és cseh maffia berkei-
ben játszódó sikerkönyvek szerző-
je. Foglalkozik még esszéírással, 
tudományos ismeretterjesztő 
tanulmányok és ismeretterjesztő 
enciklopédiák írásával, adott ki 
interjúkötetet, neves séf biográfi-
áját és útleírások gyűjteményét. 
Bővebben az íróról és könyveinek 
magyar fordításáról a katalógus 
132. oldalán olvashat. 

Scientist, biologist, publicist and the 
readable author of successful novels 
focused on the Slovak and Czech 
mafia. He devotes himself to writing 
essays, popular science studies and 
popular encyclopaedias and has 
also published a book of interviews, 
the biography of a famous chef and 
a collection of travel stories. More 
on the page 132.
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Maroš Krajňak 
Carpathiája

Lépjen be a mágikus Kárpátokba – az 
eltűnő civilizációk világába, Maroš 
Krajňak Carpathia című könyvén 
keresztül. Az író Radoslav Passia, 
irodalomtudóssal és Böszörményi 
Péter, fordítóval beszélget arról, miért 
foglalkozik művében az asszimiláció 
veszélyével szembenéző ruszin 
kisebbség sorsával. 

A beszélgetést Láng Zsolt, író, a Látó irodalmi 
folyóirat szerkesztője vezeti. 

(Lector Kiadó, SI, LIC)

Carpathia by 
Maroš Krajňak 

Head off into the magical Carpathian 
Mountains − a world of disappearing 
civilizations – with writer Maroš Krajňak 
and his book Carpathia. Together with 
literary scholar Radoslav Passia and 
translator Péter Böszörményi the author 
will discuss why he focuses in his work on 
the life of Ruthenian ethnicity, which is 
being endangered by assimilation. 

Moderated by Zsolt Láng, writer and editor of 
the literary journal Látó.

(Lector Kiadó, SI, LIC)

Péntek /
Friday 22. 4. 14.00 – 14.30 B1 stand /

Slovak stall

Prózaíró, aki témáit a Kelet-
Kárpátok történelméből és 
multietnikus határvidékből 
meríti. Leginkább Kelet-Szlovákia 
ruszinok lakta része, a Kárpátok 
hegyeiben rejlő genius loci 
érdekli. Szeretne megtudni többet 
a szerzőről és a Carpathia magyar 
fordításáról? Bővebben a kataló-
gus 126. oldalán.

Irodalomtudós, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Szlovák 
Irodalmi Intézetének tudományos 
munkatársa és a Romboid 
irodalmi folyóirat volt főszer-
kesztője. Az Eperjesi Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
diplomázott szlovák nyelv és esz-
tétika szakon.

Prose writer who draws from the 
history and 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. Would you 
like to know more about the author 
and his book Carpathia in Hungarian 
translation before the discussion? 
Browse through it at the page 126.

Literary scholar and worker at the 
Institute of Slovak Literature of the 
Slovak Academy of Sciences and 
former editor-in-chief of the literary 
magazine Romboid. He studied the 
Slovak language and aesthetics at 
the Philosophical Faculty of Prešov 
University.

Maroš Krajňak
(1972) 

Radoslav Passia
(1977)
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Péntek /
Friday 22. 4. 15.00 – 15.30 B1 stand /

Slovak stall

Jana Bodnárová
(1950) 

Dušan Mitana
(1946) 

Álom és valóság 
között 

Jana Bodnárovát, az egyik leg-
jelentősebb szlovák prózaírót és Insomnia 
című könyvének magyar fordítását 
Radoslav Passia irodalomtudós mutatja 
be. A Gondolat Kiadó Kör gondozásában 
megjelenik a szlovák kultuszszerző, 
Dušan Mitana könyvének magyar 
fordítása is Jelenés címmel.

A beszélgetést moderátora a Gondolat kiadó 
szerkesztője, Böröczki Tamás. További 
vendégek lesznek Ozsvald Zsuzsa és 
Jakabffy Imre fordítók.

(Gondolat Kiadó, SI, LIC)

Between Reality 
and Dreams 

Literary scholar Radoslav Passia 
presents important Slovak prose writer, 
Jana Bodnárová, and the Hungarian 
translation of her book Insomnia. Publisher 
Gondolat Kiadó Kor is also publishing 
a Hungarian translation of the novel 
Zjavenie (Revelation) by the cult Slovak 
writer Dušan Mitana.

Moderated by Tamás Böröczki, editor at the 
publishing house Gondolat. Guests are 
translators Zsuzsa Ozsvald and Imre Jakabffy.

(Gondolat kiadó, SI, LIC)

Az írónő a legfigyelemreméltóbb 
és legkiforrottabb szerzők közé 
tartozik. A próza mellett verseket, 
szakirodalmat, gyermek- és ifjúsá-
gi könyveket, televíziós és rádiós 
szövegkönyveket is ír, foglalkozik 
publicisztikával és alkalomadtán 
videó-performanszokat is készít. 
Insomnia című könyvéről többet 
is megtudhat a katalógus 102. 
oldalán.

A szlovák kultuszszerzők közé tar-
tozik. Prózaíró, forgatókönyvíró, 
esszéista és költő. A ’60-70-es évek 
fordulóján más szerzőkkel együtt 
egy új irányvonalat képviselt 
a szlovák prózában. Sokat vitatott 
művei jelentősen megbolygatták 
a szocialista realizmus állóvizét. 
Magyar fordításban a Jelenés című 
műve jelenik meg. Bővebben 
a katalógus 130. oldalán.

One of the most noteworthy but 
also strongly defined Slovak authors. 
In addition to prose, she writes 
poetry, books for children, television 
and radio plays and is devoted to 
journalism work and occasional 
video performances. More on the 
page 102.

Writer of prose, screenplays, essays 
and poetry. At the end of the 1960s 
and early 1970s he along with other 
authors represented a new wave 
in Slovak prose. His controversial 
works brought a refreshing breeze 
over the stagnant waters of socialist 
realism. The book Revelation is being 
published in Hungarian translation. 
More on the page 130.
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Történetek lehelet-
nyi abszurditással 

Ondrej Štefánik, a sejtelmes hangu-
latok és bizarr bonyodalmak mes-
tere Ujjatlan város című regényét, 
az abszurd, gyakran morbid prózá-
járól ismert Jaroslav Rumpli pedig 
Gabonakörök című könyvét mutatja be. 
A szlovák szerzőkkel Jánossy Lajos, 
író, újságíró és irodalomkritikus, vala-
mint Horváth Balázs, a Typotex Kiadó 
főszerkesztője beszélgetnek. 

A moderátor Proics Lilla, újságíró és színházi 
kritikus lesz.

(Typotex Kiadó, SI, LIC)

Stories With a Touch 
of Absurdity

Writer Ondrej Štefánik, a master at 
creating a secretive atmosphere and 
bizarre plots, presents the Hungarian 
translation of his novel Bezprsté mesto 
(Fingerless Town). Prose writer Jaroslav 
Rumpli, who is known by readers as the 
author of absurd, often morbid prose, 
sees the Hungarian publication of his 
book Kruhy v obilí. Krátke dejiny death metalu 
(Crop Circles. A Short History of Death Metal). 
Talking with these Slovak authors will be 
author Lajos Jánossy; and editor-in-chief 
of the publisher Typotex, Balázs Horváth. 

Moderated by journalist and theatre critic 
Lilla Proics.

(Typotex kiadó, SI, LIC)

Péntek /
Friday 22. 4. 16.00 – 16.30 B1 stand /

Slovak stall

Prózájában fellelhető némi 
misztérium és természetfelettiség 
konkrét társadalmi keretekbe 
és generációs tapasztalatokba 
illesztve. Ujjatlan város című regé-
nyéről bővebben a katalógus 152. 
oldalán olvashat.

Írásai egy mizantróp irányt 
képviselnek a kortárs szlovák 
irodalomban. Sajátságos szerzői 
gesztusával rámutat a minden 
kötöttségétől felszabadított ember 
modernizmusból való kiábrán-
dultságára és kételyeire. Bővebben 
a szerzőről és a műveiről a kataló-
gus 138. oldalán olvashat.

In the prose works of Ondrej 
Štefánik we typically find the 
mysterious and the supernatural 
embedded into specific social 
frameworks and generational 
experience. More on the page 152.

The writing of the author forms 
a kind of “misanthropic” line 
in contemporary Slovak prose. 
His fundamental authorial 
gestures reference modernistic 
disillusionment and scepticism of 
a person freed from all ties. More on 
the page 138.

Ondrej Štefánik
(1978) 

Jaroslav Rumpli
(1971)



23

Főszerepben 
Veronika Šikulová

Az Anasoft litera irodalmi díj idei 
kitüntetettjével, és többszörös fi-
nalistájával, Veronika Šikulovával, 
Závada Pál, író és Fekete Ibolya, 
forgatókönyvíró és rendező, vala-
mint Mészáros Tünde, fordító 
beszélget. Bemutatják az írónő 
Menettérti és Hiányos fiasítás cím-
mel megjelent magyar könyveit. 

A beszélgetést moderálja Görözdi Judit, 
irodalomtudós.

(L‘ Harmattan Kiadó, SI, LIC)

Starring 
Veronika Šikulová

Veronika Šikulová, this year’s laureate 
and several times a finalist for the 
prestigious literary prize Anasoft Litera, 
will discuss her work with well-known 
writer and journalist with Slovak roots 
Pál Závada, Hungarian screenwriter and 
director Ibolya Fekete and translator 
Tünde Mészáros. The Hungarian 
translations of her works Miesta v sieti 
(Places in the Net) and Medzerový plod 
(The Foulbrood) will be introduced.

Moderated by literary scholar Judit Görözdi.

(L‘ Harmattan kiadó, SI, LIC)

Péntek /
Friday 22. 4. 17.00 – 18.00 Márai terem /

S. Márai hall

Veronika Šikulová
(1967) 

Az írónő számára az irodalom az 
élet nehézségeivel való megküz-
dés egy formája. A művekben 
a mesélő személyes érzelmi vi-
lágába ad betekintést. Műveinek 
témája legtöbbször a családja és 
a történetük. Novellái és elbe-
szélései a Kis-Kárpátok festői 
szépségű borvidékein játszódnak. 
Bővebb információ a szerzőről és 
könyvről a katalógus 146. oldalán 
található.

For Veronika Šikulová literature 
is a way of coming to terms with 
the problematic sides of life. What 
is important is her view into the 
intimate emotional world of the 
narrator. She often focuses on the 
subject of her own family and its 
history. Her stories and novellas 
are located in the picturesque wine 
country in the foothills of the Little 
Carpathian Mountains. More on the 
page 146.
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Történész 
kerekasztal

A szlovák-magyar kapcsolatok témája 
a szakmai körökben szüntelenül újra 
felmerül, főként az új felfedezések, ku-
tatások és történelmi tények hatására. 
Csatlakozzanak hozzánk a kerekasztal-
hoz, ahol a szlovák-magyar történelem 
új szemléletmódjáról beszélgetnek 
Szarka László, Demmel József, 
Miroslav Michela és Eva Kowalská 
történészek. A diskurzusban kitérnek 
majd Miroslav Michela Trianon 
labiritusaiban és Eva Kowalská 
Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy 
József tragikus története című könyveire 
is. Ismerkedjenek meg a könyvek-
kel a Katalógus könyveket bemutató 
részében. 

Moderátor Szarka László, történész. 

(OSZÖK, SI, LIC)

Historians’ 
Round Table

The subject of the history of Slovak-
Hungarian relations in professional 
circles still resonates, especially under 
the influence of new discoveries, 
research and historical facts. Take a seat 
with us at a round table, where historians 
László Szarka, Jószef Demmel, Miroslav 
Michela and Eva Kowalská will discuss 
a new view on Slovak-Hungarian history. 
We will also talk about the books by 
Miroslav Michela V trianonskom labyrinte 
(In the Trianon Labyrinth) and the book 
Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh 
osvietenca Jozefa Hajnóczyho (Hungarian 
Rhapsody, or the Tragic Story of Enlightener 
Jozef Hajnóczy). 

Moderated by historian László Szarka.

(OSZÖK, SI, LIC)

Péntek /
Friday 22. 4. 18.00 – 18.45 B1 stand /

Slovak stall
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A történész a szlovák-magyar 
kapcsolatok történelmével és 
a 19. századi szlovák nemzeti 
mozgalom történetével 
foglalkozik. A Kor/ridor című  
szlovák-magyar történel-
mi folyóirat főszerkesztője 
és a Ľudovít Štúr című könyv 
szerzője. 

Történész, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetének 
és a prágai Károly Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Cseh 
Történelem Intézetének tu-
dományos munkatársa. Közép-
Európa és Szlovákia 20. századi 
történelmével foglalkozik, nagy 
hangsúlyt fektetve a szlovák-ma-
gyar kapcsolatokra.

Történész, számos monográ-
fia, tudományos tanulmány 
szerzője és könyvek társszer-
kesztője. A Szlovák Tudományos 
Akadémia Történeti Intézetének 
munkatársa, szakterülete 
Szlovákia és Közép-Európa vallási 
problémái és kultúrtörténete 
a koraújkorban. 

Historian dealing with the history 
of Slovak-Hungarian relations and 
Slovak national society in the 19th 
century. He is also the editor-in-chief 
of the Slovak-Hungarian history 
magazine Kor/ridor and the author 
of the book Ľudovít Štúr. 

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 a focus on Slovak-Hungarian 
relations.

Historian and the author of several 
monographs and scientific studies 
and the co-editor of several books. 
She works at the Historical Institute 
of the Slovak Academy of Sciences 
and specialises in the problems 
of church and cultural history of 
Slovakia and Central Europe in the 
early modern age.

A magyar történész Galántáról 
származik. Dolgozott a Szlovák 
Tudományos Akadémiánál, 
1978-tól a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének munkatársa. 2001-től 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Kisebbségkutó Intézetének 
igazgatója.

Hungarian historian. He has worked 
at the Slovak Academy of Sciences 
and in 1977 was send to Budapest 
on a one-member detached SAV 
workplace. Since 1978 he has 
worked in the Historical Sciences 
Institute of the Hungarian Academy 
of Sciences. After establishment 
of the Institute for Research of 
Ethnic Minorities at the Hungarian 
Academy of Sciences in 2001 he 
became its director.

Szarka László
(1953)

Demmel József
(1982)

Miroslav Michela
(1978)

Eva Kowalská
(1955)
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Irodalmi koktél

Szlovák és magyar írók, és az irodalom 
barátainak találkozója.

Literary Coctail

Meeting of Slovak and Hungarian writers, 
publishers and friends of literature with 
glass of wine and a little hospitality. 

Péntek /
Friday 22. 4. 19.00 B1 stand /

Slovak stall
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Folyóiratok 
matinéja 

A folyóiratok matinéja magyar és 
szlovák irodalmi folyóiratok széles 
választékát kínálja a látogatóknak, 
tematikus szlovák számokat ajánlva 
a Könyvfesztiválra. Jöjjenek el és is-
merkedjenek meg a folyóiratok főszer- 
kesztőivel, neves szerzőikkel és 
vendégeikkel.

A beszélgetést Horváth Viktor, író és fordító 
moderálja. Vendégei lesznek a folyóiratok 
főszerkesztői és szerkesztői, írók, fordítók 
és irodalomtudósok.

(SI, LIC)

Magazine 
matinee

The magazine matinee offers visitors 
a broad spectrum of Hungarian and 
Slovak literary magazines which have 
prepared special editions devoted to 
Slovak literature. 

Moderated by writer and translator Viktor Horváth, 
his guests will be chief editors of literary 
journals, writers, translators, and literary 
scholars. 

(SI, LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 10.00 – 11.30 B1 stand /

Slovak stall

A Jelenkor irodalmi folyóirat 
tematikus számában főként 
kelet-szlovákiai szerzőkkel 
foglalkozik. A lap főszerkesz-
tője Ágoston Zoltán és Vörös 
István, költő és fordító mutat-
ják be Víťo Staviarsky, írót és 
Radoslav Passia, valamint Ivana 
Taranenková irodalomtudósokat.  

The thematic issue of the literary 
magazine Jelenkor is devoted 
especially to authors from eastern 
Slovakia. The magazine’s editor-
-in-chief Zoltán Ágoston and 
Hungarian poet and translator 
István Vörös introduce Slovak 
writer Víťo Staviarsky and literary 
scholars Radoslav Passia and Ivana 
Taranenková.

Jelenkor

Látó Láng Zsolt a Látó című lap 
főszerkesztője, Hunčík Péter író, 
pszichiáter és Uršuľa Kovalyk, 
szlovák író mutatja be a folyóirat 
tematikus szlovák számát.

Zsolt Láng, editor-in-chief of the 
magazine, introduces the thematic 
edition of the literary magazine 
devoted to Slovak literature with 
participation of Slovak writer and 
psychiatrist Peter Hunčík and writer 
Uršuľa Kovalyk.
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A Kalligram irodalmi folyóirat 
szlovák különszámát a lap szerzői 
és szerkesztői Csehy Zoltán, 
Polgár Anikó, Benyovszky 
Krisztián és Beke Zsolt fordítók 
mutatják be.

Gabriela Magová és Eva 
Andrejčáková mutatják be 
a Revue svetovej literatúry folyóira-
tot, amely már több mint ötven 
éve publikálja külföldi szerzők 
fordításait. Főként prózával, 
költeményekkel, drámákkal, 
esszékkel foglalkozik, de recen-
ziókat is megjelentet. 

Az OPUS irodalmi folyóira-
tot, a Szlovákiai Magyar Írók 
Egyesületének lapját ami főképp 
szlovák és magyar irodalommal 
foglalkozik, bemutatja Hizsnyai 
Zoltán, költő, a lap főszerkesztője. 

A Szlovákiában megjelenő magyar 
nyelvű Irodalmi Szemle folyóirat 
szlovák tematikus számát Száz 
Pál, felelős szerkesztő és Szalay 
Zoltán, főszekesztő mutatják be. 

Zoltán Csehy, Anikó Polgár, 
Krisztián Benyovszky and Zsolt 
Beke. Authors, translators and 
editors introduce the special edition 
of the literary magazine Kalligram 
devoted to Slovak literature. 

Editors Gabriela Magová and 
Eva Andrejčáková present Revue 
svetovej literatúry, which for more 
than fifty years now has published 
translations of works by foreign 
authors. It is devoted especially to 
prose, poetry, drama and essays and 
offers reviews and cultural news.

The bi-monthly journal of the 
Society of Hungarian Writers in 
Slovakia and the two latest issues 
(40 and 41) with a selection from 
contemporary Slovak literature is 
presented by its editor-in-chief, poet 
Zoltán Hizsnyai.  

A Hungarian literary monthly 
journal appearing in Slovakia and 
the thematic edition devoted to 
Slovak literature is presented by 
responsible editor Pál Szász and 
editor-in-chief Zoltán Szalay. 

Kalligram

Revue svetovej 
literatúry

Világirodalmi magazin /
World Literature Review

OPUS

Irodalmi Szemle

A folyóiratokról bővebb 
információ a katalógus 170. 
oldalán található.

More about the magazines on the 
page 170. 
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Noran Matiné

Csatlakozzanak a „kusturicai“ road-
movie-hoz, és éljék át a gyönyörű 
roma lány történetét, akit apja elad az 
egyik barátjának, nézzék meg, hogyan 
tud ebből a csapdából kiszabadulni. 
A Fekete cipők fehér fűzővel című regényt 
a szerző, Víťo Staviarsky mutatja 
be. A könyv bemutatására a kiadó 
„K-európai történetek” című soroza-
tának részeként kerül sor.

A moderátor a Noran Kiadó főszerkesztője, 
Kőrössi P. József lesz. 

(Noran Libro Kiadó, SI) 

Noran Matinee

Set off on a ’Kusturica-like’ road movie 
and experience the story of a beautiful 
young Roma girl who is sold by her 
father to a friend, who then decides 
to earn money on her charms. Author 
Víťo Staviarsky is coming to present his 
novel Kale topanky (Lovely Pair of Shoes), 
which is being published in a Hungarian 
translation in the framework of a book 
series New Europe Stories.

Moderated by Jozsef P. Kőrössi, editor-in-chief at 
the publisher Noran. 

(Noran Libro Kiadó, SI)

Víťo Staviarsky 
(1960) 

Szombat /
Saturday 23. 4. 10.00 – 12.00 Márai terem /

S. Márai hall

Eredetileg hivatásos for-
gatókönyvíró, Kelet-Szlovákia 
történelméhez, nyelvéhez és 
multietnikus társadalmához szo-
rosan kötődő prózát ír. Az anyag-
ot ápolóként gyűjtötte, előbb egy 
pszichiátriai intézetben, később 
egy detoxikálóban. Magyarul 
Fekete cipők fehér fűzővel címen 
megjelenő regénye elnyerte az 
Anasoft litera irodalmi díjat, 
a könyvben a kelet-szlo vákiai 
romák egyszerű szerelmi szála 
fonódik össze az akciódús thrill-
errel. Bővebb információ a szer-
zőről és könyvről a katalógus 144. 
oldalán található.

Originally a professional 
screenwriter, writes prose strongly 
linked to eastern Slovakia, its 
history, language and multi-
ethnicity. He gathered material as 
an orderly in a psychiatric treatment 
centre as well as an orderly in an 
alcohol rehabilitation station. The 
novel Lovely Pair of Shoes, awarded 
the prestigious Anasoft Litera prize, 
joins a simple love story from the 
environment of eastern Slovakia 
Roma with an action thriller. More 
on the page 144. 
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Samko Tále: 
Könyv a temetőről

Komáromnak két szerző szer-
zett hírnevet: Jókai Mór és Samko 
Tále. Utóbbi álnév, mely Daniela 
Kapitáňová, írónőt rejti. A szerző 
44 évesen debütált rendkívül sikeres 
könyvével, mely magyar fordításban 
Samko Tále: Könyv a temetőről címmel 
jelenik meg. A fordítást a szerzővel 
közösen Parti Nagy Lajos mutatja be.

A moderátor Németh Zoltán, irodalomtudós 
lesz.

(Magvető Kiadó, SI, LIC)

Samko Tále’s 
Cemetery Book

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). Hungarian writer Lajos Parti Nagy 
and author Daniela Kapitáňová herself 
will present the Hungarian translation 
of it.

Moderated by literary scholar Zoltán Németh. 

(Magvető Kiadó, SI, LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 12.00 – 12.30 B1 stand /

Slovak stall

Író, színházi szakember és 
publicista, Samko Tále: Könyv 
a temetőről című regényé-
vel debütált, ami felkavarta 
a szlovák irodalmi életet. A kiváló 
szöveg viszonylag gyorsan utat 
talált a nagyvilágba is, Daniela 
Kapitáňová egyike a legtöbbször 
fordított szlovák szerzőknek. 
Bővebb információ a szerzőről és 
könyvről elérhető a katalógus 114. 
oldalán.

Writer, dramatist and journalist. 
She debuted with the novel 
Samko Tále’s Cemetery Book, which 
immediately caused a sensation 
on the Slovak literary scene. The 
brilliant text found also a path to 
the world relatively quickly, and 
Daniela Kapitáňová became one of 
the most translated writers from 
Slovakia. More on the page 114. 

Daniela Kapitáňová
(1956) 
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Magyar irodalom 
szlovák fordításban 

Milyen jellegzetességei vannak a 20. 
századi magyar irodalom szlovák 
nyelvre való átültetésének? Elegendő-e 
a lefordított könyvek száma, vagy több-
nek kellene lennie? A fordítókat, ki-
adókat és olvasókat egyaránt foglalkoz-
tató kérdésekre keressük a választ 
a magyar kultúra neves képviselőivel, 
irodalomtörténészekkel és kritiku-
sokkal, többek között Szegedy-Maszák 
Mihállyal, Szörényi Lászlóval és 
Grendel Lajossal. Szó lesz Kosztolányi 
Dezső, Hamvas Béla és Grendel Lajos 
műveinek szlovák fordításáról is, 
melyek a pozsonyi Marenčin PT Kiadó 
gondozásában jelennek meg.

A beszélgetést Karol Wlachovský, fordító, 
irodalomtudós és egyetemi tanár 
moderálja.

(LIC)

Hungarian Literature 
in Slovak Translation

What are the unique features of 
translating 20th century Hungarian 
literature into Slovak? Are there enough 
translated books or should there be 
more? You’ll find answers to the questions 
that worry not only translators but also 
publishers or readers in a discussion 
between major figures of Hungarian 
culture and literary historians and critics: 
academic Mihálly Szegedy-Maszák, 
professor László Szörényi, and writer 
Lajos Grendel. They will also talk about 
newly published Slovak translations of 
Dezső Kosztolányi, Béla Hamvas, and 
Lajos Grendel by the Bratislava publisher 
Marenčin PT.

Moderated by translator, literary scholar 
and educator Karol Wlachovský. 

(LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 13.00 – 13.30 B1 stand /

Slovak stall
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Tesztoszteron-
mentes irodalom?

Jana Juráňová és Uršuľa Kovalyk 
írónők ismertek arról, hogy nem rejtik 
véka alá a véleményüket. Prózájukban 
legtöbbször a patriarchális társada-
lom elnyomása alatt élő nőkkel 
foglalkoznak, akiknek beteljesület-
len élete tele van lemondásokkal, de 
időnként révbe érnek a szabadság, 
esetleg a boldogság kicsiny szigetén. 
Jana Juráňová Rendezetlen ügy című 
regényét és Uršula Kovalyk A hűt len 
nők utálják a tojást című próza kötetét 
Kiss Noémi, író és irodalomkritikus 
mutatja be. 

A beszélgetést moderálja Bolemant Lilla, 
fordító és újságíró.

(AB-ART Kiadó, Phoenix PT, SI, LIC)

Literature Without 
Testosterone?

Writers Jana Juráňová and Uršuľa 
Kovalyk are known for not holding back 
anything when they write. In prose they 
devote themselves especially to female 
protagonists who, mainly under pressure 
of a patriarchal society, live an unfulfilled 
life full of abandonment in which they 
occasionally find anchorage at small 
islands of freedom and happiness. 
Hungarian writer and literary critic 
Noémi Kiss introduces Hungarian 
translations of the novella Nevybavená 
záležitosť (Unsettled Business) by Jana 
Juráňová and the collection of stories 
Neverné ženy neznášajú vajíčka (Unfaithful 
Women Hate Eggs) by Uršuľa Kovalyk.

Moderated by translator and journalist 
Lilla Bolemant.

(AB-ART Publishing House, Phoenix PT, SI, LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 14.00 – 14.30 B1 stand /

Slovak stall
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1993-ban több munkatársával 
együtt létrehozta az Aspekt, femi-
nista kulturális, oktatási és kiadói 
szervezetet. Prózájának közpon-
ti motívuma az emberek közt 
kialakuló bensőséges kapcsolat, 
és a szeretet, minden formában 
és minőségben. A Rendezetlen 
ügy megírására Agneša Kalinová 
újságíró és filmkritikus család-
jának története ösztönözte, akivel 
készített egy sikeres interjúköte-
tet Mojich sedem životov (Hét életem 
volt) címmel. Bővebb információ 
a művekről elérhető a katalógus 
108. oldalán.

A nőírók 1989 után színre lépő 
irodalmi nemzedékének kie-
melkedő alakja. Történeteit 
szürreális képzelőerő, bizarr 
bonyodalmak és a női szexualitás 
ünneplése jellemzi. A Hűtlen nők 
utálják a tojást szórakoztató és 
provokáló novellák gyűjteménye, 
melyek megnevetettnek, erőt 
adnak, és néha talán felzaklatnak. 
Bővebben a szerzőről az a kataló-
gus 124. oldalán.

She founded in 1993 with several 
collaborators the feminist cultural, 
educational and publication 
organization Aspekt. The central 
subject of her prose works is the 
intimate relations between people 
and love in each of its forms and 
qualities. The impulse for writing 
the book Unsettled Business for the 
author 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). More on the 
page 108. 

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. The book Unfaithful Women 
Hate Eggs is a set of revealing, 
amusing and provocative stories 
which please, uplift and perhaps 
also arouse the reader. More on the 
page 124.

Jana Juráňová
(1957) 

Uršuľa Kovalyk
(1969) 
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Szlováknak lenni 
csodás...

A Tiszatáj irodalmi folyóirat közép- 
európai antológiáinak első, szlovák 
tárgyú darabját a kötet összeállítója 
Németh Zoltán, irodalomtudós, és 
a szerzők közül Daniela Kapitáňová 
és Michal Habaj mutatja be. 

A moderátor Csehy Zoltán, irodalomtudós 
és fordító, a beszélgetés vendégszereplői 
Polgár Anikó, Mészáros Tünde, György 
Norbert, Vályi Horváth Erika fordítók 
lesznek.

(Tiszatáj, SI, LIC)

Bővebb információ a katalógus 164. oldalán 
található.

Being Slovak 
Is Wonderfull...

The first edition of a series of books from 
the literary magazine Tiszatáj, devoted 
to the literature of Central Europe, will 
be presented by its compiler, literary 
scholar Zoltán Németh. The anthology 
of contemporary Slovak literature, titled 
Byť Slovákom je nádherné... (Being Slovak is 
Wonderful...) will be presented by Daniela 
Kapitáňová and Michal Habaj, two of the 
Slovak authors included in it. 

Literary scholar and translator Zoltán Csehy 
moderates and translators Anikó Polgár, 
Tünde Mészáros, Norbert György, Erika Vályi 
Horváth and others will present as guests.  

(Tiszatáj, SI, LIC)

More about the anthology on the page 164.

Szombat /
Saturday 23. 4. 15.00 – 15.30 B1 stand /

Slovak stall
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Írónő, színházi szakember és 
publicista. Samko Tále: Könyv 
a temetőről című könyvé-
vel debütált, amely az idős, 
mentálisan visszamaradott papír-
gyűjtő története. A kötet az egyik 
legtöbb nyelvre lefordított szlo-
vák könyv. Detektívregényekkel 
folytatta, további könyvei a Nech 
to zostane v rodine! (Maradjon 
a családban!) és Vražda v Slopnej 
(Gyilkosság Slopnában).

Költő, irodalomtudós és a „text 
generation“ neves képviselő-
je. Műveivel programszerűen 
megbontja a szerző és lírai én fel-
fogásának hagyományos módját.

Writer, dramatist and journalist. 
She debuted with the successful 
novel Samko Tále: Kniha o cintoríne 
(Samko Tále’s Cemetery Book) 
narrated in the language of 
a mentally backward collector of 
paper, which became the most 
translated Slovak book of its time. 
She continued with detective 
novels Nech to zostane v rodine! (Keep 
it in the Family!) and Vražda v Slopnej 
(Murder in Slopná). 

Poet, literary scholar and known 
representative of the so-called “text 
generation”. His work disrupts the 
traditional understanding of an 
authorial and lyrical subject. 

Daniela Kapitáňová
(1956) 

Michal Habaj
(1974) 
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A szlovák kérdés 
ma. Zárt vagy 
nyitott Szlovákia?

A szlovák kérdés ma című könyv válo-
gatás az elmúlt 25 év olyan írásaiból, 
amelyekben a szerzők a szlovák men-
talitás alapvető problémáira reflek-
tálnak, nemcsak politikai szemszög-
ből, hanem a magunkba zárkózás vagy 
világ felé nyitás örökös csatájának 
szempontjából is. A könyvről Martin 
Bútora és Martin M. Šimečka szerzők, 
valamint az esszékötet szerkesztője, 
Rudolf Chmel beszélgetnek. Bővebb 
információ a szerzőkről és a könyvek-
ről a katalógus 166. oldalán található.

A moderátor a Kalligram Kiadó igazgatója, 
Szigeti László lesz.  

(Kalligram Kiadó, SI, LIC) 

The Slovak Question 
Today. A Closed or 
Open Slovakia?

The book Slovenská otázka dnes (The Slovak 
Question Today) presents a selection of 
considerations and texts in which authors 
attempt to reflect the fundamental 
problems of Slovak thinking, not only 
political but in particular the ageless 
struggle of closing in on oneself or 
opening up to the world, and what 
sort of character should Slovak society 
have. Authors Martin Bútora, Martin 
M. Šimečka and anthology editor Rudolf 
Chmel will discuss the book. More about 
the book on the page 166.

Moderated by director of the Kalligram publishing 
house László Szigeti. 

(Publisher Kalligram, SI, LIC) 

Szombat /
Saturday 23. 4. 16.00 – 16.30 B1 stand /

Slovak stall

Szlovák politikus, a Szlovák 
Köztársaság kormányának volt 
kisebbségügyi miniszterelnök-he-
lyettese, irodalomtudós, egyetemi 
tanár. Csehszlovákia magyaror-
szági nagykövete, majd Szovákia 
kulturális minisztere, később 
a Szlovák Köztársaság Nemzeti 
Tanácsának képviselője volt.

Slovak politician, former vice-
chairperson of the Slovak 
Government for minorities, 
a professor, university educator 
and literary scholar. In the past 
he worked as the Czechoslovak 
ambassador in Hungary, as Minister 
of Culture and as member of 
parliament at the Slovak National 
Council.Rudolf Chmel

(1939) 
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Szlovák szociológus, író, főiskolai 
tanár és diplomata. Csehszlovákia 
1968-as megszállását követően 
illegalitásban tevékenykedett. 
A rendszerváltás után az Egyesült 
Államok szlovák nagykövete volt. 

Filozófus édesapja a Charta 77 
egyik szlovák aláírója, neves 
ellenzéki volt, ezért ő nem tanul-
hatott tovább. 1989-ig dolgozott 
mint ápoló, eladó, úszómester, 
fűtő, stb, később újságíró, lapszer-
kesztő lett, a SME című szlovák 
napilap majd a Respekt című cseh 
hetilap főszerkesztője volt. Dzsinn 
című regénye magyarul is meg-
jelent a Kalligram kiadónál. 

1975-1989 között szerkesz-
tőként és dramaturgként dol-
gozott. 1989 novemberében 
alapító tagja volt a Független 
Magyar Kezdeményezésnek 
és a Nyilvánosság az erőszak 
ellen újonnan létrejövő poli-
tikai szervezet Koordinációs 
Központjának. 1991-től 
a Kalligram Kiadó vezetője, 
ami szlovák és külföldi szerzők 
színvonalas műveinek kiadásával 
foglalkozik.

Slovak sociologist, writer, university 
professor and diplomat. After the 
occupation of Czechoslovakia by the 
forces of the Warsaw Pact countries 
in 1968 he was intensively involved in 
Slovak dissent. After the revolution 
he worked as the Slovak ambassador 
in the United States of America. 

Journalist and writer. He grew 
up in the family of a philosopher, 
a well-known dissident during the 
communist regime. For this reason 
he was not permitted to have any 
university education. Before 1989 he 
had a range of occupations (hospital 
orderly, salesman, lifeguard, stoker 
and others). After Velvet Revolution 
he was editor-in-chief of newspaper 
SME and a journalist in Czech 
weekly Respect. He is author of the 
collection of novellas Džin (Gin).

He worked in the years 1975 to 
1989 as an editor and dramatist. 
In November 1989 he became 
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). 
From 1991 he has been head of the 
Kalligram publishing house, which 
publishes books of high-quality 
Slovak and world authors.

Martin Bútora
(1944)

Martin M. Šimečka
(1957) 

László Szigeti
(1949)
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A Kalligram 
kiadó bemutatja

A Kalligram kiadó legújabb könyveinek 
szerzői közül Pavel Vilikovskýt Závada 
Pál, Peter Juščákot Szilágyi Ákos, 
Ballát Németh Gábor mutatja be.

A beszélgetést Csehy Zoltán, költő, műfordító, 
irodalomtudós, a Kalligram folyóirat egyik 
szerkesztője moderálja, közreműködnek 
a fordítók: Garajszki Margit, Polgár Anikó 
és Dobry Judit.

 

(Kalligram Kiadó, SI, LIC) 

Exceptionally Good 
by Kalligram

Three excellent Slovak writers presented 
by three prominent Hungarian authors. 
Pavel Vilikovský introduced by Pál Závada, 
Peter Juščák by Ákos Szilágyi, Balla by 
Gábor Németh.

Moderated by literary scholar and translator Zoltán 
Csehy, with guests writer and translator Margit 
Garajszki, translator Judit Dobry, and literary 
scholar Anikó Polgár.  

(Kalligram Publishing House, SI, LIC) 

Szombat /
Saturday 23. 4. 17.00 – 18.00 Osztovits terem /

Osztovits hall

A szlovák posztmodern irodalom 
képviselője, a legjelentősebb és 
legtöbb díjat nyert kortárs szlo-
vák prózaírók egyike. Kétszer is 
elnyerte az Anasoft litera fődíját. 
Esszéisztikus prózát ír, a történet-
nél jobban érdekli az elbeszélés 
és a nyelv határainak feszegetése. 
A szerelemnek több fajtája is meg-
jelenik műveiben. Az, amelyikről 
az Első és utolsó szerelem elbe-
szélései szólnak, különleges, nem 
szokványos formájukat tárja az 
olvasók elé. Bővebben a katalógus 
154. oldalán.

A representative of Slovak 
postmodern literature and one of 
the most exceptional and highly 
reputed contemporary Slovak prose 
writers – thus far the only two-time 
winner of the prestigious Slovak 
literary prize Anasoft Litera. His 
prose works are notable for their 
essayistic elements, and more 
than the story he is interested in 
the narration itself and examining 
the borders of language. There are 
many types of love and that which is 
examined in his novel Prvá a posledná 
láska (First and Last Love) does not 
wholly correspond with the idea 
that usually fits with this word. More 
on the page 154.

Pavel Vilikovský 
(1941) 
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Publicista és prózaíró. Jelenleg 
a Nemzeti Emlékezet Intézetében 
dolgozik, és a Pamäť národa 
(Nemzeti Emlékezet) folyóirat 
főszerkesztője. Az ...és ne feledd 
a hattyúkat! című könyvével 2015-
ben az Anasoft litera szlovák iro-
dalmi díj jelöltje volt. Bővebben 
a katalógus 112. oldalán.

Egyike a legeredetibb 
jelenségeknek a kortárs iroda-
lom palettáján. Abszurd no-
velláiról ismert, amikben az 
elmagányosodott furcsa egyének 
képtelenek a többi emberi lénnyel 
kapcsolatot létesíteni. A szerző, 
Kafkához hasonlóan, hivatal-
nokként dolgozik. Az apa nevében 
című elbeszélésben a szerző 
a családnak – a társadalom leg-
kisebb egységének, ami szerinte 
valójában csupán egymás iránt 
közömbös egyének együttélése 
– szükséges vagy szükségtelen 
voltát kutatja. Bővebben a kataló-
gus 98. oldalán.

Journalist and prose writer. At 
present he works at the Institute 
of National Memory as editor-
in-chief of the magazine Pamäť 
národa (National Memory). He was 
nominated for the prestigious 
literary prize Anasoft Litera 2015 
for his book ...a nezabudni na labute! 
(...And Don´t Forget the Swans!) More 
on the page 112. 

One of the most original phenomena 
on the contemporary Slovak literary 
scene. He is known for his absurd 
stories with the whole pleiad 
of lonely, alienated and strange 
individuals incapable of forming 
relations with other human beings. 
The author works, as Franz Kafka 
once did, as a civil servant. In the 
novel V mene otca (In the Name of 
the Father) he tried to express his 
view on the necessity or lack of 
necessity of the family as the basic 
cell of society, when reality compels 
mutually indifferent individuals to 
live together. More on the page 98.

Peter Juščák
(1953) 

Balla
(1967) 
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Sokszínű városaink

A budapesti Szlovák Intézet igazgatója, 
Hushegyi Gábor ismerteti a Sokszínű 
városaink című antológiát, húsz szlo-
vákiai szerző szépirodalmi, publicista 
és esszészövegének gyűjteményét, 
melyek különféle módon ragadják 
meg a szlo vák városok soknemzetiségű 
történelmét és atmoszféráját. A szöve-
gek szerzői a városok szülöttjei, neves 
családok tagjai, vagy olyan személyek, 
akik hosszú ideig éltek a városban 
és foglalkoztak a kollektív emlékezet 
ápolásával: írók, történészek, etnográ-
fusok és újságírók. A könyvet bemutat-
ja és bevezeti Szigeti László a magyar 
és szlovák kulturális és társadalmi 
élet neves képviselőjének, Rudolf 
Chmelnek a közreműködésével, je-
len lesz Pavel Vilikovský, Daniela 
Kapitáňová és Peter Kerekes, a kötet 
szerzői közül.

A beszélgetést moderálja a Szlovák Intézet 
igazgatója, Hushegyi Gábor. 

(Kossuth Kiadó, SI, LIC)

A könyvről további érdekességeket találhat 
a katalógus 162. oldalán.

Our Colorful Cities 

Anthology Naše pestrofarebné mestá (Our 
Colorful Cities) consists of literary, essaystic 
and journalistic texts by twenty authors 
who in various ways capture the history 
and genius loci of selected Slovak towns. 
The authors of the essays are mostly 
enlightened natives, often members 
of prominent families or people who 
lived in their town for a long time and 
devoted themselves to treatment of the 
collective memory: writers, historians, 
ethnographers and journalists. The book 
is introduced and presented by László 
Szigeti together with a known personality 
of cultural-social life in Hungary and in 
Slovakia by Rudolf Chmel and by authors 
of the book Pavel Vilikovský, Daniela 
Kapitáňová and director Peter Kerekes. 

Moderated by the director of the Slovak Institute 
Gábor Hushegyi. 

(Kossuth Publishing House, SI, LIC)

More about the book on the page 162.

Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 – 18.30 B1 stand /

Slovak stall
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Egy mámoros 
lengyel és két 
sokkoló szlovák 

A Typotex Kiadó friss közép-eu-
rópai regényeit mutatja be Krasztev 
Péter, fordító a szerzők Szczepan 
Twardoch (Morfium), Ondrej Štefánik 
(Ujjatlan város) és Jaroslav Rumpli 
(Gabonakörök) közreműködésével. 

An Intoxicating 
Polish Novel and 
Two Shocking Slovak 
Novels 

A presentation of three newly-published 
central European novels, issued by 
Typotex publishing house: Morphine 
(Morfium) by Szczepan Twardoch, 
Fingerless Town (Bezprsté mesto) by Ondrej 
Štefánik, and Crop Circles. A Short History of 
Death Metal (Kruhy v obilí. Krátke dejiny death 
metalu) by Jaroslav Rumpli. Presented by: 
translator Péter Krasztev

Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 – 19.00 Supka Géza terem /

Supka Géza hall



42

Receptek Peter 
Pišťanek családi 
örökségéből 

A szombati nap zárásaként kóstolják 
meg az Egy szlovák vendéglős kedvenc 
receptjei alapján készülő specialitásokat. 
A szlovák szerző, Peter Pišťanek 
kötete irodalmi szakácskönyv.
Moderálja Péterfy Gergely, író. 

(Kossuth Kiadó, SI, LIC)

Recipes from 
the Family Archive 
of Peter Pišťanek 

Finish Saturday’s programme with 
a delicious speciality and presentation of 
the cook book Recepty z rodinného archívu 
(Recipes from the Family Archive) by the 
renowned Slovak writer Peter Pišťanek. 

Moderated by the Hungarian writer Gergely Péterfy. 

(Kossuth Publishing House, SI, LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 19.00 – 19.30 B1 stand /

Slovak stall

Az író a legolvasottabb és legtöbb 
nyelvre fordított szlovák szerzők 
közé tartozik, művei alapján 
több film is készült. Kivételes 
volt, hiszen elsőként reflektált 
a rendszerváltást követően 
kialakult társadalmi helyzetre, 
illetve az irodalom új típusát hoz-
ta lértre, a klasszikus és kiszorí-
tott műfajok kombinálásával. 
Részletes leírásért a könyvről és 
a szerzőről lapozzon a katalógus 
136. oldalára.

Writer who ranks among the most 
read and most translated Slovak 
authors, and several films have been 
made from his work. He excelled 
in being the first to reflect the 
relations in post-revolution society 
and was also able to offer a new 
type of literature founded on an 
original combination of “classic” 
and peripheral genres. Find a more 
detailed description of the book and 
its author on the page 136.

Peter Pišťanek 
(1960 – 2015)
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Szlovák szerzők 
dedikálnak

Zárja velünk a Könyvfesztivál szom-
bat estéjét egy pohár bor kíséretében, 
s közben dedikáltassa új könyveit. 

Autographs from 
Slovak Authors 

Round off the festival evening with light 
refreshments, a goblet of wine and have 
your new books signed.

Szombat /
Saturday 23. 4. 19.30 B1 stand /

Slovak stall
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27, avagy a halál 
teszi a művészt: 
Alexandra Salmela

Kurt Cobain, Brian Jones, Jim 
Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix és 
sokan mások váltak a Klub 27 tagjaivá, 
csillagok, akik éppen azelőtt hunytak 
el, mielőtt halhatatlanná váltak volna, 
vagyis 27 évesen. Alexandra Salmela 
regényének főhőse is a hírnév és a hal-
hatatlanság után vágyódik. Az előbb 
Finnországban, majd Szlovákiában is 
sikerkönyvvé váló kötetről és Salmela 
magyarul is megjelenő gyerek-
könyveiről a szerzővel és fordítóival, 
Bába Laurával és Polgár Anikóval 
Karafiáth Orsolya, író beszélget. 

(Scolar Kiadó, SI, LIC) 

27 or Death Makes 
the Artist: Alexandra 
Salmela 

Kurt Cobain, Brian Jones, Jim Morrison, 
Janis Joplin, Jimi Hendrix and many 
others became a part of the 27 Club: 
stars who died shortly after reaching the 
age of immortality, that is 27 years old. 
The heroine of the novel by Alexandra 
Salmela desires fame and immortality. 
Hungarian writer Orsolya Karafiáth 
and the novel’s translator Laura Bába will 
speak with the author about her book, 
which first became a best seller in Finland 
and only after in Slovakia and about her 
books for children with translator Anikó 
Polgár.

(Scolar Kiadó Publishing House, SI, LIC) 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 – 11.30 B1 stand /

Slovak stall

Az írónő elnyerte a Helsingin 
Sanomat napilap díját, és jelölték 
a „Finlandia“ irodalmi díjra is, 
mindezt annak ellenére, hogy 
nem finn állampolgár. Ezt 
követően könyvét lefordították 
szlovák nyelvre is, amivel az 
Anasoft litera szlovák irodalmi 
díj finalistája volt. Bővebb in-
formációt a szerzőről és a könyv-
ről a katalógus 140. oldalán talál.

She was the first person ever 
with non-Finnish citizenship to 
be awarded the prize of the daily 
newspaper Helsingin Sanomat as 
the novelistic best debut and was 
also nominated for 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. More on the page 140.

Alexandra Salmela
(1980) 
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Lettre és 
L´Harmattan matiné

A Magyar Lettre európai kulturá-
lis folyóirat 100. száma a kortárs 
szlovák irodalmat is elhelyezi az 
európai térben és időben szerzői, 
Ilma Rakusa, Németh Gábor és 
a L’Harmattan kiadónál új kötetekkel 
jelentkező, a Lettre-ben is sokat pub-
likáló szlovák írók, Zuska Kepplová, 
Veronika Šikulová, Jana Beňová 
közreműködésével.

A bemutatót moderálja Karádi Éva, szerkesztő 
és Csordás Gábor, a lap volt kiadója.

(Lettre, L‘Harmattan Kiadó, SI, LIC)

Lettre and 
L´Harmattan Matinee

A presentation of three thematic editions 
of the European cultural magazine Lettre 
International, which systematically maps 
contemporary Slovak literature, and the 
Hungarian publisher L´Harmattan. Guests 
at the event will be Zuska Kepplová, 
Veronika Šikulová, Jana Beňová, Ilma 
Rakusa and writer Gábor Németh. 

Moderated by editor-in-chief of Lettre 
Intrernationale Éva Karádi together with 
its publisher Gábor Csordás.  

(Lettre, L’Harmattan Publishing House, SI, LIC)

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 – 12.00 Osztovits terem /

Osztovits hall

Zuska Kepplová
(1982) 

Az írónő az úgynevezett „expa-
tovská“ próza, az újkori nomád 
próza generációjának képviselő-
je, amely az új társadalmi 
feltételekkel együtt alakult ki. 
Legfőbb témája a szülőföldtől 
való eltávolódás, az otthon 
keresésének problémája, az 
elidegenedés érzése, érzelmek 
nélkülözése, de az újonnan 
megszerzett szabadság érzése is 
megjelenik a külföldön szeren csét 
próbáló fiatalokról szóló írásai-
ban. Bővebben a katalógus 116. 
oldalán.

Representative of so-called “expat” 
prose: prose of the generation 
of new-age nomads which has 
arisen as a result of new social 
circumstances. Its primary subject is 
the problem of searching for a home 
in consequence of a longer-term 
stay away from home—the feeling of 
alienation, emotional hardship, but 
also euphoria from a newly acquired 
freedom. More on the page 116.
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A legjelentősebb szlovákiai 
irodalmi díj, az Anasoft litera 
többszörös döntőse és 2015-ös 
nyertese. Műveiben gyakran az 
élet problematikus kérdéseit vitat-
ja. Műveinek témája legtöbbször 
a családja és a történetük. 
Novellái és elbeszélései a Kis-
Kárpátok festői szépségű bor-
vidékein játszódnak. Mint író 
tehetségesen cseréli a narratív 
stílusát, váltogatva a komoly 
elbeszélést a tréfással, az olvasót 
egyenrangú társnak tekintve. 

Jana Beňová prózája a szerző 
intim  élményvilágát mutatja 
be: szentimentalizmus nélkül 
vall szerelmekről, emóciókról, 
félelmekről, vágyakról és szo-
rongásokról, de a mindennapok 
valóságáról is (Café Hyena).

Writer, who has been several times 
a finalist and is the latest winner of 
the most prestigious annual literary 
prize in Slovakia, Anasoft Litera. In 
her work she often comes to terms 
with the problematic sides of life. 
She often focuses on the subject of 
her own family and its history. Her 
stories and novellas are located in 
the picturesque wine country in the 
foothills of the Little Carpathian 
Mountains. The author shows great 
skill in switching between narrative 
styles, oscillating between a serious 
and witty tone and treating the 
reader as an equal partner. 

Laureate of the Prize of the 
European Union for literature for 
2012. She received it for her book 
Café Hyena. Plán odprevádzania (Café 
Hyena. Seeing People Off). She has 
also twice been a finalist in the 
prestigious literary prize Anasoft 
Litera. Frequent subjects of her 
prose are relationships, loneliness, 
flight, seeking happiness and sense 
in a comfortless world. She likes to 
experiment with language. Jana Beňová

(1974) 

Veronika Šikulová
(1967) 
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Az ötödik 
hajó Monika 
Kompaníkovával

Monika Kompaníková kallódó fiat-
alokról szól könyve, Az ötödik hajó 
a Kalligram kiadónál, Mélytengeri 
mesék című gyerekkönyve a Naphegy 
kiadónál jelenik meg Pénzes Tímea 
fordításában. A bemutatón köz-
reműködik Tóth Krisztina író.

Az írókkal és a fordítóval Lovász Andrea, 
a Papírhajó című gyermekirodalmi lap 
szerkesztője beszélget.

(Kalligram Kiadó, Naphegy Kiadó, SI, LIC)

The Fifth Boat with 
Monika Kompaníková

The book Piata loď (The Fifth Boat) by 
Monika Kompaníková is being published 
in Hungarian translation. Together with 
Hungarian writer Krisztina Tóth and 
translator Timea Pénzes, she will perhaps 
discuss why the main subject of her book 
is human loneliness and dispossession.

Moderated by Andrea Lovász, editor of the 
children’s magazine Papirhajo.  

(Kalligram Publishing House, Naphegy Publishing 
House, SI, LIC)

Monika 
Kompaníková
(1979) 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 12.00 – 12.30 B1 stand /

Slovak stall

A pozsonyi Képzőművészeti 
Egyetemen diplomázott festészet 
és grafika szakon. Az Anasoft 
litera szlovák irodalmi díj ki-
tüntetettje. Hősei a külvilágtól 
mind térben, mind társadalmi lag 
elszigeteltek, gyakran érzelmileg 
megsebzettek. Az ötödik hajó 
című könyv a 12 éves Jarka törté-
netét meséli el, aki a külvárosban 
él nagyon fiatal édesanyjával. 
A lányt a szeretet és figyelem 
hiánya gyötri. Egy nap a járdán 
magához vesz egy babakocsit, 
benne a 6 hónapos ikrekkel. Az 
írónő műveiről bővebben a a kata-
lógus 118. oldalán olvashat.

She studied painting and graphic 
arts at the Academy of Fine Arts 
and Design in Bratislava and is 
a laureate of the prestigious Anasoft 
Litera prize. The characters in her 
work live in social isolation from 
the outside world and often a child 
protagonist is involved, growing up 
in the emotionally vulnerable world 
of adults. In the book The Fifth Boat 
she describes the story of twelve-
year-old Jarka, who lives in a suburb 
with her very young mother. The 
girl suffers from a lack of love and 
attention. One day she runs off with 
a pram she finds on a pavement with 
six-month-old twins inside. More on 
the page 118.
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A költészet röpke 
pillanata 

Vasárnap a költészet is teret kap, 
a Gyalogösvények a magasba – Nyolc 
(tegnapi és mai) szlovák költő Tóth László 
válogatásában és fordításában című 
antológia bemutatóján Tóth László 
mellett a szerzők közül közreműködik 
Mila Haugová, Ivan Štrpka és Michal 
Habaj.

A beszélgetést Váradi Péter, költő, a L´Harmattan 
kiadó főszerkesztője moderálja 

(L´Harmattan Kiadó, SI, LIC)

Az antológiáról és a szerzőkől bővebb 
információ a katalógus 160. oldalán 
található.

A Sunday Moment 
of Poetry

“A Sunday Moment of Poetry“ with Slovak 
authors Mila Haugová, Ivan Štrpka 
and Michal Habaj, whose work is a part 
of the newly published anthology of 
Contemporary Slovak Poetry Chodníky do 
výšav (Pathways to the Heights). Anthology 
compiler László Tóth will present the 
book. 

Moderated by Péter Váradi, poet and editor at the 
publisher L´Harmattan.  

(L´Harmattan Publishing House, SI, LIC)

More on the page 160. 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 – 13.30 B1 stand /

Slovak stall
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Egyike a legkiemelkedőbb és 
legtöbbször fordított költőknek. 
Munkásságának jelentős része 
20. századi szerzők verseinek 
fordítása (S, Plath, I. Bachman, 
E. Lasker-Schüler, P. Celan és 
mások). Műveinek fő témája 
a nő és férfi közti kapcsolat, az 
emancipáció, erotikus szerelem, 
a kapcsolatok törékenysége és 
széthullása. A női költészetet spi-
rituális irányba vitte, miközben 
megtartotta az érzelmek kifejezé-
sének szabadságát. 

Költészetében evidens módon 
jelenik meg a költő egzisz-
tenciális érdekeltsége a világ 
körforgásában. Utolsó kötetei-
ben a posztmodern, a megannyi 
technológiai és kommunikációs 
lehetőségben bővelkedő világ tár-
sadalmának fokozatos értékvesz-
tésére reflektál.

Költő, modern és avangard 
szlovák irodalommal foglalkozó 
irodalomtudós és a „text gene-
ration“ neves képviselője. Mint 
költő szubverzív módon dolgo-
zik a szerző fogalmával, illetve 
ennek gender-misztifikálásával. 
Műveivel programszerűen meg-
bontja a szerző és lírai én megér-
tésének hagyományos módját.

One of the outstanding talents 
of Slovak women’s poetry. She 
is one of the most translated 
Slovak poets. Notable part of her 
works are translations of poems 
from authors of the 20th century 
(S. Plath, I. Bachmann, E. Lasker-
Schüler, P. Celan a i.). Key themes 
of her poems are relationship 
between man and woman, 
emancipation, erotic love, as well as 
fragility of relationships and their 
disintegration. She pushed women’s 
poetry towards spirituality without 
abandoning outspoken expression 
of feelings.

In the poetry of the author 
a temperamental interest in how 
the world works is evident. In his 
latest collection he mainly reflects 
the loss of values in a postmodern 
society saturated with technology 
and communication opportunities.

Poet and literary scholar; 
specializing in modern and avant-
garde Slovak literature. He is a 
representative of the so-called “text 
generation”. He works subversively 
with the category of the author, 
or with its gender mystification. 
His work disrupts the traditional 
understanding of an authorial and 
lyrical subject. . 

Mila Haugová
(1942) 

Ivan Štrpka
(1944) 

Michal Habaj
(1974) 
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Modern és  
kortárs szlovák  
prózaantológiák

A Modern dekameron sorozatban 
megjelenő antológia 20. századi 
szlovák írók novelláit tartalmazza, 
Marta Součková, irodalomtörténész 
összeállításában. A férfi, nő, gyerek. 
Mai szlovák történetek antológiában 
pedig 21. századi szlovák szerzők 
művei olvashatók, Radoslava Passia, 
irodalomtudós összeállításában.

A szerkesztők mellett a bemutatón résztvesz 
Dušan Dušek, Peter Balko, Jana Beňová, 
Víťo Staviarsky, Uršuľa Kovalyk, Marek 
Vadas és Balogh Magdolna. A beszélgetést 
a Noran kiadó vezetője, Kőrössi József P. 
moderálja. 

(Noran Libro Kiadó, SI, LIC)

Modern and 
Contemporary Slovak 
Prose Anthologies

An anthology of stories by Slovak authors 
from the 20th century titled A Modern 
Decameron, compiled by literary critic 
Marta Součková, and an anthology 
of stories by Slovak contemporary 
authors, titled Man, Woman, Child from 
literary scholar Radoslav Passia, will be 
presented by their compilers.

Writer Dušan Dušek, Peter Balko, Jana Beňová, 
Víťo Staviarsky, Uršuľa Kovalyk, Marek 
Vadas and Balogh Magdolna will be guests. 
Moderated by József P. Kőrössi, head of the 
Noran Libro publishing house.  

(Noran Libro Publishing House, SI, LIC)

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.30 – 14.30 Márai terem /

S. Márai hall
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Elismert szlovák irodalomtudós, 
és a Na hranici. Slovenská liter-
atúra a východokarpatský hraničný 
areál (A határon. A Keleti-Kárpátok 
térségének irodalmáról) és Hľadanie 
súčasnosti. Slovenská literatúra zači-
atku 21. storočia (A jelen keresése. 
A szlovák próza a 21. század elején) 
monográfiák szerzője. Az általa 
összeállított kortárs antológiá-
ba olyan szerzők kerültek be, 
mint 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 
és Marek Vadas. 
158. old.

Recognized Slovak literary scholar 
and author of the monograph 
Na hranici. Slovenská literatúra 
a východokarpatský hraničný areál 
(On the Border: Slovak Literature 
and the Eastern Carpathian Region) 
and Hľadanie súčasnosti. Slovenská 
literatúra začiatku 21. storočia 
(Searching for the Present: Slovak 
Literature at the Start of the 21st 
Century). In the anthology Man, 
Woman, Child (Slovak Contemporary 
Stories), which he compiled and 
which is now being published in 
Hungarian, 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 are represented. More 
on the page 158.

Irodalomkritikus, számos 
irodalomtudományi publikáció 
szerzője, az újvidéki egyetem szlo-
vakisztika tanszékének szlovák 
irodalom professzora. Foglalkozik 
irodalomkritikával, a két 
világháború közti és a rendszer -
váltás utáni szlovák irodalommal. 
Az általa összeállított Modern 
dekameron: Huszadik századi no-
vellák antológiában olyan szerzők 
kaptak helyet, mint Milo Urban, 
Dobroslav Chrobák, Jozef 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 és Milan Zelinka. 
156. old.

Literary critic, author of many literary 
publications and a professor of 
Slovak literature at the Department 
of Slovakism in Novi Sad, Serbia. She 
specialises in literary criticism, Slovak 
inter-war literature and literature 
after 1989. In the anthology of Slovak 
authors of the 20th century titled 
Modern dekameron (Slovak Stories from 
20th Century), which she compiled 
and which is now being published 
in Hungarian, authors Milo Urban, 
Dobroslav Chrobák, Jozef 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 and Milan Zelinka are all 
represented. More on the page 156. 

Radoslav Passia
(1977) 

Marta Součková
(1963) 
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2014-ben debütált Anno, Losoncon 
című prózakötetével, ami 
szülővárosához, Losonchoz 
kötődik. A könyv az Anasoft 
litera irodalmi díj döntőse volt, 
ahol elnyerte a közönségdíjat. Az 
Európai Elsőkönyves találkozó 
szlovák résztvevője a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon.

He debuted in 2014 with his 
collection of stories Vtedy v Lošonci. 
Via Lošonc (Once in Lošonc. Via Lošonc), 
which is linked to his native town 
of Lučenec. The book was among 
the finalists for the prestigious 
literary prize Anasoft Litera, where it 
obtained the reader’s prize.  Slovak 
participant of the European First 
Novel Festival at the Budapest 
International Festival.

Színházi dramaturg szakon 
végzett a pozsonyi Zene – és 
Színházművészeti Főiskolán. 
Irodalmi világát egyértelműen 
meghatározza valós élete. 
Szabadon állítja össze az (átélt, lá-
tott vagy hallott) eseményeket és 
történeteket, apró megfigyelése-
ket, észrevételeket. A lírizáló 
próza képviselői között tartják 
számon.

She studied theatrical drama at 
the Academy of Performing Arts 
in Bratislava. The literary world of 
the author is clearly determined by 
her real life. She freely composes 
from incidents and stories (whether 
experienced, heard or seen) 
and detailed perceptions and 
observations which the author freely 
thinks through and develops. 

Az olvasók körében különösen 
népszerű prózaíró, költő, 
gyermek és ifjúságirodalom 
és rádiójátékok szerzője, for-
gatókönyvíró, a pozsonyi Zene- 
és Színházművészeti Főiskola 
dramaturg és szövegkönyvíró 
tanszékének oktatója. Műveiben 
újra és újra visszatér gyerek- és 
serdülőkorához. 

Exceptionally popular prose 
writer amongst readers, as well as 
a poet and author of radio plays, 
literature for children and youth, 
film screenplays and for many years 
an educator at the Department of 
Dramatics and Screenwriting at 
the Academy of Performing Arts in 
Bratislava. In his work he repeatedly 
returns to his childhood and 
growing up.

Peter Balko
(1988) 

Jana Beňová
(1974) 

Dušan Dušek
(1946) 
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Prózaíró, költő, a Hajléktalanok 
Színházának rendezője, és színhá-
zi dramaturgja. Kovalyk kitartóan 
tematizálja a női identitást 
a férfiak erőszakosságának, 
a nők szexualitásának, a nők 
közti barátság, az anyaság és a há-
zasság motívumait ábrázolja.

Prose writer, poet, director 
and theatrical dramatist at the 
Divadlo bez domova (Theatre 
without a Home). Kovalyk urgently 
thematicizes the female identity, 
shapes gender differences, mainly 
with motifs of male violence, female 
sexuality, friendship among women, 
motherhood and marriage.

Eredetileg hivatásos for-
gatókönyvíró, Kelet-Szlovákia 
történelméhez, nyelvéhez és 
multietnikus társadalmához 
szorosan kötődő prózát ír. 
Történeteinek főszereplői 
legtöbbször a társadalom pe-
remén élő emberek.

Originally a screenwriter by 
profession, writes prose strongly 
linked to eastern Slovakia, its 
history, language and multi-
ethnicity. The characters of his 
stories are usually people on the 
margin of society.

A posztmodern és a dekonstruk-
ció jellegetes vonásait hordozó 
Malý román című regényével debü-
tált, amelyben kortársait szólí-
totta meg. Következő két könyvét 
Eman Erdélyivel együtt írta. 
Legsikeresebb a könyve A gyógyító 
című novelláskötet, amiért 2007-
ben elnyerte az Anasoft litera dí-
jat. A könyv szorosan kapcsolódik 
az Afrikában tett hosszabb-rövi-
debb látogatásaihoz és klasszikus 
példája a szerelemről, árulásról, 
reményről és halálról szóló törté-
neteknek. Rozprávky z čiernej Afriky 
címmel gyerekkönyvet is adott ki.

Writer who has received numerous 
prestigious awards for his books, 
including the Literary Foundation 
Prize for his collection of stories 
entitled Malý román (A Short Novel) 
and the Bibiana Prize for the best 
and Most Beautiful Children’s Book 
of the year for his Rozprávky z čiernej 
Afriky (Folk Stories from Black Africa). 
His book Liečiteľ (Healer) won him 
the prestigious literary award 
Anasoft Litera in 2007. Over the 
years, he has visited Africa several 
times, with long-term stays in the 
central and western portions of the 
continent. 

Uršuľa Kovalyk
(1969) 

Víťo Staviarsky
(1960) 

Marek Vadas
(1971) 
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K 4 Irodalmi Kabaré 

Garajszki Margit bemutatja a K 4 
Irodalmi szalon elnevezésű projektet, 
melynek keretén belül a V4 országok-
ban párhuzamosan jelennek meg 
művek. Vendégei lesznek Silvester 
Lavrík (SK), Júlia Urdová (SK), Petr 
Minařík (CZ) a Tomasz Grabiński (PL).

A beszélgetést moderálja Garajszki Margit író 
és műfordító.

(K4 projekt, LIC) 

Literary Cabaret K4 

Margit Garajszki presents the project 
K4 Literary salon, in the scope of 
which different works have already 
been published concurrently in the V4 
countries. Guests are Silvester Lavrík 
(SK), Júlia Urdová (SK), Petr Minařík (CZ), 
and Tomek Grabiński (PL)

Moderated by author and translator 
Margit Garajszki.  

(K4 project, LIC) 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 15.00 – 15.30 B1 stand /

Slovak stall

Próza- és drámaró, rendező, pub-
licista, képzőművész, gyermek-és 
ifjúsági irodalmi művek szerzője. 
Számos díj kitüntetettje, Zu (2011) 
című regényét jelölték az Anasoft 
litera irodalmi díjra. 

Prose writer, dramatist, director, 
radio writer, journalist, artist, 
author of literature for children and 
youth. He is a laureate of several 
prizes, and was nominated for the 
prestigious Anasoft Litera prize for 
the novel Zu (2011). 

Silvester Lavrík
(1964) 
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A brácsaművész a kassai konzer-
vatóriumban és a pozsonyi 
Színház- és Filmművészeti 
Főiskola zenei szakán végzett. 
A Szlovák Rádió Szimfonikus 
Zenekarának tagja volt, 
a Comenius Egyetem Pedagógiai 
Karának Zenei Tanszékén is te-
vékenykedett. Garajszki Margittal 
megalapították a Kempelen 
Biomatic Orchestra együttest, me-
lynek keretében színpadra vitték 
a Bartók és a fából faragott király-
fi című táncos és zenei betétek-
kel tarkított előadást, valamint 
a Pozsonyi Kabaré elnevezésű 
koncertet. Jelenleg a Bécsi Városi 
Magánkonzervatórium hallgatója.

Graduated in viola playing at the 
Košice Conservatory and at the 
Academy of Performing Arts in 
Bratislava. She has been a member 
of the Slovak Radio Symphony 
Orchestra. Together with Margit 
Garajszki she founded Kempelen 
Biomatic Orchestra. Currently 
she is studying viola playing at 
Konservatorium Wien Privatuniversität.

A Větrné mlýny cseh kiadó társtulaj-
donosa, a RozRazil kulturális 
lap főszerkesztője, a „Měsíc 
autorského čtení“ közép-európai 
irodalmi fesztivál fődramaturg-
ja, és szerzőként irodalommal 
foglalkozó televíziós.

He is a co-owner of the Czech 
publishing house Větrné mlýny, 
editor-in-chief of the cultural review 
RozRazil, the main dramaturge for 
the Central European literary festival 
Month of Authorial Readings and 
works as a co-author on television 
programmes devoted to literature. 

Szlovakista, a szlovák és cseh 
irodalom fordítója, kulturá-
lis menedzser. Dolgozott 
újságíróként, nyelvtudósként, 
a Lengyel-cseh-szlovák 
Szolidaritás Szövetségének akti-
vistájaként, és a pozsonyi Lengyel 
Intézet programigazgatójaként. 

Slovakist, translator of Slovak and 
Czech literature, cultural manager. 
He has worked as a journalist, 
a linguist, an activist for the Poland-
Czech-Slovak Solidarity Association 
and programme director of the 
Polish Institute in Bratislava.

Júlia Urdová
(1983) 

Petr Minařík
(1975) 

Tomek Grabiński
(1974) 
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Fordítói és kiadói 
kerekasztal

Neves fordítók és kiadók beszélgetnek 
a szlovák irodalom magyar nyelvre 
fordításának sajátosságairól, a szlovák 
díszvendégségre való felkészülés ta-
nulságairól, a folytatás lehetőségeiről.  
A beszélgetésen résztvesznek Pénzes 
Tímea, György Norbert, Dósa 
Annamária, Tóth Annamária, Vályi-
-Horváth Erika, Dobry Judit, Tóth 
László, Csehy Zoltán, Mészáros 
Tünde, Polgár Anikó, Vörös 
István, Garajszki Margit fordítók 
és a Magvető, Kalligram, Naphegy, 
Napkút, AB ART Kiadó, Noran Libro, 
Lector Kiadó, Scolar, Kossuth 
Kiadó, L´Harmattan, Typotex kiadók 
képviselői.

(Magvető, Kalligram, Naphegy, Napkút, AB 
ART, Noran Libro, Lector, Scolar, Kossuth, 
L´Harmattan, Typotex) 

Translators’ 
and Publishers’ 
Roundtable

Prominent translators and publishers will 
discuss the features of translating Slovak 
literature into Hungarian. 
Translators Timea Pénzes, Norbert 
György, Annamária Dósa, Annamária 
Tóth, Erika Vályi-Horváth, Judit Dobry, 
László Tóth, Zoltán Csehy, Tünde 
Mészáros, Anikó Polgár, István Vörös, 
Margit Garajszki and others will have 
a discussion with representatives of the 
publishers Magvető, Kalligram, Naphegy, 
Napkút, AB ART Kiadó, Noran Libro, 
Lector Kiadó, Scolar, Kossuth Kiadó, 
L´Harmattan, Typotex and others.

(Magvető, Kalligram, Naphegy, Napkút, AB 
ART, Noran Libro, Lector, Scolar, Kossuth, 
L´Harmattan, Typotex, etc.) 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 16.00 – 16.30 B1 stand /

Slovak stall
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Gyerek(b)irodalom
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Children’s Forum
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Bobulával az 
olvasás játék

Éljétek át Bobulával a falusi élet 
kaland jait a lányka nagyszüleinél. 
Növényt termeszt, eladja a piacon, 
pénzt keres életében először, amit egy 
fa alatt ás el barátjával. Gyertek és is-
merkedjetek meg vele a Bobula gyerek-
könyv bemutatóján, Garajszki Margit, 
a szerző segítségével. 

(Terra Recognita, SI, LIC)

Reading with Bobuľa 

Experience along with the little girl 
Bobuľa the adventures of village life 
which she experiences when staying with 
her grandparents. She grows vegetables, 
sells them at the market and earns 
the first money of her life so that she 
and her friend can bury it as treasure 
under a tree. Come and get to know 
her at a presentation of the Hungarian 
translation of the children’s book Bobuľa 
(Berry), which is presented by author 
Margit Garajszki. 

(Terra Recognita, SI, LIC) 

Péntek /
Friday 22. 4. 10.00 – 10.30 Millenáris D Épület /

Gyerek(b)irodalom

Margit Garajszki
(1983)

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 gyerek-
könyv szerzője, amely most 
megjelenik magyar fordításban is. 
A neves zeneszerző, Bartók Béla 
életéről könyvet írt a gyerekek 
számára Bartók címmel, amely 
a Bratislavské rozprávky (Pozsonyi 
mesék) szerkesztésében jelent 
meg. Lásd 106. oldal.

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. Find more at page 106.
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Péntek /
Friday 22. 4. 10.30 – 11.00 Millenáris D Épület /

Gyerek(b)irodalom

Készítsd el saját 
könyved!

Gyerekek, el tudjátok képzelni, ho-
gyan készül egy könyv? Valakinek 
meg kell írnia, valakinek képeket 
kell festenie bele, és ez még nem 
minden. Próbáljátok ki ti magatok 
is! Örömmel látunk benneteket a kéz-
művesfoglalkozáson Miloš Kopták, 
illusztrátorral. 

A foglalkozást moderálja Garajszki Margit, író és 
fordító. 

(SI, LIC) 

Make Your Own Book!

Children, do you know how a book gets 
made? Someone has to write it and 
someone illustrates it, but this in the 
end is still not enough. Try it for yourself! 
We look forward to seeing you at the 
children’s workshop with illustrator 
Miloš Kopták. 

Moderated by writer and translator 
Margit Garajszki.

(SI, LIC) 

Miloš Kopták
(1969)

Ambiciózus, invenciózus, pro-
gresszív illusztrátor. A Szlovák 
Illusztrátorok Egyesületének 
(ASIL) alapítója, amelynek 
keretében igyekszik össze-
hozni a fiatal művészeket és 
bemutatkozási lehetőséget 
teremteni nekik. A pozsonyi 
és a Saint Etienne-i Képző- és 
Iparművészeti Akadémián ta-
nult. Számos jelentős díjat nyert 
a könyvillusztrációival.

A progressive illustrator with an 
ambitious inventive drive. He is 
a founder of the Association of 
Slovak Illustrators (ASIL), which 
he attempts to bring together and 
present young artists. He studied at 
the Academy of Fine Arts and Design 
in Bratislava and the Academy of 
Fine Arts in Saint Etienne in France. 
He won many significant prizes for 
his book illustrations.  
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Boszimesék 
Újbanyavárról

Három különleges banya, különle-
ges képességekkel. Az újbanyavári 
lakótelepen, egy különleges napon 
sikerült megoldaniuk egy különleges 
problémát, olyat, amit gyakran sem 
a szülők, sem a gyerekek, sem a nagy-
papák, sem a nagymamák, de még 
a polgármester sem tud megoldani. 
És ehhez még sikerült úgy tenniük, 
mintha ők csak macskák lennének, 
akik a kontérenerekben keresgélnek. 
A bemutatón megismerkedhettek 
velük és a könyv szerzőjével, Jana 
Juráňovával. Az interaktív programot 
Markó-Valentyik Anna, színésznő 
vezeti.

(OZ Phoenix, SI, LIC)

The Witches of Nová 
Baba

Three unusual girls with unusual abilities 
will turn this most common of days into 
a pleiad of unusual problems that neither 
parents, children, grandparents or even 
the mayor know what to do about. And 
they are still able to pretend that they’ve 
done nothing, that they are just cats 
sniffing around rubbish bins. Get to know 
them along with the author of the book 
Jana Juráňová, at the presentation of her 
Hungarian publication. Hungarian actress 
Anna Markó-Valentyik will be leading the 
interactive activities. 

(OZ Phoenix, SI, LIC)

Péntek /
Friday 22. 4. 11.30 – 12.30 Gyerek(b)irodalom /

Millenáris D Épület 

Jana Juráňová
(1957)

Ír publicisztikát, prózát gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt, 
valamint színházi és rádiójáté-
kokat is. Egyik legjelentősebb 
képviselője a kortárs szlovák femi-
nista irodalmi diskurzusnak. Jana 
Juráňová négy, a serdülőlányok-
nak írt könyv szerzője is, amikben 
leleplezi a csapdákat és a férfiak 
világától elszenvedett kisebb és 
nagyobb sérelmeket. Irodalmi pá-
lyája során már négyszer jelölték 
az Anasoft litera irodalmi díjra. 
Lásd 110. oldal.

Journalist, prose, theatre and 
radio plays writer. She is one of the 
most important representatives 
of contemporary Slovak feminist 
literary discourse. 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. Find 
more at page 110.
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Mimi és Liza 
kalandjai 

Mimi és Liza elválaszthatatlan barát-
nők. Egyikőjük szeme mindig csuk-
va van, a másik szeme mindig tár-
va-nyitva. Egyedül csak néznek, de 
együtt látnak. Mégha első ránézésre 
nem is úgy tűnik, együtt majdnem 
tökéletes egészet alkotnak. Együtt 
élik át a kalandokat, és kölcsönösen 
tanulnak egymástól. Azt, hogy mi-
lyen gyerekeknek könyvet írni, 
elárulja a Mimi és Liza egyik szerzője, 
Alexandra Salmela. Az interaktív 
programon közreműködik Markó-
Valentyik Anna, színésznő. 

(Scolar, SI, LIC)

The Adventures 
of Mimi and Líza 

Mimi and Líza are inseparable friends. One 
always has her eyes closed and the other 
always has them wide open. Each looks 
but together they see. Even though it may 
not seem so at first glance, the children 
together form a nearly perfect unit. 
Together they experience adventures 
and learn from one another. Alexandra 
Salmela, one of the authors of the fairy 
tale book Mimi a Líza (Mimi and Líza), 
which is just now appearing in Hungarian 
translation, will talk about what it’s like 
to write books for children. Interactive 
treatment by Hungarian actress Anna 
Markó-Valentyik. 

(Scolar, SI, LIC)

Szombat /
Saturday 23. 4. 15.30 – 16.30 Gyerek(b)irodalom /

Millenáris D Épület

Alexandra Salmela
(1980)

Finnországban élő szlovák szerző, 
előbb külföldön futott be, majd 
Szlovákiában is. A könyv 27, avagy 
a halál teszi a művészt azonnal best-
sellerré vált, elnyerte a Helsingin 
Sanomat napilap díját, és jelölték 
a „Finlandia“ irodalmi díjra is, 
mindezt annak ellenére, hogy 
a szerző nem finn állampolgár. 
Most gyerekirodalommal is fog-
lalkozik, megjelent a Zsiráfmama 
és a többiek (2013), és a Mimi és Liza. 
Lásd 143. oldal.

Slovak author living in Finland. Her 
debut 27 čiže smrť robí umelca (27 – 
Death Makes the Artist) became an 
immediate best seller, the author 
won the Prize of the daily newspaper 
Helsingin Sanomat; it was also 
nominated for the literary prize 
“Finlandia.” She has published also 
books for children Žirafia mama a iné 
príšery (The Giraffe’s Mother and Other 
Monsters) and Mimi a Líza (Mimi and 
Líza). Find more at page 143.



64

A tengerfelszín alatt 

Képzeld el az életet a vízfelszín alatt. 
Mint egy jól megsózott plankton-
levessel teli fazékban, halak, polipok, 
medúzák, sellők, rákok, csigák, óriási 
emlősök, tengeralattjárók úszkálnak 
ott, meg egy vagy két mélytengeri 
búvárhajó. És legeslegalul a tenger-
feneket. Ott él a lusta Halancsa és 
barátja Kígyurka. Vidám történetei-
ken keresztül ismerhetjük meg ezt 
a mélytengeri világot. A Mélytengeri 
meséket bemutatja a szerző, Monika 
Kompaníková. Az interaktív progra-
mon közreműködik Markó-Valentyik 
Anna, színésznő.

(Naphegy Kiadó, SI, LIC) 

Under the Sea 

Imagine the watery world beneath the 
sea. How fish, octopuses, medusas, 
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, the sea bottom. There live the lazy 
fish Biba and her friend, the snake Rado. 
Through their merry adventures we can 
together come to know the real deep-
sea world. Author Monika Kompaníková 
introduces the Hungarian edition of her 
children’s book Hlbokomorské rozprávky 
(Stories from the Deep See). Interactive 
treatment by Hungarian actress Anna 
Markó-Valentyik. 

(Naphegy Kiadó, SI, LIC) 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 – 13.30 Gyerek(b)irodalom /

Millenáris D Épület

Az ötödik hajó című regényért 
elnyerte az Anasoft litera szlovák 
irodalmi díjat. A könyv azonnal 
hatalmas sikert aratott, színház-
ban is feldolgozták, most készül 
a filmes feldolgozása. Mélytengeri 
mesék címmel Veronika Holecová, 
illusztátorral és Martina 
Rozinajová, grafikus dizájnerrel 
együttműködésben létrehozott 
egy eredeti gyerekkönyvet hiteles 
illusztrációkkal, ami 2013-ban 
elnyerte a Legszebb szlovák könyv 
díjat. Lásd 120. oldal.

She 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. She is also 
a children´s book author. Together 
with illustrator Veronika Holecová 
and graphic designer Martina 
Rozinajová have created an original 
book Hlbokomorské rozprávky (Stories 
from the Deep See) with delightful 
illustrations. It was awarded the title 
the ‘Most Beautiful Book of Slovakia’ 
in 2013. Find more at page 120.

Monika 
Kompaníková
(1979) 
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Klára és mumusok, 
Klára és az iglu

Klára az apukájával, mostohaanyjával 
és mostohatestvérével nő fel. Hozzá 
kell szoknia, hogy azok az idők véget 
értek, amikor ő volt a figyelem közép-
pontjában. Sikerrel is jár, Bobi ku-
tyának köszönhetően, akit a nagypapá-
jától kapott születésnapjára. A gondok 
akkor kezdődnek, amikor Bobi elvész. 
A trilógia két része, Klára és a mumusok, 
és Klára és az iglu, Klára kalandjait mu-
tatja be. A könyveket a szerző, Petra 
Nagyová-Džerengová mutatja be.

(Pagony Kiadó, SI, LIC) 

Klára, the Ghosts 
and the Igloo

Klára is growing up with her father, her 
step-mother and a baby step-sister. 
She has to get used to the fact that 
the times when she was the centre of 
everyone’s attention are over. She is 
able to do so thanks to her dog Bobík, 
a birthday present from her grandfather. 
Problems begin, however, when Bobík 
is suddenly lost. Author Petra Nagyová-
Džerengová is here to present two works 
from her trilogy about Klára’s adventures, 
Klára a mátohy (Klára and the Ghosts) and 
Klára a iglu (Klára and the igloo).

(Pagony Publishing House, SI, LIC)

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.30 – 14.00 Gyerek(b)irodalom /

Millenáris D Épület

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. Lásd 134. oldal.

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. 
Find more at page 134.

Petra Nagyová- 
-Džerengová 
(1972)
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Programok 
a külső színpadon
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Events 
in the Amphitheatre
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Bartók és a fából 
faragott királyfi

Gyerekek, ilyen vicces bohóckodást 
talán még nem is láttatok! Interaktív 
zenés színdarab Garajszki Margit 
írónő novellája alapján, tele tánccal, 
énekkel.

Közreműködik Júlia Urdová.

Bartók and the 
Wooden Prince

Children, you have never experienced 
such buffoonery before! Interactive 
musical staging full of brilliant actors, 
dancers, singers and musicians comes 
from the dramatization of the story 
by Slovak-Hungarian author Margit 
Garajszki.

Performances by Margit Garajszki and Júlia Urdová.

Szombat /
Saturday 23. 4. 11.00 – 12.00 Amfiteátrum /

Amphitheatre

Szombat /
Saturday 23. 4. 13.00 – 14.00 Amfiteátrum /

Amphitheatre

Pozsonyi pillanatok 
Budapesten

Éljék át velünk a 20. század első 
felének pozsonyi hangulatát, éjszakai 
titkait, pletykáit és slágereit, amiket 
a Kempelen Biomatic Orchestra 
együttes ad elő szlovák, német és ma-
gyar nyelven.

Közreműködnek: Lucia Chuťková, Margit 
Garajszki, Kornélia Ostrolucká, Júlia 
Urdová, Sylvia Urdová.

Pressburg Impressions 
in Budapest

Recall with us the atmosphere of old 
Bratislava from the first half of the 20th 
century, its night-time secrets, gossip and 
musical hits sung in the Slovak, Hungarian 
and German languages presented by the 
Kempelen Biomatic Orchestra.

Performances by Lucia Chuťková, Margit Garajszki, 
Kornélia Ostrolucká, Júlia Urdová, Sylvia 
Urdová. 
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Vasárnap /
Sunday 24. 4. 11.00 – 12.00 Amfiteátrum /

Amphitheatre

Déviation Positife

Szlovák jazz-zenekar koncertje. 
Az együttest három zenész alkot-
ja, akik a pozsonyi fiatal zenészek 
közösségének tagjai. Az együttes nevét 
egy francia oximoron alkotja, ami 
a zenészek műveire és felfogására utal. 
Különbözik a mainstream, kiszámított, 
sztereotipikus zenétől. A zongora, elek-
tromos gitár és a basszusgitár együttes 
hangzása pozitív, nyugodt hangulatot 
áraszt. A zenei témát a zenészek közti 
improvizáció adja.

Résztvevők: Miki Mikulášových – basszusgitáros 
Valér Miko – billenytűs 
Peter Baláž – gitáros 
Ľuboš Ambrózai – dobok

Déviation Positife

A concert from a Slovak jazz line-up which 
formed as a trio of musicians working 
in the community of young Bratislava 
musicians moving in various alternative 
genres. The apparent oxymoron of the 
French name of the band does justice 
to the perception and work of the 
musicians – this is a deviation from the 
calculated mainstream and stereotypical 
understanding of music. The intimate 
collation of piano, electric guitar and bass 
guitar creates a peaceful positive mood 
on the sound palette of minimalism – 
musical themes intersect with improvised 
communication of the individual 
instruments.

Performers: Miki Mikulášových – bass guitar 
Valér Miko – keyboards 
Peter Baláž – guitar 
Ľuboš Ambrózai – drums
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Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 – 14.00 Amfiteátrum /

Amphitheatre

Pozsonyi pillanatok 
Budapesten

Éljék át velünk a 20. század első 
felének pozsonyi hangulatát, éjszakai 
titkait, pletykáit és slágereit, amiket 
a Kempelen Biomatic Orchestra 
együttes ad elő szlovák, német és ma-
gyar nyelven.

Közreműködnek: Garajszki Margit 
és Júlia Urdová.

Pressburg Impressions 
in Budapest

Recall with us the atmosphere of old 
Bratislava from the first half of the 20th 
century, its night-time secrets, gossip and 
musical hits sung in the Slovak, Hungarian 
and German languages presented by the 
Kempelen Biomatic Orchestra.

Performances by Margit Garajszki and Júlia Urdová. 
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Vasárnap /
Sunday 24. 4. 15.00 – 16.00 Amfiteátrum /

Amphitheatre

KK BAGALA 
irodalmi cirkusz 
1991–2016

Egy dinoszaurusz kiadó legjobb 
könyveinek bemutatása.

Tramtarará!!! Itt a zsonglőrök monda-
tokkal zsonglőrködnek, álmok piruet-
teznek és ide-oda röpköd a szó. Gubík 
Agi, Török-Illyés Orsolya, Hajdu 
Lujza, Hajdu Szabolcs és Mokos Attila 
olvas fel. 

Figyelem, figyelem!!! Mint a Kertész 
Kálmán LiteraTOUR vendégei szlo vák 
írók is érkeznek – Marek Vadas, Agda 
Bavi Pain, Laco Kerata és Stanislav 
Rakús professzor! 

Jó szó-rakományt! 

KK BAGALA Literary 
Circus 1991—2016

Presenting the best books from 
a dino-publisher.

Roll up! Roll up! The circus is in town! 
Here the jugglers juggle phrases, dreams 
do a pirouette, and words fly around 
all about our ears. Readings from Ági 
Gubik, Orsolya Török-Illyés, Lujza Hajdu, 
Szabolcs Hajdu and Attila Mokos. 

Ladies and Gentlemen! Slovak writers 
– Marek Vadas, Agda Bavi Pain, Laco 
Kerata and Stanislav Rakús – will also be 
coming as guests of the Koloman Kertész 
Bagala LiteraTOUR! 

The greatest words on Earth! 
Come enjoy the fun!
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Kiállítások 
a díszvendégség 
keretében
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Exhibitions 
Programme
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A szlovák irodalom 
arcai 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Szent 
György tér 4-5-6, Budapest

Megnyitó: 15. april, 2016, 13.00

Lucia Gardin híres színészek, írók és 
művészek ismert fotósa. A Literárne 
informačné centrum felkérésére elké-
szítette szlovák írók fotóinak különle-
ges kiállítását. A portrék segítségével 
a nézők betekintést nyerhetnek a szer-
zők személyes világába. A stilizált ké-
pek érdekes kontrasztot képeznek, ami 
tökéletességével ugyan akkor egyszerű-
ségével önöket is magával ragadja.

Faces of Slovak 
Literature

Venue: National Széchényi Library, Szent György tér 
4-5-6, Budapest

Exhibition opening: 15. april, 2016, 13.00

The well-known Slovak-Italian portrait 
photographer of famous actors, writers 
and artists Lucia Gardin has created for 
the Centre for Information on Literature 
an exhibition of unique photographs of 
Slovak writers. Through portraits the 
viewer is given a glimpse into the intimate 
world of the authors. The stylized 
photographs create an interesting 
contrast that is guaranteed to draw you in 
with their perfection and simplicity. 

15. 4. – 30. 4. Országos Széchényi Könyvtár /
National Széchényi Library

1968-ben született Pozsonyban, 
és még ebben az évben édesany-
jával Olaszországba költöztek, itt 
nőtt fel szlovák-olasz családban. 
1989-től foglalkozik fotózással. 
Fényképeit olyan híres olasz és 
külföldi lapok publikálták, mint 
a Venerdi di Repubblica, Io Donna 
a Sette del Corriere della Sera, „A“, 
Vanity Fair, Time, Marie Claire, 
Playboy, Grazia, Vogue és mások. 
Számos elismerésben részesült 
Olaszországban és külföldön 
is, első díját 2009-ben a híres, 
a Venice Movie Stars-Jaeger-Le Coultre 
Awardal nyerte. Róma és Pozsony 
között ingázva él és alkot.

Her photographs have been 
published in major Italian and 
foreign monthly and weeklies, such 
as Venerdi di Repubblica, Io Donna 
and Sette del Corriere della Sera, “A”, 
Vanity Fair, Time, Marie Claire, Playboy, 
Grazia, Vogue and in others. She has 
received several awards in Italy and 
abroad, among them in 2009 the 
first prize for portrait photography 
at the 6th year of the important 
Venice Movie Stars-Jaeger-Le Coultre 
Award. She lives and works between 
Rome and Bratislava. 

Lucia Gardin
(1968) 
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Dunán innen, 
Dunán túl…

Szlovák–magyar és magyar–szlovák 
párbeszédek a fordításirodalomban

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Szent 
György tér 4-5-6, Budapest

Megnyitó: 15. april, 2016, 13.00
Kurátor: Hizsnyai Tóth Ildikó

A közép-európai kulturális térben nemzeteket 
összekötő metaforaként tekintünk a Dunára. 
Ami összeköt, az földrajzi és politikai határként 
el is választ, főként, ha közös történelmünkből 
adódóan a szimbolikus konstitúciós folyama-
tok etnikai töltetet is kapnak. Ez a kiállítás, 
amely elsősorban a kölcsönös szlovák–magyar 
fordításirodalom szerény könyvszemléje, arra 
is kísérletet tesz, hogy egy kettős kötődésű és 
látásmódú kulturális térben mutassa meg azt 
az embert, aki a mentális határok lebontására, 
valamint a létező, fizikai határok áthidalására 
törekszik. A belső és külső aspektusok egymással 
dialogizáló konfrontálódása a szemléletmódok 
pluralitását eredményezi: a hagyományos 
hídszereptől a közös tér eszméjén át egészen 
az AquaPhone kortárs művészeti projekt folyón 
átívelő, nyelveket magába foglaló párbeszédéig. 
A szlovákoknak és a magyaroknak van közös 
nyelve: a fordítás. Aki egy fordításkötetet 
a kezébe vesz, a másik nyelvén is olvas. És amel-
lett, hogy a másikat is jobban megismeri, ön-
magára is vethet egy pillantást – a túlsó partról.

Across the Danube 
and Back...

Slovak-Hungarian and Hungarian-Slovak 
dialogue in translation literature

Venue: National Széchényi Library, Szent György 
tér 4-5-6, Budapest

Exhibition opening: 15. april, 2016, 13.00
Curator: Ildikó Hizsnyai Tóth

The book exhibition Across the Danube and back... 
offers a selection of Slovak-Hungarian and 
Hungarian-Slovak translation work, which traces 
the evolution of conceptual metaphors in common 
and cultural discourse: national minorities as 
a bridge, the common Danubian space, bridging 
with the human voice (Aquaphone) etc. Besides 
offering us an experience of reading in our mother-
tongue, translation literature also enables us to 
look at the implicit dialogue of the outer and inner 
aspects. These books, which are evidence of mutual 
exchange of views from both sides of the Danube, 
are proof of the fact that Slovaks and Hungarians 
have a common language: translation. 

15. 4. – 30. 4. Országos Széchényi Könyvtár /
National Széchényi Library
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Műfordító, a pozsonyi Comenius 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének oktatója. 
Fordításelméleti munkái a fordí-
tói névadás és a kognitív keretben 
tárgyalt irodalmi térreprezentáci-
ók összefüggéseivel foglalkoznak 
(Nova Posoniensia, Kalligram, 
Fórum Társadalomtudományi 
Szemle, Somorjai Disputa stb.). 
Kortárs szlovák irodalmat fordít 
magyarra. Háromszor nyerte el 
a műfordítói Madách-díjat (2000, 
2003, 2012).

Artistic translator and teacher. 
Teaches at the Department of 
Hungarian Language and Literature 
at the Philosophical Faculty of 
Comenius University in Bratislava. 
In the scholarly field she focuses 
on multidisciplinary research 
into the translation of proper 
names (translatology, onomastics, 
cognitive science). She translates 
contemporary Slovak prose. She is 
a three-time holder of the I. Madách 
Prize for the best artistic translation 
(2000, 2003, 2012).

A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár

A Szlovák Köztársaság legrégibb szakkönyvtára. 
Könyvtári, információs, bibliográfiai, tu-
dományos és kutatási, kulturális és oktatá-
si tevékenységet végez. A szakirodalom és 
történelmi dokumentumok állományát kezeli.   
könyvtári állományvédelem, illetve a NATO, az 
EU és az UNESCO információs központja. 
A folyóiratok teljes katalógusával rendelkezik, 
az ISSN nemzeti irodája.
 A könyvtár a digitális kulturális tárgyak 
a Szlovák Köztársaság kulturális örökség 
digitalizálásának eredményei központi adatbá-
zisának funkcióját tölti be. Biztositja az archí-
vum fenntartását, állandó védelmét és folyama-
tos működését. Beszerzi és megőrzi a webalapú 
és eredeti források halmazát, melyek a Szlovák 
Köztársaság szellemi örökség részei.

The University Library in Bratislava
(Univerzitná knižnica v Bratislave)

The oldest scholarly library in the Slovak Republic. 
Alongside its traditional library functions, it is 
active also in the fields of information, bibliography, 
scholarly research and cultural education. It is the 
administrator of a specialised fund of scholarly 
literature and historical documents. The UKB 
is a conservation library of the Slovak Republic, 
a deposit library and an information centre for 
NATO, UN and UNESCO. It is the administrator of 
a file catalogue of journals, the national agency for 
ISSN, and a centre for the international inter-library 
lending service. 
 The University Library performs the function 
of a central data archive of digital cultural objects– 
digitalisations of the cultural heritage of the 
Slovak Republic, guaranteeing their permanent 
preservation and protection and the uninterrupted 
operation of the archive. It acquires and 
permanently preserves a fund of web and original 
digital sources, which are part of the non-material 
heritage of the Slovak Republic. 

Hizsnyai Tóth Ildikó
(1966)
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Országos Széchényi Könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár létrejöttét egy 
hazafias érzésű, felvilágosult mágnásnak, gróf 
Széchényi Ferencnek (1754–1820) köszönhette, 
aki a régi nemzeti könyvkincset országszerte 
és külföldön nagy anyagi áldozatvállalással 
felkutatta, és gyűjteménnyé egyesítette, majd 
közhasználatra bocsátotta. 1802. november 25-
én kelt a könyvtár alapító okmánya, melyet egy 
nappal később a király is megerősített.  
 Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás 
tárházaként a magyar kulturális örökség 
hagyományos (papíralapú) és modern (elek-
tronikus) könyvtári dokumentumainak 
megőrző és közvetítő intézménye. Biztosítja 
a közvetlen hozzáférést saját és – központi 
nyilvántartások koordinátoraként – más intéz-
mények gyűjteményeihez. Könyvtári szolgála-
ta folyamatosan megújított tartalommal és 
eszközparkkal áll a használók rendelkezésére. 
Más intézményekkel együttműködve vezető és/
vagy koordináló szerepet játszik, illetve részt 
vesz a rögzített kulturális és szellemi örökség 
feltárására és megőrzésére irányuló programok-
ban. A nemzeti könyvtár a forrás értékű alap-
kutatásoknak és az ezekre épülő tudományos 
igényű értékelő munkák egyik gyűjtőpontja, 
a magyar vonatkozású humántudományi 
kutatásoknak kiinduló forrásgyűjteménye. 
Nemzeti könyvtári feladatainak teljesítése 
érdekében aktív kapcsolatokat ápol a határon 
túli magyar könyvtárakkal. Nemzetközi kapcso-
latai révén a nemzeti bibliográfiai számbavétel 
kiteljesítésére törekszik, közvetíti a magyar 
könyvtárakról és könyvtörténetről szóló 
információkat, valamint aktív szerepet vállal 
a The European Library-vel való együttműködés-
ben és az Európai Digitális Könyvtár létre-
hozásában. A Könyvtári Intézet tevékenységén 
keresztül biztosítja könyvtárak – a tudásalapú 
társadalom meghatározó alapintézményeinek – 
fejlesztését, működésük és szolgáltatásaik valós 
igényekhez alakítását, a társadalomban elfoglalt 
helyük megerősítését, valamint szakmapolitikai 
támogatását.

The Széchényi National Library

The Hungarian National Library was founded in 
1802. Its foundation was due to the enlightened 
patriotic magnate Count Ferenc Széchényi (1754 – 
– 1820), who committed his financial resources 
to researching the national library stock at home 
and abroad, concentrating it in one collection and 
making it accessible to the broad public.
 The Széchényi National Library concentrates 
and makes available to the public the library 
documents of the Hungarian cultural heritage, 
both in the traditional paper format and in modern 
electronic form. It provides access not only to the 
central catalogues of the Széchényi National Library 
but also to the catalogues of other institutions. 
Library-information services are provided with 
updated content. The library participates in 
collaborative projects with other institutions 
engaged in processing and providing access to 
the digital contents of the Hungarian cultural 
heritage. It collaborates with The European Library 
in creating the international database International 
Digital Library. Furthermore, it coordinates the 
concentration of source literature and the 
processing of retrospective bibliography. The library 
focuses particularly on concentrating and making 
available Hungarian library documents in the field 
of the human sciences. Cooperation is conducted 
with Hungarian libraries abroad. Data on Hungarian 
book culture are made available and a national 
bibliographic database according to international 
criteria is being created. By means of inter-library 
loan services the library offers readers comfortable 
access to scholarly books in foreign languages.
 Currently the library has at its disposal a stock 
of over 8 million volumes, within which the book 
stock comprises 2 million volumes and the serial 
publication stock (newspapers and periodicals) 
345,000 volumes; there are 270,000 volumes 
of documents of printed music and more than 
1 million manuscripts.
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1965 – 2015 között 
Bienále ilustrácií 
Bratislava díjjal 
kitüntetett szlovák 
illusztrátorok

A szlovák illusztrációs művészetnek 
megvan a saját története és fejlődése, 
kötődik a hagyományokhoz, ugyanak-
kor modern, új vonatkozásban is 
megjelenik. A verseny a gyermek- és 
ifjúságirodalom illusztrációs művésze-
tének megmérettetése, mely ebben 
a kategóriában a világ legrangosabbjai 
közé tartozik. A kiállítás az 1965-2015 
között díjazott szlovák alkotásokat 
mutatja be.  Megtalálható itt a kép-
zőművészeti technikák és kompozíciók 
széles választéka, a szövegek és hangu-
latok művészi megközelítésének 
többféle formája.  28 szlovák illuszt-
rátor nyerte el a BIB díjat az verseny 
25 éve során. Ez a szám sokat elárul 
a szlovák illusztrációs művészet magas 
színvonaláról.

Slovak Illustrators 
Conferred with Awards 
at the Biennale of 
Illustration, Bratislava 
1965—2015

Slovak illustrative art has its history and 
development, linking up with traditions 
and at the same time comprehending 
illustration in new, contemporary 
contexts. The Biennale of Illustration 
in Bratislava is the largest competitive 
review of original illustrations of literature 
for children and youth and is among the 
most prestigious of its kind in the world. 
The exhibition presents Slovak artists 
who received awards during the years 
1965 to 2015. You will find here a broad 
selection of fine art techniques and 
compositional arrangements and also 
a diverse understanding of illustration, 
a pluralism of approach to the text and 
atmosphere of the story, specific moods, 
a spectrum of artistic approaches and 
authors’ statements. In BIB’s 25 biennial 
events thus far, Slovak illustrators have 
won 28 prizes in all. This number is 
evidence of an abiding and rising quality 
in Slovak illustration work.

21. 4. – 24. 4. Millenáris Kiállítóterem /
Millenáris exhibition area
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21. 4. – 24. 4. Millenáris Kiállítóterem /
Millenáris exhibition area

Szlovákia Legszebb 
Könyve 2010 – 2014

A legszebb könyvek versenye 1965-
ben jött létre, mint a Csehszlovákia 
Legszebb Könyve díj.

Célja, hogy támogassa és értékelje a magas 
művészeti színvonalat és a könyvek nyomdai 
feldolgozásának minőségét. 
 1993-tól a Szlovákia Legszebb Könyve 
versenynek a főszervezője a BIBIANA, a gyerme-
keknek szánt művészet nemzetközi háza. 
 A kiállítás a verseny elmúlt öt évében 
díjazott művek válogatását mutatja be, melyek 
a könyv művészeti és technikai minőségéért, az 
illusztrációkért, grafikai elrendezésért, nyomdai 
feldolgozásáért nyerték el a BIBIANA díját, 
a legszebb gyerekkönyvekért.  

The Most Beautiful 
Books in Slovakia 
2010—2014

The competition for the most beautiful 
books was established in 1965 as the Most 
Beautiful Czechoslovak Books. 

Its goal is to support and show appreciation of the 
artistic level and quality of polygraphic work in 
books. 
 Since 1993 BIBIANA, the international house of 
art for children, has been the principal organiser of 
the competition called The Most Beautiful Books in 
Slovakia. 
 The exhibition presents a selection of 
titles, taken from the last five years of the 
competition, which have won prizes for overall 
artistic and technical quality, illustrations, graphic 
arrangement, polygraphic treatment, and also the 
BIBIANA Prize for the most beautiful book. 

BIBIANA, a gyermekeknek szánt művészet 
nemzetközi háza, nemzetközi tevékenységet 
végző kulturális intézet. 1987-ban jött létre, 
a Szlovák Köztársaságban egyedülállóként és 
egyike azon kevés európai intézményeknek, 
amelyek hasonló munkát végeznek. A gyerekek 
és fiatalok korosztályának szánt művészeti 
alkotásokra összpontosít, aminek fejlődését ak-
tívan támogatja. Elérhetővé teszi a művészetet 
a gyerek számára nem hagyományos, experi-
mentális formában. 

BIBIANA, the international house of art for 
children, is a cultural institution which operates 
internationally. Founded in 1987, it is the only 
institution active in its field in the Slovak Republic 
and one of the few in Europe as a whole. Bibiana 
focuses on artistic work designed for all age 
categories of children and youth and actively 
supports art in its development. It seeks to make 
art accessible to children by non-traditional, 
experimental forms of work.
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Szlovák-magyar 
szótár grafikus 
tervei

Kreativitás, aminek nincsenek határai. 
Jöjjenek és nézzék meg önök is 
a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola 
grafikus dizájner szak hallgatóinak 
munkáit, melyek a szlovák-magyar 
és magyar-szlovák kéziszótár borító-
jának grafikai tervei. Szórakoztató és 
tanulságos. 

Slovak-Hungarian 
Dictionary in Graphic 
Design

Creativity which knows no bounds. 
Come and see for yourself an exhibition 
of the work of students of graphic arts 
and design from the Academy of Fine 
Arts in Bratislava on the subject: Design 
of a graphic treatment for the cover of 
a Slovak-Hungarian and Hungarian-Slovak 
Dictionary which will both amuse and 
instruct you.

21. 4. – 24. 4. B1 stand /
Slovak stall
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Szlovák programok 
Budapesten 2016 
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Slovak Season 
in Budapest 2016
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Amikor a nyelv nem 
akadály – a figyelem 
fókuszában 
a műfordítás

A könyvtári állomány magyar-szlovák és 
szlovák-magyar műfordításainak kiállítása, 
amely több mint 350 publikációt mutat be. 

When Language is Not 
an Obstacle – Artistic 
Translation at the 
Centre of Attention 

The exhibition offers a selection from the library 
stock of Hungarian-Slovak and Slovak-Hungarian 
translation literature, which includes over 350 
publications.  

Budapesti Tavaszi 
Fesztivál  
Nemzetközi dizájn 
kiállítás  
4. MeeD + 
11. madeinhungary

Megnyitó: 2016. április 9. 18:00 óra

Dizájn kiállítás (2016. április 9 – május 15.)
GUAPA (Alexandra Varšová, Eva Kočnárová), 
Veronika Paluchová, Darina Tutková, Matúš 
Opálka 

Budapest Spring 
Festival  
International 
Exhibition of Design  
4. MeeD + 
11. madeinhungary  

Exhibition opening: April 9, 2016 at 18:00  

Exhibition of design (April 9 – May 15, 2016)
GUAPA (Alexandra Varšová, Eva Kočnárová), 
Veronika Paluchová, Darina Tutková, Matúš Opálka

5. 4. – 30. 4. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Molnár u. 11, Budapest /
State Foreign Language Library, Molnár street 11, Budapest

8. 4. – 24. 4. Új Budapest Galéria, Bálna/CET, Fővám tér 11–12, Budapest /
Új Budapest Galéria, Bálna/CET, Fővám tér 11–12 , Budapest
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Irodalmi oázis: 
25 éves 
a KALLIGRAM Kiadó

HRAPKA Tibor: Magyar irodalom szlovák 
fordításban/szlovák irodalom magyar fordítás-
ban – a könyvborítók grafikai terveinek 
kiállítása 

Bemutató: a Kalligram Kiadó újdonságai

Literary Oasis: 25 Years 
of the KALLIGRAM 
Publishing House 

Tibor HRAPKA: Hungarian literature in Slovak 
translation /Slovak literature in Hungarian 
translation – exhibition of graphic designs for book 
covers 

Presentation: Kalligram Publishers’ new titles

Kis Könyves Éj

A Mimi és Liza című könyv bemutatója 
(Alexandra Salmela, Katarína Kerekesová, 
Katarína Moláková)

Közreműködik: Markó-Valentyik Anna

A Little Book Night 

Presentation of the book Mimi and Líza (Alexandra 
Salmela, Katarína Kerkesová, Katarína Moláková)
Performance: Anna Markó-Valentyik

14. 4.   18.00 Szlovák Intézet, Rákóczi út 15, Budapest /
Slovak Institute, Rákóczi street 15, Budapest

22. 4.   17.00 Két Egér Könyvesbolt, Ráday utca 20, Budapest /
Két egér Bookshop, Ráday street 20, Budapest
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Film és irodalom: 
Ballek maraton 

A kiváló író, Ladislav Ballek regényei alap-
ján készült filmek bemutatója: Hentessegéd 
-Pomocník (rendező: Zoro Záhon, 1982), Déli 
posta – Južná pošta (rendező: Stanislav Párnický, 
1987), Agáva (rendező: Ondrej Šulaj, 2016) 

Film and Literature: 
Ballek Marathon 

Screening of film adaptations of novels by the 
prominent Slovak writer Ladislav Ballek: The 
Helper (directed by Zoro Záhon, 1982), Southern 
Post (directed by Stanislav Párnický, 1987), Agave 
(directed by Ondrej Šulaj, 2016)

5. 5.   14.00 – 22.00 Art+ Cinema, Erzsébet körút. 39, Budapest /
Art+ Cinema, Erzsébet krt. 39, Budapest

Radoslav 
Čerevka kortárs 
képzőművész 
kiállítása  

A Kassai Műszaki Egyetem Művészeti Kar 
docensének önálló kiállítása, aki 2013-ban elnyerte 
az Oskár Čepan kitüntetést. 

Exhibition 
of Contemporary 
Slovak Visual Art: 
Radoslav Čerevka 

A solo exhibition by the dozent of the Faculty of 
Arts at the Technical University at Košice, winner of 
the prestigious Oskár Čepan Prize in 2013.

20. 5. – 19. 6.   19.00 Trafó, Liliom u. 41, Budapest /
Trafó, Liliom street 41, Budapest
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A magyar irodalom 
szlovák fordítóinak 
műhelye

Meeting and 
creative workshop 
of translators 
of Hungarian 
literature to Slovak 

Ünnepi Könyvhét 

A magyar irodalom börzéje a szlovák 
kiadók számára.

Ünnepi Könyvhét / 
Book Week

Slovak book publishers participating 
in the festival, and an exchange of 
Hungarian literature for Slovak publishing 
houses. 

6. 6. – 9. 6. Magyar Fordítóház, Petőfi Sándor u. 36, Balatonfüred /
Translators’ House, Petőfi Sándor street 36, Balatonfüred

9. 6. – 13. 6. Vörösmarty tér, Budapest /
Vörösmarty square, Budapest
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DunaPest Fesztivál 
– a kortárs kultúra 
és művészet 
nemzetközi 
fesztiválja

Jimmy Pé - Fellép a szlovák elektronikus zene 
egyik legnagyobb tehetsége, a Gergaz elismert 
zenei kiadó egyik alapító tagja. 

Les SlovaKs - Fellép a nemzetközileg is elismert 
szlovák táncegyüttes. Az öt független és energi-
kus táncosból álló csoport Brüsszelben működik. 

DunaPest Festival – 
an International Event 
of Contemporary 
Culture and Art 

Jimmy Pé - A performance by one of the greatest 
talents in the Slovak electronic scene and the co-
founder of the highly-regarded music publishing 
house Gergaz.

Les SlovaKs - A performance by the internationally 
acknowledged Slovak dance group based in 
Brussels, comprising five independent and 
energetic dancers.

19. 6. – 21. 6. Duna-part, Budapest /
Danube Riverside, Budapest
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SZALAY LAJOS  
KOLOMAN SOKOL 
PABLO PICASSO 

Kurátorok: Szabó Lilla, Kosinsky Richárd, Ivan Jančár

A pozsonyi Városi Galéria kiállítását Lajos Szalay – 
Koloman Sokol – Pablo Picasso címmel a látogatók 
Budapesten a KOGART Házban tekinthetik meg. 

A híres szlovák Koloman Sokol és Szalay Lajos 
magyar képzőművész munkásságának több 
kapcsolódási pontja is volt. A kor impulzusait 
ragadták meg, érzékenyen reagáltak az aktuális 
szociális helyzetre, megrendítette őket az 
elnyomott és nyomorban élő emberek sorsa. 
Mindkettőjük számára fontos inspirációként 
szolgált az antik művészet, az ókori szépségideál, 
a testi és a belső szépség. A témák nagyon 
hasonlóak: család, női aktok, lovak, bikák, erotikus 
motívumok, emberi kapcsolatok, festő és a modell, 
nő és a Minotaurus...  Egyikőjüket sem befolyásolta 
a kubizmus, inkább az élet és halál, elidegenedés 
és szerelem kérdésköre volt az, ami őket Pablo 
Picasso alkotásaival összekötötte. Közös 
kiállításuk azt a tényt igazolja, hogy a művészeti 
centrumon kívül is fel lehet fedezni kivételesen 
érdekes művészeket, amilyen Koloman Sokol vagy 
Szalay Lajos is volt. 

SZALAY LAJOS  
KOLOMAN SOKOL  
PABLO PICASSO 

Curators: Szabó Lilla, Kosinsky Richárd, Ivan Jančár

Visitors will be able to see the Bratislava City Gallery 
exhibition Lajos Szalay – Koloman Sokol – Pablo 
Picasso at Kovács Gábor Art Foundation (KOGART) 
in Budapest.

The work of two outstanding artists, Koloman 
Sokol from Slovakia and Lajos Szalay from Hungary, 
is related at a number of points. They both grasped 
the pulse of the time, sensitively responding 
to the current social situation; oppressed and 
impoverished people moved them to the depths of 
their being. They were briliant draughtsmen with 
Renaissance-like capabilities and figuralists by 
their very nature. Their themes are closely akin: the 
family, female nudes, horses, bulls, erotic motifs, 
interpersonal relationships, painter and model, 
woman and Minotaur...  Neither Sokol nor Szalay 
was influenced by cubism: it was rather the limit 
questions of life and death, alienation and love, 
that linked them with the work of Pablo Picasso. 
The joint exhibition of their works points to the fact 
that even outside the main centres of art one may 
discover exceptionally interesting solitary artists, 
and two of them unquestionably were Koloman 
Sokol and Lajos Szalay.

18. 8. – 13. 11. KOGART, Várkert Bazár, Budapest /
KOGART, Várkert Bazár, Budapest
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Koncert SK PRES –  
Quasars Ensemble 

A Quasars Ensemble egyedülálló kamarazenekar, 
mely klasszikus és kortárs zenét játszik. Saját 
koncertjük mellett elhangzanak majd a 20. századi 
zeneirodalom darabjai. 

Concert SK PRES – 
Quasars Ensemble 

Quasars Ensemble is a unique chamber formation, 
linking the worlds of contemporary and classical 
music. Furthermore, important works from 20th 
century ensemble literature may be heard at its 
concerts. 

14. 9.   20.00 Szent István Bazilika, Szent István tér 1., Budapest /
St. Stephen’s Basilica, Szent István square 1., Budapest

15 éves 
a L1danceFest – 
a mozgásművészet 
nemzetközi 
fesztiváljának 
jubileumi 
rendezvénye 
Jaro Vinarsky (SK) szimpózium, workshop, 
performansz; 
Szabo Roland (SK/H) fényképész + kiállítás; 
Daniel Racek (SK) peformansz 

15 Years of 
L1danceFest – 
a Jubilee Event in the 
International Festival 
of Movement Art 

Jaro Vinarsky (SK) symposium, workshop, 
performance; 
Roland Szabo (SK/H) photographer  + exhibition; 
Daniel Racek (SK) performance

13. 9. – 22. 9.
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Café Budapest 

Kiállítás: Jozef Jankovič – Paľo Macho
Koncert: PaCoRa Trio
Rendezvény: Irodalmi Oázis

Café Budapest 

Exhibition: Jozef Jankovič – Paľo Macho
Concert: PaCoRa Trio
Event: Literary Oasis

7. 10. – 23. 10. Szlovák Intézet, Rákóczi út 15, Budapest /
Slovak Institute, Rákóczi street 15, Budapest

Kamarakoncert 
SK PRES 2016, 
Európa Dalai 

Pavol Remenár, bariton, az Opera szólistája 
(Szlovák Nemzeti Színház)
Miriam Rodriguez Brüllová, gitár

Chamber Concert 
SK PRES 2016, 
Songs of Europe 

Pavol Remenár, baritone, soloist of Slovak National 
Theatre (SND) Opera
Miriam Rodriguez Brüllová, guitar 

8. 12.   18.00 Szlovák Nagykövetség, Stefánia út 22–24, Budapest /
Slovak Embassy Residence, Stefánia street 22–24, Budapest
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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 folyóirat szlovák különszáma) 

A SLOLIA (Slovak Literature Abroad /Szlovák irodalom külföldön) 
kivételes támogatási rendszer, amely a Literárne informačné centrum, 
a LIC és a Szlovák Kulturális Minisztérium égisze alatt jött létre és mű-
ködik. Feladata a szlovák irodalom külföldi fordításának elősegítése és 
támogatása. Így azok a külföldi kiadók, amelyek érdeklődnek szlovák 
szerzők könyveinek kiadása iránt, pénzügyi támogatásban részesül-
hetnek. Ha a SLOLIA kuratórium megítéli a támogatást a kiadónak, 
azt a következőkre használhatják fel:
— Szerzői jogdíjra
— A fordítási költségekre
— 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:
— Author’s fees 
— Translation expenses
— In special cases also part of 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 web page: 
www.litcentrum.sk

 25 Arabic
 4 Belarusian
 49 Bulgarian
 1 Chinese 
 15 Croatian
 82 Czech
 3 Dutch
 21 English 
 4 Finnish 
 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 Auschwitzot, 
most drámai körülmények között újra talál-
koznak: 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.

Szombat /
Saturday 23. 4. 17.00 — 18.00

Bemutató – Osztovits terem /
Presentation – Osztovits hall
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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, 
pillanatok, szilánkok sorozata. 
Beňová a tiszta esztetizálás, az 
élmények, szünetek és gondola-
tok univerzalitásának szerzője, 
játszik az elbeszélés módjával, 
játékosan kihasználja az intertex-
tualitást, az egyszerűtől indulva, 
a belső összetettségen át, egészen 
a bonyolultig.  Három versesköte-
tet adott ki: Svetloplachý, Lonochod 
a Nehota, továbbá Parker (Ľúbostný 
román) címmel prózát, a Dvanásť 
poviedok a Ján Med című novella-
kötet, 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 book 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 Ian 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, foglalko-
zik publicisztikával és alkalom-
adtán 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. 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 élettör-
ténetet, Utótörténetek címmel. Az első rész 
főhőse egy kislány, aki mandolinon tanul ját-
szani egy lelkésznőtől, aki a zene megszállottja. 
Egy nap a kislányt megerőszakolják és megölik. 
A gyilkos utáni hajtóvadászat sikertelen, amitől 
a szülei idegileg összeroppannak. Az igazság vé-
gül győzedelmeskedik, de a homályos történet-
ben 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, feljegy-
zések, újságkivágások és személyes levelezések 
gyűjteménye. A szerző ezekkel a művészien 
elmesélt, fájdalommal és tragikummal teli tör-
ténetekkel 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, mű-
fordító és a kultúra mai jelen-
ségeinek kritikus megfigyelője. 
A pozsonyi Szlovák Tudományos 
Akadémia Világirodalmi 
Intézetének igazgatója. A Tvorba 
T hetilap és a Slovenské pohľady 
szerkesztőjeként, a Studia Slavica 
főszerkesztőjeként tevékenyke-
dett, később a SME napilap külső 
munkatársa lett. Walter Benjamin 
német íróról, irodalomtudósról 
és a modern esztétikáról szóló 
értekezését követően, mely Walter 
Benjamin és a modern esztétika 
címmel jelent meg, kiadta Karol 
Terebessy művét Nyelv, kultúra és 
a mélylélektan címmel, a Fragment 
könyvsorozat kiadványaiban 
az Eredeti és nem eredeti Matuška, 
valamint Az új jelenlét című tanul-
mányai jelentek meg. Válogatott 
kritikáit és világirodalmi témájú 
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 Hollý 
Prize for his translation of Anne 
Frank’s Diary.

Adam Bžoch 
(1966)
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Pszichoanalízis 
a periférián 
Fordító: Balogh Magdolna
Kiadó: Typotex 

A huszadik században Szlovákia a pszichoana-
lízist pártoló és annak létjogosultságát megkér-
dőjelező 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 gyakorta 
jellemezte az országnak a szociális és kulturális 
modernizációhoz való általános hozzáállását 
is. A szerző rekonstruálja, a szlovák orvostu-
domány 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 
Translation: Magdolna Balogh
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.   
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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 (Pozsonyi 
mesék) sorozatban 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 
Bratislavské rozprávky (Bratislava fairy 
tales) editions. 

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

Bobula, a kislány, akinek a nagypapája termesz-
ti a világon a legfinomabb epret, keserves na-
pokat él át. Az édesanyja befekszik a kórházba, 
hogy ott a doktor bácsi világra segítse Bobula 
húgocskáját. Bobula addig a nagyszüleinél lakik. 
A falusi élet kalandjai várják itt minden nap, 
amik valójában egzotikusak is: az alföldön ját-
szódnak, ahol az emberek zöldsé- get termeszte-
nek, amit aztán eladnak a városi piacon. Bobula 
is a nagyszüleivel tart, hogy eladják a paradi-
csomot, s életében először pénzt keressen, amit 
aztán barátjával, Safival a folyó partján egy fa 
alá elásnak. Összebarátkoznak Virsony bácsival, 
akinek a szekrényében rengeteg Túró Rudi van 
elrejtve, tehát csak jó ember lehet. Egyszerű, né-
hol tanító jellegű történet, hitelesen 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 Épület
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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 haj-
dani ellenzékiekről. Női szereplő-
inek– az anyák, feleségek, lányok, 
barátnők, vetélytársnők és ádáz 
ellenségek érzéseit és vágyait szí-
vesen ütközteti a férfiak világával. 
Egyik legjelentősebb képviselője 
a kortárs szlovák feminista irodal-
mi 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: Vályi–Horváth Erika
Kiadó: OZ Phoenix, Pozsony

A történet megírására Agneša Kalinová 
újságíró és filmkritikus családjának története 
ösztönözte, akivel egy nagyszerű interjúkötetet 
készített, Mojich sedem životov (Hét életem volt) 
címmel. Agneša Kalinová elküldte Amerikából 
az írónőnek az unokatestvére fotóját, ami-
nek 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 személyazonosságát, 
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 Vályi–Horváth
Publisher: OZ Phoenix

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. 
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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: OZ Phoenix

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.

Péntek /
Friday 22. 4. 11.30 — 12.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épület
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Publicista és prózaíró. A könyv-
írás mellett foglalkozik még 
kulturális és oktató televíziós és 
rádiós műsorok írásával. A Komu 
ujde vlak (1986) novellagyűjtemény-
nyel debütált, ami témájával 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 gyanúsítják, majd marhavagonokban 
a Szovjetunióba szállítják és végül bebörtönzik 
a szibérai gulágon és a legrosszabb körülmények 
között kényszermunkára fogják őket.  Valahol itt 
kezdődik Irena Kalaschová és a gulágon világra 
jött fiának megrendítő története.  A nőt a hábo-
rú 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 fogoly-
társa 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 reflexi-
óban rejlik, amikor mintha az erölcsi normák 
ellenszegültek volna a kollektív emberi szükség-
letnek, és amikor a védelmi mechanizmusok, 
amiket a kulturális és civilizációs 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 iro-
dalmi 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 helyi kommunista pártszervezeti titkárnak, 
és nem ismeri fel, milyen bajba keveri ezzel az 
embereket. Jan Balabán szerint a regény értéke 
nem abban áll, hogy a szerzője egy különleges 
irodalmi figurát talált ki, hanem sokkal inkább 
abban, hogy olyan alakot kelt életre, akinek 
nyelvén – mint tükrön – keresztül Közép-Európa 
komikus tragédiája sejlik föl, szocializmusával 
és nacionalizmusával együtt, valamint kisem-
bereivel, akik görcsösen ragaszkodnak gyáva 
méltóságukhoz. 

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 
élményvilága, 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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Sza_adság / 2 in 1 
Fordító: Dósa Annamária
Kiadó: L´Harmattan Könyvkiadó, Budapest

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 időszakban 
játszódnak, amikor Európa átalakul – az intenzív 
migráció és kitelepülés miliőjében. A Trianon 
elbeszélés kiindulópontja egy biszexuális szerelmi 
háromszög, ami Budapesten és a romániai Duna-
delta földi paradicsomában játszódik. 
 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.

Fre_dom / 2 in 1
Translation: Annamária Dósa
Publisher: L´Harmattan Könyvkiadó

A book composed of two of the author’s original 
books. 
 The first part of the book – 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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Az ötödik hajó című regényért 
elnyerte az Anasoft litera szlovák 
irodalmi díjat.  A könyv azonnal 
hatalmas sikert aratott, színház-
ban is feldolgozták, most készül 
a filmes feldolgozása. Az író 
leggyakoribb témája a magány, 
ami legtöbbször a külvilágtól való 
elszigetelődésben mutatkozik 
meg: lepusztult házakban, öreg 
és komor uszodában vagy az 
értelmi fogyatékosok intézetében. 
A történetek főhősei nemcsak 
térben elszigeteltek, hanem 
társadalmilag is. A társadalom 
perifériáján élnek, homályos vagy 
csak részben ábrázolt múlttal.  
Elbeszéléseinek főhősei fiatalok, 
leginkább serdülőkorban lévő 
lányok. Visszatérő téma a gyer-
mekek konfliktusa a megsebzett 
és érzelmileg lehangolt felnőttek 
világával. Prózájának meghatáro-
zó eleme, hogy a főhős törekszik 
legyőzni a korlátokat, megtalálni 
saját állandó bázisát és felépíteni 
egy új, „jobb” otthont, s eközben 
hangsúlyozza azokat a körül-
ményeket, környezetet, amiben 
főhősei idő előtt felnőtté váltak.

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. 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. 

Monika 
Kompaníková
(1979)
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Az ötödik hajó
Fordító: Pénzes Tímea
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)

Monika Kompaníková, Veronika 
Holecová, illusztátorral és 
Martina Rozinajová, grafikus 
dizájnerrel létrehozott egy eredeti 
gyerekkönyvet hiteles illusztrá-
ciókkal, ami 2013-ban elnyerte 
a Legszebb szlovák könyv díjat.

She is also an author of children 
book. 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.
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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.  
  

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. 

Vasárnap /
Sunday 24. 4. 13.00 — 13.30

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épület
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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 rekonstruált életútja. Hajnóczy Modrán 
született, az egyetemet végzett Hajnóczy 
Sámuel evangélikus pap és tanár leszármazott-
ja. A monográfia a modern felfogású életrajz 
példája, amelyben a tudományos megfogalma-
zás értelmező gondolatmenetekkel párosul. 
A törtnénelem jelentős alakjának sorsát a kötet 
vonzó formában 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 — 18.45

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 tartalmazó gyűjtemény vázát a ne-
mek közti mély konfliktusok adják. A novellák 
főszereplői olyan nők, akiknek fel kellett adniuk 
álmaikat azért, hogy férjükről és gyermekeikről 
gondoskodjanak. Barátaiknál vagy gyermekkori 
emlékeikben keresik a lehetőséget a mókus-
kerékből való kiszállásra. Ezekben a történe-
tekben a férfiaknak nincs arcuk. Szokásaik, 
vagyis inkább rossz szokásaik, szőrzetük, hajuk, 
ruházatuk, leggyakrabban sortjuk alapján 
azonosítják őket.  Ezekben a törénetekben a 
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: OZ Phoenix

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



126

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. Jelölték 
a legrangosabb szlovák irodalmi 
elismerésre, az Anasoft litera 
díjára. A szerző további munkái 
az Entropia és Informácia bizonyos 
mértékig a pályakezdő Carpathia 
című könyve alapján íródtak, és 
olyan témákkal foglalkoznak, 
amelyek a szerzőhöz közel áll-
nak.  

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, Marosvásárhely

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, kultúrájával, 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: Péter Böszörményi
Publisher: Lector Kiadó, Marosvásárhely

 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 
párhuzamos 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 — 10.30

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 és 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 egyszerűen 
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 Kör

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 ber-
keiben játszódó sikerkönyvek 
szerzője. Foglalkozik tudományos 
ismeretterjesztő tanulmányok és 
ismeretterjesztő enciklopédiák 
írásával, adott ki interjúkötetet, 
neves séf biográfiáját és útleírá-
sok gyűjteményét. Könyve a Mafia 
na Slovensku 2009-ben elnyerte 
a Panta Rhei díját, mint a leg-
több példányban elkelt könyv. Az 
író elnöke volt a Szlovák P.E.N. 
Klubnak. 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 bér-
gyilkosként dolgozott. Az ártatlanság vélelmét 
élvező költő ügyét a bíróság még egyik ország-
ban sem zárta le.  
 

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 Épület
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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 szer-
zőként reflektált a rendszervál-
tást követően kialakult társadalmi 
helyzetre, illetve az irodalom új 
típusát hozta létre, a klasszikus 
és kiszorított műfajok kombi-
nálásával. Ebben az időszakban 
kezdett együtt dolgozni Dušan 
Taragel 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 mutatkozik 
az érzelmességre 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
Fordító: 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: Norbert György
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

Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 — 19.00

Bemutató – Supka Géza terem /
Presentation – Supka Géza hall
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Finnországban élő szlovák 
szerző, előbb külföldön futott be, 
majd Szlovákiában is. 2010-ben 
Finnországban jelent meg első 
regénye a 27, avagy a halál teszi 
a művészt. A könyv azonnal best-
sellerré vált, elnyerte a Helsingin 
Sanomat napilap díját, és jelölték 
a „Finlandia“ irodalmi díjra is, 
mindezt annak ellenére, hogy 
a szerző nem finn állampolgár. 
Ezt követően könyvét lefordítot-
ták szlovák nyelvre is, amivel az 
Anasoft litera szlovák irodalmi 
díj finalistája volt, majd több más 
országban is kiadták. Alexandra 
Salmela a Zene- és Filmművészeti 
Főiskolán dramaturg szakon, 
illetve a prágai Károly Egyetemen 
finn szakon diplomázott, a finn-
országi Tampereben él. Most 
gyerekirodalommal foglalkozik, 
megjelent a Zsiráfmama és a többiek 
(2013), és a Mimi és Liza. 

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. Itt az idő, hogy 
a 27 éves Angie a híres 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 hallgatója, 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 csalá-
danya szerepében tetszeleg. A 27, avagy a halál 
teszi a művészt egy regény a felnőtté válásról, 
identitáskeresésről, az élet értelmének megtalá-
lásáról, de szól szintúgy az ideáloktól való meg-
válástól, belenyugvásról vagy a tettetett családi 
boldogságról.

27—Death Makes 
the Artist
Translation: Laura Bába
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
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Zsiráfmama és más 
agyament felnőttek
Fordító: Polgár Anikó
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: Anikó Polgár
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 Kerekesová, Katarína 
Moláková
Fordító: Polgár Anikó
Kiadó: Scolar, Budapest

Mimi és Liza hét érdekes történet főszereplői.  
Mégha első ránézésre nem is úgy tűnik, együtt 
majdnem tökéletes egészet alkotnak. Mimi vak 
kislány, édesapjával él egy egyszerű panellakás-
ban, amit minden nap ugyanazok 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 Kerekesová, Katarína Moláková
Translation: Anikó Polgár
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. 13.30 — 14.00

Bemutató – Gyerek(b)irodalom /
Presentation – Millenáris D Épület
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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. 10.00 — 12.00

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 a nagyvilág 
történelméhez képest csendesebb 
történelmével. 

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: Mészáros Tünde 
Kiadó: Ľ Harmattan 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. 

Péntek /
Friday 22. 4. 17.00 — 18.00

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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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.



149

Menettérti
Fordító: Mészáros Tünde 
Kiadó: ĽHarmattan Könyvkiadó, Budapest
Závada Pál utószavával

Az önéletrajzi ihletésű regényben Veronika 
Šikulová egy család három nőtagjának Jolana 
nagymama, lánya, Alicja és az unoka, Verona 
sorsára összpontosít, aki az ő becsületes életük-
kel igyekszik kiegyensúlyozni a saját szomorú-
ságát és bonyodalmait, és nekik köszönhetően 
megtalálni a helyét a világban, egyensúlyban 
magával. Elbeszélése nemcsak színeket, illato-
kat, ízeket, rég nem látott szereplőket jelenít 
meg, hanem beszél kisebb és nagyobb emberi 
tragédiákról, a történelem körforgásába való 
beavatkozásról, háborúkról és totalitárius hata-
lomról. A regény központi gondolata egyáltalán 
nem a nagybetűs történelembe és az emberek 
hétköznapjaiba való beavatkozás, ez egy olyan 
regény, ami után az olvasó azt mondja: ők erős 
nők, akiknek abban a pillantban, mikor min-
dent elvesztenek és egyedül maradnak, muszáj 
megtalálniuk a bátorságot, 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 — 18.00

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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Röviddel Csehszlovákia 1968-
as megszállása után Svájcba 
emigrált, ahol politikai mene-
dékjogot 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 
a Japán díván (1993) című útirajzá-
ban 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 emigránsokkal 
készített 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, 
kollaborálás 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 a könyv 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 
hivatalos stílusa. 
A könyvet áthatja a megalkuvásra való készség 
közép-európai atmoszférája. Olvashatjuk a köny-
vet novellafüzérként vagy mint epizódokat 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 konk-
rét nemzedéki tapasztalatokba 
illesztve. 2011-ben jelent meg 
első novelláskötete Pštrosí muž 
címmel, amiben abszurd tör-
téneteket mesél el. Az Ujjatlan 
város című regényével az Anasoft 
litera döntőjébe jutott. A regény-
ben a detektívregény formáját 
használja groteszk elemekkel, 
bizarr alakokkal és eseményekkel 
kibővítve. A történet antihőse, 
a 30 éves Edo, féltve őrzi szemé-
lyes szabadságát és jó közérzetét, 
tekintet nélkül a mindenkori kö-
rülményekre. Kapcsolatai tönkre 
mennek az éretlensége és a fele-
lősségvállalásra való képtelensé-
ge miatt. Sorozatgyilkossággal 
vádolják, ezért maga is nyomozni 
kezd.

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 Paulival beszélget, aki 
ugyanannak a pozsonyi kocsmának a törzsven-
dége, mint ő. Egy értelmetlen sorozatgyilkossá-
got 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.

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
Péntek /
Friday 22. 4. 16.00 — 16.30

Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 — 19.00

Bemutató – Supka Géza terem /
Presentation – Supka Géza hall
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Az egyik legjelentősebb és leg-
több díjat nyert kortárs szlovák 
prózaíró. Kétszer is elnyerte az 
Anasoft litera szlovák irodalmi 
díjat. Dolgozott a híres irodalmi 
folyóirat, a Romboid főszerkesz-
tőjeként. Prózájára jellemző 
a kétértelműség, a többszálon 
futó történet, a saját és nemzeti 
identitás jelenségének kriti-
kai elemzése. Pavel Vilikovský 
a szlovák posztmodern irodalom 
képviselője. A történetnél jobban 
érdekli az elbeszélés és a nyelv ha-
tárainak feszegetése. A gondola-
tok, érzések, történések kifejezé-
sére pontos kifejezéseket használ, 
ugyanakkor kételkedik abban, 
hogy a szó képes volna közvetí-
teni a pontos jelentést. Szereti 
elemezni a hitelesség lehetőségeit 
a mai világban, foglalkozik az 
identitás problémáival – az egyéni 
és közösségi identitás témáival, 
test és lélek kettőségével, illetve 
a másikkal szemben tanúsított 
empátia lehetőségével.  Az irónia 
és szkeptizmus ellenére, ami 
Vilikovský prózáinak elbeszélőit 
jellemzi, legutóbbi könyveiben 
inkább a melankólia, nosztal-
gia és érzékenység jelenik meg. 
Ezekben a könyveiben azoknak az 
értékeknek az eltűnése foglalkoz-
tatja, amik a főszereplők számára 
az élet értelmét jelentették. 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, író

“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, 

Jozef 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: Bereck József, Böszörményi Péter, 
Brogyányi Judit, Forgács Ildikó, G. Kovács 
László, Garajszki Margit, Hizsnyai Tóth 
Ildikó, Hizsnyai Zoltán, Mészáros Tünde, 
Peťovská Flóra, Pénzes Tímea, Tóth László

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 autonómiájáról (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
Authors: Milo Urban, Dobroslav Chrobák, Jozef 

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 

Translation: József Bereck, Péter Böszörményi, Judit 
Brogyányi, Ildikó Forgács, László G. Kovács, 
Margit Garajszki, Ildikó Hizsnyai Tóth, Zoltán 
Hizsnyai, Mészáros Tünde, Flóra Peťovská, 
Tímea Pénzes, László Tóth

Publisher: Noran Libro Kiadó 
 

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 — 14.30

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
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

Fordítók: Árgyelán Erzsébet, Balázs Andrea, 
Dósa Annamária, Garajszki Margit, György 
Norbert, Mészáros Tünde, Peťovská Flóra, 
Pénzes Tímea, Tóth Annamária, Vályi-
Horváth Erika

Kiadó: Noran Libro Kiadó, Budapest

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
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

Translation: Erzsébet Árgyelán, Andrea Balázs, 
Annamária Dósa, Margit Garajszki, Norbert 
György, Tünde Mészáros, Flóra Peťovská, Tímea 
Pénzes, Annamária Tóth, Erika Vályi-Horváth 

Publisher: Noran Libro Kiadó

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 — 14.30

Bemutató – Márai terem /
Presentation – S. Márai hall
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Költő, író, műfordító. 1994-ben 
József Attila-díjjal jutalmazták. 
Főleg cseh és szlovák, ritkábban 
orosz és lengyel költészetet és 
prózát, színdarabokat, gyereki-
rodalmat és történelmi műveket 
fordít. Több antológiát is össze-
állított már a kortárs szlovák és 
cseh költészet témájában, számos 
szlovák szerző költeményeit és 
színműveit magyarította.

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 contemporary Slovak 
and Czech lyrics and has translated 
selections of poetry and theatre 
plays by many Slovak authors.  

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 gyűjtemény az 1960-as évektől napjainkig fogja 
át az ez időtől már európai mércével is mérhe-
tő, rendkívül sokrétű és izgalmas útkeresések-
ben 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, kiegészítése egy másik 
nemzet irodalmának eredményeivel, színei-
vel, a Gyalogösvények a magasba költői olyan 
poétikai és versnyelvi lehetőségeket, utakat és vi-
lágértelmezéseket, költői horizontokat mutatnak 
fel, melyeknek a kortárs magyar költészetben 
lényegében nincs megfelelőjük. Így kötetünk ver-
sei 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

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall
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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
Szerzők: Nora Baráthová, René Bílik, Grendel 

Lajos, Pavel Hrúz, Daniela Kapitáňová, 
Peter Kerekes, Soňa Kovačevičová, Ivan 
Laučík, Peter Laučík, Ľubomír Lipták, Peter 
Macsovszky, Martin Mešša, Ján Olejník, 
Stanislav Rakús, Ladislav Szalay, Igor 
Thurzo, Tőzsér Árpád, Július Vanovič, Pavel 
Vilikovský.

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

Kiadó: Kossuth Kiadó, Budapest

A kötet szépirodalmi, publicisztikai szövegek, 
esszék, és interjúk gyűjtemények, amelyek 
a város témaköréhez kapcsolódnak. A királyi 
vagy bányvárosok a mai Szlovákia területén 
több mint kétszáz településen tartották fenn 
a status quot, hol ideiglenesen, hol állandóan. 
Ez a gyakran multietnikus szigetvilág jellegze-
tes volt, de mindmáig 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 parazsa, így 
a múlt rekonstruálása egyre bonyolultabb és 
bizonytalanabb.  A közösség emlékezetéből 
eltűnnek a jelentős személyek, mint ahogy azok 
a családok is, akik törekedtek a gazdaság és 
a kultúra fejlesztésére. Az amnézia egyre növek-
szik, az utódok generációról generációra keve-
sebb információt adnak át a családról, a drá-
mai sorsokról Közép-Európa rezsimeiben. Az 
olvasók kezébe egy valóban különleges útikönyv 
kerül, amely feltérképezi a szlovák városokat, és 
történelmüket a szerzők személyes tapasztala-
tain keresztül. 

Szigeti László
(1949) 
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Szombat /
Saturday 23. 4. 18.00 — 18.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

Our Colorful Cities
Prologue: László Szigeti
Authors: Nora Baráthová, René Bílik,Lajos Grendel, 

Pavel Hrúz, Daniela Kapitáňová, Peter Kerekes, 
Soňa Kovačevičová, Ivan Laučík, Peter Laučík, 
Ľubomír Lipták, Peter Macsovszky, Martin Mešša, 
Ján Olejník, Stanislav Rakús, Ladislav Szalay, 
Igor Thurzo, Árpád Tőzsér, Július Vanovič, Pavel 
Vilikovský

Translation: Ágnes B. Mánya, Dániel Archleb L., 
Boglárka Bilász, Szilvia Szarka, Pál Száz, Zoltán 
Csehy, Tímea Pénzes, András Hizsnyai, Zoltán 
Hizsnyai, Annamária Tóth, Judit Dobry, Anikó 
Polgár, Anikó N. Tóth, Zsolt Beke

Publisher: Kossuth Kiadó, Budapest

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 kutatá-
si területe a kortárs magyar, cseh 
és szlovák irodalom, a posztmo-
dern, a hálózatelmélet és az álnév 
problematikája. Legutóbbi művei 
közé tartozik a Kunstkamera ver-
seskötet és a Postmodern Literature 
in Central Europe. The Threefold 
Strategy (A posztmodern irodalom 
Közép-Európában. A hármas straté-
gia) monográfia.

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 collection of 
poems Kunstkamera and monograph 
Postmodern Literature in Central Europe. 
The Threefold Strategy.

Zoltán Németh
(1970)
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Szlováknak lenni 
csodás… 
A kortárs szlovák irodalom 
antológiája

Szerkesztette, válogatta és az utószót írta: 
Németh Zoltán

Kiadó: Tiszatáj Könyvek 

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

Editor, compiler, and author of an afterword: 
Zoltán Németh

Publisher: Tiszatáj Könyvek

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 Szlovákia 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 member of parliament at the 
Slovak National Council.

A szlovák kérdés ma 
– Zárt vagy nyitott 
Szlovákia 
Szerkesztő: Rudolf Chmel
Szerzők: Samo Abrahám, Ladislav Ballek, 

Eduard Barány, Martin Bútora, Juraj 
Buzalka, Ján Čarnogurský,, Ľubomír 
Ďurovič, Bohumila Ferenčuhová, Grendel 
Lajos, Roman Holec, Ivan Kamenec, Eva 
Krekovičová, Dušan Kováč, Vladimír Krivý, 
Miroslav Kusý, Ľubomír Lipták, Pavol Lukáč, 
František Novosád, Tibor Pichler, Szigeti 
László, Martin M. Šimečka, Dušan Škvarna, 
Milan Šútovec, Pavel Vilikovský, Peter Weiss, 
Peter Zajac, Milan Zemko.

Fordító: Beke Zsolt, Csehy Zoltán és mások
Kiadó: Kalligram, Pozsony

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 diskurzus-
nak, az elmúlt 25 év jellmező gondolkodásmód-
járól, 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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Szombat /
Saturday 23. 4. 16.00 — 16.30

Bemutató – B1 stand /
Presentation – Slovak stall

The Slovak Question 
Today
Editor: Rudolf Chmel
Authors: Samo Abrahám, Ladislav Ballek, Eduard 

Barány, Martin Bútora, Juraj Buzalka, Ján 
Čarnogurský, Ľubomír Ďurovič, Bohumila 
Ferenčuhová, Lajos 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.

Translation: Zsolt Beke, Zoltán Csehy 
Publisher: Kalligram

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 
kényszerek.
Zsidó önkép és közösségtudat 
Közép-Európában

Szerkesztő: Balogh Magdolna
Szerzők: Berkes Tamás, Adam Bžoch, Görözdi 
Judit, Dagmar Kročanová, Gabriela Magová, 
Széchenyi Ágnes, Veres András, Milan Žitný, 
és mások 
Fordító: Balogh Magdolna és mások
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: Magdolna Balogh
Authors: Tamás Berkes, Adam Bžoch, Judit Görözdi, 

Dagmar Kročanová, Gabriela Magová, Ágnes 
Széchenyi, András Veres, Milan Žitný and others

Translation: Magdolna Balogh and others
Publisher: Reciti

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 
A Magyar Lettre Internationale 25 éve alapított 
kulturális 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 mutat-
ja be. Megtalálhatóak benne Radoslav Passia, 
Vladimír Barborík, Ján Gavura szövegei, Alta 
Vášová, Maroš Krajňak, Stanislav Rakús, Dušan 
Šimko, Víťo Staviarsky, Milan Zelinka írásai va-
lamint Erik Jakub Groch, 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. 

Folyóiratok / 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. Szlovák-Látó 
címmel megjelenő különszámának középpontjá-
ban a szlovák-magyar irodalmi kölcsönhatás áll. 
Olyan írókat és költőket mutat be, mint Peter 
Macsovszky, Hunčík Péter, Peter Balko, Pavel 
Vilikovský, Ondrej Štefánik, Víťo Staviarsky, 
Maroš Krajňak, Zuska Kepplová, Uršuľa Kovalyk, 
Karol Chmel, Erik Jakub Groch, Ivan Štrpka 
és 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 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 “Szlovák-Látó”/ “Očami 
Slovákov” (“Through the Eyes of Slovaks”) is focused 
on contemporary Slovak literature and will present 
writers such as Peter Macsovszky, 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 interkulturális és multimediális közlöny 
is egyben, mely hangsúlyt helyez az interdisz-
ciplináris művészetekre és a többműfajiságra. 
Az eredeti magyar alkotásokra, az irodalom-
kritikára, vizuális kultúrára, a popkultúrára, 
valamint a közép-európai nemzetek irodalmára 
összpontosít. A folyóiratot 2009-ben alapították. 
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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Irodalmi 
Információs 
Központ (LIC)

A pozsonyi Irodalmi Információs Központ 
(Literárne informačné centrum, Centre for 
Information on Literature) az eredeti iro-
dalmi alkotásokat gondozó, dokumentáló és 
rendszerező intézmény, mely a szlovák kul-
túra 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

Centre 
for Information 
on Literature 

Literárne informačné centrum (Centre for 
Information on Literature) is the specifically 
designed documentation centre in the field 
of original literary work in the Slovak Republic 
and Slovak literary work abroad. In 1995 it was 
established by Slovakia’s Ministry of Culture, 
and from its foundation it has conducted both 
conventional and electronic documentation of 
literary work and authors in Slovakia and Slovak 
writing abroad. It publishes periodical and non-
periodical publications and is responsible for the 
presentation of Slovak literature at home and 
throughout the world.

www.litcentrum.sk
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