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Október, Szófia
Két részlet Pósa Zoltán interjúiból

A fordító örök dilemmája – Beszélgetés Sztefka Hruszanovával

– …bár nem volt ismeretlen ön el�tt a magyar kultúra, magyarul azonban egy 

szót sem tudott?

– A  nulláról kellett elkezdenem. (…) Még az egyetemen beleszerettem 

Kosztolányi Dezs� stílusába és írásainak tökéletes szerkezetébe. Novelláiban 

nincs egyetlen felesleges szó, � a kis formák utánozhatatlan nagymestere. Az-

óta is az egyik legkedvesebb íróm, mert klasszikus is, modern is, olyan példát 

teremtett, amib�l tanulni kötelez�… Az els� megjelent munkám Kosztolányi 

Dezs� Hazugság cím� elbeszélése volt.

– Nagyon jó felütés. Hasonlóan sikerült a folytatás is?

– 1996-ban önálló kötettel, Kukorelly Endre A  Memória-part cím� regé-

nyével sikerült bemutatkoznom. Két év múlva, 1998-ban a magyar ifjúsági iro-

dalom örökbecs� klasszikusával, A Pál utcai fi úkkal folytattam. Molnár Ferenc 

remeklésének már létezett egy korábbi fordítása, a kiadó száz világhír� könyv 

korszer� újrafordítását és kiadását t�zte ki céljául. A  könyv a kiadása után 

pillanatok alatt elfogyott, Bulgáriában nagyon szeretik, a gyerekek keresik, a 

szül�k kérték, jelezzem, hogy jó volna egy újrakiadás. Eddig összesen tizenegy 

kötetet fordítottam le, az említett els� két könyvön kívül Zilahy Péter Az utolsó 

ablak-zsiráf, Kosztolányi Dezs� Esti Kornél, Szerb Antal Utas és holdvilág, Már-

ton László Árnyas f�utca, Kertész Imre K. dosszié, Dragomán György A fehér 

király, Vörös István Svejk gyóntatója, Zilahy Péter Három plusz 1, valamint az 

Irodalomkritika Magyarországon a XX. században cím� kötetet Bedecs Lász-

ló összeállításában. Ezenkívül számos antológiafordításban is részt vettem. 

Izgalmas dolog régi kollégákkal együtt dolgozni; az írás és a fordítás magá-

nyos m�faj, de egy közös kötet szerkesztése csapatmunka. A legnagyobb ív� 

munkánk A Kárpátoktól a Balkánig cím� kötet, amely az 1848-as forradalom 

és szabadságharc utáni magyar emigránsok bulgáriai élményeit, tapasztalatait 

gy�jti egybe, ebben szerepelnek Kossuth Lajos és társai vidini emlékiratai, Eg-

ressy Gábor törökországi naplója. Ez a kötet nemcsak a kortárs olvasók, ha-

nem a szakemberek körében is nagy tetszést aratott. A történészeknek nagyon 

tetszik, s várnák a folytatást. A  másik kötet, amit szintén értékesnek tartok, 

a Magyar tudósok Bulgáriában cím� könyv, amelynek id�beli horizontja a XIX. 

század közepét�l a huszadik század közepéig tart, benne régészek, irodalom-

történészek, biológusok remek írásaival. Én fordítottam a nagy XIX. századi 

zoológus-botanikus Frivaldszky Imre két cikkét, amit tudományos szempontból 

is fontosnak tartok, hiszen Bulgária leírása mellett nagyon pontos növény- és 

állatfaji leírások is vannak benne, ami segíti a bolgár tudósok munkáját is.

– Melyek a m�fordítás legnagyobb nehézségei?

– Err�l már a kezdet kezdetén is sokat gondolkoztam annak kapcsán is, 

hogy szívem szerint Arany Jánossal kezdtem volna a pályámat, míves és gaz-
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dag világa leny�gözött, de �t el�ttem már lefordították nagy bolgár költ�k. 

Ezért inkább csak stílusgyakorlatként ültettem át bolgárra néhány versét, ami-

b�l nagyon érdekes formák keletkeztek. Ha az ember tanulmányozza, hogyan 

kell más nyelvi közegbe oltani a magyar költészetet, azt tapasztalja, hogy bol-

gárul megszólaltatva már a nyersfordítás, illetve az els� formába ültetés során 

egészen másfajta rímek és ritmusképletek keletkeznek, akár nagyon szép és 

hiteles alakzatban is. Ilyenkor az a fordító örök dilemmája: mindenáron ragasz-

kodnunk kell-e az eredeti m� rímeihez és ritmikájához, vagy meg kell hagyni 

azt, ami a fordítás alkotói ihletében természetesen megszületett? Ez örökzöld 

téma, amelyen akár érdemes újra és újra, elméleti szinten is elgondolkodni.

– Schmitt Pál köztársasági elnök szeptemberi szófi ai látogatása alkalmá-

ból a Magyar Köztársaság Érdeméremmel ismerte el munkásságát. Gratulá-

lok! Hogyan tovább?

– Nagy megtiszteltetés. Sajnálom, úgy hozta a sors, hogy nem találkoztam 

vele személyesen, ugyanis hivatalos úton éppen Magyarországon voltam. Így a 

kitüntetést október 24-én vettem át a magyar követségen Láng Judit nagykövet 

asszonytól. Hogy mit is tervezek? Mostantól verseket akarok fordítani, sajnos 

egyre kevesebb költemény jelenik meg nálunk is. A nagy magyar klasszikusok 

között is vannak még fehér foltok. Könnyebben adnak támogatást a prózai 

m�vekre. Mégis fontosnak tartom, hogy szóljon a költemény. Remélem, a vál-

ságban sem hallgatnak el a legszemélyesebb irodalmi m�faj, a líra m�vel�i.

Szerényebb szóval élve… – Beszélgetés Julija Krumovával

– Édesapám, Georgi Krumov egy Duna menti faluban, Novo Szelóban született. 

Fiatal korában a Bolgár Földm�ves Népi Szövetség – Nikola Petkov frakció ifjú-

sági szervezetének tagja volt, amelyet a kommunista párt ellenségesnek tekin-

tett. Emiatt egész életén át szenvedett, az egyetemr�l is kitiltották. Miközben a 

legjobb magyar m�fordító volt, s ma is azok között tartják számon, aki íróként 

is els�rangú, de a megjelent m�veir�l a kritika keveset írt. Haláláig ismeret-

len maradt a közönség el�tt, elhallgattatták és agyonhallgatták. Újságíróként, 

forgatókönyvíróként, de f�leg m�fordítóként szerzett nevet magának. Ebb�l 

tartotta fenn a családját, édesanyámat és engem. Nehéz, küzdelmes élete volt, 

korán halt meg. Ahhoz, hogy ön is megértse a magyar irodalom iránti elkö-

telezettségemet, beszélnem kell a nagyapámról is, aki lelkész volt a második 

világháború utolsó éveiben Miskolcon az ottani bolgár görögkeleti közösség-

ben, és a miskolci bolgár iskola történelem- és irodalomtanára. A nagyanyám 

a miskolci bolgár iskola matematikatanára volt. Az egész család jó pár évig 

Magyarországon tartózkodott, apa az általános iskolát Magyarországon végezte 

el, Miskolcon, magyar iskolában. Anyanyelvi szinten tudott magyarul, t�le ta-

nultam meg én is ezt a szép nyelvet. Hogy a tudásom elmélyítsem, a budapesti 

ELTE-re jelentkeztem magyar szakra, s ott is végeztem, s apám nyomdokába 

léptem.

– Hogyan kezdte el a m�fordítói pályát?

– Már az els� egyetemi éveim alatt kezdtem fordítani. El�ször gyerekiro-

dalmat Horgas Bélát, Nagy Katalint (kötetekr�l van szó), de igazán feln�tt m�-
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fordítóvá Szabó Magda Álarcosbál cím� regényének fordításával váltam, ez volt 

az els� nagy munkám, amelyet apám szeret�, ám szigorú szerkeszt�i munkája 

után többször átdolgoztam. Édesapám m�helyében és Szabó Magda hajlékony, 

szabatos nyelvezetén tanultam meg a m�fordítás titkait, mindketten jó mes-

tereim voltak, hálás vagyok nekik. Különleges szerencsém volt, hogy otthon, 

kéznél volt a lehet� legjobb tanító, aki nemcsak nekem, hanem minden kezd� 

m�fordítónak szívesen és intenzíven segített. Örömmel vállalta a nyelvi ellen-

�rz�, szerkeszt�i szerepet is mások munkáinál.

– Civil foglalkozásai segítették vagy gátolták?

– Mivel mindig azzal foglalkoztam, amit a legjobban szeretem – fordítással, 

így segítették. Két évig voltam tudományos fordító a Mez�gazdasági Akadémia 

informatikai osztályán, fordítottam szépirodalmat, szakirodalmat magyarról 

bolgárra. A rendszerváltozással egy id�ben, 1989-ban kerültem a Szófi ai Ma-

gyar Kulturális Intézethez, azóta folyamatosan itt dolgozom könyvtárosként, 

rajtam kívül egy kollégám van itt régebben, utána én következem… Mivel kis 

intézetr�l van szó, s szeretem a munkámat, nemcsak könyvtáros vagyok, ha-

nem a m�sorainkon él�szóban is szinkrontolmácsolom a vendégségbe érkez� 

magyar írók, m�vészek szavait magyarról bolgárra, s a közönség kérdéseit 

– ahogy ön is tapasztalta – bolgárról magyarra. Bevallom, jobban szeretem a 

m�fordítást írásban, a szép nyugodt, íróasztal mögötti munkát, de igyekszem 

mindenben a legjobbat adni.

– Kiket fordított?

– Csak a könyveket mondom: Karinthytól az Utazás a koponyám körült. Né-

meth László drámáiból hármat, két Füst Milán-drámát, Szerb Antaltól a Pendra-

gon legendát, Lovas Ildikó Kijárat az Adriára cím� könyvét.

Most éppen az ön regényén dolgozom, s próbálom Az ifjúság maradékát 

bolgárul megszólaltatni. Sajnos, a pályatársaimnak is nagy szomorúsága, hogy 

megsz�nt a Magyar Könyv Alapítvány támogatása, mert az volt a legbiztosabb 

magyarországi forrás m�fordítói munkák és a könyvkiadás támogatására. Ma-

radt szinte egyedül a Füst Milán-ösztöndíj.

– Létezik–e fordítói hitvallása?

– Nem könny� megfogalmazni. A hitvallás helyett szerényebb szóval élve: 

van egy törekvésem. Hogy sikerül-e neki megfelelnem, azt csak mások dönt-

hetik el. A magyar m�vet az eredetihez a lehet� leghívebben, szép, irodalmi 

bolgár nyelven lefordítani – talán ez az ars poeticám. Viccesebben: a szerz�t a 

befogadó nyelvre a legszebben fordítani, de úgy, hogy ne ferdítsünk.


