
2008. április 22-én Prágában, 95
évesen elhunyt Zádor András, a
cseh irodalom egyik legnagyobb
magyar műfordítója.

Zádor András az 1930-as években
kezdte műfordítói pályáját, első fordí-
tásait a legendás Prager Könyvkiadó
adta ki. Ő fordította magyar nyelvre a

többi között Bohumil Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok,
Karel Čapek: Betörők, bírák, bűvészek, Ivan Olbracht: Átok
völgye, Vladislav Vančura:Szökés Budára és Josef Škvorecký:
Gyávák című regényét.

Zádor a kezdetekre így emlékezett egy 2005-ös, litera.hu-
nak adott interjúban, melyben szintén műfordító felesége,
Margit is megszólalt: „Magyar létemre eleinte nem cseh szer-
zők műveit ismertettem magyarul, hanem fordítva: abban a
meggyőződésemben, hogy a magyar irodalom távolról sem
foglal el hozzá méltó helyet a cseh irodalmi életben, magyar
irodalmat ismertető írásokat igyekeztem elhelyezni cseh iro-
dalmi lapokban, lehetőleg a legtekintélyesebbekben, mint
amilyenek a Listy pro umění a kritiku, a Rozhledy és a Kri-
tický měsíčník voltak. De ezzel csaknem párhuzamosan cseh
verseket és elbeszéléseket fordítottam magyarra és jelentet-
tem meg a Nyitrán 1937-ben kiadott Szlovenszkói magyar
írók antológiájában. Ez a négykötetes mű a Mártonvölgyi
László és Dallos István alapította Híd – Szlovenszkói Magyar
Irodalmi Társulat legjelentősebb kiadványai közé tartozik.”

Kedvenc fordításai közé tartoztak a verses antológiák, illet-
ve versgyűjtemények, a prózai munkák közül pedig a fentebb
már idézett interjúban Olbracht regényeit és Karel Čapek
novelláit, regényeit említette első helyen. Számos antológiát
szerkesztett és fordított, mint az 1959-ben megjelent Modern
cseh líra kincsesházát és az 1980-ban kiadott Cseh költők
antológiáját. A házaspár közös antológia kötete a 2001-ben a
Kalligram Kiadónál jelent meg, a Feltámadt tetszhalottak
(alcím: Tilalomtól szabadult cseh elbeszélők) emigráns vagy
belső emigrációba kényszerült írók műveit tartalmazza, akiket
részben vagy teljes egészében hallgatásra ítélt a cseh kommu-
nista kultúrpolitika. Zádor Andrást hátrahagyott életműve
alapján méltán nevezhetjük a cseh irodalom egyik legjelentő-
sebb tolmácsolójának.

Forrás: www.oik.klog.hu; kultura.hu; ww.magyarintezet.hu
(Munkásságának bővebb ismertetését lásd még a 90.

születésnapjára írott köszöntőben, Rónai Katalin tollából,
Prágai Tükör, 2003/1. sz., www.pragaitukor.com)

2008. november 20-án Farkasréten
vettünk végső búcsút Kovács
Jánosné Věra barátunktól, a valahai
Csehszlovák Kulturális Központ
munkatársától, a Bohemia Baráti Kör,
illetve előde, az Amicus egyesület
alapító tagjától. 92 évesen ment el!

„Věra, Věruška Kovácsová, a mi
Veránk is elment, akit valamikor
régen a Csehszlovák Kulturális Köz-

pont cseh nyelvtanfolyamán ismertünk meg. Ő volt a mi jó
lelkünk, cseh anyanyelvű „mamánk”, kirándulásaink, prog-
ramjaink belevaló segítője, jónéhány emlékezetes kalandunk
főszereplője, „buszeltérítője”, kalauzunk a cseh köznyelvi
kifejezések és szokások között. Amicus, majd Bohemia nevű
egyesületünk alapító tagjai között örökké vidám, ezüst hajú,
tip-top tündérünk igazi krajanka volt, azaz Magyarországon
élő cseh honfitárs, akit a szerelem hozott ide anno... Nagyon
szerette A csapatot – ahogy ő nevezett minket –, mindig
jókedvre derítették a közös emlékek, és sajnálta, hogy az
utóbbi pár évben lábai már nem engedték lejönni közénk,
holott azelőtt nagy turista, sőt többször bálanya is volt. Věrka,
biztosítunk, hogy feledhetetlen maradsz, mivel itt hagytad
nyomaidat Bennünk, újságunkban, képeinken, tárgyainkban!
Szeretettel búcsúznak Tőled a volt tanítványok, a csapat
magja: Bán Laci, Goldmann Ila, Molnárová, Polgár Laci,
Simkó Gyuri, Vida Berci, Zachár Ottó és még sokan mások a
Bohemia Baráti Körből, köztük Badik Adrienn, Gregorovich
Anikó. Měj se hezky i na onom světě, odpočívej v pokoji a
vzpomínáme si na Tebe pořád – Přátelský kruh Bohemia.”

(mé)

IN MEMORIAM...
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