
A magyar kultú ra követe
A Hd.rom hllló.td a Café  Eckermannig

'l 
kuIturált kávé zóhelvek - nap-

ll, 1.inkbun örvendetesen gyara-
podó * sorában komoly rangot ví .
vott ki magának a f városban, az
Andrássy ú ton, az Operaház t ,
szomszé dságában mí ikód  Ecker-
mann kávé ház_ Az erre járó talán
nem is seiti, hoey itt, a Goethe ln-
té zet é pü]eté nek földszint|é n m -
ködött 1885 é s 1930 között az az
é ijel-nappal nyitva tartó egyszer 
vendé gl , amelyben Adu Endre is
gyakran megforduIt.   volt a ,,Hd-
rom holló" iegismertebb vendé ge,
aki sokszor gyakorlatiJag itt é ltl
dolgozott, iVott, Vitatkozott, s t
aludt é s flörtölt is falai között,
Amennyiben valaki látni akarta, itt
biztosan megtalálta. Nemcsak a
né v, a hely szelleme is kötelez, az
irodalmi kávé házak leglobb hagyo-
mányait folytató Eckermann -
több más kulturá]is alkotóm hely
mellett - a H,irom Holló n í Ordí tó-
qdrdójának is otthont ad, Itt található egyú tta] aZ azo-
nos nev , né met nyelven meg|elen  folyóirat szer-
keszt sé ge is, Hogyan kovácsolódott össze az ELTE
germanisztikai tanszé ké nek hallgatóiból, pontosab-
ban wiIhelm Drosí e m fordí tó szemináriumának lelkes
é s tehetsé ges ré sztvev ib l, s neves m fordí tókból a
lap? Err l az aIkotóm heIy szellemi vezet ié t Wilhelm
Drost?,t ké í deztük meg, aki egyben - korántsem mel-
lesleg - a kávé ház üzeme|let ie is,

- Mik1r szüIetett meg a Három HolIó hiadásánaft ötlete?

- l999,ben a Frankfurti Könywásárra ké szülve ké -
sZí tettünk a Neuer PeSter LIyodnak egy tizenhat olda-
las mellé kletet, Munka köZben ú gy é reztük, minden
adott ahhoz, hogy összeálií tsunk valami ,,nagyot", tel-
iesen önállót, Kitaláltuk, hogy legyen bel le külön fo-
lyóirat: ablak a világra, amelyen át a magyar kultú ra
egy-egy szeleté t mutathatjuk meg a né met nyeIvterü,
let országainak, illetve a né met é s né metül tudó o]Va-
sónak, Munkánkhoz az osztrák, a sváici é s a né met
kultú rinté zet adott támogatáSt. Segí tsé gükkel adhat-
tuk ki 2000-ben az els  füzetet. Nem kis büszkesé ggel
mondom, hogy nemré g már megje|ent a harmadik is.
Novemberben, Ady születé snapján, egé sz pontosan
születé sé nek l25, é Vfordulóián mutatjuk be - ha min-
den igaz - a negyedik füZetet, Té máia, termé Szetesen
Ady Endre é s világa lesz. Ez lenne a mi születé snapi
alándé kunk,

- vaijn mié rt ezt az egqsur  vendágl t választotta Ady
tönshelqé üI?

- A választás jellemz  Adyra, hogy   - aki Nagyvá-

3556

radon é s Párizsban szenvedé lyesen 1árta a kávé háza-
kat - Pesten, vidé ki dacból egy központi helyen fekv 
kocsmába költözött, mert gyanú s Volt neki ez a g gös,
felfuva]kodott, ,,cementszagú " f város. A .,Három hol_
ló" vidé ki, ellenzé ki sziget volt a felvirágzó nagyváros
szí vé ben, É ilel-nappal tele Volt nyugtalan é lettel,
mint egy világváros, az é tlap, az italok é s árak viszont
hasonlí tottak a magyar vidé ken szokásosakra, Maga
Ady ilyen ellentmondásos, ,,vegyes" ember volt, ezé rt
lehetett, lett a,,Három holló" az   í gazi otthona,

- Hlgaan lett az eqlftoi ,,Háron holló" -ból Café
Eckermann?

- ldestova hat esztendeje döntött ú gy a Goethe,
Institut, hogy kávé zót nyit az é püiet földszintlé n azé rt,
hogy az inté zet jobban összekapcsolódjon az utcával,
a várossal, az országgal Amikor megbí ztak az üzemel-
teté sé vel, nagyot dobbant a szí vem, É n ugyanis már
nagyon ré gen tudtam, hogy ezen a helyen m kódött a
,,Három holló", Mindig remé nykedtem, hogy egyszer
megint meg lehet tölteni a gazdag é s szí nes mú ltiá-
hoz hasonlatos é lettel, Sok megbeszé lé s után már
ú gy iátszott megkaphatja ré gi nevé t, Az utolsó fordu-
lóban azonban mé gis máské nt határoztak az illeté ke,
sek, Úgy é rveltek, hogy a ,,Három holIó" inkább ma-
gyar kulturális belügy, itt é s most Viszont olyan né v
kell, ami nyitott é s egy kicsit utal a házra, Az inté Zet
kávé zója Goethe titkárának nevé t kapta meg: í gy lett
bel Ie Café  Eckeí mann,

- A né metnqelv  napilapok é s folgóiratok qazdaq kfuálatából
hett  a ,,ház spedalitósa" . Egyik a már emlí tett HárOm HllIó

wilhelm Droste
1953. március 20-dn szüIettem a westfáliai
Allendorfban_ Az áItaldnos iskolát szül a-
lumban, a gimnáziumlt Arnsberqben vé -
qütem, É ,rettsé gi utón a marburqi eluete-
men tanultam né met- tijrté nelem é s tÁrsa-
dalomismeret szafton. l979-ta Hamburq-
ban é ltem, ott teljesí tettem tivil szolgóIatot,
utána az egaetemen í Olatattaim tanulmá-
nqaimat. Eftkor már rend,suresen r,í szt vet-
tem , ós közrení í höd.tem az eguetem maguar
nqelv- é s irodalomszemináiumaln. 1984-
|985-ben eqy é vet töltöttem DAAD-

ösztöndiaské nt Maqljarorsaigon. l988-ban jelent meg ,,Budapest" é s eqy hvel fté -
sóhb ,,Ungarn" cí m  köruJvem. l989-tó1 1994  szí ig DAAD-Iektorfté nt dolqoztam
az ELIE né met nqelv- é s irod,alom tans|iké n, Alüta rendsuresen í rok maggar té -
mákróI az ú iságohnak, folyóiranhnak, magaar í rók é s í iöltóft m veit fordí tom né -
met nuell)re. I9951óal né met irld,almat taní tlk az ELIE Germakisztikai lnté zeté -
ben, ós fordí tói szemináium1t veatek.

'DAAD: Deutscher Akademischer Aüsland§dtenst (né met ösztöndí i)



(alcí me szeint: Zeits.hrií t í ür ungaische Kultur\, a másih pe-

dig a Kafka, az ú j - egyszerre nógy ntlelven megjelen  - közé p-

európaí  folaí irat- Hlquan mutatná be olvasóinknak at a ké t

lapOt?

- A ,,Hdrlm Holió" né met nyelven megjelen  folyó-
irat, Szándé ka szerint, a magyar kultú ra exportja a né -
met nyehterület országaiba, Magyar nevé t azé tt vá-
lasztottuk, mert, mint máI emlí tettem, itt, ezen a he-
lyen m ködött a hasonló nev  vendé gl , máslé szt
Ady lí ráiának átülteté se mindig kit n  er próbája a
fordí tói ambí cióknak, Alkotógárdáia a magyar iroda-
lom é s költé szet ismert é s kevé sbé  ismert m veinek -
sokszor nagyon nehé z - lefordí tásával szeretne abla-
kot nyitni a magyar kultú ra számára.

A ,,Kafka" - ahogyan az a lap impresszumából is ki-
t nik - szerkeszt sé ge budapesti, berlini, kölni é s var-
sói munkatársakkal Berlinben szé kel. Kiadója a Goetú e

Institut lnter Ndí ioí í s, é S ami a legmegkapól:b: ,,minden
szám kapható lengqel, magyar, cseh/szlovák é s né met nqelven" -

Beköszönt |é b l kirajzolódik nemcsak a né wálasztás
mié rtle, hanem a negyedé venké nt megjelen  folyóirat
cé lja is, A Kafka nevet e|s sorban azé rt választották,
mert ez a né v egyformán hangzik minden országban,
ahol különbóz  nyelveken megjelenik a folyóilat. A
kafka né v azonban nemcsak a fé lelem é s a totalitariz-
mus topográfiája, hanem ,,a kor öröksé geké nt számon
tartott közé p-európai Modernek hagyaté ka is, A iövót
megé rteni, ké rdé seire é s problé máira választ adni,
csak az emlé kezé s könyvé t fellapozva lehet", Megé rte-
ni ezt a ,,boldog vidé ket" itt Európa közepé n csak ak-
kor tudjuk, ha tú l a politikán s földrajzon, megismer-
jük azt a gazdag kulturális öröksé get is, amit ,,e té rsé g
nagy szellemi er teré ben, mint eredetit é s maradan-
dót az lrodalom, a m vé szet é s a tudomány alkotott,"

- Ha iól tudom, a hávé zó ós a í olaóiat mellett akad mé g ten-

nivalója. Mi minden í é r bele egu átlaqos munkanapiába?
.- Az a baj, hogy rövid ez a bizonyos nap. Az az é rzé ,

sem, állandóan tú Zet oltok, é s valami mindig a kör-
mömle é g, A kávé ház maga is sok munkával iár telies

embert kí vánna, Né met irodalmat taní tok aZ ELTE
Germanisztikai Inté Zeté ben, S Van egy m fordí tói sze-
mináriumom, Változó rendszeressé ggel do|gozom a
Neue Zürcher Zeitungnak é s magyar kulturális té mák-
ról í rok más ú jságnak is, Ugyanebben a tárgykörben
tudósí tom továbbá a Deutschland Rádió Berlint, s he-
tente megtöltök egy oldalt a Pester Llyodban, Aztán
itt van az Eckermannban a vasárnapi irodalmi matiné
vagy Café  Philo,., é s ugye a fordí tás.

* Kiket fordí tott eddiq?

- Eddig talán a legszebb megbí zásomat a veszpré -
mi Pet fi Szí nháztól kaptam: né metre ültettem át
Weores Sándor m vé t, a ,,Csalóka Pé ter"-t, lai, nagyon
é lveztem a kihí vást, a tú l nagy feladatot! Foglalkozom
Adlval, s Krú dy, Karinthy, Márai, József Attila, HamVaS
Bé la mellett nagyon sok kispróZát foldí tottam,

- Kit szeret a legiobban í ord(tani?
- Adyt, mert  t egyáltalán nem lehet lefordí tani, vi-

szont sok mindent lehet róla megcsinálni. Ré góta dé ,
delgetett nagy tervem az a könyv, amit Va€y tizenöt
é ve kezdtem el í rni. Té máia Ady é s Rilke, akiknek ese-
té ben azt é rzem, hogy meghatározó számukra a hely,
annak sugárzása, Ady nem lenne Nagyvárad é s Párizs,
Rilke ugyancsak Párizs, Oroszország é s Svájc né lkül.
AZt akartam é s akarom megmutatni, hogyan reagál a
lí rai nyelv a helyekre. A kön}"/ fé lig ké sz, é s nem tu-
dom befejezni, Az egyetlen biztató az egé szben, hogy
mé g mindig kedvemet találom benne, nem lett kevé s-
bé  fontos.

- Álmok, vággaft...?

- Beindí tani egy kávé zót a Pet fi lrodalmi Mú Zeum
bal szárnyában é s kertié ben. Mé g nem adtam föL Az-
tán kivonom magam csak - egy é vre - a forgalomból
é s befeiezem a köny/et. Van ]ászberé ny mellett egy ta-
nyánk, é s é n arról álmodom, hogy az esztend  egyik
feié t ott tölthetem, AZ maga lenne a Paradicsom. Ak-
kor mé g a,,nyüzsit" is sokkal jobban é lvezné m, üres il-
letve é hes füllel ú jra meghallanám a város minden
hangját.

- Mikor é s hoqgan kerüIt kapcsolatba

6 maquar kukú rával?

- Egé sz pontosan l9ó2-ben, é s a
bé lyegeken keresztül. Az els  ma-
gyar bé lyeget Allendorfban, szül ,
falumban szereztem kilenc é ves
koromban. Roppantul tetszett, de
az is é rdekelt, mit ielent raita eZ a
furcsa bet saláta é s mi van a be-
t k mögött, Megfeitettem a külö-
nös szavakat - mit mondjak, elé g
fura szókincs birtokába jutottam a
bé lyegek alapián. Nagyon é lvez-
tem, olyan volt, akár egy kereszt-
rejtvé ny, Egyre jobban ,,é rtettem" a
bé lyegeket, é s hogy mé g iobban
megé rtsem. Vettem egy NDK
nyelvkönyvet é s nekiláttam magya-
rul tanulni.

t Tudltt segí teni benne valaki, tlaqy

teliesen equedül tahulta meg?Az café  Eckermann napí é nyes teEsza
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Teljesen egyedül, Az volt a legszebb benne, hogy
a gimnáziumban mé g a göí ög- é s hé bertanárom sem
tudott segí teni, mert a magyar nyelv mé g e kett né l is
abszurdabb volt. Külön]egeSSé ge borzasztóan tetszett
nekem, é s nagyon Vonzott, hogy kitaláljam ezt aZ ol-
szágot, Magyarország lett számomra a ,,Das gelobte
Land" - az Í gé ret Földie. Visszaté rve a ké rdé sé re, hun-
garológiát nem tanultam, magánlelkesedé sb ] iutot,
tam el idáig, Marburgban volt egy tanárn m, akj taní -
tott, é s nagyon háiás vagyok neki, Ké s bb Hamburg-
ban jártam a Magyar lnté zetbe, de ott f ké nt a magyar
irodalomma] é s nem a beszé lt nyelwel í oglakoztunk.

- Mihlr döntötte el, hoqq megismeri nemcsak a ntlelvet, de

az orszáqot, s annak lakóit is?

- l972-ben, egyetemista koromban, Az els  é vet fe-
jeztem be é ppen, amikor el ször mertem beutazni egy
baráti társasággal ebbe a furcsa országba,

- Miluen volt az elsí  bewlomása?

- Nagyon megnyugtató, Nem okozott csalódást,
amit l tudat alatt nyilván tartottam, Nem é reztem azt
a fé lelmet, ami Varsóban, Kelet-Berlinben, vagy akár
Prágában is elfogott, Magával ragadott ez az öntuda-
tos, vidám, iókedv  ország- igen, é n akkor egy iókedv 
városba kerültem! Fé l é v mú lva ú jra eljöttem, de most
már nem csoporttal, Egyedül voltam a várossal, é s at-
tól sokkal bátrabb lettem, Nem egyszer , sima látoga-
tás, hanem honfoglalás voJt, a szó legigazibb é rtelmé -
ben, Micsoda mámoros napokat é ltem átI Egyszer en
egy kerek hé tig nem tudtam aludni, mert annyira tet-
Szett a VároS, Nem Volt n kalandom vagy ilyesmi. Ví z-
választó a harmadik utam volt, meí t ezen a szinten
már nem tudtam lelkesedni é s akkor jött egyfajta kijó-
zanodás, csalódás,

- Hlgaan dolgozta föl ezt a csalódást?

- tjcy, hoey megint iöttem é S iöttem rendületlenül,
mí g nem aztán a kezdeti ,,szere]emb l" megszokássá
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szelí dült a kapcsolatunk, Meghatá-
rozó volt az l984/85-ös esztend ,
amikor is DAAD-ösztöndí iaské nt
egy teljes é Vet töltöttem itt, S ta-
nultam magyarul, Nagyon sok
mindent tudtam meg ú gy, hogy
beültem a moziba é s kel lelles
órán át, intenzí ven fürödtem a
nyelvben. Nem tú lzás, ha azt mon-
dom, é letem legboldogabb é ve
volt, mert nem volt semmi komoly
tennivalóm. Egyszer en hagytam,
hogy hasson rám a nyelv, a város,
az ország. A szé p é s találó magyar
szó é rtelmé ben igazi,,öSZtön"-"dí j"
volt

- Miklr döntött, ú qq, hoqq letelepedih

nálunft?

- l989-ben kaptam azt az állásle-
het sé get, ho€y DAAD-lektorké nt
né met irodalmat taní tsak aZ ELrE
Germanisztikai Inté zeté ben, Ez rre-
kem maga volt a csoda, Olvasni ak-
kor már elé g szé pen tudtam magya-

rui, Igazság szerint Krú dyt iobban é rtettem, mint a be-
szé lt nyelvet közvetlen környezetemben,

- Ha ióI tudlm, ezeft az esztendók a magáné Ieté ben is nagq
vdltazást h\ztak.

- Í gy igaz. l990 nyarán párommal é s társammal,
Eryedi lldikóval ú cy döntöttünk, hogy összeházaso-
dunk, Azóta született ké t nagyon aranyos gyermekünk,

- EI tudja kópzelni, hogt1 ,,megcsalja" ezt a vár1st?
Sajnos egy kicsit igen. EZ már nem aZ a Budapest,

amit 1972-ben megismertem, Alig merem kimondani,
mert nem vagyok nosztalgikus ember, nem siratom a
mú ]tat, Mé gis: elt nt a kedvenc presszóm, a kedvenc
antikváriumom, a sok kedves heJy. A Maiakovszkii ut-
ca volt nekem a honom, ott nagyon iól é reztem ma-
gam, Abban az id ben volt ott tucatnyi bolt, é s soha
nem lehetett tudnj, pontosan mit árulnak. Most már
lehet tudni, mi van bennú k - az egyik is bank, meg a
másik is az, Azt a ré gi é rzé st most Nagyváradon, Kas-
sán, Kolozsvárt vagy Úlvidé ken találom meg, Mostani
szerelmi viszonyaim: Brassó, Úividé k, Nag!./árad, Ko-
lozsvár, Velük hajlandó vagyok megcsalni ezt a ,,Buda-
pest-felesé get",

- Hll é rzi ltthon magdt?

- Azt hiszem, Sokat segí tett az elmú lt tizenké t é V,

hogy iobban megszeí essem, megé rtsem né met gyöke-
reimet, Nincsenek már bennem göIcsök, több szeretet-
tel é s megé rté ssel né zek rájuk. A né met egyesí té st, a
mostani nagy Né metország megszületé sé t ezer kilomé -
terr l né ztem, sokkal kevé sbé  fé ltem t le, a kell  távo]-
ságtartással jobban megé rtettem, ami ott törté nt, AZt
hiszem nagyon egé szsé ges volt l989-ben ,,kilé pni",
Most, ennyi é v után azt mondanárn, nekem is,,ké t hazát
adott a Vé gzetem", Magyarország Választott - Vagy in,
kább megküzdött - hazám. Alig tartom elké pzelhet -
nek, hogy valamikor a második helyre kerü)jön,

szabó katalln

Korabeli ké p a pesti Andrássy ú tról. Az ope.aház iobboldalán a ,,Három ho|ló"


