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NEMZETKÖZI IRODALMI KONFERENCIA POZSONYBAN 
 
 

2010. január 27-én nemzetközi irodalmi konferenciát rendeztek Nádas Péter 
írásművészetéről. A helyszín Pozsony, a rendező a Szlovák Tudományos Akadémia 
Világirodalmi Intézete.  

A konferenciát az indokolta, hogy az írónak immár hatodik könyvét fordították le 
szlovákra.  

A téma a külföldi befogadás volt, így elhangzottak előadások a lengyelországi (Elžbieta 
Szawerdo) a cseh (Marta Pató) és természetesen a szlovák (Máriá Kusá, Adam Bžoch,  Peter 
Michalovič) recepcióról is.  

 
A legújabb mű, a Párhuzamos történetek (Paralelné príbehy) szlovák átültetése elsőként 

készült el, megelőzve az összes európai  - a német és angol! - fordítást is.  
Julia Szolnokiová „hősies” munkát végzett, a monstre mű 3 kötetben került a szlovák 

olvasók elé. A konferenciát így este könyvbemutató követte a gyönyörű Pantha Rhei 
könyvesboltban, ahol Adam Bžoch, a Világirodalmi Intézet igazgatója beszélgetett Nádas 
Péterrel. 

 
A konferencia előadói közt szerepelt Gyenes Imre, a zalaegerszegi Nádas Péter 

Gyűjtemény gondozója is. Az alábbiakban az ő előadásából közlünk részleteket. 
 

 
 

 
„Mitől messzire?” Nádas Péter műveinek befogadása Nyugat-Európában 

és a tengerentúlon 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Előadásomban Nádas Péter nemzetközi recepcióját vizsgálom, értve ez alatt a nyugat-
európai és Egyesült Államok-béli befogadást. 
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A mérésre, elemzésére kétfajta megközelítés kínálkozik: 
- Befogadás egy kiválasztott nyelvterületen. 
- Befogadás egy mű esetében. 
Mi mindkét megközelítést használhatónak tartjuk, de itt idő hiányában csak az elsőt 

ismertetjük.  
A fókusz alá vett nyelvek: német, angol, francia, spanyol, olasz, holland, dán, svéd, finn, 

norvég.  
Károlyi Dóra, a Magyar Könyv Alapítvány Fordítástámogatási Iroda igazgatója 

nyilatkozta 2007. év végén, hogy Nádas Péternek eddig mintegy 120 könyve jelent meg 
külföldön, 25 nyelven.1  

A fordítás, a megjelenés feltétele a recenziónak, nekünk erre vonatkozólag érdemes 
elvégezni bizonyos tagolásokat, összevetéseket: 

Először is nyelvenként, de csoportosítva: 
1. Német nyelvterület 
2. Angol nyelvterület 
3. Nyugat-európai nyelvek (ezen belül a skandináv csoport) 
4. Közép- és Kelet Európa nyelvei 

Áttekintettem a recenziókat, amelyek a Gyűjteményünkben találhatók, Önök elé most 
csak az összefüggéseket tárom, az arányokat, százalékokat, sorrendet. 

A német nyelvterületről származó recenziók 95%-a németországi, 5 %-a svájci és 2%-a 
ausztriai.  

Az angol nyelvű befogadás 1997 után erősödött fel, ekkor jelent meg a Book of memories 
(Emlékiratok könyve), 1998-ban The end of a family story (Egy családregény vége), 2000-ben 
a Love (Szerelem).  

 Egyesült Államok: A legtöbb recenzió az Book of memories -hez kapcsolódik: 59 %. 
 A The end of a family story –ra vonatkozik: 17 % 
 Fire and Knowlwdge (Tűz és tudás): 10 % 
 Az összes többire marad: 14 % 

A brit sajtóanyag jóval kevesebb az amerikainál, a teljes angol nyelvűnek csupán 
22%-át adja.  

Ez egyben sorrend is, őket követi a francia, a holland és a svéd nyelvű recenzió-anyag.  
A többi nyugat-európai nyelv tőlük jóval leszakadva követi egymást: dán, spanyol, olasz, 

finn, norvég. 
Ezt a 10 nyelvterületet vizsgáljuk, de összehasonlításként álljon itt a kelet-európai lista is.  
Itt a lengyel a vezető, őt követi a román, tőlük jóval leszakadva a cseh-szlovák-szlovén 

és végül az orosz, bolgár. 
A szemléletesség kedvéért hasonlítsuk össze Kelet-és Nyugat Európát a recenziók számát 

tekintve. 
11%-át teszi ki csupán a Közép-Keleti rész a Nyugati 89%-al szemben. (Itt most Angliát 

nem számítottuk).  
A következő összehasonlításban viszont igen, ahol az USA-val együtt az angol 

nyelvterületet képviselik 25%-ban.  Nyugat-Európai itt 67%-ot, Kelet-Közép Európa pedig 
csupán 8%-ot képvisel. 

Nyelvenként különböző a befogadás mélysége, intenzitása, de megfigyelhető különbség a 
befogadás „hőfokában” is.  

Angol nyelvterületen először Amerikában jelenik meg a mű. Aztán terjesztik Nagy 
Britanniában, Ausztráliában. De ide tartozik India, Kanada angol nyelvű része, és Új-Zéland 
is. Ez utóbbi helyen például visszhangot keltett az Emlékiratok. 
                                                 
1 10 év alatt 500 kötet külföldön – Elhangzott a Gazdasági Rádióban (2007. november 30.) 
http://www.vilagszinvonal.hu/index2.php?option... (2007. 12. 04.) 
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Az amerikai befogadáshoz idézzük magát az írót:  
 
„Amerikában a könyveimből eladott példányok száma jelentéktelennek mondható. Egy 

siker ott több százezernél kezdődik. Az Emlékiratok könyvét kemény kötésben tízezer 
példányban adták el. Az amerikai kiadó igen elégedett, hiszen Marguerite Yourcenar  
Hadriánus –könyve óta, s ez jó régen volt, európai szerző könyvét ők ilyen példányszámban 
nem adták el. S ez nem egy akármilyen kiadó, hanem a lehető legjobbak egyike. Az összes 
többi könyvemet már nem adták el ennyiben. Igaz, minden könyvem kapható Angliában, 
Amerikában, és Németországban paperback kiadásokban is, ami igen nagy dolog, 
mélységesen elégedett vagyok vele, de azt azért szintén tudni kell, hogy ezekben az 
országokban ezek a minimálisnál is kisebbnek számító mennyiségek. „2 

Német 
A német irodalom nyitott, befogadó a kelet-európai irodalmak felé, keresi az újakat.   
Ezért, mint közvetítő is működik. Ami ezen a piacon sikeres, arra mások is odafigyelnek.  
A francia vagy angol passzívabb, kényelmesebb.  
Svájc 
Svájcban három nyelven beszélnek. Tehát a német befogadás ide is kiterjed. A Neue 

Zürcher Zeitung rendszeresen közöl írásokat Nádastól, interjúk jelennek meg, és 
természetesen recenziók is.  

Ausztria  
Nádas megkapta az Osztrák Állami Díjat „Az Európai Literatúráért” (1991), ezzel együtt 

a befogadás nem hasonlítható más német nyelvterületekhez.  
Holland 
A holland befogadás mennyiségileg nem hasonlítható a némethez, hőfokában viszont 

közelít hozzá.  
Francia 
A francia befogadás most már szám szerint is egyre jelentékenyebb. Az Emlékiratok 

recepciója erős volt, megkapta érte 1998-ban „Az év külföldi könyve” díját - ami, ha 
megnézzük a korábbi kitüntetettek névsorát, igen nagy megtiszteltetésnek számít.  

Franciaországban volt fotókiállítása, s annak visszhangja is. Mint írót, s mint fotóst is 
számon tartják. A franciák egyébként is sokat ruháznak be a fordításokba. Igaz, kelet felé csak 
Németországig terjed a tekintetük, de ami ott megjelenik, arra figyelnek. 

Belgiumban két nyelvet használnak egymás mellett. A hollandnak egy változatát (a 
flamandot), mely alig különbözik a hollandiai hollandtól, és a franciát.  

Brüsszelben rendezték a Passa Porta Fesztivált Nádas díszvendégeskedésével, ennek bő 
sajtóanyaga képződött holland és francia nyelven is. 

A francia befogadás Svájcra is kiterjed. A művelt svájciak beszélik mindhárom nyelvet.  
Nádas Péter északon  
Skandináviát értem ez alatt, dán, finn, norvég és svéd területet. Az utóbbi 20 évet tekintve 

a svéd nyelv az, amelyre a legtöbb művét lefordították.3  
A dánok 10 év különbséggel adtak ki két regényt Nádastól, az Emlékiratok-at ők a 

legkorábban az északiak közül (1989-90). A Családregény-t kétszer is. Itt a legmelegebb a 
fogadtatás Skandináviában. 

Finnül is ez a két regény jelent meg, igaz jóval később. (2001- Családregény, 2006 -
Emlékiratok). Finnországban gyér a recepció, az Emlékiratok-ból kevés példányt adtak el.  

                                                 
2 Keresztury Tibor, Györe Gabriella: A szabadság hűvöse. Nagyvizit Nádas Péternél = 
http://www.litera.hu/nyomtathato/terepjaro/nagyvizit/11867.html  (2004. 04. 27.) 
 
3 Hungarian literature in the North. (ed. Adrienne Szöllösi). Hungarian Book Foundation, 2009. Bp. 
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A norvégek csak az Emlékiratok-at ültették át saját nyelvükre (1996-97), a recenziók 
között itt megjelennek a negatív értékelések is. 

A spanyol befogadás 
A Családregény-nek (El final de una saga, 1999) van kritikai visszhangja. Megjelent ezen 

kívül az Emlékiratok, Saját halál (La propria muerte), de a visszhang kicsi.  
Az olasz recepció csekély. Az okát nehéz lenne megmondani.  
Megjelent művek: La Biblia, 2009. ; Fina di un romanzo familiare, 2009.  
Az Emlékiratok könyvé-t jelenleg fordítják. 
Németországban, az USA-ban és Nagy-Britanniában Nádas legtöbb könyve egyidejűleg 

kapható a könyvpiacon, mert újra kiadták évek múlva, és könyvesboltokban, de akár 
repülőtereken is hozzáférhető.  

Nádas maga így beszél erről: 
„…a „nagy kultúrákban”, amelyekben a könyvkiadás „régi és stabil”, nem könyveket, 

hanem szerzőket adnak ki. Továbbá nem az a fontos, hogy a jelenben mely kötetek jelennek 
meg, hanem az, hogy mit adnak ki folyamatosan: mi az, ami zsebkönyvben megkapható, és mi 
az, ami mindig piacon van. … ezen a ponton dől el, hogy a szerző „életben marad-e a 
világon, a piacon.” 4 

 
 
          Gyenes Imre 
 
 
 
 

 

                                                 
4 http://www.vilagszinvonal.hu/index2.php?option... (2007. 12. 04.) 
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