
L'Istituto Italiano di Cultura di Budapest

ha il piacere di invitare la S.V. alla serata

Omaggio a Tiziano Terzani
nel corso della quale verrà presentata la versione ungherese del libro

Tiziano Terzani: La fine è il mio inizio
(Longanesi 2006)

tradotto in ungherese a cura della Libretto Editrice (2009) 

Giovedì 15 aprile 2010, ore 18.00
Istituto Italiano di Cultura

(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. Tel.: 483-2040)

All’evento saranno presenti 

SALVATORE ETTORRE,
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 

ANGELA STAUDE, moglie dello scrittore, 

CSILLA KERTÉSZ,
Direttore della Libretto Editrice e traduttrice del volume

Tiziano Terzani nacque a Firenze, nel 1938.

Visse l’infanzia in ristrettezze economiche,

laureandosi brillantemente in giurispru-

denza nel 1961. Nel 1965 andò, per conto

della Olivetti, a tenere corsi di formazione

in molte aree del mondo (fra cui il Giap-

pone ed il Sud Africa), dove entrò in con-

tatto con le problematiche dell’apartheid 

e dello sfruttamento sociale del continente

africano. I suoi primi scritti giornalistici

furono pubblicati sulla rivista Astrolabio. 
In quegli anni capì sempre meglio che

quella era la sua strada, iniziò la sua collabo-

razione con Il Giorno, finché ebbe l’oppor-

tunità, grazie al settimanale tedesco Der Spiegel, di recarsi in Asia come cor-

rispondente. Terzani è stato un profondo conoscitore dell’Asia, non solo per

quanto riguarda le vicende storiche e politiche, ma anche dal punto di vista

filosofico e culturale. Ha vissuto a Pechino, Tokyo, Singapore, Hong Kong,

Bangkok e Nuova Delhi. A Singapore Terzani ebbe l’opportunità di segui-

re da vicino le fasi decisive della Guerra del Vietnam, esperienza che diede

origine ai suoi primi due libri. In seguito collaborò anche con i quotidiani

italiani Corriere della Sera e La Repubblica, diventando uno dei più impor-

tanti giornalisti italiani a livello internazionale. Terzani muore il 28 luglio

2004. La fine è il mio inizio è il libro postumo in cui Terzani riferisce al figlio

Folco le proprie riflessioni di tutta una vita.



Az Olasz Kultúrintézet

tisztelettel meghívja Önt a

Tiziano Terzani tiszteletére
szervezett estre, 

melynek keretében sor kerül 

Tiziano Terzani: A vég nekem a kezdet
címû kötet bemutatójára magyar fordításban.

A kötet a Libretto Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 

A rendezvényen részt vesz:

SALVATORE ETTORRE, az Olasz Kultúrintézet igazgatója, 

ANGELA STAUDE, az író felesége,

KERTÉSZ CSILLA, a könyv fordítója 

valamint a Libretto Könyvkiadó igazgatója.

2010. április 15., csütörtök 18 óra
Olasz Kultúrintézet

(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. Tel.: 483-2040)

Tiziano Terzani 1938-ban született

Firenzében. Szûkös anyagi helyzetben

nevelkedett. 1961-ben diplomázott le kí-

tûnõ eredménnyel a Pisai Egyetem Jogi

karán. 1965-ben az Olivetti cég meg-

bízásából kurzusokat tartott a világ számos

részén (Japán, Dél-Afrika), ahol szembesült

a faji megkülönböztetés illetve az afrikai

kontinens szociális kizsákmányolásának

problémáival. Elsõ újságírói pubblikációi 

az Astrolabio lapban jelentek meg. Ezekben

az években döbbent rá, hogy az újságírás-

nak akarja szentelni az életét. Ekkor

kezdett el együttmûködni az Il Giorno
napilappal, majd ezt követõen a német Der Spiegel hetilap felkérésére ázsi-

ai tudósítóként folytatta újságírói tevékenységét. Terzani kiválóan ismerte

Ázsiát, nemcsak politikai és szociális, hanem filozófiai és kulturális szem-

pontból is. Élt Pekingben, Tokióban, Szingapúrban, Hong Kongban,

Bangkokban és New Delhi-ben. Szingapúrban Terzaninak lehetõsége volt

személyesen is végigkísérni a vietnámi háború legmeghatározóbb

eseményeit. Ez utóbbi tapasztalatot használta fel elsõ két könyve megírása

során. A késõbbiekben együttmûködött a Corriere della Sera és a La
Repubblica olasz napilapokkal, és nemzetközi szinten az egyik legfontosabb

olasz újságírói hírnévre tett szert. Terzani 2004. július 28-án hunyt el. 

A vég nekem a kezdet címû posztumusz mûvében fiával, Folco Terzanival

osztja meg élete legfontosabb reflexióit. 


