
Okszana Jakimenkó mûfordítóval Gyürky Katalin beszélget

HHooggyyaann  ééss  mmiikkoorr  kkeerrüüllttééll  kkaappccssoollaattbbaa  aa  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvvveell??

Teljesen véletlenül. Nem volt se magyar rokonom, se magyar ismerõ-

söm. De amikor jelentkeztem az egyetemre, mindenképpen valami-

lyen különleges, ritka nyelvet szerettem volna tanulni. Elsõsorban kí-

nait. De abban az évben, amikor elsõ éves lettem, az egyetem épp

nem indított kínai szakot. A családunk egy poliglott barátja ekkor hív-

ta fel a figyelmemet a magyar nyelvre, mondván, hogy az milyen ér-

dekes, így kínai „hiányában” ezt kezdtem tanulni. Angolul akkor már

egész jól tudtam.

IIggeenn,,  hhiisszz  kköözziissmmeerrtt,,  hhooggyy  nneemm  ccssaakk  mmaaggyyaarrbbóóll  ffoorrddííttaasszz  ééss  ttoollmmáá--

ccssoollsszz,,  hhaanneemm  aannggoollbbóóll  iiss..

Sõt, angolból jóval többet.

AAzz  eellssõõ  mmûû,,  aammiitt  mmaaggyyaarrrróóll  oorroosszz  nnyyeellvvrree  üülltteettttééll,,  ÖÖrrkkéénnyy  IIssttvváánn

eeggyyiikk  eeggyyppeerrcceessee,,  aa  HHoozzootttt  sszzaalloonnnnáávvaall  eeggéérriirrttáásstt  vváállllaall  ccíímmûû  vvoolltt..

HHooggyyaann  eesseetttt  aa  vváállaasszzttáássoodd  éépppp  ÖÖrrkkéénnyyrree??

Harmadéves voltam az egyetemen, ahol akkor az egyébként kiváló

lektornõnk fordítóversenyt rendezett nekünk, s õ ajánlotta a szerzõt

és a mûvet. A versenyt megnyertem, és kaptam tõle egy kétkötetes

Magyar Értelmezõ Kéziszótárt, amelynek óriási hasznát vettem akkor

is és a késõbbiek során is.

AA  mmaaggyyaarr  ddrráámmaa  iirráánnttii  éérrddeekkllõõddéésseedd  ééss  sszzeerreetteetteedd  aazzóóttaa  sseemm

ccssöökkkkeenn,,  mmaannaappssáágg  iiss  rreennggeetteeggeett  ffooggllaallkkoozzooll  ddrráámmaaeellmméélleetttteell..

NNeemmrrééggiibbeenn  ppeeddiigg  kkiiaaddttaattookk  eeggyy  mmaaggyyaarr  ddrráámmáákkaatt  ttaarrttaallmmaazzóó  kkéétt--

kköötteetteess  mmuunnkkáátt,,  MMaauuzzóólleeuumm  ééss  KKaazzaammaattáákk ccíímmmmeell,,  aammeellyybbeenn  ttööbb--

bbeekk  kköözzöötttt  HHááyy  JJáánnooss,,  HHuubbaayy  MMiikkllóóss,,  SSppiirróó  GGyyöörrggyy  mmûûvveeiitt  ffoorrddííttoott--

ttááttookk  oorroosszzrraa..

Így van. Sõt, szeretnénk, ha ezek közül néhányat színpadra is állíta-

nának, beszéltünk is rendezõkkel, de sajnos nem sok sikerrel. Vala-

hogy nem kellenek az orosz színpadra a magyar darabok. Gyakorla-

tilag Örkényen kívül nem is nagyon játszanak/játszottak mást nálunk.

Elvileg arra hivatkozva, hogy azok történelmi nézõpontja számunkra

túlságosan megfoghatatlan, távoli… Csakhogy azt gondolom, hogy

Háy János mûvei, például A Gézagyerek idõtlen darabok, bárhol s

bármikor játszhatók lennének. Vagy például nagyon tetszik nekem

Egressy Zoltán Portugál címû mûve, amelynek gondolatvilága véle-

ményem szerint igen közel áll az orosz befogadók világlátásához.

Próbálkozunk, majd csak sikerül valami.

HHaa  mmáárr  aa  pprróóbbáállkkoozzáássnnááll  ttaarrttuunnkk::  úúggyy  éérrzzeemm,,  hhooggyy  mmaannaappssáágg  aa

mmaaggyyaarr  pprróózzaa  kkiiaaddáássaa  kkaappccssáánn  iiss  hhaassoonnllóó  aa  hheellyyzzeett  OOrroosszzoorrsszzáágg--

bbaann..  PPeeddiigg  22000011  ttáájjéékkáánn,,  aammiikkoorr  mmeeggjjeelleenntt  nnáállaattookk  EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr

ggyyûûjjtteemméénnyyeess  kköötteettee,,  EEggyy  kkéékkhhaarriissnnyyaa  fföölljjeeggyyzzéésseeii  ééss  mmááss  íírráássookk

ccíímmeenn,,  VVjjaaccsseesszzllaavv  SSzzeerreeddaa  ffoorrddííttáássáábbaann,,  aammiitt  nneemm  ssookkkkaall  uuttáánnaa

kköövveetteetttt  aa  TTeerrmmeellééssii--rreeggéénnyy iilllleettvvee  aa  HHaarrmmoonniiaa CCaaeelleessttiiss,,  aazztt  éérreezz--

tteemm,,  hhooggyy  aa  ppaannggóó  ’’9900--eess  éévveekk  uuttáánn  vvééggrree  eelliinndduull  vvaallaammii..  HHooggyy

vvééggrree  iiggaazzáánn  éérrttéékkeess,,  ééss  eeggyyrree  ttööbbbb  mmaaggyyaarr  sszzééppiirrooddaallmmii  mmûû  jjee--

lleennhheett  mmeegg  OOrroosszzoorrsszzáággbbaann..  AAzzttáánn  eezz  aa  lleennddüülleett  mmiinntthhaa  mmeeggttöörrtt

vvoollnnaa..  ÍÍggyy  llááttoodd--ee  eezztt,,  ss  hhaa  iiggeenn,,  sszzeerriinntteedd  mmii  eennnneekk  aazz  ookkaa??

Teljes mértékben egyetértek veled. Olyannyira, hogy ezzel kapcso-
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Magyar irodalom orosz nyelven

OOkksszzaannaa  JJaakkiimmeennkkóóvvaall,,  

aa  SSzzeennttppéétteerrvváárrii  ÁÁllllaammii

EEggyyeetteemm  FFiinnnnuuggoorr  

TTaannsszzéékkéénneekk  mmaaggyyaarr  

ttaannáárráávvaall,,  mmûûffoorrddííttóóvvaall  

aa  MMoosszzkkvvaaii  NNeemmzzeettkköözzii

KKöönnyyvvvváássáárr  iilllleettvvee  

aa  IIII..  LLaakkiitteelleekkii  MMûûffoorrddííttóó

TTáábboorr  aapprrooppóójjáánn  

aa  mmaaggyyaarr  sszzééppiirrooddaalloomm

oorroosszzoorrsszzáággii  nnééppsszzeerrûûssíí--

ttéésséénneekk  lleehheettõõssééggeeiirrõõll,,  

iilllleettvvee  aa  mmûûffoorrddííttóókk  hheellyy--

zzeettéérrõõll  bbeesszzééllggeettttüünnkk..



latban egy közvélemény-kutatást is végeztem: magyarul tudó, illetve

a magyart egyáltalán nem beszélõ történészeket, fordítókat, újság-

írókat kérdeztem arról, vajon miért nem megy a magyar irodalom

Oroszországban, illetve arról, hogy miket lenne érdemes kiadni. Há-

romféle választ kaptam. A történészek egyöntetûen azt felelték, hogy

túlságosan terhelt a két ország történelmi múltja, egymáshoz való vi-

szonya. Miközben a többi kelet-közép-európai országgal „egysze-

rûbb” a kapcsolatunk, így például a szerb irodalmat elõszeretettel ki

is adják nálunk. Pedig a szocializmusban szinte mindent lefordítot-

tak: a nyugatosoktól kezdve Jókain át Örkényig, de valahogy ma

ezek sem kellenek. Ezeknek a már meglévõ fordításoknak az újraki-

adása is reménytelen. S ezzel ott vagyunk a második oknál: a ki-

adóknál, akik egy ideig úgy adtak ki magyar szépirodalmat, hogy

kaptak rá támogatást a magyar államtól. Mostanra viszont ez telje-

sen megszûnt. Vagy esetleg olyanra kapnak pénzt, ami az adott ki-

adót eleve nem érdekli. Pedig minden évben, sõt, évente többször

is kérik tõlünk, fordítóktól a listát, hogy mit ajánlanánk megjelentetés-

re. Nekem például kész listám van, s tudom, hogy másoknak is. S

nemcsak listánk van, hanem kész, lefordított mûveink, amelyek ki-

adásra várnak, akár évek óta már. Például Jurij Guszevnek Spiró

György Fogsága állna a kiadók rendelkezésére…

VVaaggyy  nneekkeedd  ZZáávvaaddaa  PPáállttóóll  aa  JJaaddvviiggaa  ppáárrnnáájjaa,, aammeellyyeett  mmûûffoorrddííttóó

kkoollllééggaannõõddddeell,,  VViikkttoorriiaa  PPooppiinneejjjjeell  üülltteetttteetteekk  áátt  oorroosszz  nnyyeellvvrree..

Így van, s ez már rendkívül kínos nekem, hiszen ott állok tehetetlenül

a kiadó és Závada között, s Závada állandóan kérdezi, hogy miért

nem jelent még mindig meg a regény. De nemcsak Závadával va-

gyok így. Majdnem teljesen készen vagyok Krasznahorkai László

Sátántangójával. Egyelõre semmi,   bár, vele kapcsolatban némi re-

mény mégis felcsillanni látszik, ugyanis az Inosztrannaja Lityeratura

címû folyóirat most közölte egy hosszabb elbeszélését, a Gyilkos

születiket. Vele talán elindul valami…

FFõõlleegg,,  mmeerrtt  mmiinntt  ssookk  hheellyyüütttt  eemmllíítteetttteedd,,  hhooggyy  aa  mmaaggyyaarr  íírróókk  kköözzüüll

aazz  eeggyyiikk  lleeggkköözzeelleebbbb  áállllóónnaakk  KKrraasszznnaahhoorrkkaaiitt  éérrzzeedd  aazz  oorroosszzookkhhoozz..

RRááaaddáássuull  aazz  eemmllíítteetttt  nnoovveelllláájjaa  éépppp  eeggyy  bbaarrcceelloonnaaii  oorroosszz  iikkoonnkkiiáállllíí--

ttáássrróóll  sszzóóll,,  tteehháátt  aa  sszzüüzzssééjjee  iiss  oorroosszz  vvoonnaattkkoozzáássúú..

S mivel Krasznahorkai most Amerikában is egyre népszerûbb, talán

emiatt is érdekelheti az oroszokat. Mert erre azért figyelnek nálunk.

Egyébként most annak nagyon örülök, hogy a könyvvásár miatt ki le-

hetett adni egy Csáth-válogatáskötetet, csak hát ott van még renge-

teg más, kiadásra váró szöveg, aminek mostanában kéne megjelen-

nie. Hisz minden könyvnek megvan a maga ideje, amikor jó lenne

kiadni. Se korábban, se késõbb… A kiadók kapcsán pedig azt is

problémának látom, hogy nem tudnak egy-egy szerzõt „felépíteni”.

Nem érzik, hogy valakitõl egyetlen mûvet kiadni, az semmi. Hogy

sorozatok kellenének mindenkitõl. A Novoje Lityeraturnoje

Obozrenyije sokáig csinálta, törekedett rá, de egyedüliként. S most

anyagi támogatás hiányában be is szüntette az összes közép-kelet-

európai sorozatát. Egyébként a kiadói hozzáállás kapcsán épp

Krasznahorkaival kapcsolatban van egy „vicces” sztorim. A kiadó

megkérdezte, hogy nem lehetne-e a szerzõ nevét Krasznagorkaira

változtatni, mert az a h-s rész nagyon fülsértõ. Mondtam, hogy nem,

semmiképpen. Elmeséltem Lászlónak is, jót szórakozott rajta.

EEzz  ttaalláánn  ffoollyyttaattáássaa  aannnnaakk,,  aammiitt  eeggyy  22000055--bbeenn,,  aa  LLeettttrree ccíímmûû  ffoollyyóó--

iirraattbbaann  kköözzöölltt,,  EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerrrreell  ffoollyyttaattootttt  bbeesszzééllggeettéésseetteekkbbeenn

eemmllíítteettttééll..  AAkkkkoorr  aaddttáákk  kkii  uuggyyaanniiss  aa  TTee  ffoorrddííttáássooddbbaann  aa  sszzeerrzzõõttõõll  aa

KKiiss  mmaaggyyaarr  ppoorrnnooggrrááffiiáátt.. SS  mmoonnddttaadd,,  hhooggyy  eellssõõssoorrbbaann  aa  ccíímmee  mmiiaatttt

kkeelllleetttt  aa  kkiiaaddóónnaakk..  MMeerrtt  aazztt  hhiittttee,,  eennnneekk  ttéénnyylleegg  kköözzee  vvaann  aa  ppoorrnnoogg--

rrááffiiááhhoozz,,  ss  eellaaddhhaattóó..  AAzzaazz  nneemm  eesszzttééttiikkaaii,,  hhaanneemm  ppiiaaccii  sszzeemmppoonntt--

ookk  sszzeerriinntt  ddöönnttöötttt..  MMoosstt  ppeeddiigg  aa  sszzeerrzzõõ  nneevvéénneekk  mmeeggvváállttoozzttaattáássii

sszzáánnddéékkáábbaann  uuggyyaanneezztt  aa  sszzeemmppoonnttoott,,  ss  ppeerrsszzee  aa  ddiilleettttaannttiizzmmuusstt

éérrzzeemm..  AAmmii  rreennddkkíívvüüll  eellkkeesseerrííttõõ  ééss  mmeeggddööbbbbeennttõõ..  DDee  mmii  aa  mmaaggyyaarr

iirrooddaalloomm  „„ssaannyyaarrúú””  hheellyyzzeettéénneekk  hhaarrmmaaddiikk  ookkaa??  EEmmllíítteetttteedd,,  hhooggyy  aa

kköözzvvéélleemméénnyy--kkuuttaattáássooddrraa  hháárroommffééllee  vváállaasszz  éérrkkeezzeetttt..

Igen, a harmadik ok pedig, amiért nem eladhatók a már megjelent

magyar mûvek sem, az, hogy nincsen kritikájuk. Nincsenek nálunk

olyan irodalomtörténészek, akik egyfelõl tudnak annyira jól magya-

rul, hogy a fordításunkat meg tudják ítélni, másfelõl olyanok, akik a

magyar irodalomban kellõképpen jártasak. Ennek hiányában pedig

nem jelenik meg a magyarból fordított mûvekrõl adekvát kritika,

olyan, ami akár reklámnak is beillene.

SS  eebbbbeenn  aa  hheellyyzzeettbbeenn  vveetttteetteekk  mmoosstt  rréésszztt  ffiiaattaall  mmûûffoorrddííttóókkkkaall  aa

TToollsszzttoojj  TTáárrssaassáágg  aalleellnnöökkee,,  GGoorreettiittyy  JJóózzsseeff  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  aa  IIII..

LLaakkiitteelleekkii  MMûûffoorrddííttóó  TTáábboorrbbaann,,  aahhoovváá  mmoosszzkkvvaaii,,  aammbbiicciióózzuuss  ffiiaattaa--

llookkkkaall  éérrkkeezzttééll..  MMiitt  ttuuddsszz  nneekkiikk  aajjáánnllaannii,,  ííggéérrnnii  aa  jjöövvõõrree  nnéézzvvéésstt??

Bízom benne, hogy nekik lesz majd munkájuk. Eddig is segítettem

õket, hogy publikálhassanak, és amúgy is, ugyanúgy, ahogy a ma-

gyar kollégáinknak – Goretity Józsefnek és M. Nagy Miklósnak –, ne-

künk is muszáj az utánpótlásról gondoskodnunk. Ezért nemcsak

Lakitelken foglalkoztam velük, hanem szoktam õket vinni a balaton-

füredi fordítóházba is. Látok bennük annyi tehetséget és kitartást,

hogy meg fogják majd állni a helyüket, s vannak annyira elszántak,

hogy nem adják fel, ahogy mi sem adtuk/adjuk fel.

MMiivveell  ffooggllaallkkoozzttaattookk  aa  ttáábboorrbbaann??

Háy János Házasságon innen és túl címû mûvébõl fordítottuk a Lánc

címû elbeszélést, illetve Borbély Szilárd szövegeivel dolgoztunk. Akit

egyébként személyesen most ismertem meg, hisz õ is részt vett

meghívott elõadóként a táborban.

BBoorrbbééllyy  SSzziilláárrddnnaakk  aa  mmoosstt  nneemmrrééggiibbeenn  mmeeggjjeelleenntt,,  NNiinnccsstteelleenneekk ccíí--

mmûû  kköötteettéébbõõll  ffoorrddííttoottttaattookk??

Igen, részleteivel próbálkoztunk. Illetve korábbi novelláit adtam oda

a fiataloknak. Ezen kívül, mivel ott volt Anatolij Guszev is a táborban,

aki filmeket fordít, a filmkultúra sem maradt ki a repertoárból.

VVééggeezzeettüüll,,  mmiivveell  ffooggllaallkkoozzooll  mmoossttaannáábbaann??

Három angol nyelvû non-fiction kötet lefordítása vár most rám. Közben

persze Krasznahorkai kiadásának ügyében is tovább munkálkodom.
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