
K. K.: Soha nem volt szó lábjegyzetrõl, mikor Gabriel García
Márquezrõl vagy mikor Salman Rushdie-ról volt szó. Amikor Ma-
gyarországról van szó, miért legyen lábjegyzet? Ha valamit nem ér-
tek, de nagyon érdekel, akkor utánanézek. Miért pont egy magyar
írónál kell lábjegyzet?

E. P.: Nem is a lábjegyzetrõl beszélek. Ez egy kulturáltsági vagy
mûveltség probléma, ami ebben a formájában engem nem érdekel. De
az már érdekel, hogy az olvasónak mik az esélyei. Eszembe jut Thomas
Pynchonnak egy regénye: folyamatos utalás volt amerikai reklámok-
ra. A reklámokat áttették magyarra, tehát tudtam a tartalmukat, de
mégsem jelentettek nekem semmit. Hiába láttam, hogy elvileg mirõl
van szó, csak elvileg mûködött a dolog. Ez olyan, mint a Finnigans
Wake olvasása: ha az ember nem angol, akkor nincsen esélye.

K. K.: Legyen magyar a magyar! Tanulják meg, hogy van olyan,
hogy magyar!

E. P.: Igen, de akkor itt jön megint a kis nyelv � nagy nyelv prob-
lematikája. Egy nagy nyelv kulturális referenciáinak jobbak az esélyei,
következésképp ez a kérdés ott nem merül így föl�

AA  MMAAGG YY AARR   IIRR OODDAALLOOMM  NNOORR VVÉÉGG IIÁÁBBAANN
Kari Kemény mûfordítóval, Masát Andrással, az ELTE tanárával 

és a berlini Collegium Hungaricum igazgatójával, L. Simon Lászlóval,
a Szépirodalmi Figyelõ fõszerkesztõjével és Varga Zsolt mûfordítóval

Szöllõsi Adrienne beszélget

Sz. A.: Mikortól beszélhetünk a magyar irodalom megjelenésérõl Nor-
végiában?

V. Zs.: A kérdést azzal egészítem ki, hogy Dániát is bevonom a
kérdéskörbe, ugyanis a kutatás a magyar irodalom dániai fogadtatá-
sával indult, majd ezt a témakört bõvítettük ki Norvégiára, illetve
egész Skandináviára. A kutatások jelenleg ott tartanak, hogy Dániá-
ban és Norvégiában sikerült megvizsgálnom a magyar irodalom fo-
gadtatását, Svédországban azonban egyelõre nem, mert már kétszer
elutasították az erre vonatkozó pályázatomat. Ha kronológiailag ha-
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ladunk, a magyar irodalom jelenlétérõl Dániában az elmúlt kétszáz
évben beszélhetünk. Elsõként Jósika Miklós A könnyelmûek címû re-
gényét fordították le 1850-ben; ezt követõen egyre gyakrabban jelen-
tek meg magyar könyvek. 1860-ban kiadtak egy Petõfi-válogatást,
ezekrõl a könyvekrõl azonban recenziót még nem találtam, így pusz-
tán csak azt tudjuk, hogy léteztek. Élt például egy Alexander
Schumacher nevû ember, aki egy újságban megjelent Mikszáth-no-
vella nyomán megtanult magyarul, és számos magyar mûvet fordí-
tott le dánra.

Sz. A.: Tehát Norvégiában sokkal átfogóbb a kép a magyar irodalom-
ról, mint Dániában?

V. Zs.: Norvégiában a recepciót jelentõ újságcikkekrõl nem ké-
szült bibliográfia. Egyetlenegy lehetõségem volt: írtam közvetlenül
a kiadóknak, hiszen õk a róluk megjelent újságcikkeket gyûjtik. El-
küldtem vagy huszonöt levelet, de alig kaptam választ, illetve ha
kaptam, arról tájékoztattak, hogy nincs kapacitásuk arra, hogy ezt
nekem fénymásolva megküldjék. Így igen nehezen lehetett dolgoz-
ni. Norvégiában a 19. században egy Jókai-regényen kívül nem ta-
láltam mást, ott magyar irodalomról valójában csak 1956 után lehet
beszélni; bár a harmincas években Harsányi Zsolt, Földes Jolán és
Körmendy Ferenc egy-egy regényével nemzetközi regénypályáza-
tot nyert, amivel felkeltették az érdeklõdést a magyar irodalom
iránt, s ezeket a regényeket � németbõl, franciából vagy angolból �
dánra és norvégra is lefordították. A világ számos más pontján is ez
a helyzet: szinte kizárólag ezeket a nemzetközi regényversenyeket
tekinteték kiindulópontnak, s nem kérdezték meg közvetlenül a
magyarokat.

Dániában a 90-es években Esterhás Péter foglalkozott a magyar
irodalom � például Nádas Péter, Konrád György, Bodor Ádám � dán-
ra fordításával. Kertész Imre Sorstalansága 1996-ban jelent meg.

K. K.: Én már �86-ban próbáltam Norvégiában kiadót találni, de
nem sikerült.

V. Zs.: Dániában hiányzik a lírai és drámai mûvek fordítása. Nor-
végiában viszont színes a kép. A Solum Kiadó sok magyar költõt jelen-
tetett meg az elmúlt 20-30 évben: Illyést, Petõfit, Csoórit, Pilinszkyt,
Weörest�

K. K.: Csoórit sajnos nagyon rossz fordításban� 
V. Zs.: Kiadtak klasszikus magyar regényeket is, Kosztolányit,

Krúdyt, Füst Milánt, ezek pozitív fogadtatásban részesültek.
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Sz. A.: Van különbség a Skandináviában és Németországban megjele-
nõ mûvek között?

M. A.: A norvég irodalom is a német irodalom révén kerül hoz-
zánk; a német irodalomnak továbbra is rendkívül fontos közvetítõ
szerepe van a magyar irodalom skandináv recepciójában. Hosszú ide-
ig nyersfordítások alapján készültek a fordítások. Lassanként azon-
ban felnõ egy olyan generáció, amelyik anyanyelvi szinten beszéli az
adott nyelvet. A nemzetközi könyvvásárok is nagyon nagy szerepet
játszanak.

L. S. L.: Szinte mindenki, aki fontos magyar íróként az európai
irodalomban, német vagy osztrák kiadónál indult el.

V. Zs.: Azt azonban nem tudom, hogy ha az �56-os generáció ab-
bahagyja a fordítást, ki veszi át a stafétabotot.

M. A.: Hogy profik legyenek a fordítók, ahhoz bázis � egyetemi
háttér � kellene; olyanok, akik tudnak magyarul.

L. S. L.: Ezért fontos például a könyvvásárokon való jelenlét is. A
magyarhoz hasonló méretû országok Frankfurti Könyvvásáron való
megjelenése sokkal átgondoltabb; többen központi kormányzati, mi-
nisztériumi háttérrel jelennek meg, komoly, átfogó igényû kiadói ka-
talógusokkal, bibliográfiákkal, amelyek segítik a tájékozódást. Ná-
lunk a magyar pavilont a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk
Egyesülete koordinálja: az egyesület tehetõsebb kiadói külön pénzzel
beszállnak, egy-egy részt megvásárolnak a pavilonból, úgyhogy Ma-
gyarországot idén csupán négy vagy öt nagy kiadó képviselte, s csak
kevesek tudnak önálló pavilonnal megjelenni. Bár nagyon színvona-
las volt a pavilonunk, korántsem volt reprezentatív a magyar jelenlét.
Amikor hazánk volt a díszvendég, akkor kortárs irodalmi-kiadói ér-
dekcsoportok viaskodása jellemezte a könyvvásárra való felkészülést.
Közben megfeledkeztünk arról, hogy a magyar könyvkultúrát a kor-
társ magyar szépirodalomnál szélesebben kell értelmezni. Hogy csak
néhány példát említsek: a mûvészeti anatómiák tekintetében � ame-
lyeken kortárs mûvésznemzedékek nõnek fel � európai nagyhatalom
vagyunk; szükség lenne a történelmünket, a mûvészettörténetünket,
építészetünket stb. bemutató átfogó, korszerû munkák nyugati meg-
jelentetésére is. A magyar könyvkultúra ezen oldalait is valamikép-
pen, illetve hangsúlyosabban meg kellene jelenítenünk.

M. A.: A rendszerváltás elõtt egy kánon volt. Most sokkal fino-
mabbak a struktúrák, és ezt nem tudjuk még a külföld számára meg-
felelõen közvetíteni� Mivel médiatársadalomban élünk, ezért meg
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kell dolgoznunk a közönséget ahhoz, hogy valamit elérhessünk, hogy
a sajtó bejöjjön, hogy a jó fordítók foglalkozzanak a magyar iroda-
lommal.

Sz. A.: Kellenek olyan emberek, akik tudják, hogy az egyes kultúrákat
hogyan lehet megcélozni.

M. A.: Egy országon belül is egész másként kell kommunikálni
attól függõen, hogy milyen a recepciós közeg. Például meg lehet hív-
ni német galériatulajdonosokat: õk válasszák ki a kínálatból, hogy
számukra mi fontos. Az irodalommal ugyanezt kellene tenni: a befo-
gadó közeg fedezze fel, hogy mit akar kapni.

Sz. A.: A fiatal írók fogadtatása milyen külföldön? 
L. S. L.: A visszacsatolás nagyon fontos, és éppen ennek hiánya a

legfeltûnõbb. Értékes magyar kulturális produkciók jelennek meg
külföldön, és nincs visszajelzés róluk. Nem tudjuk, hogy kik, milyen
rendezvényeken, fesztiválokon vesznek részt, s hogy milyen a recep-
ciójuk. Nem vesszük számba, kirõl mi és hol jelenik meg. Ezt a már �
több mûhelyben � megkezdett munkát is össze kellene fogni, s meg-
felelõen támogatni kell.


