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ember nem tudja, hogy kik a régen elfelejtett 
politikai szereplők, kik és miről vitatkoznak 
a parlamentben, milyen frakciók vannak.

A megszólítások sem egyszerűek. A „mél-
tóságos uram” és társai a románban nem lé-
teznek, vagy nem így léteznek, és nem is így 
működnek. A társadalmi viszonyok a ro-
mánban teljesen különbözőek, tartalmilag és 
hangzásilag is. Például nincs magázás, vagy 
ha van, az kicsit lekicsinylő. Különösen az in-
tim jelenetek fordításakor zavaró, hogy a hő-
sök magázzák egymást. Számomra is furcsa 
volna románul a szeretőmmel úgy beszélni 
az ágyban, hogy ne tegezzem. Hogy ön érzi a 
csókomat, a simogatásomat. Románul, ha 
egy nőnek akár csak megfogtam a kezét, ak-
kor már tegeződöm, legalábbis semmikép-
pen sem önözöm és nem is magázom. Eset-
leg Caragialénál megtörténhet, de az a hu-
moros hangnem felé visz, vagy annyira ar-
chaikusan hangzik, hogy az már emiatt sem 
illik Bánffy korához. Nagyon faramucinak 
tartom, bár gondolom, hogy ma már a ma-
gyarban is az lehet. Manapság nem így beszél-
nek, de ahhoz, hogy a hangulatot visszaad-
jam, talán érdemes egy kicsit megerőszakolni 
a nyelvet. Ám nem szívesen teszem, mert 
anélkül is nehéz lesz elolvasni. Nem lehet a 
végtelenségig archaizálni, inkább megpróbá-
lom másképpen visszaadni a hangulatot.

Arról nem is beszélve, hogy van különbség 
az erdélyi és a regáti román nyelv között, és 
nagyon nehéz ezt megértetnem a bukaresti 
szerkesztőkkel. Ráadásul Bánffy nyelvezete 
magyarul is nagyon erdélyies. Ha én egy er-
délyies román nyelvet produkálok a fordí-
táskor, akkor a bukaresti szerkesztő úgy a fe-
jemhez csapja, hogy arról koldulok. Azt fog-
ja mondani, hogy nem tudok románul. Hol-
ott ő nem tud erdélyiül. Ez most nagyon fon-
tos, mert Bánffy erdélyiül ír akkor is, amikor 
német, angol vagy francia idézeteket hasz-
nál, ráadásul filológus szemmel nézve hibá-
san. Rossz németséggel ír, és ez nagy gond. 
Kijavítottam a németségét, úgy gondoltam, 
hogy ez speciel nem a provincializmus szám-
lájára írandó, hanem a slendriánságáéra. 
Meg arra, hogy annak idején elmaradt a szer-
kesztői munka. Franciául ugyanez a helyzet. 

Az angol szöveg szerencsére kevés, akkori-
ban nemigen tudtak még angolul, maximum 
a lovaglással, vadászattal, erdészettel kap-
csolatos kifejezések jelennek meg, de ezekre 
nincs is román szó, sőt még magyar sincs, 
mégis: románul elég nehéz ragozni őket. Es-
téket töltöttem el az erdőgazdálkodással kap-
csolatos kifejezések megértésével. Beszéltem 
ugyan erdészekkel, akik elmagyarázták, de 

pülésneveket keverjen össze. Valószínűleg 
ez semmilyen más fordítónak nem jelentene 
problémát, ők nem foglalkoznak a térképpel. 
De ez itt van körülöttünk, a regény szerint 

Kolozsvártól harminc kilométerre van Var-
jas, miközben a valóságban körülbelül há-
romszáz kilométerre van. Másrészt lehet, 
hogy Varjas a Varjúvárral van valami kapcso-
latban, ami itt van Sztána környékén. Hogy a 
Varjúvár Varjas, az még megeshet. Hiszen 
azt írja, hogy látja a „V” alakú romokat, ami-
kor vonattal jön Kolozsvárra Budapestről.

A politikai vonatkozások is gondot jelente-
nek. Ott vannak a ’48-asok, románul paşoptisti. 

De hogyha én ezt leírom románul, akkor az 
olvasó rögtön Bălcescura és Bolintineanura 
gondol, hiszen ők a román ’48-asok. És még a 
kifejezés is megegyezik. Persze egy kis törté-

nelmi műveltséggel rá lehet 
jönni, hogy Bánffynál Kos-
suthékról, és nem Bălcescurék-
ról van szó. De hogyan fordí-
tom a feliratot? Ma, ha magyar 
feliratokról beszélünk, akkor 
azt úgy értjük, hogy legyenek 
magyar feliratok a kolozsvári 
utcákon. Így szerepel a francia 
fordításban is, a németben 
nem, ott tudni lehet, hogy a föl-
irat az, amit fölírtak a császár-
nak. Ez románul memoran-
dum, nincs rá más szó. Na de 
ha memorandumnak nevezem, 
akkor rögtön a román memo-
randistákra gondol az olvasó, 
holott itt tényleg nem róluk 
van szó.1 Viszont Bánffy sze-
replői úgyszintén a magyar 
parlamentnek és a császárnak 
írtak föliratot. És ez sokszor 
visszatérő motívum, a regény 
szempontjából nagy a jelentő-
sége, de nem lehet memoran-
distáknak fordítani románul, 
mert az félrevisz. Lehetne petí-
ciónak fordítani, de az nem 
annyira súlyos. Egy császárnak 
ugyanis nem petíciót ír az em-
ber, hanem memorandumot. 
Irtózom a lábjegyzetektől, hol-
ott azzal meg lehetne oldani, 
de úgy meg olvashatatlan lesz. 
Ugyanakkor belátom, kell, 

hogy legyen a könyvnek történelmi appendi-
xe, amelyik tisztázza viszonyokat, hiszen 

1   Az erdélyi románság emancipációs harcainak igen nagy tiszteletben 
tartott mozgalmát nevezik memorandistáknak. 1892-ben, több éves 
vita és előkészület után, az Osztrák–Magyar Monarchia megalakí-
tásának huszonötödik évfordulóján az erdélyi románság vezetői a 
Monarchia nemzetiségi politikája ellen tiltakozó, a románok jogait 
követelő emlékiratot vittek Bécsbe, Ferenc Józsefnek címezve. Fe-
renc József a Memorandumot felbontatlanul a magyar kormánynak 
továbbította, ez pedig, ugyancsak felbontatlanul, visszaküldte a do-
kumentumot a szerzőknek, akik ezek után a sajtóban tették közzé. 
Sajtóizgatás címén per indult ellenük, többeket elítéltek, ami rendkí-
vüli sérelmet okozott az erdélyi románoknak. (A szerk.)

Seres Lili Hanna

TOVÁBB

Nem ismerték egymás nyelvét. A szüleik nem
segítettek és nem engedték nekik, hogy tanítsák
a sajátjuk. Így jöttek rá, hogy könnyebb és
izgalmasabb egy harmadik nyelvet kitalálni.
Hátrahagyták régi énjüket és fölfedezték
egymásnak a tárgyakat. Basuó volt a dió,
amit rugdostak, karite a rongyos baba.
A porba vonalakat húzni némán is lehet.
Piszkos arcuk mosolya meg nyálkás
könnye se kapott nevet. Csak azután,
hogy vége lett. Az érzéseknek nem volt
idő nevet adni. Úgyhogy csak üvöltöttek,
amikor az egyik család továbbment.

PORLADÁS

Maradékom lettél. Kérgeimben mászó hangya,
hogy mondjam ezentúl, ahogy régen,
hogy nekem csak a fényed kell?

Hűvös vagyok, mint a tengeri szél, mégsem
akarlak elfújni, inkább megvárom,
amíg magadtól hullasz homokszemekké.

Nem gondolok már az izgatott pislogásaimra,
szemem leragad, össze az álmoktól, amiknek
rég nincs közük hozzád.

Üresen állok bennük, nem csak kint,
bent sincs senki, kigombolom magam és
elporladok én is.

A Bánffy család nemesi nemzetségi könyvének címlapja


