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„Épp attól izgalmas az a valami,  
amit versfordításnak nevezünk, mert soha 
semmi nem egyértelmű benne”
Krusovszky Dénessel és Mohácsi Balázzsal Füzi Péter és 
Pál-Kovács Sándor beszélget

Krusovszky Dénessel és Mohácsi Balázzsal, a Versum, „a nemzetközi líra online fóru-
mának” két szerkesztőjével beszélgettünk többek között a működésről és fenntarthatóság-
ról, a Nagyvilág megszűnése után keletkezett űrről, a világlíra-fordítás magyarországi 
helyzetéről, a világlíra jelenlegi tendenciáiról, fordításeszményről, a lap és a fordítók 
jövőjéről, és még sok minden másról.

Füzi Péter – Kezdjük az elején. Mi sarkallt titeket a Versum beindítására, és miért egy 
weblap tűnt az ideális formának ehhez?

Krusovszky Dénes – A kiindulópont tulajdonképpen annak a lassú erózió-
nak a felismerése volt, ami a magyar lírafordítás műhelyeit lebontotta az elmúlt 
másfél-két évtizedben. Nem egyetlen pillanatról van szó, hanem egy lassú, de 
határozott folyamatról, amiről különböző közegekben már évek óta hol szomo-
rúan, hol reménykedve, hol a totális apokalipszist vizionálva beszélgettünk a 
versfordításban érdekelt alkotókkal. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy a 
rendszerváltás előtti időkből átöröklődött könyvsorozatok, a Lyra Mundi és a 
Napjaink költészete, majd ezek után az egyetlen speciálisan fordított irodalmat 
közlő lap, a Nagyvilág is megszűnt a 2010-es évek elejére. A nagyobb kiadók nem 
törődtek többet a lírafordítással, a kisebbeknek meg nem volt rá kapacitásuk. 
Azt vettük észre, hogy egyszer csak megszűnt a versfordítás mint szervezett 
tevékenység, és a külföldi költészetnek csak sporadikus megjelenési esélyei 
maradtak. A fordítók tovább dolgoztak persze, de megrendelések és könyv 
formátumú kiadás esélye nélkül, szétszórtan és magányosan kellett megküz-
deniük a lírai művek fordításával – ami közben nyilván nem lett semennyivel 
sem könnyebb. Mert ugye, ha megszűntek a szerkesztőségek és a műhelyek, 
ahol a versfordítás különleges eszközkészletet és felkészültséget igénylő felada-
tára szakosodott fordítók együtt dolgozhattak a beérkezett szövegeken, akkor 
gyakorlatilag megszűnt a fordítók számára is az a lehetőség, hogy munkáikat 
szakmai ellenőrzésnek vessék alá. Akkoriban, és részben még most is, azt láttuk, 
hogy a fordítók megszokásból vagy megszállottságból tovább dolgoztak, de már 
javarészt csak az asztalfióknak. Arra gondoltunk, hogy létre kellene hozni egy 
új, dinamikus, nyitott szakmai fórumot, ahol ezeket a fordításokat, és egyáltalán 
bármiféle versfordítást, le tudunk közölni. Legyen könnyen kezelhető, könnyen 
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elérhető, és legyen olcsó is ez a fórum, hiszen nem volt alaptőkénk, mint ahogy 
ma sincs semmiféle tőkénk, a szellemit leszámítva – mindezek miatt gondoltunk 
a weblapra mint ideális felületre elsősorban.

Pál-Kovács Sándor – Milyen a világlíra-fordítás helyzete ma Magyarországon? Érzé-
sem szerint a folyóiratok ráerősítettek kicsit erre a vonalra, mióta megszűnt a Nagyvilág, 
illetve a Magvető Időmérték sorozatában azért jelentek meg kötetek, éppen a Versummal 
együttműködésben, nem is beszélve a Fiatal Írók Szövetségének Horizontok-sorozatáról.

KD – Lehet, hogy bizonyos folyóiratok ráerősítettek a fordított líra kiadá-
sára, bár én azért nagyon nagy hullámot ebből a szempontból nem érzékelek. 
Inkább arról van szó, hogy a versfordítók szállingóztak szét a Nagyvilág után, 
és több helyen egyszerűen csak befogadták őket. Kiadók olykor próbálkoznak 
világlírával, egy időben a Kalligram nagyon fontos és szép könyveket hozott, 
később a Jelenkor és a FISz közös sorozata is igyekezett tenni valamit az 
ügyben, és valóban, a Magvető Időmértéke is bátran belevágott ebbe a kemény 
fába. De azt is látni kell, hogy azóta a Jelenkor nem adja ki a FISz könyveit, a 
Kalligram nem foglalkozik külföldi lírával olyan mértékben, mint korábban, 
és sajnos a Magvető Időmérték sorozatában is az utolsó külföldi kötet 
megjelenésére várunk épp. Ráadásul egyik próbálkozás sem volt elég hosszú 
vagy elég sűrű ahhoz, hogy valamiféle valódi hiánypótlást vagy felzárkóztatást 
el tudjunk végezni. Megjelent néhány jó könyv, de egyik sorozat sem bírt az 
elődök (Lyra Mundi, Napjaink költészete) nyomába lépni. Azzal pedig, hogy 
megszűntek sorozatként tovább működni, a már megjelent kötetek dolgát is 
nehezebbé tették, hiszen nem viszik tovább a brandet, az újabb kötetek pedig, 
mivel nincsenek, nem irányíthatják rá a reflektorfényt a korábbiakra. Nem 
sok biztatót tudok mondani, azt hiszem, hamarosan eljutunk odáig, hogy a 
fordított líra egyfajta szubkulturális jelenséggé válik, ami nem biztos, hogy 
nagy baj. Úgy értem, hogy át kell értékelni a kulturális termékek szerepét és 
pozícióját, s ha ebből az jön ki, hogy külföldi lírára ma csak ötven-száz, vagy 
maximum kétszáz ember kíváncsi Magyarországon, akkor elkezdhetünk 
kézműves könyvkiadókban gondolkodni. Van ilyen a világban, nem is kevés, 
nagy kultúrákban is van ennek a fajta új autentikusságnak és piacilogika-
mentességnek kultusza a könyvkiadásban. Lehet, hogy a külföldi líra lesz az 
Magyarországon, ami ebben utat fog törni. Vagy ez lesz, vagy eltűnik teljesen. 
Mindkettő reális, csak hát közben elég fájdalmas mégis arra gondolni, hogy 
amikor a magyar irodalomnak jól ment, az mindig egy erős fordításkultúrával 
járt együtt, gondoljunk csak a századelőre (Nyugat) vagy a szocializmus kény-
szerből létrejött, aztán mégis termékeny tereppé váló fordítási körülményeire. 
Ma ebből egyelőre nem látunk semmit.

Mohácsi Balázs – A könyvpiacon tulajdonképpen lírafordítás nem létezik. 
Annyira kevés ilyen könyv jelenik meg, ha egyáltalán, hogy még mostohának 
is csak a közhelyes szófordulat mondatja velem a helyzetet. Viszont a FISz 
Horizontok fantázianevű sorozata szerencsére a Jelenkor Kiadó után újraindul/
folytatódik a Kalligramnál, és lesznek verseskötetek, ahogy korábban is, bár egy-
előre csak egy Vörös István fordította cseh költő, Ivan Wernisch könyvéről tudok.
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Ami a folyóiratokat illeti, szerintem is történt némi erősödés, bár ez nem 
igazán érzékelhető. Amikor a Kulter felkért, hogy állítsam össze az általam 10 
legjobbnak ítélt 2018-as magyar vers listáját, akkor több mint húsz periodikumot 
szemlézve tűnt fel (mellékesen), hogy egyáltalán nem csekély mennyiségű líra-
fordítás jelenik meg a lapokban, s ráadásul a fordítóknak csak kis részét ismertem 
korábbról. Őszintén szólva eléggé meglepődtem, mert előtte teljesen más volt a 
benyomásom. De hát ez inkább arról szól, hogy a várakozásaimmal szemben 
azt tapasztaltam, hogy nem annyira borzasztó a helyzet, mint előtte gondoltam. 
Ettől még persze, sajnos, teljesen rendszertelenül és áttekinthetetlenül jelennek 
meg ezek a szövegek, ezt abszolút befogadói szempontból mondom – ha nem lett 
volna ez a felkérés, nem találkoztam volna ezeknek a szövegeknek nagyjából a 
kétharmadával. Ami nyilván mediális sajátosság is: a Kárpát-medence különböző 
pontjain megjelenő lapok közül sokhoz nem egyszerű hozzáférni, meg az átlag-
ember sem abból áll, hogy két tucat folyóiratot figyel párhuzamosan. Ezt lehetne 
ellensúlyozni egy olyan tudatosan szerkesztett világirodalmi folyóirattal, mint 
amilyen a Nagyvilág volt, illetve olyan könyvsorozatokkal, amilyenek például a 
Lyra Mundi, a Napjaink költészete meg az Új Pegazus sorozatok voltak. 

De az egyes fordítók fordításgyűjteményeinek hiánya is égető, mondok egy pél-
dát: össze kellene gyűjteni Tandori összes versfordítását egy kiadásba. Nemcsak 
azért, hogy például Devecseri, Illyés, Kálnoky, Vas és Weöres mellé kerüljön a 
polcunkra, hanem azért is, hogy végre legalább esélye legyen az elhivatottaknak, 
hogy felmérjék a világlírai transzfereket az elmúlt fél évszázad alighanem leg-
nagyobb hatású magyar költőjénél. De nem lenne ennél haszontalanabb Nemes 
Nagy Ágnes vagy Rakovszky Zsuzsa fordításainak összegyűjtése sem.

PKS – Mennyire volt fontos igazodási pont számotokra a Nagyvilág, amíg műkö-
dött, működhetett, és mennyire kimondva-kimondatlanul tekintitek a Versumot egy-
fajta örökösnek?

KD – Fontos volt a Nagyvilág, hiszen nem is volt rajta kívül más folyóirat, ami 
a világirodalomra fókuszált volna, és hónapról hónapra minőségi fordításokkal 
töltötte volna meg a teljes terjedelmet. Ugyanakkor nem volt olyan ambíciónk az 
induláskor, hogy a Nagyvilág örökösei legyünk, annál is inkább, mert mi csak a 
lírára koncentrálunk, Fázsy Anikóék lapja meg nagyobbrészt azért prózai vagy 
értekező szövegeket hozott, a líra ott is mindig háttérben volt – de egyáltalán volt, 
és ez már önmagában csodaszámba ment az utóbbi időben! A Versum azóta sem 
hiszem, hogy olyan babérokra törne, mint a Nagyvilág, nem is teheti meg, nincs 
mögötte se infrastruktúra, se semmilyen támogatás. Viszont az internetes felület 
sok mindenre lehetőséget ad, amit a Nagyvilág nem tudott – interaktív tartalmak-
ra, videók, hangzóanyagok feltöltésére, nyitottabb működésre. Egy olyan print 
havilap, mint a Nagyvilág, érzésem szerint nagyon korszerűtlen termék ma már. 
Fáj ezt valahol kimondanom, mert nagyon szeretem az ilyen lapokat, de ezek 
gyakorlatilag fenntarthatatlanok, azon túl, hogy lomhák és túlságosan zártak is. 
Nem tudom, hány előfizetője volt a Nagyvilágnak, de attól tartok, ha levennénk 
belőlük a könyvtárakat és az egyéb hivatalosan megtámogatott előfizetőket 
(iskolák – ha ugyan az iskoláknak még futja ilyesmire), siralmas szám jönne ki. 
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Vagyis egy ilyen lapot vagy támogatási függőségben lehet üzemeltetni, vagy egy 
nagyon olcsó struktúrában, gyakorlatilag önkéntes alapon. A Versum az utóbbi 
úton indult el, innen nézve nem sok hasonlóság van tehát a két fórum között. De 
egyébként nekem mindezzel együtt is borzasztóan hiányzik a Nagyvilág, illetve 
egy olyan típusú, csak modernebb lap, amilyen a Nagyvilág volt. 

MB – A végén kezdem: jó lenne, ha a Nagyvilághoz hasonló fontosságúként 
élne vagy maradna meg a köztudatban a Versum. Sajnos – egyelőre biztosan 
– nincsen módunk felnőni a feladathoz. A Nagyvilág évtizedeken keresztül 
ablak volt a világirodalomra. Komoly szakemberek kezében volt, tudatosan, 
rendszeresen fordította-szemlézte a világirodalmat. Mi ilyet nemigen tudunk 
véghezvinni. Nem is annyira a szaktudás hiánya miatt (bár nem szeretnék 
úgy tenni, mintha nem lehetne találni nálunk jobb és tapasztaltabb, egy-egy 
nyelvterület irodalmához valóban széleskörűen és szakszerűen értő fordítókat 
és szerkesztőket). Legfőképpen az online magazin formája az, ami szerintem 
kevésbé alkalmas rendszeres és tematikus szerkesztésre, mint egy folyóirat 
lapszáma. Online másképp képződnek meg az összefüggések, ha megképződnek 
egyáltalán. (De az is látszik a válaszomból, hogy mennyire meghatározza, köti 
a gondolkodásom a munkahelyem, a Jelenkor folyóirat – ahol a printen van a 
hangsúly, az online pedig teljesen másként működik, mint a Versum.) Emiatt 
például tervezzük is, hogy az antropocén/ökopoétika tematikus hónapunk (2018 
decemberének) anyagát összerendezzük, betördeltetjük és pdf-ben, afféle online 
antológiaként is közzétesszük. 

Illetve a financiális működés sem teszi lehetővé azt a típusú munkát, amiről 
beszélek. „Működés”... – mintha történne valami. Valójában a Versum egy teljesen 
nonprofit projekt: mind a fordítók, mind a szerkesztők a saját idejüket és néha a 
pénzüket teszik bele. Az előbb említett antropocén/ökopoétika antológiát szeret-
nénk szépen betördeltetni, megterveztetni, ezt zsebből fogjuk kifizetni. Olykor 
persze egy-egy konkrét ötletre, most például a második Versum-fesztiválra 
tudunk szerezni némi pénzt a különböző kulturális intézetektől vagy egy-egy 
pályázatból. De ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy a mindennapi működés 
nulla forintból és elhivatottságból történik. Ha van időnk és energiánk, meg-
szerkesztünk, megbeszélünk vagy feltöltünk és megosztunk egy-egy verset. Ha 
nincs, akkor nem. Szerencsére az elfoglaltabb időszakokban is tudjuk tartani a 
heti két-három megjelenést, illetve azt a háttérmunka-mennyiséget, ami ehhez a 
tempóhoz elég.

FP – Egyáltalán, lehetséges lenne ma beindítani újra a Nagyvilágot, vagy a 
Versumból print lapot létrehozni? Azon túl, hogy a nyilvánvaló anyagi korlátok ott 
vannak, lenne-e erre kulturális igény? Ezt a honlap látogatottságán nyilván tudjátok 
mérni valamennyire, illetve a kapott reakciókból talán kirajzolódik, hogy milyen egyéb 
nehézségekkel járna ez. 

KD – Szerintem a magaskultúrának, vagy mi ez, amiről beszélünk, sok-sok 
olyan szelete van, amire nincs úgynevezett reális piaci igény. Nem is kell, hogy 
legyen. Mit tudom én, például egy ógörög nyelvészeti kutatócsoportra mekkora 
igény van ma Magyarországon? Mégis egészen biztos vagyok benne, hogy sok-
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kal rosszabb lesz mindenkinek, ha az ilyen kutatócsoportokat sorra beszántják, 
mintha azt a pár fillért rájuk szánják, amiből különben elműködgetnek szépen. 
Ebben én konzervatív volnék: egy komolyan vehető kultúra viseljen már el 
olyan luxustermékeket, mint egy csak fordított irodalmat kiadó lap. Nem fogja 
ezt eltartani a piac, az egyértelmű, és egy szép, igényes kiállítású print lap ma 
már tényleg szinte aranyárúnak tűnik az internetes fórumok világában. De 
még mindig igen csekély pénzekről beszélünk, amit azért valahol egy komo-
lyan gondolkodó kultúrafinanszírozási rendszernek ki kéne tudni állítani. Ám 
éppen ez a bökkenő, hogy nálunk a kulturális finanszírozás rendszere épp a 
totális összeomlás szélén áll, és ahelyett, hogy a kultúra hosszú távú céljaira 
figyelő szakemberek szava számítana, összevissza handabandázó kultúrpoliti-
kai szerencselovagok herélik ki épp egy kiöregedett struktúra utolsó működő 
részleteit. Nem, a Versum nem akar, és nem is alkalmas arra, hogy print lappá 
váljon mostanában, ráadásul ezek között a körülmények között ez gyakorlatilag 
öngyilkossággal érne fel. 

MB – Ez így elég nehéz kérdés, mert az igény fogalma nagyon piaci logikát  
tükröz. (Azt csak megemlítem, hogy az igények alakíthatók is, csak egy példa 
a közelmúltból: nem olyan baromi magától értetődő, hogy az ember megvegye 
David Foster Wallace Végtelen tréfáját, sőt kritikusként mondom: az se termé-
szetes, hogy egy ezeroldalas monstrumot a megjelenés után ilyen rövid idővel 
már ennyien recenzeáltak, mégis ez történik, vagy legalábbis ezt hiteti el velem 
a hozzám eljutó kultsajtó, illetve az engem elérő marketingtevékenység. És lám, 
jómagam is beszereztem az opust, mert igényem lett rá.) Nekem egyébként lenne 
igényem egy komolyabban, professzionálisabban működő világirodalom/világlíra 
fókuszú periodikumra, meg – gondolom – még vannak így páran. Mindenesetre ha 
nem lenne financiális akadály, és működne valami ilyesmi, az semmiképpen sem 
válna a magyar kultúra kárára. De nem akarok úgy tenni, mintha ez egy exkluzív 
kis homokozó lenne. Én legalábbis a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon úgy 
látom – de ez inkább benyomás, mint konkrét statisztika –, hogy van egy nem elha-
nyagolható létszámú közönségünk. Sokan szakmabeliek, sokan műkedvelők, van-
nak zenészek, képzőművészek, akik talán inspirálódni jönnek hozzánk. Többüket 
lassan ismerem névről, mert rendszeresen olvasnak, lájkolnak, megosztanak. Nem 
szeretem lájkban mérni a művészetet, mert az nem a minőséget fejezi ki, hanem 
inkább az időzítés, az algoritmusok és a közízlés valamiféle furcsa elegyét; mégis: 
vannak szövegek, amelyekre simán összejön több tucat (sőt egyszer-egyszer 
száznál is több) lájk, ami szerintem elég jó teljesítmény, s ahogyan figyelem más 
online folyóiratok megosztásait, nem maradunk alul ezzel a mennyiséggel, sőt, 
ha azt veszem figyelembe, hogy Facebookon háromezren sem követnek minket, 
akkor elég jó arányról beszélhetünk. De nem akarok itt matekozni. Ennek csak az 
a tanulsága, hogy a követőink számottevő része tényleg követ minket, nem csak 
odadobott annak idején egy kósza lájkot. Ami tök jó.

FP – Csak egy kicsit feszegetném még ezt a vonalat. Balázs fölvetett egy érdekes szem-
pontot, hogy az igények alakíthatók is. Hogyan lehetne az egyébként is irodalomkedvelő 
emberek igényeit úgy formálni, hogy az évente felröppenő és itthon (is) divatossá váló 
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külföldi szerzőkön (például a Könyvfesztivál díszvendégein) túl is érdekelje őket a külföldi 
irodalom, a műfordítás? Vagy pedig – és itt belemegyünk a Versum látogatottságába is – 
úgy látjátok, hogy ez az igény már megvan, és ti is egy szilárd, hetente-naponta visszajáró 
közönségre támaszkodhattok? 

MB – Azt mondják, a kereslet határozza meg a kínálatot. Csakhogy ez for-
dítva is igaz: hiába keresek világlírát, ha nincs – aztán egy idő után már nem is 
keresem, mert beszerzem más forrásból (ami viszont – erről szól ez a beszélgetés 
is – azért nem egészen ugyanaz). Szóval szerintem van, akiben eleve megvan ez 
az érdeklődés. És nyilván van még egy olyan réteg – nem mondom, hogy ezek 
rekorder számok –, akiket be lehetne még vonzani.

Például Roberto Bolaño vagy Margaret Atwood verseit szerintem megfelelő 
marketinggel simán el lehetne adni a prózáik farvizén. A farvizet abszolút piaci 
szempontból értem, arra gondolok, hogy úgy talán még a kiadónak is megérné, 
mert amúgy kiváló költőkről van szó, akiknek a verseivel jó lenne behatóbban 
megismerkedni. Amikor bizonyos könyvek úgy vannak marketingelve, hogy már 
előjegyzésben rekordokat döntenek, vagyis amikor sikerül úgy eladni nagy pél-
dányszámban könyveket, hogy az olvasó csak remélheti, hogy az, amit vásárol, 
az ígérteknek megfelelően valóban jó és tetszeni fog neki, tehát amikor létezik 
egy ilyen hatékony marketinggépezet, az szerintem megfelelő ráfordítással a 
Bolaño- vagy az Atwood-verseket is minimum nullszaldósra ki tudná hozni… 
Talán nem teljesen irreális feltételezés ez tőlem. És még csak bele sem mentem 
olyan utópiákba, amelyekben egy kultúrájára oly büszke ország olyan kultúrpoli-
tikáját álmodom meg, amely például képes pozitív irányban alakítani ezen a torz 
könyvpiaci helyzeten.

KD – Csak annyiban vitatkoznék Balázzsal, hogy nem vagyok biztos benne, 
hogy az ilyen „torz könyvpiaci helyzetet” valóban egy állami dotáció tudja-e 
megsegíteni, sőt, én nem feltétlenül látom nagyon torznak sem a dolgot. Még ha 
sok jelenségnek nem is lehet örülni közben a fordított líra mezején széttekintve. 
Az van, hogy a költészetfordítás kiadása gyakorlatilag a legmunkaigényesebb 
irodalmi ügymenet, nem elég, hogy meg kell venni a jogot, kifizetni a fordítókat 
(akik egy vaskosabb kötet esetében féltucatnyian is lehetnek), muszáj a verseket 
kontrollfordítóval (kontrollfordítókkal) is átnézetni, a végén még akkor sem 
biztos, hogy működni fognak a szövegek magyarul, mert a vers ilyen, van, ami 
fordítható, van, ami kevésbé. Ez utóbbi tipikusan az, amit azért adunk ki, mert 
fontos, de igazából senki sem bír a közelébe kerülni. Mindezt csak azért sorolom, 
hogy valahogy körülírjam, itt egy rétegműfajról van szó, egy ínyencségről, luxus-
termékről, ahol a luxust nem a megbecsültség vagy az eszmei érték adja, hanem 
inkább a nehéz hozzáférhetőség. Amit tehetünk, hogy igyekszünk időről időre 
jelezni, hogy ez amúgy egy érdekes és izgalmas dolog. Én úgy látom, a közös-
ségi oldalak az interneten jót tettek a dolognak, mert nagyon megkönnyítették a 
hozzáférést. Ettől nem lett több olvasója a világlírának, ha jól látom, viszont akik 
eddig is olvasták, mintha mostanában többet olvasnának belőle. A Versumnak 
például nem nő radikálisan az olvasótábora, akik viszont követnek minket, lelke-
sen reagálnak egy-egy új versfordításra. Lassú növekedés persze elképzelhető, és 
nem is lehet más célunk nekünk sem, de nagy illúziókat felesleges táplálnunk ez 
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ügyben. Abban ugyanakkor igaza van Balázsnak, hogy amit nem látsz, azt nem is 
tudod, hogy keresned kéne sokszor, vagyis ha teljesen láthatatlanná válna a kül-
földi líra magyarul, a most meglévő olvasótábor is elolvadna lassan. Ez ügyben 
muszáj tenni valamit, és hát igyekszünk is, a magunk lehetőségei szerint.

PKS – Mi alapozta meg nálatok az ez irányú érdeklődést? Ha jól tudom, Dénesnél 
például bevallottan fontos volt a Napjaink költészete sorozat. 

KD – Ó igen, előbb a Napjaink költészete, kicsivel később a Lyra Mundi lett a 
mániám. A kisvárosnak, ahol felnőttem, kamaszként naponta bejártam a könyv-
tárába, és szisztematikusan végigolvastam a Napjaink költészete sorozat köteteit. 
Arra már nem emlékszem, hogy hogyan bukkantam rájuk, csak arra, hogy egyiket 
veszem le a polcról a másik után. Szinte érintetlenek voltak még, nem sokan kölcsö-
nözték ki őket az évtizedek alatt, de ez megint csak egy olyan dolog, aminek ebben 
az esetben nincsen nagy relevanciája – ez nem tömegolvasmány, de sokkal szegé-
nyebb lesz az a könyvtár, amelyikben nincs ott Hart Crane, Pablo Neruda vagy 
Paul Chaulot könyve, mint az, amelyikben ott van. Szóval kamaszkoromban faltam 
ezeket a verseskönyveket, és ez nyilván egy idő után arra sarkallt, hogy megpró-
báljak én is fordítani valamit. Angolos osztályba jártam, és épp Dylan Thomast (az 
Lyra Mundi-kiadás volt) olvastam a pad alatt, amikor arra gondoltam, az És nem 
vesz rajtuk erőt a halál sokadik olvasása után, hogy ezt én is le akarom fordítani. 
Annyira tetszett a vers Kálnoky László-féle magyar változata, hogy akartam egy 
sajátot belőle. Eleve paradox érzés volt: Kálnoky fordítása miatt szerettem volna én 
is lefordítani – fura gondolat, mégis, azóta is azt hiszem, a lírafordítás lényegéhez 
van valahol köze. Meg is próbáltam amúgy, de totális katasztrófa lett, a kudarc 
viszont csak még inkább felkeltette az érdeklődésemet a dolog iránt.

MB – Nagy, sorsfordító jelentőségű találkozásom nem volt, visszatekintve 
legalábbis olyan, mintha nagyon természetesen következett volna a műfordítás a 
dolgaimból. Mint ahogy tök természetesnek érzem, hogy verset írok, kritikát írok, 
szerkesztek is. Őszintén szólva számomra az elképzelhetetlen, hogy valaki meg-
marad csak egyiknél vagy másiknál. Szóval tök magától értetődőnek tűnt, hogy 
mivel irodalommal foglalkozom, és mivel relatíve jól tudok angolul és németül 
(bár az utóbbi mára sajnos erősen berozsdásodott), előbb-utóbb fordítani fogok.

Viszont Szolláth Dávid hatását mindenképpen említeni akarom, mert az egye-
temen az ő biztatására kezdtem komolyabban, rendszeresebben fordítani. Meg 
egyébként Dénesnek is volt szerepe az érdeklődésem alakulásában: máig emlék-
szem egy bárkás interjújára még A felesleges part című kötete kapcsán, amelyben a 
New York School költőiről (például John Ashberyről, Frank O’Haráról) és a Black 
Mountain College-ról (elsősorban Charles Olsonról) beszél. Azt hiszem, Dean 
Youngot például Dénes miatt kezdtem olvasni és fordítani.

FP – Vájkáljunk picit az oldal működésében. Mennyire kell kérnetek a fordításokat, és 
milyen arányban keresnek titeket kész fordításokkal? Milyen nehezen indult be a folyama-
tos közlés, amíg kiépült a fordítóknak egy megbízható hálózata?

MB – Ez változó. Mivel nincsen pénzünk, célirányosan fordíttatni nem igazán 
tudunk. Ez azt jelenti, hogy nagyrészt rá vagyunk utalva a fordítóink ízlésére, 
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vagyis hozott anyagból dolgozunk. Szerencsére sok fordítónk rendszeresen küld 
szövegeket. És persze olyanok is vannak, akiket néha nógatni kell kicsit, hogy 
küldjenek megint.

A folyamatos közlés beindulásának kapcsán én a 2014-es, 2015-ös dolgokról 
nem tudok nyilatkozni, mert csak 2016 tavasza óta vagyok szerkesztő. Azóta sok 
minden történt. Volt időszak, amikor voltaképpen egyedül csináltam a Versumot, 
aztán 2018-ban frissítettünk a szerkesztőség vérkeringésén: bevettük Bordás 
Mátét, Kállay Esztert, Sipos Tamást, Vajna Ádámot a szerkesztőségbe. Most velük 
és a régebbi kollégák közül Urbán Bálinttal közösen tartjuk a frontot. 

Az elmúlt három év tapasztalata azt mondatja velem a folyamatosságról, hogy 
– miként azt feljebb már említettem – inkább a szerkesztők kapacitásán múlik a 
működés folytonossága, mint az érkező fordításokon. S talán optimista állítás, de 
meggyőződésem, hogy akár napi több frissülést is össze tudnánk hozni, és tartani 
tudnánk, hogyha nem a szabadidőnkből kellene lecsípkedni a versumos munká-
ra, hanem mondjuk ez lenne a főállásunk, meg ha fizetni tudnánk a fordítóknak. 
Sőt, ha lenne anyagi lehetőségünk, akkor végre komolyabban működtethetnénk 
az interjúrovatunkat, a „háttér” rovatot, amelyben szekunder írásokat közlünk, 
és a „vetítőt”, amelyben felolvasások, beszélgetések videóit közöljük magyarázó 
kommentárral.

KD – Amiről itt Balázs beszél, az nagyon lényeges: nekünk nincs infrastruk-
túránk, és nem tudjuk eltartani magunkat sem, nemhogy egy szerzői-fordítói 
gárdát megfizetni. Innentől kezdve viszont az van, hogy a szerkesztői energia 
szorozva fordítói hálózattal, osztva szerencsével nagyjából az az egyenlet, amivel 
a működésünket ki lehet (illetve hát nem lehet) számolni. Az nem kérdés, hogy 
annyi anyag van, hogy csak az erősebbjét lefölözve és alaposan megszerkesztve 
egy naponta frissülő oldalt lehetne működtetni, amit, ha gondolatban a többi 
rovattal kiegészítünk, rögtön a versfordító paradicsomban találjuk magunkat.  
A valóság ezzel szemben az, hogy ha heti két-három verset sikerül beszerkeszte-
ni, az is nagy örömre és büszkeségre ad okot. Mert nem csak arról van szó, hogy 
bejön valami, mi meg felpakoljuk. Rendes szerkesztés folyik, olykor vitákkal, de 
minden esetben figyelemre méltó eszmecserével. Én ráadásul úgy látom, hogy 
mindenki, aki bekerült a szerkesztőség frissítésekor, nagyon lelkes, és nagyon 
hasznos munkát végez. Én borzasztó hálás vagyok nekik, mert most ők viszik 
a hátukon ezt az egész projektet. Ők hozzák be az újabb fordítókat, és ők nézik 
át a beküldött anyagokat is. Amik egyébként szép számmal jönnek, szerencsére. 
Eleinte ez nehezebb volt, és volt olyan időszak is, amikor saját anyagokkal kellett 
fenntartani a működést. Viszont már az elejétől nagyon sok megerősítés jött a 
versfordító közösség felől – ma meg már a szövegáramlás is egész kiszámítható.

PKS – Mindketten költők is vagytok, amellett, hogy műfordítással foglalkoztok. 
Mennyire fedi egymást a műfordító és a költő érdeklődése? A kérdés csak látszólag egyér-
telmű, mert például van olyan irodalomtörténész-költő, aki élesen elválasztja egymástól e 
kétféle érdeklődését.

KD – Én valahogy elég közelinek látom magamnál ezt a két dolgot, annyi köny-
nyítéssel, hogy a fordító énemnek nagyobb a szabadsága, mert nem annyira és 
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nem úgy köti őt a személyes ízlésem, mint a költői énemet. Arról van szó, hogy 
míg versíróként határozottabb keretek között mozgok, még a kísérletezések során 
is, versfordítóként van egy olyan elképesztően felszabadító helyzetem, hogy 
lényegében azt fordíthatok, amit csak akarok. Én ebből nagyon sokat inspirálód-
tam már; élmény néha a sajátomtól gyökeresen eltérő lírákba elkalandozni. Azt 
is érzem közben, hogy ez mindig csak kalandozás marad: tanulságos, de arra jöt-
tem rá, hogy egy nagyon másfajta lírai gondolkodású szerzőtől sokkal nehezeb-
ben fordítok le egész ciklust, pláne könyvet, viszont egy-egy vers erejéig nagyon 
élvezetes belebújni a bőrébe egy ilyen költőnek is. Az időutazós effektusról nem 
is beszélve, vagyis arról, hogy nemcsak a lírai stílusok és gondolkodásmódok, de 
irodalomtörténeti korszakok között is szabadon garázdálkodhat a fordító. Ilyen 
szempontból is megvan, hogy mi érdekel igazán (20. század második fele plusz 
kortárs), de nem vagyok ettől még a legkevésbé sem röghöz kötve.

MB – Sok mindent olvasok és fordítok. Elsősorban olyasmiket, amelyek vala-
milyen módon megszólítanak, közel állnak hozzám – és persze olyat is, ami 
kevésbé, de valamilyen objektív szempontból érdekesnek, fontosnak tartom –, de 
ez nem feltétlenül jelenti, hogy közvetlen nyomot hagynak ezek az olvasmányok 
a saját írásaimon. Máshol is elmondtam már, de nem változott a helyzet, úgyhogy 
ismételnem kell magam: én a saját írásaimban inkább a fordítás (és a szerkesz-
tés) mint művelet, mint alkotásmód hatását érzékelem. Fordítás és szerkesztés 
közben a lehető legjobb(an odaillő) szöveglehetőséget kell keresni, hogy ezt kivá-
laszd, számos lehetőséget kell párhuzamosan szem előtt tartanod. Azt hiszem, 
valahogy ez a látásmód, figyelem az, ami egyre inkább irányítja az írásaimat.

FP – Mi a fordításeszményetek? Lehetséges-e egy ideális fordítás?
KD – Az én fordításeszményem az, hogy a végeredmény lehetőleg egy élvez-

hető, értékelhető magyar vers legyen. „Ja, ez azért ilyen fura, mert fordítás” – 
hallhatjuk sokszor ezt a szomorú mondatot, ha külföldi vers magyar változatát 
olvassa valaki. Az én célom vagy eszményem tehát lényegében az, hogy ez a 
mondat minél kevésbé legyen érvényes a fordításra, ami a kezem alól kikerül. De 
nem egyszerű dolog ez, hiszen ahhoz, hogy jó magyar átiratot tudjunk egy ide-
gen versből készíteni, először is, értenünk kell azt – és itt nem a szavak jelentésére 
gondolok, hanem a kompozíció működésére. Márpedig ennek a kompozíciós 
működésnek a dekódolása egy idegen nyelven még akkor is nehéz feladat, ha 
különben a szavak jelentésével és a grammatikai szerkezetekkel abszolút kép-
ben vagyok. Sokszor találkoztam már azzal, hogy egy nagyon jó nyelvismeretű 
fordító nem boldogult egy szöveggel, miközben egy szerényebb nyelvtudású, de 
költő fordító simán megoldotta a szöveget. Van olyan, hogy költőnek kell lenni 
a kompozíciós elvre való ráérzéshez és ráhangolódáshoz. Ezért is macerás a 
versfordítás, mert nem elég ismerni az adott nyelvet, nem elég kulturálisan és az 
irodalmi-művészeti, sőt, a szociális-történelmi kontextus mibenlétével tisztában 
lenni, még az sem árt, ha az ember közben a maga nyelvén remek költő. Ez az 
együttállás azért nem gyakori, pláne nem a kisebb nyelvek esetében. Egyszóval, 
van nehezítés elég, de hát épp attól izgalmas az a valami, amit versfordításnak 
nevezünk, mert soha semmi nem egyértelmű benne.
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MB – Azt hiszem, az ideális fordítás (akárcsak a kész fordítás vagy a kész 
szöveg) mint olyan, oximoron. Karinthy mondta, ha jól tévedek, hogy minden 
fordítás ferdítés. Emiatt a fordításeszményem az, amelyik a legjobban, a lehe-
tő legpontosabb és legfontosabb kompromisszumokat meghozva ferdít. Ha 
van ilyen. Én például alapvetően híve vagyok a formahűségnek (az ésszerűség 
határáig), de a tartalmi pontosságot is marha fontosnak tartom. (Szóval például 
Nádasdy Ádám újabb – formahagyó és jelentésfókuszú – fordításeszménye szá-
momra eléggé billegős: abszolút megértem és támogatom a döntést, ami az Isteni 
színjáték fordítását létrehozta; ugyanakkor az én felfogásomtól teljesen idegen 
az, amit a Jelenkor 2018. márciusi számában írt, amely szerint már Verlaine Őszi 
dalát is hasonló eszmény szerint fordítaná, kerekedett is belőle egy kisebb vita 
Kappanyos András, Horváth Viktor és Imreh András hozzászólásaival az áprilisi 
és a július-augusztusi számokban.) 

A fordítás persze nagyon ellentmondásos dolog. Nem szeretem például külö-
nösebben a magyarázó lábjegyzetekkel megszakított fordításokat, mégis azon 
kapom magam olykor, hogy ilyeneket készítek. Nemrég fordítottam a 2019-es 
T. S. Eliot-díjat elnyerő Hannah Sullivantől: lábjegyzeteltem, és szinte bizonyos, 
hogy a jelentés rovására őriztem meg egyes részletek versformáját, máshol a 
jelentés megőrzése végett változtattam meg vagy engedtem el a formát. „Mennyit 
hibázok, te úristen”, ahogyan Kukorelly mondja. Azt hiszem, fellengzősen hang-
zik, de „jól hibázni”, az az én eszményem. Persze tulajdonképpen megvalósítha-
tatlan. 

PKS – A teljes, kurrens ún. világlírát áttekinteni nyilvánvalóan lehetetlen vállalko-
zás, talán még elméleti játékként is merész, most mégis az lenne a kérdésem, hogy lát-
tok-e valamiféle tendenciákat, divatokat, erős hatásokat, netán csoportosulásokat ezen a 
hatalmas terepen? Tudomásom szerint mindketten elsősorban angolszász nyelvterületen 
mozogtok otthonosan, szóval akár ezen a szegleten?

MB – Német nyelvterületen erős az ökokritika, az antropocén tematika, de 
– ha jól látom – ez inkább az underground vonal. Ezt magyarul főleg Székely 
Örs fordításaiban lehet követni. Ugyanakkor érdekes, hogy a talán jelenleg 
legismertebb, nemcsak a legkomolyabb német irodalmi díjakkal, de tényleges 
közönségsikerrel is büszkélkedhető költő, Jan Wagner az én fogalmaim szerint 
olyasféle posztmodern lírát művel, amilyet a magyar olvasó a kilencvenes-kétez-
res években láthatott például Parti Nagy Lajostól vagy Kovács András Ferenctől. 
Amivel nem azt akarom sugallni, hogy le lennének maradva hozzánk képest, 
vagy mi tőlük, vagy ilyesmi. Csak más a tempó, egy-egy kultúra belső logikája, 
és így fejlődése, és természetszerűleg mások az underground és a mainstream 
mintázatai.

Persze mivel beláthatatlan terepről beszélünk, a személyes érdeklődés mindig 
csalókán torzít(hat)ja a képet. Vonnák Dia ukrán fordításai és a saját elmondása 
alapján északkeleti szomszédunknál – érthető módon – kurrens téma a háború. 
André Feri, Győrfi Kata vagy Mihók Tamás román fordításai alapján az a benyo-
másom, hogy a fiatal román lírában meghatározó még a (poszt)szocialista örök-
ség, illetve ennek találkozása a globalizáció nyugati kultúrájával.
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A fiatal amerikai lírában érdekes módon a kisebbségek alkotják a mainstreamet. 
Nehéz erről beszélni, mert nem szeretnék érzéketlennek, pláne kirekesztőnek 
tűnni. De a társadalmi témák – a faji kisebbségek, a szexuális kisebbségek, a 
genderszerepek, a feminizmus kérdései és problémái, és ezek tetszőleges vari-
ációi – abszolút teret nyertek. És ez tök jó (bár az furcsa tapasztalat, hogy az 
– urambocsá! – fehér, heteroszexuális férfiakat tulajdonképpen vadászni kell). 
Sajnos ezek a témák legtöbbször a minőség rovására mennek. Hozzám nagyon 
közeli példa: Saeed Jones afroamerikai meleg költő, ráadásul a déli államokban 
nőtt fel, az ő verseiben mindez baromi organikusan ér össze, és elementáris az 
erejük. Nem volt kérdés, hogy lefordítsam-e. De nem nagyon tudok még egy ilyet 
mondani. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a Porgy és Besst játszó 
hazai operaénekesekkel szemben én nem vagyok képes egyetlen szemrebbenés 
nélkül azonosulni az afroamerikai (vagy az ázsiai, vagy valamilyen szexuális 
kisebbségi) kultúrával, szükségszerűen marad valami távolság és idegenség, ami 
miatt természetszerűleg másként szólítanak meg ezek a művek – ha megszólíta-
nak egyáltalán –, mint az anyanyelvi olvasót, akinek viszont fordított esetben egy 
Bertók László-, egy Petri György- vagy egy Takács Zsuzsa-vers nem lenne úgy 
beszédes, ahogy mondjuk nekem az.

Mindenesetre jelenleg az amerikai líra női hangjai izgatnak leginkább: például 
Adrienne Rich, Eileen Myles, Claudia Rankine, Jorie Graham, Tracy K. Smith, 
Morgan Parker, Patricia Lockwood. Az angolszász irodalomból még a kanadai 
Margaret Atwood, a brit Kate Tempest és a friss T. S. Eliot-díjas Hannah Sullivan. 
Az utóbbi időben az ő verseiket forgattam. Némelyiküktől fordítottam is, vagy 
legalábbis kinéztem magamnak egy-két lefordítandó szöveget. Persze ez nem 
valamiféle tendencia vagy trend. Pusztán az angolszász lírában a női költészet-
nek jóval régebbi és stabilabb (bár persze a férfikánonhoz képest aránytalanul 
szűkös) hagyományai vannak, mint a magyarban, s ezért mostanában ebbe a 
szövegkorpuszba igyekszem lehetőségeimhez és képességeimhez mérten bele-
pillantani.

KD – Én is úgy látom, ahogy Balázs, azzal a kitétellel, hogy nagyon erős 
jelenségnek érzem a mainstream és az underground helycseréjét az utóbbi idő-
ben mind tematikus, mind nyelvi szinten. Persze nem látok rá, csak a szcéna 
nagyon apró szeletére, de az alapján a nagyobb irodalmakban most biztosan 
valami ilyen tendencia zajlik. Az avantgárd-posztavantgárd szövegszervező 
elvek váltak az elmúlt időben a főcsapássá, míg a hagyományos költői attitűd 
és a tradicionális elemeket is játékba hozó líra kisebbségbe (elitista karanténba) 
szorult. A fesztiválokat járva úgy tűnik, hogy ma már szinte követelmény a 
költői előadás performatív irányba történő megnyitása, illetve a líra előadható-
ságának belekalkulálása az írásfolyamatba is. Ha az ember csak amolyan „page 
poet” még mindig (vagyis olyan költő elsősorban, aki ír, és nem előad), szinte 
dinoszaurusznak érezheti magát egy-egy lírai happeningen. Németországban 
nagyon erős lett a lírai underground kultusza és igénye – de Angliában sem egy 
tweedzakóban szomorkodó fehér fiú már a fiatal költő mintaképe. Egyfelől a 
tömegkultúra nagyon erősen hatott az utóbbi időben (a hip-hop, hogy mást ne 
mondjunk), de az a különös, félig-meddig ellenkultúra is, ami azért még mindig 
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inkább egy fogyasztói társadalomnak betudható hibrid identitás az Y generáció 
körében. Vagyis a hipsztermentalitás, ami folyamatosan a naprakészségben, a 
trendkeresésben (majd egy-egy rövidebb időre trendkövetésben) és a kúlságban 
kulminálódik, azon túl, hogy erős öngyűlölet, vagy jobb esetben önirónia is van 
benne, hiszen mégiscsak egy felső középosztálybeli privilegizált közösség moz-
galma ez. A slam-poetry, illetve annak főleg az európai változata nagyon erősen 
idevág. Másfelől jellemző tendencia a technikai lehetőségekkel élő közösségi 
költészet, és annak különféle népszerű változatai (instapoetry, tweeterature stb.). 
És legvégül nagyon fontos tendenciának látszik az, amiről Balázs is beszélt, az 
identitás költészet. Ez is az undergroundból, a kisebbségi kultúrából, a queer-
közegből tört fel: ma az amerikai fiatal költők jelentős része vagy a nemi, vagy az 
etnikai (vagy mindkét) identitáskeresés problematikájára építkezik. A meleg és 
afroamerikai Saeed Jones, a szintén meleg és szintén afroamerikai Danez Smith, 
a szintén meleg, de vietnami származású Ocean Vuong költészete egyszerűen 
nem értelmezhető a költő személyiségének ismerete, végső soron a költő életrajza 
nélkül. Ami, figyelembe véve, hogy mindhárom költő micsoda feltűnést keltett az 
utóbbi években, és velük együtt még mennyi hasonló szerző jelent meg hasonló 
témákkal a színen, könnyen lehet, hogy egy új irodalomértelmezési korszak 
küszöbét is jelzi: a barthes-i értelemben vett halott szerző helyét egy nagyon is 
élő szerző – ráadásul egy olyan, aki főleg a saját életéről ír – veszi át manapság a 
költészetben is.

MB – Két dolgot talán hozzáfűznék még Dénes iménti válaszához. Az egyik: 
nem akarom erősíteni a „le vagyunk maradva minden téren a Nyugattól” narra-
tíváját, de azt azért érdemes megjegyezni, hogy a magyar irodalom, azon belül a 
költészet belső fejlődésrendje eléggé eltér más európai irodalmakétól. Amíg pél-
dául a nyugati irodalmakban – eklatáns példa a francia – az avantgárd már-már 
köznyelvesült (de úgy tudom, az exjugoszláv irodalmakban is hasonló a helyzet), 
addig nálunk Kassák Lajos, Tamkó Sirató Károly, József Attila, Kormos István, 
Nagy László vagy Tandori Dezső, Juhász Ferenc, Tolnai Ottó, Ladik Katalin 
munkássága, vagy a nagyszerű nemzetközi avantgárd szerzők jelentős mértékű 
magyarra fordítása (például Vas István, Somlyó György, Kálnoky László, Illyés 
Gyula, Tamkó Sirató Károly, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Tandori Dezső 
nagyszerű fordításai) ellenére is legfeljebb búvópatakszerű és/vagy tudatalatti 
az avantgárd hatása. De ha ezeket ismerjük is – akkor még mindig a papíron 
vagyunk. Baromi nehéz úgy Magyarországon nem page poet dinónak lenni, ha 
egész egyszerűen a hazai közegben nincs élő alternatív hagyománya a performatív 
előadásmódnak (nem számítom ide a slamet, mert az más tészta szerintem), sőt 
nemcsak nincs hagyománya, de visszatekintve úgy tűnik, hogy évtizedeken át 
ellene is tartottak, akadályozták a kialakulását. Ez már nemigen tartozik ide, de 
én mindenesetre már annak is örülni szoktam, ha egy magyar költő hangsúlyoz-
va, értelmezve tudja felolvasni a saját szövegeit. Ha kicsit elkalandozik az ember 
a Youtube-on, akkor meg azt látja, hogy máshol mintha ez lenne a minimum: 
hogyha írtál valamit, azt fel is tudod olvasni rendesen.

A másik az élő vagy halott szerző barthes-i gondolatát érinti. Én sok fiatal 
magyar költőnél érzem ennek a hatását (s talán megemlíthetem, hogy Görföl 
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Balázs kollégám hasonló jelenséget detektál a fiatal prózaírásunkban a Jelenkor 
2019. februári lapszámában megjelent esszéjében, szóval lehet, hogy van itt 
egy nagyobb, átfogóbb tendencia is). Persze nehéz megmondani, hogy miben 
hoz újdonságot ez az új referencialitás mondjuk a vallomásossághoz képest, 
itt és most nem is próbálkoznék meg azzal, hogy megpróbáljam kitapogatni. 
Mindenesetre az a benyomásom néhányak szövegét olvasva, hogy ezeknek a 
– hol fordításban, hol eredetiben olvasott – világirodalmi, elsősorban amerikai 
hatásoknak is szerepük van abban, hogy a személyes témák mintha megint felér-
tékelődőben lennének a fiatal magyar lírában.

PKS – Mit tartogat a jövő a Versum számára? S mit tartogat Krusovszky Dénesnek 
és Mohácsi Balázsnak mint műfordítóknak? Milyen terveitek vannak akár rövid, akár 
hosszú távon?

KD – Fogalmam sincs, mit tartogat a jövő a Versum számára, de azt látom, 
hogy akik most benne vannak, szeretik, és ha idejük engedi, lelkiismeretesen 
foglalkoznak is vele. Azt gondolom, hogy ez már így, önmagában is elég kell 
legyen: néhány ember szívügye, és végül is már évek óta létezik, annak ellenére, 
hogy gyakorlatilag semmilyen pénz nincs benne. Kicsit hippi dolog, de így sze-
retjük. Persze próbálkozunk azért kilépni ezek közül a keretek közül: idén lesz 
(volt) ismét Versum-fesztivál, amit most sikerült az elsőnél kicsit komolyabbra 
szervezni. Közben sajnos a könyvpiac kegyetlen csatamezején hősi halált halt a 
Magvetővel közös könyvsorozatunk, így annak utolsó kötete – amiből részletek 
ebben a lapszámban is olvashatók –, Frank O’Hara versei idén ősszel jelennek 
meg Gerevich András és az én fordításomban. Aztán ki kell majd találni, merre 
tovább. Én például szívesen folytatnám ezt a sorozatot, mondjuk a Magvető 
kiszállásával például egy fokkal kézművesebb módon. A világban sokfelé, 
Berlintől New Yorkig ilyen kézműves műhelyek adják ki a legizgalmasabb lírát. 
Kíváncsi lennék rá, hogy Budapesten egy hasonló konstrukció mennyire tudna a 
felszínen maradni.

MB – Mire ez a beszélgetés megjelenik, addigra túl leszünk a májusi 16-i 
második Versum-fesztiválon – remélem, jól fog sikerülni, mert sok energiánk 
van benne. Utána muszáj lesz átbeszélnünk ennek a szervezésnek a tapaszta-
latait, a nagy tervezgetés is erre az időszakra marad. Nekem személy szerint a 
minimálprogramom az, hogy a Versum továbbra is fusson el heti 2-3 frissüléssel. 
Néha fordítsak is le egy-egy verset. Középtávra mondjuk be van tervezve egy 
feminista blokk, amit elsősorban Kállay Eszter kollégánk koordinál, a nektek 
készített fordításblokk és a fesztivál után hamarosan alighanem ennek is komo-
lyabban neki fogunk menni. Ebből mindenképpen szeretném kivenni a részem, a 
lehető legtöbb anyaggal.
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