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Egy sÀrga homoknyoszolyÀn idelenn
NÀdf¡gg´ny alatt idegen

Vit¢z aluszik, fiatal dalia,
¹nzû habok Àldozata.

HajÀt, a selyemgy¡r¡ket ´r´mest
F¢s¡lj¡k, amint j´n az est,

S d¢lben gy´ny´rü arcÀt, ajakÀt
Lehelgeti csÂkkal a szÀnk.

De a csÂkokat û nem is ¢rzi talÀn,
SzÂtlan marad ¢s halovÀny,

Mellemre borulva pihen szeliden,
Nem hallik a sÂhaja sem.Ê

A folyÂban, amely csupa furcsa talÀny,
E dalt dÃdolta a lÀny,

S t¡kr¢n a folyÂ g´rgette tovÀbb
Felhûk rohanÂ csapatÀt.

Papp GÀbor Zsigmond fordÁtÀsai

Dalos LÀszlÂ

HçROMF°LE
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Nemr¢g Ãjra elolvastam a BþN °S BþNHýD°S-t.
UtÀna, szakmai kÁvÀncsisÀgbÂl, belen¢ztem a reg¢ny nevezetes szÁndarabvÀltozatÀba,
melyet a francia Gaston Baty (1885ä1952) k¢szÁtett. ý mindenekelûtt szÁnhÀzi rende-
zûk¢nt tett szert nagy hÁrn¢vre. Dosztojevszkij-dramatizÀlÀsÀt nÀlunk 1933-ban a Ma-
gyar SzÁnhÀz, hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbb a ThÀlia SzÁnhÀz jÀtszotta.

Egy ¢rdekess¢g: Porfirij Petrovics vizsgÀlÂbÁrÂ ¢s Razumihin darabnyitÂ pÀrbesz¢-
d¢ben, az utÂbbi szÀjÀbÂl, a k´vetkezû mondat is elhangzik: à°sszel nem ¢red fel Orosz-
orszÀgot, csak hinni lehet benne.Ê

Ez a mondat nincs benn a reg¢nyben. Ez a mondat: prÂzÀvÀ oldott id¢z¢se Fjodor
Tyutcsev (1803ä1873) n¢gysoros k´ltem¢nye elsû ¢s utolsÂ sorÀnak.

Razumihin szavai nincsenek id¢zûjelben. NyilvÀn a darabvÀltozatot franciÀbÂl ma-
gyarra fordÁtÂ Heltai Jenû sem sejtette, kicsoda rejtezik a mondat m´g´tt.

Gaston Baty ezek szerint ismerte Tyutcsev vers¢t. M¢g annak a v¢letlen egybees¢s-
nek is utÀnan¢zhetett (f´lfedezte?), hogy a reg¢ny is, a hÁrneves n¢gysoros vers is
ugyanabban az ¢vben, 1866-ban jelent meg. ¹sszetartoznak. K´z¡k van egymÀshoz.

Fjodor Tyutcsev k´ltem¢nye egy¢bk¢nt, SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsÀban, Ágy hangzik:
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OROSZORSZçG

OroszorszÀgot, ¢sz, nem ¢rted;
m¢ter, sing sose m¢ri fel:
k¡l´n uton jÀr ott az ¢let ä
OroszorszÀgban hinni kell!
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Amikor az 1883-ban elhunyt Ivan Turgenyev f´ldi maradvÀnyait FranciaorszÀgbÂl ha-
zavitt¢k sz¡lûhazÀjÀba ¢s eltemett¢k, Reviczky Gyula megÁrta a VOLKOV-TEMETý cÁmü
szenved¢lyes hangÃ k´ltem¢ny¢t. Csillag alatt ezzel a sz´veggel eg¢szÁtette ki: àSzent-
p¢tervÀr egy szeg¢ny temetûje, melynek egyik ronda zugÀban, rablÂgyilkosok szomsz¢dsÀgÀban
fekszenek OroszorszÀg irodalmi kitünûs¢gei. Ide temett¢k Turgenyevet is, Belinszkij mell¢.Ê

A versre gimnazista korombÂl eml¢keztem, bÀr nem volt k´telezû olvasmÀny. Ami-
kor legutÂbb a Nagy P¢ter alapÁtotta N¢va-parti vÀrosban jÀrtam, Borisz barÀtommal,
az elm¢leti fizikussal, aki f´lt¢tlen irodalombarÀt, meglÀtogattuk a hÁrneves sÁrkertet.

Borisz megerûsÁtette Reviczky Gyula jegyzet¢t: csakugyan a nagyon szeg¢nyek v¢g-
sû nyughelye volt a Volkov-temetû. °s mert Belinszkij igen szeg¢nyen halt meg, ide
temett¢k el 1848-ban. De minthogy Belinszkij a legf¢nyesebb elm¢k egyike volt, utÀna
a szellemi OroszorszÀg szinte k´teless¢g¢nek ¢rezte, hogy a k´zel¢ben nyugodjanak
a k¢sûbb ´r´kre eltÀvozottak: 1861-ben Dobroljubov, 1883-ban Turgenyev, 1891-ben
Goncsarov lett a Volkov-temetû lakÂja. Ideiglenes nyughely¢rûl ide ker¡ltek az 1921-
ben elhunyt nagy k´ltû, Alekszandr Blok hamvai is.

Borisszal v¢giglÀtogattuk a klasszikusok nyughely¢t, majd megilletûd´tten Àlltunk
meg k¢t viszonylag Ãj sÁrdomb elûtt: az egyik Nyikolaj Szimonov, a remek szÁn¢sz, a
NAGY P°TER-film vÀrosalapÁtÂ cÀrjÀnak alakÁtÂja f´l¢ borult. A mÀsik alatt Grigorij
Kozincevnek, a HAMLET-film rendezûj¢nek f´ldi maradvÀnyai nyugodtak immÀr.

Nem messze tûl¡k Àll egy sÁrkû, rajta ez a f´lirat: àD. M. Cenzor ä poet.Ê
Elûttem ismeretlen orosz k´ltû, akit ä Cenzornak hÁvtak!
K¢rdûn n¢ztem barÀtomra. Nem, û sem ismeri.
JÂval k¢sûbb, mÀr idehaza derÁtettem f´l: Dmitrij Mihajlovics Cenzor 1877-ben

(Ady Endr¢vel egy esztendûben) sz¡letett Szentp¢tervÀron; 1947-ben halt meg. A for-
radalom alatt forradalmi verseket Árt, majd kispolgÀrt gÃnyolÂ szatÁrÀkat, gyermek-
verseket. Magyar kiadvÀnyokban ä amennyire utÀna tudtam n¢zni ä nem szerepelnek
a legfurcsÀbb nevü orosz po¢ta munkÀi.

Milyen lehet egy Cenzor-vers?
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Innokentyij Szmoktunovszkij, az 1994 augusztusÀban elhunyt zseniÀlis szÁn¢sz, Ko-
zincev HAMLET-filmj¢nek cÁmszereplûje mes¢lte egyszer moszkvai lakÀsukon, mik´z-
ben g´r´gdinny¢t ett¡nk:

ä AZ °SZ BAJJAL JçR cÁmü Gribojedov-vÁgjÀt¢k verses jÀt¢k! Csackij szerep¢t tanul-
tam valamikor. Tanultam volna... De mindjÀrt az elsû verssornÀl megakadtam. Fontos
k¢t mondat! Vel¡k szÂlal meg a figura. No de hogyan szÂlaljon meg?!



(K´zbevetve: az eredeti orosz sz´veg fonetikusan Ágy hangzik: àCsuty szvet, uzs na
nogah! i ja u vasih nog!Ê Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsÀban: à¹n talpon ily korÀn?! Hü hÁve t¢rdre
hull.Ê)

Szmoktunovszkij folytatta:
ä Igen, a hang¡t¢s! Az intonÀciÂ, a megszÂlalÀs mÂdja, az elsû l¢legzetv¢tel a szÁn-

hÀzban, tudod, az rendkÁv¡l fontos. Az, hogyan àcsapok bele hangszerembeÊ, hogyan
ejtem ki az elsû szavakat, az elsû mondatot... Keserves egy munka volt. BÀrhogy prÂ-
bÀlkoztam Gribojedov verssorÀval ä hamisan csengett. Ez az, ami a szÁn¢szt k¢ts¢gbe
tudja ejteni. Mit tegyek?

Kesa (ez volt a szÁn¢sz beceneve) bekapcsolta a rÀdiÂt. No nem akkor, dinnyeev¢s
k´zben, hanem r¢ges-r¢g, amikor tanulni szeretett volna, de nem siker¡lt. Egy nûi
hangot hallott a rÀdiÂbÂl, egy dalt. A hang, a lejt¢s, a ritmus, a dallam: milyen ismerûs!
ä kapta f´l a fej¢t Innokentyij Szmoktunovszkij. De hiszen ez mintha Csackij megszÂ-
lalÀsÀnak hangja, lejt¢se, ritmusa, dallama volna! A dal refr¢nje, szerencs¢re, ism¢t-
lûd´tt, Juliette Gr¢co (mert û ¢nekelt a rÀdiÂban) m¢g egyszer eldalolta-zsongta: àJe
suis comme je suis, je suis faite comme §a.Ê (Rem¢nyi Gyenes IstvÀn fordÁtÀsÀban: àIlyen
vagyok, ilyen! Nem vÀltoztatsz ezen!Ê)

Kesa, ism¢t:
ä A k´nnyü kis dal azonos l¡ktet¢se, tagolÀsa v¢g¡l is feloldotta bennem a szerep-

tanulÀsi g´rcs´t. AZ °SZ BAJJAL JçR klasszikus versel¢s¢vel ä miutÀn megtanultam az
eg¢szet ä Ãgy szÂlalhatott meg, ahogyan kellett. K¢sûbb megtudtam, hogy a àJe suis
comme je suisÊ vers¢t Jacques Pr¢vert Árta, zen¢j¢t pedig Joseph Kosma szerezte...

ä Vagyis ä vetettem k´zbe ä a Budapesten magyarnak sz¡letett Kozma JÂzsef, akibûl
PÀrizsban lett vilÀghÁrü zeneszerzû.

Szmoktunovszkij mosolyogva n¢zett rÀm:
ä Ezt nem tudtam. Mondd, hÀnyan vagytok ti, hogy a vilÀgon mindenhova jut egy

magyar?

SomlyÂ Gy´rgy

àZEUSZ HASZNOS FIA...Ê

Devecseri GÀborrÂl ä
a DE AMORE Ãj megjelen¢se ment¢n

àMunka utÀn munkÀt v¢gzett... Zeusz
hasznos fia...Ê
(HOM°ROSZI HIMNUSZ HERM°SZHEZ)

Mintha mÀr egyszer lÀttam volna ezt a k´nyvet. Mintha mÀr olvastam volna. Mintha
mÀr Ártam is volna rÂla. A d¢j¥ vu csalfa ÀbrÀndja jÀtszik velem. Az is csak mintha jÀt-
szana. Nem is a d¢j¥ vu ä hanem annak a d¢j¥ vuje. Mert hiszen valÂban lÀttam ezt a
k´nyvet. De m¢gsem ezt lÀttam, nem ezt olvastam, nem errûl Ártam. Vagy m¢gis? M¢g
a bizonyÁt¢k is itt fekszik elûttem. Egy ´tven ¢vvel (!) ezelûtti lapkivÀgat alakjÀban.
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