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MŰFORDÍTÁS-MOZAIK

Folyóiratunk a �atalabb generáció látásmódját és hangját is érvényesíteni 
kívánja a Műfordítás-lapszám szövegeinek összeállításánál. A különböző 
nyelvű irodalmak műfordítási lehetőségeiről, az aktuális tendenciákról, 
valamint a kiadói érdeklődésről és pályázati lehetőségekről ezért olyan 
szerzők írnak, akik már jelentős rutinnal és fordítói tevékenységgel 
rendelkeznek. 

Román irodalom magyarul 2010–2020 között

A román irodalom magyarra történő fordításával kapcsolatos tanulmá-
nyokat, írásokat áttekintve Farkas Jenő szövegei tömör, átfogó képet 
nyújtanak erről a témáról: A román irodalom magyar recepciója című váz-
latos fordítástörténet a Korunk folyóirat 2008. augusztusi számában 
jelent meg, A román irodalomról magyar szemmel című tanulmány pedig 
a Bárka 2010/3. számában. Jelen rövid tanulmányban arra teszek kí-
sérletet, hogy a Bárkában megjelent szöveg közlése óta eltelt időszakra 
(2010–2020) fókuszálva tömören beszámoljak arról, ami a román iro-
dalom magyarra való ültetésével kapcsolatban történt. Szó lesz a kiadói 
kínálatról, a műfordítókról és a műfordítói pályázatokról. Írásomban 
a vizsgálódás egyirányú lesz, csupán a román irodalom magyar recep-
cióját fogom áttekinteni, noha ez is meghaladja a szöveg kereteit.

A magyar könyvkiadók weboldalait böngészve, az utóbbi tizenegy 
évet vizsgálva, szám szerint 81 magyarra fordított román kötetet listáz-
tam. A Magyarországon, illetve Erdélyben kiadott kötetek aránya közel 
50-50 százalék: 19 magyarországi és 9 erdélyi kiadó 41, illetve 39 kö-
tetet jelentetett meg (Az Irodalmi Jelen külön kategóriát képez egy 
kötettel, hiszen Magyarországon és Erdélyben is működik).

Az erdélyi könyvkiadók közül kiemelkedő kiadói stratégiát �gyel-
hetünk meg a kolozsvári Koinónia Kiadó esetében, amely elsősorban 
szakirodalom kategóriájú, román nyelvből fordított könyveket jelentetett 
meg történelem, politika, színház, teológia témakörökben. A kiadóra 
jellemző, hogy �gyelemmel követi a román történészek, gondolkodók 
munkáit. Andrei Pleșu, Neagu Djuvara, Lucian Boia többkötetes szer-
zők a Koinóniánál, a vizsgált időszakban Lucian Boiának (ford.: Rostás-
Péter István és Vallasek Júlia) hat kötete jelent meg, Neagu Djuvarának 
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kettő (ford.: Horváth Andor és Vallasek Júlia), Andrei Pleșunak egy 
(ford.: Visky S. Béla). A kiadó színházi pro�lja több kiadványban is 
megnyilvánult az elmúlt tizenegy évben: Georges Banu színházi esszéi 
mellett (ford.: Daróczi Enikő, Vida Gábor, Székely Melinda) Matei 
Vișniec drámái (ford.: Patkó Éva) és Andrei Șerban önéletrajza (ford.: 
Koros Fekete Sándor) is helyet kapott a kiadott könyvek között.

Az erdélyi kiadók közül külön említést érdemel még a csíkszeredai 
Bookart, a kolozsvári Kriterion és a marosvásárhelyi Lector Kiadó négy, 
öt, illetve hat kiadvánnyal. A Bookart a kortárs román regényirodalom 
kiemelkedő köteteit adta ki magyarul (Ștefan Bănulescu: A milliomos 
könyve Demény Péter fordításában, Mircea Cărtărescu: Sárkányok en-
ciklopédiája Gergely Zsuzsa és Szőcs Géza fordításában, Filip Florian–
Matei Florian: Kölyök utca Lövétei Lázár László fordításában, illetve 
Filip Florian: Mint minden bagoly Demény Péter fordításában). A Lector 
Kiadó főként a román költészet felé fordult (Paul Celan, Max Blecher, 
Pavel Șușară, Doina Șușară versesköteteiről van szó Jánk Károly, Balázs 
Imre József, Demény Péter, Lövétei Lázár László fordításában). A Kri-
terion Kiadó regényeket (Max Blecher: Történetek a közvetlen irrealitás-
ban Vallasek Júlia fordításában; Max Blecher: Heges szívek Boda Edit 
fordításában; Monica Săvulescu Voudouri: A Nikász lányok nagy, fehér 
napfényben Király Farkas és Scarlat Anna fordításában) és verseskötete-
ket is kiadott (Gellu Naum: Zebegény, a pingvin, ford.: Majtényi Erik és 
Balázs Imre József; Király László Napraforgó című műfordításkötete).

A több román kötetet megjelentető magyarországi kiadók közül 
megemlítendő a L’Harmattan kiadó négy kötettel, közöttük Mircea 
Cărtărescu Káprázat című trilógiájának második és harmadik része 
Koszta Gabriella fordításában, továbbá a Napkút és Orpheusz Kiadó, 
amelyek kínálatában hét-hét kötet szerepel a vizsgált időszakban.  
A Nap kút Kiadó a román irodalom terén főként kortárs szerzők regé-
nyeit adta ki az utóbbi időben, az Orpheusz Kiadó pedig kortárs regé-
nyek mellett Gabriel Liiceanu három esszéjét jelentette meg Karácsonyi 
Zsolt fordításában.

A Syllabux Kiadó öt kiadvánnyal szerepel a listán, amelyek döntő 
többsége vers. Négy kötet Mihók Tamás fordításában jelent meg, többek 
között A kétezres nemzedék. Kortárs román költészet című összegző anto-
lógia, amelynek Mihók a szerkesztője is.

A műfajok aránya tekintetében a regény felé dől el a mérleg 37 kötet-
tel a 81-ből. Az esszé/értekezés műfaját 17 kötet képviseli, a verset 16, 
a novellát és a drámát 3-3, a mesét 2, az életrajzot/visszaemlékezést 2, 
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illetve egy vegyes műfajú kötet is a listára került, amely verseket, kispró-
zákat, egyfelvonásosokat tartalmaz. Szembetűnő a kínálatban a re-
gény, az esszé/értekezés és a vers vezető pozíciója, illetve a rövidpróza, 
a dráma és a gyermekirodalom (2 meséskönyv és egy verseskönyv) 
alulreprezentáltsága. 

A kötetek fordítóit áttekintve, erős műfordítógárda rajzolódik ki. 
Mivel sokan közülük az 1970-es években születtek, esetükben akár 
műfordító-nemzedékről is beszélhetünk. A fordítók között többen is 
vannak, akik egy román szerzőtől több kötetet fordítottak le a tárgyalt 
időszakban. Ez a fajta tudatosság azzal egészül ki, hogy a lefordítandó 
anyagról való döntéskor nagy arányban a kortárs román irodalom fon-
tos képviselőire esett a választás (ez lehet kiadói döntés is, de lényeges 
tényező a műfordítók preferenciája is). Konkrét példákkal élve: Demény 
Péter Daniel Bănulescu; Karácsonyi Zsolt Emil Cioran és Gabriel 
Liiceanu; Kirilla Teréz Radu Aldulescu; Koszta Gabriella Mircea 
Cărtărescu1; Rostás-Péter István Lucian Boia; Szenkovics Enikő Doina 
Ruști; Szőcs Imre Radu Țuculescu „magyar hangja” (ez persze nem zárja 
ki, hogy más szerzőktől is fordítottak, illetve hogy mások is fordítottak 
az illető román szerzőtől könyveket). Azokat a fordítókat is megemlíte-
ném, akik (a vizsgált időszakban) nem köteleződtek el egy-egy szerző 
mellett, ám számos fordításkötettel gazdagították a magyar irodalmat: 
Király Farkas, Lövétei Lázár László, Mihók Tamás, Vallasek Júlia.

A legfontosabb műfordítói pályázatok, amelyek a román irodalom 
magyarra fordítását célozzák meg (vagy azt is), részben Romániához, 
részben Magyarországhoz kötődnek. A bukaresti Román Kulturális 
Intézet (ICR) kétfajta műfordító ösztöndíjat oszt évente a román iro-
dalom fordítói számára: az egyik kezdő fordítóknak szól (ez műfordítói 
tanfolyamokkal egybekötött bukaresti tartózkodást feltételez), a másik 
professzionális műfordítóknak. Ezenkívül az Intézeten belül működő 
Nemzeti Könyvközpont (Cennac) Románián kívül megjelenő fordí-
tásköteteket támogat (a fordító honoráriumára lehet pályázni, illetve 
a kiadási költségekre bizonyos mértékig). 

A Iași-ban megrendezett nemzetközi irodalmi és fordítói fesztivál 
(FILIT) műfordítói rezidenciák és műfordítói tábor rendezésében is 
részt vesz. Mind a rezidenciák, mind a tábor a Jászvásári Román Irodal-
mi Múzeum kezdeményezése, és a román irodalom fordítóit igyekszik 
megszólítani.
1 Koszta Gabriella az elmúlt tizenegy évben (is) számos jelentős román regényt fordított 

magyarra Cărtărescu könyvei mellett. Műfordítói munkássága impozáns és példaértékű.
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A két fő magyarországi pályázati lehetőség az NKA Franyó Zoltán 
műfordítói, alkotói támogatása, illetve a MANK által kiírt Babits Mi-
hály Műfordítói Ösztöndíj. Mindkettő más nyelveken írott irodalmi 
művek magyarra fordítását támogatja.

Jelen tanulmányból kirajzolódik, hogy a román irodalom magyarra 
történő fordítása több szempontból is �gyelemre méltó. Mind Romá-
niában, mind Magyarországon számottevő mennyiségű román nyelv-
ből fordított kötet jelent meg. A szerzőket áttekintve megállapítható, 
hogy főleg a kortárs román irodalom jelentős írói szerepelnek közöttük. 
A két ország pályázati lehetőségei, a kiadók és a műfordítók preferenciái, 
úgy tűnik, megfelelő alapot biztosítanak ahhoz, hogy minőségi román 
irodalom kerüljön a magyar olvasó elé.

Bertóti Johanna

Portugál tengerek.  
A portugál nyelvű irodalmak Magyarországon

Az, hogy a portugál nyelvű irodalmak egyre nagyobb �gyelmet kapnak 
a globális rendszerré szélesedő világirodalmi mezőben, megkérdőjelez-
hetetlen tény. Az anglofón és frankofón irodalmi terekhez hasonlóan 
a portugál nyelvű irodalmak világa is egy több kontinensen, kultúrán 
és hagyományon átívelő, heterogén képződmény, mely négy nagyobb 
geopolitikai és kulturális csomóponton lép kapcsolatba a világirodalmi 
körforgással. Bár Portugália, Brazília, Angola és Mozambik mellett az 
egykori kiterjedt gyarmatbirodalom kisebb és marginálisabb régióiban 
(Zöld-foki-szigetek, São Tomé és Príncipe, Bissau Guinea, Goa, Ma-
kaó, Kelet-Timor) is számolhatunk portugál nyelvű irodalmi aktivi-
tással, adekvát módon működő, jól strukturált irodalmi mezőről és ér-
telemszerűen a világirodalom diskurzusával való rendszeres dialógusról 
és kommunikációról azonban csak az említett négy ország esetében 
beszélhetünk. Portugália után a 20. században az északkeleti regény 
(Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego) sikerének köszön-
hetően először Brazília csatlakozott az irodalmat exportáló portugál 
nyelvű országok köréhez, majd a gyarmati státuszból való kiemelkedés és 
az egészen kései, 1975-ös függetlenedés után a két legnépesebb afrikai 
portugál nyelvű nemzet, Angola és Mozambik is elkezdett bekapcsolód-
ni a nagy európai kánonokról leszakadó, új világirodalmi rendszerbe. 
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Végigtekintve az utóbbi két évtized során magyar fordításban meg-
 jelent portugál nyelvű könyveken, egy érdekes anomáliával szembesü-
lünk. Bár a világirodalmi trendekkel összhangban folytatódott a brazil 
szerzők kiadása (mely a már említett északkeleti regény erőteljes po-
litikai hangoltsága és társadalmi érzékenysége miatt elsősorban ide-
ológiai okok ból vette kezdetét a szocializmus alatt), és megindult az 
afrikai portugál irodalom feldolgozása is, a portugál nyelvű irodalma-
kat Magyarországon továbbra is nagyrészt az európai, portugál szerzők 
képviselik. 

A Nobel-díjjal is kitüntetett, minden kétséget kizáróan a legnagyobb 
világirodalmi elismerésnek örvendő José Saramago életműve gyakor-
latilag a maga teljességében hozzáférhető magyar fordításban. A még 
mindig alkotó, nagy pályatárs, António Lobo Antunes roppant élet-
művéből viszont ez idáig csak két könyv került kiadásra (Az inkvizítor 
kézikönyve, 2000; És visszatérnek a karavellák, 2008), mely meglátásom 
szerint a szerző jellegzetesen polifonikus, különböző diszkurzív és nar-
ratív rétegeket mozgató, nem kifejezetten cselekményorientált regény-
poétikájára vezethető vissza. A két „nagy öreg” mellett azonban meg-
jelentek a tágabb értelemben vett kortárs portugál irodalom más meg-
határozó és nemzetközileg is elismert szerzői is: Gonçalo M. Tavares 
( Jeruzsálem, 2008; Tanuljunk meg imádkozni a technika korában, 2013; 
Tánckönyv – egy mozgáspoétika tervezete, 2019), Afonso Cruz (Kokoschka 
babája, 2014; Virágok, 2017; Festő a mosogató alatt, 2019; Időtlen napló, 
2020), José Luís Peixoto (Egyetlen pillantás nélkül, 2007), Rui Cardoso 
Martins (És ha nagyon meg szeretnék halni, 2010; Engedjétek át a láthatat-
lan embert, 2012), Bruno Vieira Amaral (Ma velem leszel a paradicsomban, 
2019), Mário Cláudio (A tanítvány trilógia, 2018), João Tordo (Memory 
Hotel, 2015), Al Berto (Tűzvészkert, 2016), Ernesto Rodrigues (Előre 
nem látható múlt, 2020). Kiadásra került továbbá egy közel félezer olda-
las összeállítás Fernando Pessoa verseiből (Bensőmben sokan élnek, 2018), 
egy, a 20. század második felének költészetét bemutató válogatás (Mai 
portugál költők, 2000), valamint egy kortárs drámákat tartalmazó an-
tológia is (Melankólia ezerrel, 2013). Mindazonáltal a Nobel-díjas José 
Saramago után a legtöbb magyar fordításban kiadott könyvvel – szám 
szerint tizenhárommal – az újságíróból és híradós bemondóból re-
gényíróvá avanzsált pszeudointellektuális zsánerkrimiket jegyző José 
Rodrigues dos Santos rendelkezik. 

A zsánerműfaj sikere dominálja a Magyarországon kiadott brazil iro-
dalmat is. A világszerte magasan a legtöbb eladott könyvvel büszkélkedő, 
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ezoterikus-spirituális regényeket író Paulo Coelho szövegeinek kiadása 
követi a nemzetközi könyvpiac és a szerző általános népszerűsége által 
diktált tempót. A portugál kortárs szerzőkkel összehasonlítva viszont 
jóval kevesebb brazil mű került kiadásra az elmúlt két évtizedben. 
Hatalmas késéssel megindult a világirodalom-kritika és a nemzetközi 
akadémiai interpretációs közösségek véleménye alapján a 20. század 
legjelentősebb brazil szerzőjeként számontartott Clarice Lispector 
életművének feldolgozása (Minden történet, 2018; A csillag órája, 2019), 
megjelent a brazil irodalom nagy rejtőzködőjeként elkönyvelt Raduan 
Nassar két, még a hetvenes években íródott, kultikus regénye (Egy pohár 
harag, 2016; Kőbe vésve, 2016), a bossa-nova és az irodalom világában 
is maradandót alkotó Chico Buarque metanarratív, részben magyar te-
matikájú könyve (Budapest, 2005), illetve egy reprezentatív válogatás 
a konkrét költészet nagy alapító�gurájának, Augusto de Camposnak 
a szövegeiből (Hangszóképversek, 2017). 

Ami az afrikai portugál nyelvű szerzőket illeti, ez idáig mindösz-
sze egy-egy regény jelent meg az angolai José Eduardo Agualusától 
(A múltkereskedő, 2010) és a mozambiki Mia Coutótól (Az oroszlán 
vallomása, 2016), illetve kiadásra került egy tudomásom szerint ke-
reskedelmi forgalomban nem kapható, bár kétségkívül hiánypótló 
novellaválogatás is (Álomvadászok, 2012). A könyvkiadás mellett a vi-
lágirodalom terjesztésében sokáig oroszlánrészt vállaló Nagyvilág és 
a Magyar Lettre International folyóiratok több ízben is jelentkeztek 
tematikus portugál, brazil és afrikai portugál nyelvű blokkokkal.

A kifejezetten portugál nyelvű művek megjelentetésére létrehozott 
Íbisz Kiadó inaktívvá válásával a 2000-es évektől elsősorban az Európa 
és a Typotex kiadói pro�ljában érhető tetten egyfajta komoly elkötele-
ződés a portugál nyelvű irodalmak irányába, de jelentetett már meg por-
tugál, afrikai és brazil szerzőket a Jelenkor, a Magvető, a L’Harmattan 
és a Scolar is. Komoly fordítástámogatási programokkal elsősorban Por-
tugália és Brazília esetében lehet számolni. Portugáliában a Camões 
Intézet és az Állami Könyvtárigazgatóság (Direção Geral das Biblio te-
cas) minden évben meghirdet egy-egy, egymástól független pályázatot 
portugál szerzők kiadásának támogatására. Brazíliában a Nemzeti 
Könyvtárnak van hasonló fordítástámogatási programja. A luzofón 
kulturális örökség felett őrködő és a portugál nyelv terjesztéséért felelős 
Camões Intézet az utóbbi években emellett létrehozott egy különálló 
programot is, melynek célja az afrikai és a kelet-timori portugál nyelvű 
művek külföldi megjelentetése.
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Összegezve, a helyzet biztató, hiszen ahogy azt a fentebb felvázolt 
panoráma is mutatja, az utóbbi évtizedekben számos portugál nyelvű 
mű került kiadásra magyar fordításban. A publikált művek eloszlása 
mindazonáltal leképezi a központ-félperiféria-periféria hierarchikus 
logi káját, melynek köszönhetően egyértelműen a portugál szerzők 
dominál nak a brazil és az afrikai alkotók rovására. Az olyan elkötelezett 
műfordítók, mint a magyarországi luzitanisztika nagy doyenje, Pál 
Ferenc, illetve Lukács Laura és Bense Mónika heroikus munkát vé-
geznek a portugál nyelvű irodalmak magyarországi terjesztéséért és 
népszerűsítéséért. Az elkövetkező évtizedek nagy feladatát a régiók és 
a nemzetek közötti egyenlőtlenség felszámolása vagy legalábbis mér-
séklése képezi majd, melynek köszönhetően, reményeink szerint, egyre 
több brazil és afrikai könyv jelenik majd meg a magyar könyvpiacon.

Urbán Bálint

De lehet-e a kíváncsiságot könyvben mérni?

A fordítás hálás munkafolyamat, de egyben olyan terep is, mely sok 
buk tatót, akadályt rejt magában. A fordítás folyamata igényli a napi 
tájékozottságot nem csupán a nyelv használatának és fordíthatóságát 
megkönnyítő aktusok tekintetében, de a közlésében, kiadásában is, 
és nem utolsósorban a munka anyagi megtérülése is igen fontos, ka-
nyargós út.

Tapasztalataim szerint a kiadók ritkán keresik meg a fordítót azzal, 
hogy adott szépirodalmi alkotás magyar nyelvre való átültetésében 
szeretnék alkalmazni. Személy szerint inkább azt tapasztalom, hogy 
a szépirodalmat idegen nyelven is olvasó, majd annak lefordítására is 
hajló, hajlandó műfordító házal az adott regénnyel. Mivel nem megél-
hetésből fordítok, ezért számomra ez kevesebb nehézséget okoz, mint 
annak a szakembernek, aki valóban ezzel a munkával keresi a kenyerét. 

Kiadó keresett már meg azzal, hogy szeretnék, ha fordítanék köny-
vet, de közel sem szépirodalmat. A populáris témák inkább köthetőek 
a szórakozás, szórakoztatás kiszolgálásához, mint a szépirodalomhoz. 
Mint például egy sikeres futballjátékos életrajza, amely sokkal jobban 
eladható, mint egy ismeretlen nevű, ám igényes, színvonalas regényt 
író délszláv szerző könyve. Ám ha anyagi szempontból hasonlítom össze 
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a két lehetőséget (szépirodalom vs. labdarúgók), egyik sem �zet jobban 
a másiknál. A populárisabb témákkal megkereső kiadók ráadásul elég 
rövid határidőket szeretnének szabni, mely fordítottan arányos a mun-
káért cserébe felajánlott összeggel. 

Természetesen lehetséges, hogy csak nekem van rossz tapasztalatom, 
kevés tapasztalatom, illetőleg nem kerestek meg komolyabb kiadók, 
komolyabb könyvek fordításának lehetőségével. Ami természetes is, 
hiszen nem ez a megélhetési munkám, sokkal inkább szórakozásból, 
kihívásból fordítok, mint elhivatottságból. Ennek alapján természetes 
is, hogy nem veszik az embert komolyan nagyobb kiadók.

Személy szerint a Babits Mihály Műfordítói Ösztöndíjat pályáz-
tam meg, illetőleg a kiadóm, mely az általam fordított horvát regényt 
szándékozik megjelentetni, beadta a jelentkezést egy nemzetközi 
pályázatra. Horvátország szintén támogatja anyagilag a horvát iro-
dalom idegen nyelvre való fordítását, évi két alkalommal ír ki pályáza-
tot ebben a témában, ám az anyagi lehetőségek ebben az országban is 
korlátozottak. 

Folyóiratok sokkal gyakrabban keresnek meg akár vers, akár próza, 
regényrészlet fordításának lehetőségével. Szeretem ezeket a kihíváso-
kat, amikor nem én választom a szöveget, szintén van időbeli korlát, 
szintén átlagos a honorárium (értsd: nem kevesebb vagy több, mint 
amennyi egy magyar nyelvű új szöveg publikációjáért jár). Ebből arra 
lehet következtetni, hogy bizony a műfordításból ugyanolyan nehéz 
megélni, mint akár a szépirodalomból, költészetből, írásból. 

Ami a befogadást, kíváncsiságot illeti, elég jelentősnek érzem azt 
a magyar olvasók részéről, igény van a világirodalomra, külföldi regé-
nyek, versek fordítására. Több magyarországi folyóirat rendszeresen 
készít világirodalmi lapszámot, illetőleg, ha a fordító szeretné publi-
kálni az általa lefordított, saját választású verseit, szintén könnyen ta-
lál erre platformot, akár interneten ingyen elérhetőt, akár papíralapú 
folyóiratot. 

A szerb és egyéb délszláv szövegek fordítására több sorozat is tö-
rekedett, magam sem tudnám eldönteni, mekkora sikerrel. Valószí-
nűleg érdeklődéstől is függ, hogy adott témában ki mire kíváncsi, ezt 
a sokszínűséget egy kiadónak sem lehet könnyű kiszolgálni, illetőleg 
arról dönteni, hogy mit éri meg fordíttatni, kiadni. 

Az újvidéki Forum Könyvkiadónak saját sorozata van kortárs dél-
szláv irodalom megjelentetésére, évente több magyarra fordított művet 
adnak ki – mintegy közvetítő szerepet vállalt fel ezzel a kiadó. Kiadvá-
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nyaik igényesek, tapasztalt, jó fordítókkal dolgoznak együtt. Személy 
szerint nagyon szeretem ezt a sorozatot, hiszen sokféle irodalmi stílust 
megmutat, elérhetővé tesz. Inkább ezen könyvek határokon átívelő ter-
jesztése az, ami akadozik. Még Budapestet valamilyen szinten el tudják 
látni, viszont az már rettentően nagy kihívás lenne, hogy más határon 
túli területekre is el tudják juttatni kiadványaikat. Ez inkább jogsza-
bályi kérdés, lehetőségek hiánya, sok gát jelenléte. Egyszerűen nem 
magától értetődő, hogy a fordító és a fordításokat megjelentető kisebb-
ségi, határon túli kiadók könnyedén tudják terjeszteni más országok-
ban, országrészekben a kiadványaikat, ami véleményem szerint meg-
lehetősen nagy hibának tekinthető.

Lényegében a fordítás hidat jelent két kultúra, két nyelv, két nép-
csoport, nemzet, ember között. Általa tudnának közelebb kerülni, 
egymást könnyebben megérteni, egymás mellett élő vagy akár csak 
szomszédos népek. 

Amilyen elánnal működik Vajdaságban, akár még Magyarországon 
is a szerb vagy egyéb délszláv szövegek magyarra fordítása, sajnálatos 
módon ez nem jellemző a szomszédos szláv országainkra. A horvát és 
szerb műfordítás, ha magyar irodalomról van szó, általában megáll 
Kertész Imrénél, Esterházy Péternél és Nádas Péternél. A délszlávok 
nem igazán ismernek más magyar szerzőket, de ez csupán abból fakad, 
hogy a magyarokhoz képest kevesebb érdeklődést mutatnak szomszé-
dos országaik irodalma iránt. Bár napjainkban kérdéses, hogy lehet-e 
egyáltalán a kíváncsiságot könyvekben, műfordításban mérni? 

Terék Anna

A lengyel műfordítás esélyei Magyarországon

Kezdjük a korai kétezres évek aranykorával. Bár a rendszerváltásig is 
rendszeres volt Lengyel- és Magyarország között a kulturális csere, 
így sok lengyel a mai napig nosztalgiával emlékezik vissza Cs. Horváth 
Tibor és Zórád Ernő képregényeire, itthon pedig kultikus státuszba 
emelkedhetett Sienkiewicz történelmi regénytrilógiája vagy Prus  
A fáraója, a kétezres évek új színeket hoztak ezekbe a kapcsolatokba. 
Nem egyszerűen lengyel irodalom jelent meg Magyarországon, hanem 
egy-két éves csúszással a kortárs lengyel irodalom legjava: Gretkowska, 
Huelle, Masłowska vagy Stasiuk. Átlagosan évi húsz kötet – persze az 



Műfordítás-mozaik    59A M Ű F O R D Í TÁ S  G YA KO R L ATA I  |  Sz iF 2020/4

esetleges újrakiadásokkal együtt –, márpedig két tucat könyv alapján 
már a bátrabb magyar olvasó is vonhat le következtetéseket a lengyel 
irodalomról. Stasiukot a Magvető vitte, Mrożeket vagy a Turulpörkölt-
tel botrányt kavaró Vargát az Európa, a Gombrowicz- vagy Herbert-
életműsorozatot a Kalligram. Volt próza, volt lektűr, volt dráma és vers 
is. Gyermekirodalom történetesen kevesebb, és bár akkor is ritkák vol-
tak az ismeretterjesztő vagy tudományos szakkönyvek, de nem panasz-
kodhatott a szakma. A �atalok hagyományosan Pálfalvi Lajos szárnyai 
alatt, a Nagyvilágban kezdtek publikálni, tematikus lengyel összeállí-
tások jelenhettek meg akár az Európai füzetekben vagy a Jelenkorban 
is, az idetévedt lengyel vendégekkel országos lapokba készültek interjúk.

Folytassuk a mélyponttal. Amikor 2016-ban, a folyóirat-támogatási 
rendszer megroppanásával megszűnt a Nagyvilág, a Magyar Lettre 
Internationale vagy a 2000, akkor alapvető csatornáit vesztette el a teljes 
fordításirodalom, így a lengyel is. Mivel a kiadók nem mertek kockáza-
tot vállalni kevésbé ismert szerzővel, az Európa pedig más irodalmak 
felé fordult, nagyban leszűkült a debütáló, de a gyakorlott műfordítók 
mozgástere is. Természetesen számos tényező dolgozott a háttérben, 
többek között az is, hogy a lengyel fordítástámogatás kiszámíthatatla-
nabbá vált: gyakran érkezett kevesebb támogatás később, mint amire 
a szereplők az előzetes információk alapján jóhiszeműen számíthat-
tak. Módosultak a kulturális diplomácia prioritásai is, az irodalom az 
évfordulók és történelmi igazságok után, hátrább kerül a sorban, ezzel 
megritkultak a meghívások, a szerző-olvasó találkozások lehetőségei. 
Ezt a mélypontot a 2010-es évek közepén, évi kevesebb mint tíz lengyel 
kötettel értük el. Ne felejtsük el: kis szakma. Évi nyolc kötet azt jelenti, 
hogy volt, aki egyetlen kötetet sem fordított az adott évben. Márpedig 
a gyakorlatból könnyű kiesni; nem mintha az ember elfelejtene fordíta-
ni vagy nem igényelné a vele járó szellemi kihívást, hanem azért, mert 
a felszabadult időt többnyire más munkával tölti be, amihez később 
kénytelen ragaszkodni.

Mi a helyzet ma? A kezdő műfordító számára jó hír, hogy amellett, 
hogy néhány lengyelbarát irodalmi lap megmaradt, így például a Mű-
útnak is jelent meg dwa bratanki címmel dűlő-száma a FISZ és a var-
sói SDK műfordító műhelyeinek anyagából. Mivel az online felületek 
egyre nagyobb jelentőségre tettek szert, ma már nem kisebb öröm  
a Versumon, mint valaha a Nagyvilágban debütálni – ráadásul ott is 
akad lengyeles szerkesztő. A haladó műfordító számára fontos, hogy 
a kibővült pályázati paletta új kiadókat vonzott a piacra: uniós fordítás-
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támogatási projektek keretében jelentek meg lengyel kötetek a Typotex 
és a Vince sorozataiban – előbbi Science in Fiction sorozata egyenesen 
lengyel szerzővel, Jacek Dukajjal nyitott –, a Wacław Felczak Alapít-
vány pedig olyan, korábban lengyel irodalmat sosem publikált kiadók 
pályázatait is támogatta az utóbbi két évben, mint a Csimota, a POKET 
vagy a Szépirodalmi Figyelő. Régóta nem volt arra példa, hogy egy 
kiadó támogatás nélkül, piaci alapon vágjon lengyel könyv kiadásába, 
de komoly sikereket könyvelhet el a Mizieliński házaspár vagy Piotr 
Socha ismeretterjesztő albumaival a Manó Könyvek, az Andrzej Sap-
kowski Vaják-sorozatát kiadó PlayON, vagy a Sapkowskit átvevő, 
Dukaj-kiadással készülő Gabo. Talán kevesebb író vendégeskedett 
Magyarországon az utóbbi években, de Andrzej Sapkowski zajos sikert 
aratott a 2017-es Könyvfesztiválon, továbbra is minden évben bemutat 
egy debütáló szerzőt az Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja, a Margó 
Fesztiválon vendégeskedett Joanna Bator és Łukasz Orbitowski, a ta-
valy indult PesText Fesztivál pedig kiemelt helyen kezeli a visegrádi 
régiót, így a lengyeleket is. 2019-ben Olga Tokarczuk személyében 
ötödik alkalommal tüntettek ki lengyel szerzőt irodalmi Nobel-díjjal 
– joggal várjuk hát, hogy jövőre valamelyik fesztivál Budapestre is el-
csábítja, különösen, mert a tervek szerint Lengyelország lesz a Könyv-
fesztivál díszvendége. 

Aggodalomra tehát semmi ok? Ennél sajnos továbbra is szomorúbb 
a helyzet. Tehetséggondozásról nehezen beszélhetünk: a lakiteleki 
nyári táborokon és szerencsés években egy-egy nemzetközi együttmű-
ködésen kívül továbbra sincs lengyel műfordítóképzés vagy állandó 
műhely, alig mutathatunk fel Babits-ösztöndíjast, az egyetlen, kifeje-
zetten műfordítóként igénybe vehető lengyelországi ösztöndíj időtar-
tama pedig egy hónapra csökkent. A tehetségek pályán tartásához az 
évi nagyjából tizenöt kötetes piac, különösen a megalázó, tíz éve alig 
mozduló ívdíjak és rövid határidők mellett: kevés. A pályázati portfólió 
bővült, de ezzel együtt drasztikusan csökkent a Lengyel Könyvintézet 
kiírásain a nyertes magyar pályázatok aránya, ami nemcsak azért sze-
rencsétlen, mert továbbra is csak hasonló számú kötet valósulhat meg, 
mint az új szereplők belépése előtt, hanem azért is, mert a sokszínű-
séghez hozzájárulhatnának a kuratóriumok eltérő prioritásai is. Mivel 
elégséges támogatás nélkül a legtöbb kiadó fél a meg nem térülő vál-
lalkozástól, két éve állnak például a Nobel-díjas Wisława Szymborska 
válogatáskötetének munkálatai – pedig azt gondolnánk, biztonsági játék. 
Ebből is látszik, hogy attól, hogy a húsz évvel ezelőttiekhez hasonlóan 
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a provokatív és formabontó lengyel irodalom is megjelenhessen itt-
hon, a magyar olvasó pedig teljesebb képet kaphasson Lengyelország 
kultúrájáról, továbbra is fényévekre vagyunk.

Kellermann Viktória

Kopogtatni tessék!
A németes műfordítókra sok lehetőség vár,  

hogy proaktívan éljenek vele

Bár sokszor esik szó a magyarországi műfordítók nehéz helyzetéről,  
a németes műfordítók talán jobb helyzetben vannak, mint más nyelvre/
nyelvről fordító társaik. Német nyelvterületen ugyanis jobban támo-
gatják a magyar művek külföldi kiadását, mint akár angol vagy francia 
nyelven, és több program segíti a németről magyarra fordítókat is.

Az, hogy két kultúra között élénk párbeszéd zajlik-e, az a műfor-
dítókon, kiadókon, könyvterjesztő hálózatokon, könyvkritikusokon, 
érdeklődő (és �zetőképes) olvasókon egyaránt múlik, és természetesen 
szerepet játszik benne a két ország közötti kultúrdiplomácia és a kul-
turális transzfer ösztönzésére létrehozott intézményrendszer is. A né-
met–magyar/magyar–német műfordítás minden felsorolt ponton komoly 
hagyományra tekint vissza. Magyarország és a német nyelvű országok 
között ma is erősek a kulturális kapcsolatok, ami a szépirodalomban is 
meglátszik. Nem egy kortárs szerzőnk jelentős német nyelvű befoga-
dástörténettel bír, és folyamatosan találnak újabb magyar szerzők né-
met kiadóra. De nézzük a fordítás másik irányát: a magyarul olvasók 
számára elérhetőek a német és osztrák, részben a svájci alapművek is, 
és még a német nyelvű prózairodalom kortárs tendenciáiról is képet 
alkothatnak. A mai német lírára, drámára vagy esszére vágyó olvasó-
nak már nagyobb szerencsére van szüksége, hogy megtalálja magyarul 
a keresett művet, de több ösztönző faktora is van annak, hogy újabb 
és újabb fordítások szülessenek. Hogy ne csak a prózára koncentrál-
junk: a nagyobb magyarországi színházak életében természetes a né-
met művek fordíttatása, akár klasszikusok újrafordításáról legyen szó, 
akár a kortárs német dráma magyar nyelvű ősbemutatójáról. De komoly 
támogatást jelentenek a műfordítás számára a német nyelvű országok 
kulturális intézetei is, elsősorban a Goethe Intézet.

A Goethe Intézet könyvtárában és online felületein elérhető szép-
irodalom, illetve az intézet rendezvényei segítik a �atal műfordítókat, 
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hogy otthonosabban mozogjanak a német kultúrában. Hiszen a mű-
fordítás kultúrák közötti fordítás, ez pedig megkívánja a cél- és a for-
ráskultúra elmélyült ismeretét. A Goethe Intézet a német társadalom 
aktuális kérdéseibe éppúgy betekintést ad, mint a klasszikus, modern 
és kortárs német művészetbe, a szépirodalomtól a zenén át a �lmekig. 
Sőt, kifejezetten műfordítói témájú előadásokkal is találkozhat az ér-
deklődő. Az Intézet ráadásul anyagilag is segíti a németről magyarra 
való fordítást. Fordítástámogatási programjában a szépirodalmon kívül 
iºúsági és gyermekkönyvek, tudományos és tényirodalom fordításá-
val is lehet pályázni. Fontos azonban, hogy csak kiadó pályázhat, meg-
állapodást kötve egy műfordítóval. Pozitív elbírálás esetén az összeg  
a fordítói munka honorálására fordítható, így csökkentve a könyvki-
adás anyagi terheit. 

A Goethe Intézet pályázata is példázza, hogy a legtöbb fordítástá-
mogatásnál elvárás, hogy legyen egy kiadó, amelynek szándékában 
álljon megjelentetni a művet. Azaz a fordító egymaga nem tud pályázni. 
Bár egy pályakezdőnek ez a kritérium nehézségnek tűnhet, a kiadóval 
való kapcsolat valójában előfeltétele annak, hogy a fordítás eljusson az 
olvasóihoz. Ezért is biztatnék minden �atal műfordítót, hogy nyugod-
tan keressen meg kiadókat! Legyen proaktív, jelezze az érdeklődését, 
kérjen lehetőséget próbafordításra. Konkrét mű lefordításának ötleté-
vel is jelentkezhet egy kiadónál, akár felajánlva a közös pályázást is. 
Ugyanez vonatkozik a folyóiratokra vagy akár a színházakra is: érde-
mes bekopogtatni, mert a legtöbb intézmény nyitottan fogadja, ha va-
laki egy adott mű lefordítását ajánlja fel nekik. Hiszen egy szakmáját 
komolyan vevő műfordító mélyen ismeri a német nyelvű irodalmat, és 
érvényes javaslatot tud tenni arra, hogy milyen művet érdemes ma-
gyarra átültetni. 

Amit érdemes még aktívan keresni, az a szakmai visszajelzés, mivel 
a pályára lépve ritkán hallhat a fordító elmélyült elemzést a műveiről. 
Szerencsére az egyetemi műfordítói képzések (pl. PPKE BTK) mű-
helyszerű működése a szakmai ismeretanyag mellett mentorálást is 
biztosít. De ha valaki nem végez átfogó műfordítói képzést, akkor is 
részt vehet workshopokon, akár külföldön is. Aki a tanulmányai alatt 
német nyelvű egyetemen tölt egy félévet, mindenképpen tájékozódjon, 
nincs-e ott műfordítói szeminárium. (Én a Bécsi Egyetemen jártam 
Buda György nagyszerű műfordítókurzusára.) De az egyetemi berke-
ken kívül is elérhetőek workshopok, például a német–magyar lírafordí-
tóknak szóló ViceVERSa műhely, és a szakmai szervezetek is tartanak 
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hasonló rendezvényeket, mint például a Prae műfordító tábora a ma-
gyar irodalom fordítói számára vagy a Műfordítók szakmai hétvégéje.

Említeni kell még az alkotóházi és munkatámogató pályázatokat 
is. A 35 év alatti korosztálynak szól a Babits Mihály Műfordítói Ösz-
töndíj, amely évről évre sok �atalnak ad támogatást egy-egy konkrét 
mű magyarra fordításához. (Itt a pályázáskor a kiadói szándéknyilat-
ko zat előny, de nem feltétel.) A Goethe Intézetnek is van olyan pályá-
zata, amely németországi munkaösztöndíjat kínál. S ha már a külföl-
dön tartózkodásról van szó, ami egyszerre hasznos és inspiratív egy 
műfordítónak: érdemes utánajárni a DAAD sokféle ösztöndíjának is, 
bár nem műfordítóknak szólnak. De persze itthonról is nagyot lehet 
csobbanni a német kultúrába az online portálok és a különféle német, 
osztrák, svájci irodalmi adatbankok segítségével, amelyek sok prózát, 
lírát és drámát tesznek elérhetővé. 

Bár az alacsony munkadíjak miatt ma kevesen engedhetik meg 
maguknak, hogy főfoglalkozású műfordítók legyenek, a csak sok munka 
árán megszülető készségeket, a német nyelvű és magyar szépirodalom-
ban való elmélyülést, a folyamatos és pontos olvasást nem lehet meg-
spórolni. Ahhoz, hogy a műfordítás valóban alkotássá váljon, hosszú 
út vezet. A német és magyar kultúra között közvetítő műfordítóknak 
azonban sok minden adott, hogy ezen az úton élvezettel, művekhez és 
forrásokhoz is hozzáférve, útitársakra találva haladjanak. 

Cziglényi Boglárka




