
A szegedi Tiszatáj folyóirat szerkesztõ-
sége júliustól megújult – Olasz Sándor, 
a közelmúltban elhunyt fõszerkesztõ he-
lyét immár teljes jogkörrel Hász Róbert
vette át, munkáját Annus Gábor, Orcsik
Roland és Tóth Ákos szerkesztõk segítik.

Amennyiben az új szerkesztõség által
összeállított elsõ lapszámot programa-
tikusnak tekintjük, kétségtelenül kiemel-
kedik a lapszámból a mûfordítás-össze-
állítás, amely egyrészt Orcsik Roland 
beszélgetését közli három kiemelkedõ
munkásságú mûfordítóval – Mesterházi
Mónikával, Rácz Péterrel és Széky János-
sal –, másrészt ízelítõt is nyújt az általuk
végzett munkából. Mesterházi Mónika
fordításában J. G. Farrell Zavaros idõk cí-
mû szövegét közli a lapszám, Rácz Péter
tolmácsolásában egy Franz Kafka-levelet
a Milenához írottak közül, Széky János
pedig Thomas Pynchon Beépített hiba
címû regényének fordításrészletét bocsá-
totta a szerkesztõség rendelkezésére.

A mûfordításról szóló beszélgetés
egyaránt érint gyakorlati és elvi kérdése-
ket, rákérdez a fordítók preferenciáira,
munkamódszerére, a fordítás finanszíro-
zási problémáira. „Szerintem ilyen
rosszul fizetett munkát rosszul végezni
nincs értelme” – mondja az 1990 utáni
könyves infrastruktúra átalakulásai kap-
csán Mesterházi Mónika, elegánsan ke-
rülve ki, és paradoxonba burkolva az
alulfinanszírozottságból eredõ problémá-
kat. Megfontolandó Széky János vélemé-
nye is, aki a mûfordítások kortárs magyar
irodalomra történõ hatását elsõsorban az
1948 és 1989 közötti idõszakra pozi-
cionálja: ekkor „már nem volt általános
az írók között a nyugati nyelvek tudása,
és aki tudott, az is csak szerencsével jut-

hatott hozzá az új könyvekhez. Alapjában
véve kétféle fordított mû hatott: vagy az,
amelyik nagyon másmilyen világról szólt
(Hemingway, Salinger) és az, amelyik na-
gyon közelirõl (Kafka, Bernhard, Holan).
1990 óta sokkal kevésbé vagyunk kiszol-
gáltatva a fordításoknak, és nem látom,
hogy az olyan sztárok, mint Ellis,
Palahniuk vagy Ulickaja érzékelhetõen
hatnának a szerzõkre.”

Mindhárom fordító kiemeli azokat 
a munkáit, amelyek beszippantották õket
– és egyre beljebb vitték õket egy-egy te-
rület jobb megismerésében: „A Haszid
történetek esetében [...] vallástörténetet,
liturgiát, írásmódot kellett tanulmányoz-
nom, azt viszont nagyon, és ezt szerettem
benne. Fordítás által tanulni. Mondhatni
szabály, hogy a mûvet kétszer érdemes 
elolvasni a munka megkezdése elõtt. Ha
nem tudom, nem értem, hogy mit fordí-
tok, arra az olvasó rájön.” – mondja Rácz
Péter. Érdekesen rímel erre a technikára
Franz Kafka Milenának írt levele, amelyet
a lapszám közöl: az a helyzet, mint ami-
kor valaki visszaszól a szövegnek, ame-
lyet fordít: „Még egyszer elolvastam a 
vasárnapi levelét, szörnyûbb, mint elsõ
olvasásra gondoltam. Arcát a kezem közé
kéne vennem, Milena, és erõsen a szemé-
be néznem, hogy felismerje magát a má-
siknak a szemében, és többé nem legyen
képes olyan dolgokat, amelyeket ott leír,
még csak gondolni is.”

A lapszámban olvasható még Kántor
Lajos Cs. Gyimesi Éva halála alkalmából
írt emlékezõ írása, illetve kritikák többek
között Térey János, Grecsó Krisztián, Lá-
zár Bence András, Lengyel András köny-
veirõl. (Tiszatáj 2011/7)
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