
Az értelem já tszi fényei
Kosztolányi-fordítók és -kiadók a Francia Intézetben

Mindenki tudja, mi volt neki az írás -  
mindene - ,  a nappala, a: éjszakája, az 
egészsége, amije csak volt. annak szolgála
tában állott. Hiszen sarkantyúval kergette 
bele a: életét a művészetbe... Az értelem 
játszi fényeit szerette, annak villanásait és 
villódzásait és nem a vakhitet -  mint egy 
nemes rómaihoz illik és megvetette az 
ostobaságot. Nem szerette sem a homályt, 
sem a misztériumokat... de rajongott a 
francia szellem világosságáért..." -  írta 
Füst Milán Kosztolányiról, aki reneszán
szát éli Franciaországban. A francia kö
zönség a negyvenes években már olvashat
ta műveit, de azután hosszú időre eltűnt az 
irodalmi kö/tudatból. míg fiatal, lelkes 
magyar és francia fordítók, könyvkiadók 
fel nem támasztották. Ők meséltek munká
jukról, kedves íróikról a napokban a buda
pesti Francia Intézetben.

Arra a kérdésre is megpróbáltak vá
laszt adni, lehet-e méltóképpen fordítani 
Kosztolányit, a puristát, aki egész életében 
harcolt anyanyelve tisztaságáért, aki 
mcgkínlódott a fordítás csapdáival, és jól 
ismerte a megtisztító erejű francia nyelvet 
is. amely semmiféle hazugságot nem en
ged. Egyikük. Sophie Kepes szerényen 
ügy fogalmazott, hogy nem lehet, de még
is próbálják, és ha bukások sorozata után 
olykor némi siker koronázza próbálkozá
saikat. az már eredmény. Az est folyamán 
franciául is elhangzott novella- és regény
részletek azonban azt bizonyítják, hogy a 
fordítóknak igenis sikerült hiteles, szép 
szövegeket adniuk az olvasók kezébe 
Franciaországban.

Az intézetben másfél éve Karinthy 
Frigyes és Ferenc franciaországi fogadta
tásáról emlékeztek meg. Akkor mutattuk 
be olvasóinknak Thierry Rocher-i, az In 
Fine kiadó igazgatóját, aki újra eljött 
hozzánk, és Szende Tamást, aki ennél a 
kiadónál indította meg magyar irodalmat 
bemutató sorozatát. Most ő vezette a 
Kosztolányi-cstct. Vivane Hamy-i, So
phie Képest és Virág Ibolyát együtt most 
először üdvözölhettük Budapesten. Mind
hárman más-más utat jártak be. de mind
hárman ugyanazért dolgoznak.

Sophie Kepes Füst Milán-díjas író, 
költő, fordító, a Quainzaine Littéraire 
című hetilap kelet-európai irodalmi ta
nácsadója (akinek édesapja magyar), Jean- 
Luc Moreau tanítványaként fordított elő
ször Kosztolányi-novellákat. majd később 
Füst Milánt, Esterházy Pétert.

Viviane Hamy (1990-ben hozta létre 
saját kiadóját, ő jelentette meg Karinthy 
Frigyes Utazás a koponyám körül című 
könyvéi és a három nagy Kosztolányi-re- 
gényt: a Pacsirtát, az Édes Annát és Az 
aranysárkányt) Karinthy Frigyestől jutott 
el Kosztolányihoz. Karinthy! annyira meg
szerette, hogy elolvasott a magyar iroda
lomból mindent, amihez a BibUothéque na- 
tionale-bán hozzájutott. Akkor fedezte fel a

régebbi Kosztolányi-fordításokat, és képte
lenségnek érezte, hogy a fiatalabb nemze
dékhez ne jussanak el ezek a művek.

Thierry Rocher és Szende Tamás a Cor
vina Kiadóval közösen készít válogatást 
Kosztolányi novelláiból és Pilinszky prózá
jából. Ók adták ki Babits Gólyakalifa, Ka
rinthy Frigyes Tanár úr. kérem, Karinthy 
Ferenc Budapesti ősz és Földes Jolán A ha
lászó macska uccája című regényét. Terve
zik, hogy újra megjelentetik Füst Milán Fe
leségem története című regényét és Hunyady 
Sándor novelláit.

V irág Ibolya, az Albin Miclit'l közép- 
eu rópa i so rozatának  szerkesztő je

Abban, amit „a magyar irodalom áttöré
sének" szoknak nevezni, bizonyára nem kis 
része volt az 1980 óta Franciaországban élő 
Virág Ibolyának, aki makacs szervezőmun
kájával és fordításaival kiharcolta azt, ami 
eddig még senkinek nem sikerült: hogy az 
egyik tekintélyes párizsi könyvkiadóban, a 
nagy amerikai és európai bestsellerek kiadá
sára is szakosodott Albin Midiéinél, a jól 
ismert Nagy fordítások című sorozaton be
lül megindította és szerkeszti a Közép-Eu- 
ropa irodalmát bemutató sorozatot.

Virág Ibolya német-magyar szakos ta
nárként végezte el az egyetemet, majd egy 
ideig nyelvet tanított az Eötvös-kollégium- 
ban. Fordított többek között Weöres- és Pi- 
linszky-verseket, /Vfíf«<A'-novclIákat, Ná
das Péter-darabokat, Csalog Zsolt-, Haj
nóczy Péter-, Örkény István- Lengyel Pé
ter-, Kertész Imre-írásokat. Amikor 1980- 
ban úgy döntött, hogy Franciaországban 
próbál szerencsét, és a könyvkiadásban ke
res munkát, sokan megmosolyogták. Maga 
is meglepődött azon, hogy mennyire nem 
ismerik sem a mi irodalmunkat, sem a 
szomszédainkét. Végigjárt kis és nagy ki

adókat Párizsban, állást ugyan nem kapott, 
de arra kérték, javasoljon magyar könyve
ket. Elhatározta, hogy vizsgálódásait kiter
jeszti az egész kelet-közép-curópai régió 
irodalmára. Akkor ez merőben új volt. 
Francois Mitterrand magyarországi látoga
tása a nyolcvanas évek elején fokozta az 
érdeklődést az e régióbeli országok iránt. 
Virág Ibolya a / 'Harmattan Kiadónál hívta 
életre az első kelet-közép-európai soroza
tot. Itt jelentette meg Krúdy Gyula N. N., 
Grendel Lajos Éleslövészet, Kemény Ist
ván Magyar munkások című könyvét. Bibó 
István A kelet-európai kisállamok és Szűcs 
Jenő Vázlat Európa három történeti 
régiójáról című tanulmányát Femand 
BrauJel előszavával. Második állomásán, 
a Souffles kiadóban indította meg a Közép- 
Európa elnevezésű sorozatot. Itt jelent 
meg Esterházy Péter Függő című könyve, 
egy válogatás Virág Ibolya fordításában 
Kosztolányi írásaiból és Krúdy Bukfenc cí
mű könyve. Az 1989-90-bcn bekövetke
zett politikai változások hatására reflektor
fénybe került a kelet-közép-európai orszá
gok irodalma.

Virág Ibolya a magyar irodalmat folya
matában, a klasszikusoktól a maiakig mu
tatta be. Krúdy Gyula -  Kosztolányi Dezső 
-  Márai Sándor kiadása jelentette a legfon
tosabb állomásokat. Tavaly a Lire című fo
lyóirat az év legjobb húsz könyve között 
tartotta számon Márai Vendégjáték Boiza- 
nóban című regényét. Krúdy Gyula 
Asszonyságok dija című könyve (Virág 
Ibolya és Jeann- Picrre Thibaudat fordítá
sa) mind a könyvpiacon, mind a sajtóban 
igen nagy sikert aratott. Az Albin Michel- 
nél most tervezi, Sophie Kepes fordításá
ban, Kosztolányi Esti Kornél című 
könyvének a kiadását. Előkészületben van 
többek a talán leghíresebb Márai-könyv, az 
Egy polgár vallomásai című, egy Hrabal-no- 
vclláskötct, a cseh Iván Matousek regénye.

Virág Ibolya nem titkolja, hogy nagy se
gítséget kap azoktól a hazai szakemberek
től, akik jól ismerik Kelct-Közép-Európa 
történelmét és irodalmát, és hogy az itthon 
megjelenő fordítások jó tájékozódási pontot 
jelentenek számára. Ahhoz azonban, hogy 
némi visszhangja is legyen külhonban or
szágaink irodalmának, nemcsak javasolnia 
és fordítania kellett a könyveket, hanem el 
kellett juttatnia őket az olvasókhoz, el kel
lett érnie, hogy felfigyeljenek rájuk. Szép 
lenne, ha nálunk is volna néhány olyan 
könyvesbolt, mint Párizsban, a híres 
Mouffetard utcai piac közelében, ahol Ibo
lya is dolgozott egy ideig, és ahova vásárlás 
után ma is gyakran benéztek az emberek, 
hogy megtudakolják: „Mit olvassunk a hét 
végén?" Ha ma már jóval többet és talán lé
nyegesebbet tudnak rólunk Franciaország
ban, mint korábban, abban irodalmunknak. 
Virág Ibolyának és fordító-, kiadótársainak 
is nagy szerepe volt. Köszönet érte.

Pereli Magda


