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M A G Y A R I R O D A L O M A Z N S Z K - B A N 
1945—1970 1 

Az NSZK területén az 1945 és 1970 közötti időszakban 
megjelent magyar szépirodalmi művek és a róluk közölt recen-
ziók alapján megállapítható, hogy a nyugatnémet olvasót még 
10—15 évvel a háború után is elsősorban az érdekelte egy 
szocialista ország szépirodalmából, mit árul el az adott mű a 
megváltozott társadalmi-gazdasági rend kulisszatitkaiból, és 
hogyan tükröződik ez a változás a szépirodalomban. A fordí-
tások mindenkori példányszámának alakulása és a kínált 
választék szoros összefüggésben van azzal a növekvő vagy csök-
kenő érdeklődéssel, amely a szocialista országok társadalmi-
kulturális élete és politikai fejlődése irányában - hol jobban, 
hol kevésbé - megnyilvánul. E megfontolás alapján a magyar 
irodalom NSZK-beli (ill. 1949-ig a három nyugati megszállási 
övezetbeli) megjelenését és fogadtatását három időszakra cso-
portosítva célszerű vizsgálni. Az első több mint egy évtizedet 
ölel fel 1945-1956-ig; ezután néhány évig tartó átmeneti idő 
következik: 1957-től megközelítőleg 1961-ig; majd a 60-as 
évek elején kezdődik a fellendülés időszaka, amely volta-
képpen még napjainkban is tart, de a részletesebb vizsgálat e 
cikk keretében az 1970. évvel zárul. 

A második világháborút követő tíz évben alig beszélhetünk 
a két ország között közvetlen kulturális kapcsolatról. A for-
dítók és német kiadók között korábban létrejött együtt-
működés teljesen megszűnt a háború alatt. A háborút viszont 
— az első észlelés és tájékozódás után — átmenet nélkül 
követte a hidegháború korszaka. A két ország kulturális kap-
csolatának kialakulását az egymástól merőben eltérő politikai 
és társadalmi fejlődés, a merev elzárkózás sokáig megaka-

1 Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945-1970 
címmel doktori értekezés jelent meg a Budapester Beiträge zur Germa-
nistik с. sorozatban 1977-ben. 
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dályozta. Politikai és társadalmi elidegenedés lett ennek a 
következménye, amely lényegében kiterjedt Európának egész 
keleti és nyugati részére. A világpolitikai légkör nem kedvezett 
a közeli vagy távolabbi népek kultúrája iránti érdeklődés fel-
keltésének, a „kulturális cserének". Ideológiai és politikai kon-
frontáció jellemezte ezt a korszakot a különböző társadalmi 
rendszerű országok között, s így kulturális kommunikációról 
nemigen lehetett szó. így magyarázható, hogy az NSZK-ban 
1945 és 1956 között könyv formában megjelent 36 szép-
irodalmi mű között egyetlen egy sem képviseli a kortárs 
magyar irodalmat. 

Elsősorban olyan magyar műveket adtak ki ekkor fordítás-
ban, amelyek a háború előtti konvencionális-konzervatív iro-
dalom termékei voltak; így Herczeg Ferenc, Komáromi János 
műveit, vagy Székely László katolikus egyházi regényeit, 
Heltai Jenő szórakoztató komédiáit, Nyírő József néhány 
novelláját. A példányszámot illetően Harsányi Zsolt állt az élen 
romantikus életrajzi-történelmi regényeivel. A háború utáni 
években 17 művét fordították le és adták ki. Néhányat közü-
lük már nem is először: a Magyar rapszódiát pl. 1949-ben 
tizenegyedszer, az És mégis mozog a föld címűt 1954-ben 
kilencedszer (ford. Tóth I. P. és Luther A.). Említésre méltóak 
az 1945 és 1956 között kiadott munkák sorában Márai Sándor 
könyvei, csakhogy ő 1948 után mint hazája határain kívül élő 
nem növeli a tényleges magyar irodalom statisztikáját az 
NSZK-ban. [1948-ig csak régebbi könyveit nyomták újra: Ven-
dégjáték Bolzanóban (ford. Stipsicz-Gariboldi Renée), Sirály 
(ford. Podmaniczky Tibor), Kassai polgárok (ford. Tóth I. P.), 
Nagy pillanat (ford. Mundorf Paul)]. A teljesség kedvéért meg 
kell említeni Mikszáth Kálmán 1954-ben kiadott novellás köte-
tét (A Lohinai fű, ford. Baltzer Hermann és Jókai Maurus), 
amely egy háború előtti kiadás utánnyomása, továbbá Dalios 
Sándor lírai elbeszéléseit, amelyeket a magyar olvasó Mezei mi-
rákulum (ford. Fordító László) címen ismer. Balázs Béla komé-
diája, az Égi és földi szerelem (oroszból fordította Barshing 

5 Irodalomtörténet 82/3 
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Siegfried) csak színházi kézirat maradt, nyomtatásban 
nem jelent meg, annak ellenére, hogy Balázs Béla éveket 
töltött Németországban a 20-as években, s így neve 
talán ismertebb volt sok más szerzőénél. Nagy jelentőségű 
viszont, hogy 1947-ben Münchenben a Weissmann kiadó-
nál megjelent Illyés Gyula szociográfiája, a Puszták népe, 
Podmaniczky Tibor fordításában (nyilván még egy háború 
előtti kezdeményezés eredményeként). Még akkor is fontos ez, 
ha a kedvező fogadtatás ellenére nem érte el azt a sikert, amit 
majd több mint 20 év múlva, 1969-ben fog elérni, ill. elért. 
(Ekkor Stuttgartban jelent meg az Ebéd a kastélyban című 
kisregénnyel együtt, ezúttal Engl Géza fordításában.) A Pusz-
ták népe szociográfiai jellegét a kritikusok eleinte nem is 
nagyon ismerték fel, annál inkább irodalmi értékeit. Úgy 
üdvözlik ezt a könyvet, mint amely merőben elüt a Magyar-
országról ismert klisék sztereotip kulisszáitól. Érdemes néhány 
sort idézni Hansgeorg Maier akkori recenziójából: 

„Olyan könyv ez, amely a német olvasó figyelmét annak a tájnak sö-
tét és nyomasztó társadalmi helyzetére irányítja, amely szociális nyo-
morát giccses cigány-operett konvenciók mögé szokta rejteni."1 

1957-től új fázis kezdődik a magyar irodalom nyugat-
németországi fogadtatásában. Ismeretes, hogy az 1956-os októ-
beri események nagy érdeklődést váltottak ki jóformán az egész 
nyugati világban. Ez az érdeklődés elsősorban politikai jellegű 
volt, de csakhamar automatikusan áttevődött kulturális éle-
tünkre, s ezen belül szépirodalmunkra is. Kezdtek jobban 
felfigyelni a magyar írókra és — szinte természetszerűen — 
elsősorban azokra, akik ezekben az években valamiféle közéleti 
szerepet játszottak. így történt, hogy Déry Tibortól már 
1957-ben néhány novella jelent meg nyugatnémet folyóiratok-
ban (Szerelem pl. a Neue deutsche Hefteben, a Ló című 
novella a Neue Rundschauban és részletek a Niki vagy egy 

JMaier, Hansgeorg: Illyés Gyula: Pußtavolk. Welt und Wort, 3 
(1948) 190. 
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kutya története с. elbeszélésből a Monat с. folyóiratban). 
Déry Tibor nevével közvetlenül 1956 után foglalkoznak elő-
ször a nyugatnémet lapokban, de aztán feledésbe merült, míg-
nem 1957 áprilisi letartóztatását követően néhány prominens 
író — köztük T. S. Elliot, J. P. Sartre és mások — fel nem 
szólaltak kiszabadítása érdekében. 

A magyar irodalom nyugat-németországi recepciójában az 
1957. esztendő sajátos átmeneti időszakot nyit meg, amely kb. 
négy évig tart. Mind a kiadásokban, mind a művek fogadtatá-
sában jobbára a politikai indíték, illetve más esetekben egy-egy 
mű magyarországi megjelenése fölötti csodálkozás dominál. 
Ugyanakkor sokasodnak azok az észrevételek is, amelyek a 
magyar irodalom sajátos irodalmi, művészi értékeire mutatnak 
rá. Fokozatosan megteremtődnek tehát a feltételek ahhoz, 
hogy a mai magyar irodalomban ne csak politikai, ideológiai 
egzotikumot lássanak, ill. keressenek, hanem annak a sokrétű 
társadalmi és lélektani folyamatnak az irodalmi kifejezés-
módját, amely Magyarországon ebben az időben lejátszódott. 

Az 1957-től 1961-ig tartó négy évben összesen 23 magyar 
szépirodalmi művet fordítottak le az NSZK-ban. A szórakoz-
tató és a rangos irodalom közötti arány 11 : 12-höz. Az utóbbi 
tizenkét fordított mű közül hat képviseli a kortárs magyar 
irodalmat: Déry Tibortól három könyv jelent meg (Niki vagy 
egy kutya története, Az óriás c. novella és egy novelláskötet: 
A portugál királylány — mindegyik Nágel Iván fordításá-
ban - ) ; Németh Lászlónak egy regényét adták ki (Iszony, 
ford. Schag Elemér és Ujlaky Charlotte); Szabó Magdától ket-
tőt (Freskó és Öz, ford. Mirza von Schüchina). Hat mű kép-
viseli a magyar klasszikusokat (Mikszáth, Móricz, Balázs, 
Gárdonyi egy-egy művel, Bibó Lajos két könyvével). Az olvas-
mányos irodalomban változatlanul Harsányi munkái állnak az 
élen. Tőle hat, Passuth Lászlótól két regény jelent meg a fenti 
években. 

Déry munkáit lelkesen fogadta a kortárs német kritika, de 
szembetűnő, hogy jóformán kizárólag a politikai háttérre vilá-

5 * 
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gítanak rá recenzensei. Ez részben természetes, hisz Déry regé-
nyeinek és novelláinak társadalmi, politikai, történelmi háttere 
egyértelmű; sajnálatos azonban, hogy nem veszik észre Déry 
elbeszéléseinek sajátos művészi értékeit, mint pl. finom iró-
niáját. 

Ugyancsak széles körű, de hasonlóan egyoldalú érdeklődés 
kíséri Szabó Magda regényeinek a megjelenését is. Erre az 
egyoldalúságra utal Herbert G. Göpfert a Freskóról írt kritiká-
ban: 

„Egyes, eló'ttünk ismert példák ellenére hajlamosak vagyunk arra, 
hogy a vasfüggöny mögött élő népeket és irodalmukat, elsősorban ne a 
nemzeti sajátosságuk, hanem a politikai-ideológiai mondanivalójuk sze-
rint értékeljük."3 

Egészen másképpen reagál a kritika Németh László regé-
nyére. Sajnálatos tényként állapítják meg szinte egyöntetűen, 
hogy ez a Magyarországon már 1947-ben megjelent regény 
csak 1960-ban került a német közönség elé. Werner Wilk, a 
Neue deutsche Hefte neves recenzora ezt az író önéletrajzából 
vett közléssel magyarázza: Németh László hosszú idő óta 
visszavonultan él és írásait rendezi. „Az ilyenfajta emberek — 
mondjuk meg őszintén — nem vonzóak, nem keltenek feltű-
nést. Velük nem lehet reklámot csinálni" - írja Wilk.4 Németh 
László személyes sorsa valóban nem látványos. Wilk és a többi 
bíráló recenziója megfelel a regény irodalmi, művészi értékei-
nek. Érdemes megjegyezni, hogy ez az egyetlen magyar mű, 
amelyet 1970-ig 100 000 példányban adtak ki (1962-ben az 
Európai Könyvklub jelentette meg másodízben, harmadszor 
pedig 1963-ban a Fischer Bücherei). 

Az 1962-től 1970-ig terjedő időszak a tárgyalt 25 évből a 
kiadott művek számát, minőségét és irodalmi értékét tekintve 

3 Göpfert, Herbert, G.: Aus dem heutigen Ungarn. Neue deutsche 
Hefte, 7 (1960) 74., 554. 

4 Wilk, Werner: Németh László: Wie der Stein fällt. Neue deutsche 
Hefte, 8 ( 1 9 6 1 ) 81., 145. 
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a leggazdagabb. E nyolc év alatt majdnem félszáz (pontosan 
46) olyan irodalmi mű jelent meg az NSZK-ban német fordí-
tásban, amely Magyarországon 1945 után, túlnyomórészt 
azonban az 50-es és 60-as években keletkezett. A választék 
szempontjából már 1957 és 1961 között is tapasztalható a 
politikai-ideológiai tartalom iránti érdeklődés csökkenése; a 
figyelem fokozatosan a jelenkori magyar irodalom fejlődésé-
nek sajátos adottságaira irányul. Az egyes műveket differen-
ciáltabban ítélik meg és pontosabban értékelik. Három magyar 
író: Déry Tibor, Németh László és Szabó Magda munkáit 
folyamatosan fordítják, ill. adják ki. Ennek természetes követ-
kezménye az olvasótábor fokozatos növekedése. 

E jelenségek részletes elemzése, az irodalmi áttörés minden 
sajátosságának és egész hátterének az ismertetése, ill. a meg-
világítása túlnő e rövid összefoglalás keretén. Néhány fontos 
indítékot azonban mégsem lehet említés nélkül hagyni. így a 
kedvezőbb légkör kialakításában nagy szerepet játszott a 
hazánkban 1957, de főleg 1961 után bekövetkezett társadalmi, 
gazdasági és irodalmi fejlődés, a rugalmasabb kultúrpolitika, a 
kialakult változatos és termékeny irodalmi élet. Mindez maga 
után vonta a külföld növekvő érdeklődését, hisz a kibon-
takozó irodalmi fejlődés folytán nemcsak a magyar olvasók-
nak, hanem a nyugatnémet fordítóknak is gazdagabb válasz-
tékot nyújtott. A békés egymás mellett élés elvének terjedé-
sével javult a politikai légkör, az 50-es évek hidegháborús 
feszültsége lassan feloldódott az enyhülésre való törekvés szük-
ségességének tudatában. Tudjuk, hogy ez a légkör nemcsak az 
NSZK-ban, hanem egyéb nyugati államokban — elsősorban 
értelmiségi körökben - a szocialista államokkal való érintkezés 
kiszélesítésére irányuló szándékot vonta maga után. A szellemi 
életben a közeledésnek ez a folyamata néhány elkötelezett író 
és kritikus közreműködése nélkül nem valósulhatott volna 
meg. E közvetítők viszonylag kis csoportja olyanokkal is gyara-
podott, akik 1956 után hagyták el Magyarországot. Ilyen köz-
vetítőnek tekinthető az egyébként Ausztriában élő Sebestyén 
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György, vagy a nemrégiben elhunyt Szenessy Márió, akik for-
dításaikkal, vagy hozzáértő objektív kritikájukkal sokat tettek 
a magyar irodalom NSZK-beli terjesztéséért, az írók ottani 
bemutatásáért is. 

Az 1962—1970-ig terjedő időszakban 101 németre fordított 
mű jelent meg az NSZK-ban magyar szerzőktől. Ezek közül 41 
tartozik a szórakoztató és ifjúsági irodalomhoz. A klasszikus és 
kortársi íróktól 60 művet adtak ki, melyekből 43 az újonnan 
megjelentetett könyv, a többi már korábban megjelent művek 
ismételt kiadása. A 43 kortárs mű közül 32 származik az 50-es 
és 60-as évek terméséből. A kortárs szerzők munkáinak a 
korábbi évekhez képest jóval nagyobb számú fordítását jelen-
tős tényként könyvelhetjük el. Kilenc-kilenc művet adtak ki 
Déry Tibortól és Németh Lászlótól; ezek közül öt könyv jelent 
meg első ízben, a többi második vagy harmadik kiadásban. 
Szabó Magda 12 könyvvel szerepel (közülük hét az új for-
dítás). Figyelemre méltó az akkori fiatalabb korosztály rész-
aránya: Mándi Ivántól három, Fejes Endrétől, Moldova 
Györgytől és Mészöly Miklóstól két-két munkát adtak ki. 
Lengyel József, Hernádi Gyula, Kardos G. György és Sánta 
Ferenc műveiből egy-egy jelent meg. Ezen kívül két próza-
antológia és két verseskötet is készült Juhász Ferenc, ill. 
Weöres Sándor műveiből. A klasszikusok sorában ott találjuk 
Krúdy Gyula, Füst Milán, Gelléri Andor Endre, Szerb Antal, 
Kodolányi János nevét, valamint két verseskötetet: egy két-
nyelvű válogatást Janus Pannoniustól és egy versgyűjteményt 
József Attilától. 

A kritikai visszhangban az a feltűnő, hogy a recenzensek 
között sokasodnak az ismert kritikus-irodalomtörténész-
írónevek, akik figyelemre méltó megemlékezésekkel és bírála-
tokkal hívták fel a figyelmet egyes szerzőkre és műveikre. 
Mindez fontos hozzájárulás a művek jobb megértéséhez, ill. 
keletkezésük hátterének a megismeréséhez. Megjegyzéseikkel 
új nézőpontokkal gazdagították a hazai irodalomkritikát is. Az 
értékelésekben természetesen ellentétes vélemények, sőt félre-
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értések is előfordulnak. A recenziók összessége azonban mégis 
tárgyilagos képet mutat: a kritikák előterében a tájékoztatás, 
az esztétikai értékelés, a jellemek és lelki folyamatok elemzése 
áll, még ha át-átüt is az ideológiai hátteret kereső hang. 

Az ellentétes véleményekre, félreértésekre talán a legérde-
kesebb példa Déry Tibor G. A. úr X-ben c. regényének (ford. 
Vajda Éva és Vajda Stephan) különféle módon történt fogad-
tatása. Tudjuk, hogy ez a regény a szerző művészi fejlődésében 
nóvumot képvisel: Déry elhagyja a valóság talaját és olvasóját 
egy nem létező, képzeletbeli városba viszi, hogy hősének élmé-
nyeiben felvázolja az emberi élet egy lehetséges torz jövőjét, 
hogy az egyéniség és szükségszerűség problémakörét parabola 
formájában fejtegesse és bontsa ki. Mindez bőven elegendő 
ahhoz, hogy egymástól teljesen eltérő módon értelmezzék a 
művet. így pl. Hans Kricheldorff recenziójában ezt olvassuk: 
„X talán annak a folyamatnak valamiféle paradigmája, amelyet 
Lenin az állam elhalásáról ír? " 5 Wolfgang Hädecke más jelen-
tést keres, amikor a regényt összefüggésbe hozza Dérynék 
Bécsben, 1965-ben elmondott beszédével: 

,,Arról az alapvető kérdésről van szó ebben a regényben - írja 
Hädecke - elsődleges-e minden ember veszélyeztetettsége, amely - és 
itt idéz Hädecke Déry beszédéből - »az embernek a gép által előidézett 
elkerülhetetlen, végérvényes elembertelenedésében jelentkezik. "6 

Egyes kritikusok, köztük Szenessy Márió, a regényt úgy 
tekintik, mint azoknak az élményeknek az összességét, amelye-
ket Déry a letartóztatása idején átélt. Ismeretes, hogy Déry ezt 
a munkát a börtönben írta, de az ilyenfajta értékelés nem más, 
mint a regény szimbólumrendszerének a beszűkítése. Déry 
maga mondta egy interjúban Rudolf Hartungnak 1969-ben: 

sKricheldorff, Hans: Tibor Déry: Herr G. A. in X. Neue deutsche 
Hefte, 14 (1967) И З . , 134. 

'Hädecke, Wolfgang: Der Erzähler Tibor Déry. Neue Rundschau, 77 
( 1 9 6 6 ) 4 . , 638. 
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„A G. A. úr Х-Ьеп három évi letartóztatásom idején készült, mégis 
kétlem, hogy pusztán a börtönfalak lettek volna azok, amelyek elválasz-
tottak a jelenkor realitásától. A letartóztatás eló'idézte sokk valószínűleg 
hozzájárult ahhoz, hogy hátrálva mentem eló're, mégis biztos, hogy nem 
ez volt a kizárólagos ok . . ,"7 

Más helyen ezt olvashatjuk: 

„A börtöncellában föl-alá járkálva hirtelen az volt a benyomásom, 
jobban mondva olyan kép lebegett a szemem eló'tt - tudatosan kerülöm 
a látomás szó használatát - , mintha egy virág, pontosabban egy tulipán 
fordítva, fejjel lefelé nó'ne a földbe. Az egész regény . . . e körül az 
egyetlen sovány kép körül kristályosodott k i . . . anélkül, hogy magam 
biztos lettem volna a kép jelképes mondanivalójában."® 

E Déry mű értékelésére irányuló különféle elemzések és 
törekvések sok részletkérdésre új, fontos nézőpontból világí-
tottak rá, amivel megkönnyítették a regény megértését, de a 
számos kritika és leírás között egy sem akad, amely a regény 
filozófiai hátterét, nevezetesen a szabadság és személyiség kér-
dését, Dérynék a teljes illúziótlanságot ábrázolni akaró gondo-
latait feltárta volna. A stílusanalízissel összefüggésben első 
ízben utalnak a mesteri iróniára. „Az irónia - íija Wolfgang 
Hádecke - néha keserű szarkazmussá fokozódva, néha szelí-
den . . . teszi Déry regényét súlyosabbá és mélyebbé."9 Ha 
meggondoljuk, milyen szerepet játszik az irónia a mai regény-
ben és az irodalomesztétikai értékelésben, akkor Hädecke 
rövid megjegyzését nagyon sok vonatkozásban kellene kiegészí-
teni. 

Kimerítő, mélyen elemző recenziókkal üdvözlik a nyugat-
német kritikusok Németh Lászlónak ez időben megjelent 

'Härtung, Rudolf: Dem Glauben folgt der Selbstbetrug. Ein 
Gespräch mit dem ungarischen Schriftsteller Tibor Déry. Die Zeit, 24 
( 1 9 6 9 ) 4 3 . , 27. 

8 U o . 27. 
'Hädecke, Wolfgang: Der Erzähler Tibor Déry, uo. 652. 
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három regényét (Égető Eszter: Szabó-Ottó Éva és Christian 
Coler, Irgalom és Gyász: Engl Géza és Engl Henriette), vala-
mint az esszéiből (A minőség forradalma: Ujlaky Charlotte és 
Plakolb Ludwig) és történelmi drámáiból készült válogatást 
(Engl Géza). Nagy elismeréssel és tisztelettel emlékeznek meg 
Németh László szellemi nagyságáról, művészi tehetségéről. 
Déryt és őt a magyarok két jelenkori, akkor még élő leg-
nagyobb prózaírójaként emlegetik. Werner Wilk, aki a Neue 
deutsche He'fteben Németh László regényét, az Iszonyt az első 
kiadás után bemutatta, nemcsak Magyarország, hanem az egész 
kortárs világirodalom legjelentősebb írójának nevezi. „Németh 
példakép — írja megint csak a Neue deutsche Hefte с. folyó-
iratban —, akit nem lehet kritikának alávetni, hanem az vele 
mérendő."1 0 Problematikussá válik Németh László a nyugat-
német kritikusok számára az Égető Eszter c. regényével. Jólle-
het mestermunkaként értékelik ezt a művet, mégis kiérezhető 
a recenziókból, hogy a regénynek azokkal a részeivel szemben, 
amelyek szociális és politikai problémákat fejtegetnek, tanács-
talanok ezek a nyugatnémet kritikusok. Valóban a népi moz-
galom elképzeléseiről, ideáiról van szó, amelyek a német olvasó 
előtt „idegenül hatnak az epikus folyamatban".11 Az NSZK-
-ban nem ismerik a népiesség fogalmát, lexikonokban aligha 
talál az ember utalást erre, arról nem is beszélve, hogy Németh 
szerepe a mozgalomban teljesen ismeretlen. 

Eltérő módon és nem egységesen értékeli a kritika Szabó 
Magda két regényét. A szimultán kompozíciós technika, amely 
az írónő minden eddig megjelent művét jellemzi, a belső mono-
lógokból kialakított tárgyalás visszapillantásokkal vagy szerep-
váltásokkal eleinte lenyűgözi a kritikusokat. Később azonban 
már megkérdőjelezik ezt az ismételten felhasznált technikát, 

1 °Wilk, Werner: Die Kraft der Erbarmens. Neue deutsche Hefte, 15 
(1968), 120 ,4 . , 186. 

1 1 Kricheldorff, Hans: László Németh: Ester Égető. Neue deutsche 
Hefte, 11 (1964) 100., 150. 
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mert mindez a modorosság veszélyét, a „puszta kézügyességgé 
válást rejti magában".1 2 Werner Helwig recenziójában egyene-
sen rossznéven veszi tőle, hogy „kiszolgálja az egymásba vágó 
idősíkok divathóbortját".13 Egyetértenek a recenzensek 
abban, hogy az írónő legsikerültebb regényének kivétel nélkül 
az Őzt tartják. Ez megközelítőleg alátámasztja a hazai kritika 
állásfoglalását is. 

Déry Tibor, Németh László és Szabó Magda művein kívül 
más kortárs szerzők munkáiból is fordítottak. A fordítások 
skálája korántsem teljes, nem is lehet az, következésképpen 
nem egyértelműen reprezentatívak a 60-as évek magyar irodal-
mára. Mégcsak nem is lehet őket jellemzőknek tekinteni, mert 
a különféle művek nem adnak lehetőséget semmiféle irodalom-
történeti rendszerezésre; még olyan értelemben sem, hogy 
milyen helyet foglalnak el szerzőjük művészi fejlődésében, sőt 
még úgy sem nagyon, hogy az adott szerző a szépprózaírók 
melyik csoportjába vagy generációjába tartozik. Az írók és 
munkáik kiválasztása esetlegesnek tűnik. 

Kiadásra került például egy novellás kötet Lengyel Józseftől 
(Tördeky úr attrakciói, ford. Schag Friderika és Schag 
Elemér). A méltatások ezt egyszerűen Szolzsenyicin Iván 
Gyenyiszovics egy napja c. novellájával hasonlítják össze. Meg-
jelent Ottlik Géza regénye: Iskola a határon (ford. Ujlaky 
Charlotte), amelyről a kritika sajnos csak nagyon felületesen 
vett tudomást. Mándi Iván elbeszélései és Fabulya feleségei 
(mindkettő Schag Friderika és Schag Elemér fordításában) c. 
kisregénye igen jó visszhangra talált. Derűs, cinikus világképét 
és stílusának impresszionista könnyedségét különösképpen 
dicsérik. Átfogó, de egymástól nagyon eltérő kritikával fogad-
ták Fejes Endre Rozsdatemető (ford. Schag Elemér) c. regé-
nyét. Nem lesz talán érdektelen, ha erről bővebb tájékoztatást 
kap a hazai olvasó. Tudjuk, hogy a regény megjelenése után 

1 3 Süle , Tibor: Insel Ohne Greise. Stuttgarter Zeitung, 29. 11. 1967. 
1 3 Helwig, Werner: Moderne Danaide. Rheinische Merkur, 3. 6. 1966. 
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Magyarországon is élénk vitát váltott ki. A nyugatnémet kri-
tikai visszhang majdnem kivétel nélkül megreked egyoldalúan 
ideológiai-politikai sémára leszűkített értékelésben: ez a regény 
nem más, mint alkotójának leszámolása a szocialista rendszer-
rel — hangzott a visszatérő megállapítás. Jellemző, hogy az 
ilyenfajta értékelések Fejes Endre stílusát is megkérdőjelezik: 
„Legalább művészi meggyőző ereje lenne a regénynek, de 
ahhoz hiányzik a stílusteremtő akarat, a technikai tudás, a 
képzelőerő és a szemléletesség" — olvassuk pl. a bécsi szerző, 
Wolfgang Kraus recenziójában.14 Magáról a cselekményről is 
azt állítják, hogy nyilván a magyar olvasó számára csak az 
1945 utáni események bemutatásával válik érdekessé. Ezzel 
szemben a Monat с. folyóiratban Hermann Piwitt részletes és 
jól elemzett interpretációjában a következőket olvashatjuk: 

„A könyvet oly feszültséggel lapozzuk, mint valami szociális hivatal 
írásos dokumentációját és amellett olyan felvilágosultan és dialekti-
kusan átgondolt, amelyre csak igazi költészet képes. Amellett Fejes a 
stílusát teljesen a tárgyiasság parancsának rendeli alá, dísztelen, minden 
stilisztikai és kompozíciós bravúr nélkül. . . rendkívül ökonomikus 
stílus. . . amely a tények feltárását a művészi törekvések elé helyezi . . . 
Ezeket regisztrálja, megnevezi . . . ez elegendő . . . a miliőt szólaltatja 
meg, amely önmagát leplezi le." Piwitt találóan nevezi a Hábetler család 
történetét: „Egy elmúlni nem akaró kispolgári agónia történetének.'" s 

Fejes Rozsdatemetőiével ellentétben Sánta Ferenc Húsz óra 
c. regényére (ford. Bohus Johanna) kevéssé figyelt fel a kritika. 
Nyilván túl későn került a nyugatnémet olvasó kezébe ez a 
könyv, és így témája már nem kelthetett különösebb érdeklő-
dést; sem mint történelmi periódust, sem mint dokumentumot 
nem méltatták figyelemre. 

Behatóbb érdeklődés nyilvánult meg Mészöly Miklós emlí-
tett regényei, az Atléta halála (ford. Sebestyén György) és a 

1 'Kraus, Wolfgang : Direckte Worte. Die Zeit, 21 (1966) 40. , 27. 
1 5 Piwitt, Hermann : Leben auf dem Schrottplatz. Der Monat, 18 

(1966) XXXV., 210, 78. 
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Saulus (ford. Frischmuth Barbara) iránt. Különösen az. Atléta 
halálai fogadják lelkesen a nyugatnémet kritikusok és recen-
zióikban egzisztenciái-filozófiai kérdések felvetéséig jutnak el az 
írói intenció elemzése közben; oly problémakörökre, amelyek 
1962-ben, a regény megjelenése után Magyarországon elég éles 
kritikai visszhangot váltottak ki. Annak ellenére, hogy Mészöly 
Saulus c. regénye kitűnő benyomást keltett, különösen remek 
struktúráját, hangvételét dicsérik — tudjuk, hogy a bűnügyi 
regény szerkezete keveredik benne a legenda hangjával —, még-
is egyoldalúan és felületesen keresik szimbólumrendszerében 
a recenzensek Magyarország mai életének konkrét tényeit : 

„Csak a hazájabéli olvasó tudhatja valóban - olvassuk Hedwig 
Rhode soraiban - , hogy az egész mű milyen körülményekre értendő'. A 
nyugati világba való átültetéshez hiányzik a leglényegesebb: az örökös 
zsákutcába való torkollás, a mesének valójában soha ki nem mondott 
valósága végül is olyan bizonytalanságot kelt, hogy csak jelenetrészle-
teket tudunk belőle felfogni. '"6 

Önmagának mond ellent azonban a recenzens, amikor más 
helyen hangsúlyozza, hogy a regény témája az életben való 
általános elbizonytalanodás. 

Kedvezően fogadja az irodalmi kritika Kardos G. György 
Avraham Bogatir hét napja c. regényét (ford. Lenard Alexan-
der). A pozitív állásfoglalások — mind hazánkban, mind az 
NSZK-ban — a művészi közvetlenség mellett elsősorban a 
regény elfogulatlan humanizmusát emelik ki: „Kardos regénye 
pártatlan, objektív könyv, ugyanilyen pártatlan és objektív 
főalakja is. Avraham: Lessing Bölcs Ndthánjának és Thomas 
Mann Jákobjának keveréke."17 Valóban Kardos regénye anél-
kül az igény nélkül mutatja be az 1947-es év angol fennhatóság 

" R h o d e , Hedwig: Jerusalem liegt in Ungarn. Die Bücherkom-
mentare 19 (1970) 6., 4. 

1 1 Szenessy, Márió: Vorisraelische Geschichten. Die Zeit, 26 (1971) 
13., 20. 
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alatt álló Palesztináját, Izrael állam megalapításának előestéjén, 
hogy valamiféle politikai elemzést vagy hírmagyarázatot 
adjon, vagy akár csak egy történelmi pillanatot kívánjon hite-
lesen ábrázolni. Sokkal inkább az az intenciója — mint ahogy 
az író a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nak adott interjújában 
maga mondja —, hogy emberi történetet ábrázoljon olyan szi-
tuációkban, „amelyekben az ember elhatározásaiban csak saját 
ösztöneire támaszkodhat".18 A nagyobb figyelemkeltésben, 
amelyben a regény részesült, minden bizonnyal szerepet ját-
szott a cselekmény időszerűsége is. Magyarországon a regény 
1967-ben jelent meg a közel-keleti krízis kitörése évében, az 
NSZK-ban pedig 1970-ben. 

Kik fordítanak Nyugat-Németországban magyar szép-
irodalmi műveket, kik a közvetítők? Ha áttekintjük a lefordí-
tott művek és fordítóik sorát, szembe ötlik az a tény, hogy a 
műfordítók többsége magyar vagy magyar származású. Ujlaky 
Charlotte, Vajda Éva és Stephan, Schag Elemér, Nágel Iván, 
Engl Géza, a már említett Sebestyén György és Szenessy Márió 
és még sokan mások. 

Nyersfordítások alapján dolgozik viszont a legtöbb német 
anyanyelvű fordító, ez az eljárás érvényesül elsősorban a vers-
fordításokra, de így ültették át németre Németh László műve-
it is. 

Az Ungarische Erzähler der Gegenwart с. antológia elbeszé-
léseinek legnagyobb részét Schag Friderika fordította, ő is 
rendezte sajtó alá a könyvecskét. Az Ungarn erzählt antológiát 
pedig Nágel Iván adta ki, a fordítók között ott találjuk Haldi-
man Éva, Schade-Engl Henriette, Wittmann Z. Livia, Dibelius 
Helmut, Schag Friderika és Klein-Krautheim nevét. 

Weöres Sándor verseit az osztrák költő-írónő Frischmuth 
Barbara tolmácsolta Stauffer Róberttel együtt, Juhász Ferenc 
verseiből készült válogatást többek között a neves költő, Krun-

" Menck, Clara: Die sieben Tage des Abrahams Bogatir. Frankfurter 
A l l g e m e i n e Z e i t u n g , 1 9 7 0 , 2 0 6 . , 2 2 . 
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torad Paul fordította, József Attila verseit pedig Gosztonyi 
Alexander. 

E rövid összefoglaló áttekintés után joggal vetődik fel az a 
kérdés, van-e a lefordított műveknek esélyük arra, hogy helyet 
kapjanak a nyugatnémet irodalmi köztudatban. A kérdés pre-
cíz megválaszolása részletes kutatást és nagyobb apparátust 
igényelne. E helyen csak kiadási számok állnak rendelkezé-
sünkre, s ha ezeket némi fenntartással fogadjuk is, mégis van 
bizonyos tájékoztató jellegük. 

Németh László Iszony c. regénye három éven belül 100 000 
példányban jelent meg, de ez sajnos kivétel, ilyen magas pél-
dányszámban egyetlen rangos magyar művet sem adtak ki a 
vizsgált 25 éven belül. Déry Tibor regényei 8000—10 000 
példányt értek el, utánuk Szabó Magda áll az élen Pilátus c. 
regényével, amely háromszor egymásután összesen 9000 pél-
dányban jelent meg. Többi regényének példányszáma 
1000-8000 között váltakozik. Az Ungarische Erzähler der 
Gegenwart (Jelenkori magyar elbeszélők) с. antológia 6000 
példányt ért el — a Reclam kiadó tájékoztatása szerint nehéz-
ségeket okozott a könyv eladása. Mándi Iván regényét (Fabu-
lya feleségei) 3000, Kardos G. György Avraham Bogatir hét 
napja c. művét pedig 5000 példányban jelentették meg. 

Egy könyv ismertté válása az NSZK-ban nem is annyira a 
példányszámok mennyiségétől, hanem a ráfordított propagan-
dától, a reklámtól függ. A könyvkiadásban, ill. a példány-
számok meghatározásában elsősorban üzleti szempontok ját-
szanak szerepet. Mindezt jól érzékelteti a következő példa: a 
Molden kiadó a sanzonénekesnő Hildegard Kneff memoárjai-
nak reklámozására 250 000 márkát fordított. A könyv óriási 
siker lett, több kiadást megért. Déry Tibor, Németh László 
műveinek propagálására legjobb esetben 2000—3000 márka 
jutott. Sovány vigasz, hogy e tekintetben a rangos nyugat-
német szépirodalmi szerzők sem állnak jobban. 

Arra a kérdésre, hogy a magyar szépirodalmi művek kiadá-
sával kapcsolatban a 60-as évek derekán megindult kedvező 
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folyamat, amely a művek kiadását nemcsak politikai-ideológiai 
szenzációkeltésre vezeti vissza, hanem azok valóságos belső 
tartalmi és esztétikai értékeire - mint ahogy ez a kiadások 
mennyiségi és minőségi mutatójából és a fogadtatás hang-
neméből kiolvasható — miként folytatódott a 70-es években, 
behatóbb tanulmányozás híján csak annyit mondhatunk, hogy 
nem ugyanolyan mértékben és nem ugyanazzal az inten-
zitással.19 

FRANK-SCHNEIDER KATALIN 

IDEGEN ZÁSZLÓK ALATT 

ÖT ÉV FIATAL LÍRÁJA A HIVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN 

Az ajánló vers az alkalmi költészet egyik műfaja, melynek 
két tisztán megragadható típusa ismert. Az egyik az úgyneve-
zett dicsőítő ének, amely inkább az alkalmazott művészet 
kategóriájába sorolandó, mert létjogosultságát művészeten 
kívüli célok, nem esztétikai értékek adják. E műfaj virágkora a 
reneszánszra és a barokkra tehető, mai líránkban tiszta formá-
jával ritkán találkozhatunk. 

A másik típust akár „tiszta ajánló"1 versnek is nevezhet-
nénk, bár szorosan érintkezik az előzővel, és a kettő át is 
hathatja egymást, itt nem a közvetlen érdek vezeti a szerző 
tollát. E típus művei a kapcsolatteremtés igényéből kelet-
keztek, a barátság művészi megnyilatkozásai. Nem véletlen, 
hogy legjobb darabjai maradandó alkotások, túlmutatnak az 
aktualitáson, és egyben biográfiai dokumentumok is.2 Ide 

l 5 A z 1970-1980- ig terjedő időszak felmérése és értékelése 
folyamatban van. 

' Nagy László : Glossza, bocsánatért. Szilágyi Domokosnak. In : 
Jönnek a harangok értem. Bp. 1978. 89. 

2 Arany János: Válasz Petőfinek. In: Arany János összes költemé-
nyei. Bp. 1962. 7 - 8 . 


