
Honnan, kitõl ered a Bookart Svájci írók sorozat
ötlete?

A sorozat ötlete 2010. március 18-án született
meg Zürichben. Akkoriban Ludwig Hohlt fordítot-
tam, aki noha a német nyelvû svájci irodalom
egyik legérdekesebb és legelismertebb egyénisége,
mindaddig ismeretlen volt a magyar olvasók szá-
mára. Ezért úgy terveztem, hogy kiegészítem a kö-
tetet a Hohlt még személyesen ismerõ svájci értel-
miségiekkel készített interjúkkal. Így jutottam el
többek között Werner Morlanghoz, a megbecsült
svájci irodalomtudóshoz, akivel nemcsak Hohlról
beszélgettünk, hanem a magyar irodalomról is,
amelyet – bevallom, meglepetésemre – õ nagyon jól
ismer. Aztán szó esett a többnyelvûségrõl, arról,
hogy a svájci és az erdélyi magyar értelmiség egyik
megkülönböztetõ jegye, hogy két vagy három
nyelvben és kultúrában is otthonosan mozog. In-
nen meg már egyenes út vezetett Jászi Oszkár „ke-
leti Svájc” modelljéhez, amely javaslat minden bi-
zonnyal a legszebb jövõképet vázolta fel a Trianon
utáni Erdély népei számára. Hozzá kell tennem,
hogy ekkoriban olvastam a Pro Helvetia pályáza-
tát, a „Swiss List”-et is, amely svájci írók mûveibõl
készült külföldi könyvsorozatokat kívánt támogatni,
de annyira nem ismertem a svájci irodalmat, hogy
bátorságom lett volna válogatni. Werner Morlang
dolgozószobájában született meg a sorozat ötlete,
aki kérésemre szívesen elvállalta a válogatás fel-
adatát. Így lett õ a sorozat mentora. 

Ki és milyen kritériumok szerint választotta ki a
fordítanivalót? Mennyire játszott szerepet a „benn- 2013/11
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szülött-svájci” irodalmi kanonizáció a szelekcióban, és mennyire a fordítók? (Esetleg
korábban voltak fordítók, mint kiszemelt mûvek?)

A válogatást Werner Morlang javasolta. Én csak egyetlen könyvet kértem, Ludwig
Hohl Hegymenet címû regényét, amelyet méltán tart a kritika a „hegymászó-iroda-
lom” legkiemelkedõbb alkotásának. Ezenkívül abban egyeztünk meg, hogy prózakö-
tetekre koncentrálunk, a magyar olvasók által már ismert „nagyágyúkat” (Dürren-
matt, Frisch, Walser, Ramuz stb.) kihagyjuk, és hogy nem a bestseller, a lektûr felé
tendálunk. Egy-két fordító kivételével, akikkel már volt a kiadónak jó tapasztalata, 
a többieket utólag kértük fel a közös munkára.

Mennyire vehetõ számba tudatosan alkalmazott szempontként a svájci többnyel-
vûség (plurikulturalitás) a magyarul kiadott, illetve kiadni tervezett munkák kiválasz-
tásában?

A svájci irodalom többnyelvûségét sorozatunk tudatosan tükrözi: a kilenc kötet-
bõl egy olasz nyelvû, egy francia és hét német. Igaz, Svájcnak van egy negyedik hi-
vatalos nyelve is, a rétoromán, a fiatal és tehetséges rétoromán író, Arno Camenisch
egy ideig kísérletezett is a többnyelvû prózával, de újabban õ is csak németül ír.

Sorozatunkat Piero Bianconi Családfa címû kötete nyitotta, egy ticinói családtör-
ténet, amelynek mozzanatai megdöbbentõen hasonlítanak a 20. század eleji, Ameri-
kába kivándorló székelyek történeteihez. A könyv sok elõítéletet segít lebontani,
jócskán árnyalja a gazdag Svájcról kialakult közhelyes képünket. A pompás fordítás
szerzõje Lukácsi Margit, aki a Pro Helvetia jóvoltából Ticinóban, a Bianconi család
számos utódjának odaadó segítségével ültette át magyarra a sajátos svájci olasz nyel-
ven írt szöveget.

A francia nyelvû svájci irodalmat Nicolas Bouvier képviseli Világunk járása cí-
mû csodás útleírásával. Lehet, hogy ma azt hisszük, az egyre könnyebbé váló világ-
járás idejében nem sok újjal szolgálhat az útirajz, de ez a rendkívül költõi érzékeny-
séggel megírt kötet valódi meglepetéseket tartogat. Ennél karizmatikusabb regényt
ritkán nyílt alkalmam olvasni, tegyem hozzá: Ádám Péter mesteri fordításában. 

A német nyelvû fordítások közül elsõként Adelheid Duvanel Anyám kalapjára
címû novelláskötetét említeném. Õ végtelenül érzékeny írónõ, s grafikusként is na-
gyon tehetséges volt. Bázeli, jómódú családból származott, de már serdülõ lányként
fellázadt a polgári konvenciók ellen. Joe Duvanelhez, a bohém festõhöz és zenészhez
ment feleségül, akinek abban az idõben Jánossy Ferenc, az ’56-ban Svájcba emigrált
magyar festõ volt a legjobb barátja; „Firinc”-nek becézték, a kötet több novellájában
is szerepel. Ezek a történetek különben egytõl egyig éles látású pillanatfelvételek,
összetett emberi viszonyok feszesen megírt, találó pszichogramjai. Mesteri próza-
miniatúrák, amelyek a kilátástalanság labirintusába vezetik az olvasót. 

A magyar nyelvterületen is már ismert Urs Widmertõl a Kék szifont jelentettük
meg. Ez a szédítõen dinamikus történet szürreális idõutazásra invitálja az olvasót, 
a könyv fõhõse ugyanis felül a bázeli vonatra, hogy hazautazzék, s egyszerre csak
felnõttként a múltban találja magát, gyermekkora családi házában. Az író apja,
Walter Widmer híres mûfordító volt, fia csodaszép könyvet írt róla (Apám könyve),
magyarul is megjelent. De itt hadd említsek meg egy másik Urs Widmer-könyvet is,
a Zarándoklatot, amelyet Valentin Lustiggal, a kolozsvári származású, világhírû fes-
tõvel közösen írtak, s amelybõl jócskán fogunk idézni a sorozat tizedik kötetében.

A rövidpróza remekmûveként tartják számon, holott – alcíme szerint is – „volta-
képpen regény”: ez a szokatlan nyelvi intenzitású Jakob alszik, Klaus Merz mûve. 
A Die Zeit méltatása szerint a könyvben összesûrûsödõ emberi sorsokról vaskos re-62
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gényt lehetett volna írni. De Merz nem ezt teszi, hiszen tudja, hogy valójában mi tör-
tént, s hogy azt miképpen kell elmondani. Ritkán olvasni ekkora lélegzetû rövidprózát. 

Gerhard Meiert még a svájci irodalomban jártasabb olvasók közül sem ismeri
mindenki, noha kisregényei világirodalmi színvonalúak. Fiatalkorában jó tollú köl-
tõnek számított, aztán elhatározta, hogy családot alapít, és felhagy az irodalommal.
Húsz évig egy lámpagyár formatervezõje volt, negyvenévesen tüdõbajt kapott, s a
hosszan tartó lábadozás alatt (gyermekei felnõttként már saját útjukat járták) elhatá-
rozta, hogy újra írni fog. Azzal kezdte, hogy felnõtt fejjel még egyszer átrágta magát
a német nyelvtanon. Kisvártatva felmondta a lámpagyári állását. Versekkel kezdte,
késõbb áttért a prózára. A Holtak szigete az Amraini tetralógia elsõ regénye, két
jóbarát, Baur és Bindschädler olteni sétájának a története, amely során múltból szár-
mazó képek bukkannak elõ és ékelõdnek a történet szövedékébe, hogy az emlékezet
falain létrehozzák a lélek kiállítótermét. A regény nagyon összetett, több szálon fut
a cselekmény, szóval nem „olvastatja magát”. Nagy meglepetésünkre a magyar kriti-
ka kitörõ lelkesedéssel fogadta.

A napokban megjelenõ, már említett Ludwig Hohl-regényt, a Hegymenetet Erõss
Zsolttal közösen szerettük volna bemutatni a magyar olvasóknak. Sajnos ma már
csak emléket tudunk állítani vele ennek a nagyszerû embernek.

Novemberben jön még a világhírû Peter Bichsel Enyhe szellõ a tenger felõl címû
rövidprózakötete, amelyet a kritika már megjelenésekor beemelt a svájci irodalmi 
kánonba. Kilencedik szerzõnk Markus Werner, akinek a regénye, a Nemsokára tulaj-
donképpen egy a halál küszöbén álló férfi párbeszédnek álcázott monológja. De a fõ-
hõs keserû, már-már cinikus humorral megrajzolt világképe egy pillanatig sem engedi
elérzékenyülni az olvasót, egészen új, meglepõ szemszögbõl ábrázolva a sorsfordu-
lat, sorsdöntõ elhatározás elõtt álló embert.

A magyar olvasó irodalmi elvárásaiban a többféle léptékû közösségi – illetve leg-
szélesebben nemzeti – sorskérdések elõkelõ szerepet játszanak. Svájc, amelyet messze
elkerültek a „történelmi sorsfordulók”, kitermelt-e olyan irodalmi csúcsteljesítménye-
ket, amelyekben a történelem, a sors, a végzet drámai alkotóelemként értékelhetõ?

A „nemzeti sorskérdésekkel” irodalmi szempontból az a „baj”, hogy partikulári-
sak. Író legyen a talpán, aki ilyen témából világirodalmi értékû mûvet képes alkotni.
De én a „nemzeti sorskérdéseket” és azt, hogy az irodalomban a történelem, a sors,
a végzet drámai alkotóelemként jelenhetik meg, nem venném egy kalap alá. Ha egy
kicsit alaposabban megnézzük, a svájciaknak is volt éppen elég bajuk a történelem
során, végsõ soron annak köszönhetik függetlenségüket, hogy egyik nagy szomszéd-
juk sem vette volna jónéven, ha a másik annektálja õket. Hát ezek a „nagyhatalmi
féltékenykedések” évszázadokon keresztül (utoljára a második világháború alatt) ép-
pen eleget „stresszelték” a függetlenségüket féltõ svájciakat. Van Peter Bichselnek er-
rõl egy kitûnõ tanulmánya, amelyben pontosan megvilágítja, hogy mi a probléma
ezekkel a „történelmi sorsfordulókkal”, A svájci ember Svájca címmel le is fordítot-
tam, benne lesz a sorozat tizedik kötetében.

Volt-e olyan célja a könyvsorozat szerkesztõjének, hogy a magyar olvasóközönség
körében kevésbé ismert irodalmi formátumok, szerkezetek, „mûfajok”, (regény)struk-
túrák felé perspektívát nyisson? Hiszen akár a témaválasztásban, akár az írói
nézõpont(ok)ban, akár bizonyos mûvek formai szerkesztettségében találkozunk a ná-
lunk hagyományostól meglehetõsen eltérõ megoldásokkal.
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A második világháború utáni svájci próza élvonulatának egyik jellemzõje a mini-
malizmus. Erre sorozatunkban több példa is van, elég, ha csak Gerhard Meier, Klaus
Merz vagy Peter Bichsel könyvét említem. De emellett van hagyományosabb család-
regény (Piero Bianconi) és útleírás (Nicolas Bouvier) is. Mint már jeleztem, a köny-
veket Werner Morlang válogatta ki, akinek – meggyõzõdésem – pompás irodalmi 
ízlése van. 

A könyvvásárló olvasó – legyen bármennyire idealista – sejti, hogy nem csupán a
Bookart önerõre támaszkodó, „heroikus” vállalkozásáról van szó a Svájci írók eseté-
ben. Valószínûleg a svájci kultúrdiplomácia, illetve ottani támogatók is a „színfalak
mögött” állnak… Legalábbis a budapesti könyvfesztiválon önálló sátorral (!) képviselt
piros könyvsorozat erre mutat. Mennyire célozta meg a kiadó az üzletileg potensebb
magyarországi piacot? Vagy esetleg épp ez volt az elsõdleges „célcsoport”?

Amennyiben a kérdés második része arra vonatkozik, hogy a Bookart a magyar-
országi, esetleg jobb anyagi lehetõségekkel rendelkezõ közönséget célozta-e meg, ak-
kor azt kell mondanom, hogy kiadónkban az elsõdleges célcsoportot úgy hívják,
hogy az összes, olvasni szeretõ, a világra kíváncsi magyar ember. Köteteink mind Er-
délyben, mind Magyarországon elérhetõek, és megfizethetõ áron kerülnek forgalom-
ba. Egy könyvkiadó új termésének bemutatására természetesen a könyvvásárok,
könyvfesztiválok jelentik a legfontosabb fórumot. A Bookart hisz a nyomtatott könyv
jövõjében, ezért számunkra természetesnek tûnik, hogy minden évben három fontos
eseményre koncentráljunk: a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, a Könyvhétre
és a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárra, ahol önálló stand nélkül képtelen-
ség lenne felhívni az olvasók figyelmét legújabb kiadványainkra. 

Ami a kérdés elsõ részét illeti: kötve hiszem, hogy a könyvvásárló olvasót, ha ke-
zébe vesz egy új kiadványt, az érdekelné, vajon honnan volt pénze a kiadónak erre
a szép darabra. Feltéve, ha nem valamelyik konkurens kiadó munkatársa. Hadd pon-
tosítsak: a Bookart sem idézõjelben, sem anélkül nem heroikus vállalkozás. Csak
szellemi és gazdasági vállalkozás, mint minden egészséges könyvkiadó. De csak
olyan könyveket jelentetünk meg, amelyeket mi is nagy érdeklõdéssel és élvezettel
olvasunk – lehetõleg önerõbõl. S ez így talán már szokatlannak tûnõ jelenség. A sváj-
ci sorozat köteteit különben egyetlen intézmény támogatta, a Pro Helvetia, a svájci
állam kulturális alapítványa. Ez azt jelenti, hogy a „Swiss List”-program büdzséjébõl
kifizették a fordításokat. Nem a kiadónak, hanem egyenesen a fordítóknak, ami – te-
gyük hozzá, az általános kelet-európai gyakorlat ellenére – a legméltányosabb meg-
oldás. Tekintettel a sorozat igényes (ezáltal költséges) kivitelezésére, természetesen
magyarországi és romániai alapítványoknál is pályáztunk. Minden alkalommal ered-
ménytelenül. 

Nem titok, hogy a kilenc eddig megjelent kötet után a kiadó már készíti a tizedi-
ket. Merre folytatódik a sorozat, és milyen szélesebb perspektíváról tudhatunk?

Tizedik kötetünk („...ennyit a fantáziámról” – svájci írók a Bookartnál) a sorozat
záró darabja lesz, amelyben a kilenc szerzõt tanulmányokkal, interjúkkal, recenziók-
kal és fényképekkel szeretnénk közelebb hozni a már említett olvasói célcsoporthoz.
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