
gis ... a másodperc tört része alatt megtelik a fogadószoba ... mivel is? .•
kevés a szó: derűveL.. ez még mindig kevés, égi derűvel! Elmondjuk jöve
telűnk okát-célját. Nyoma sincs a meglepődésnek. Páter Fogolyan András ké
retlenül és szívesen beszél rendjéről, munkájáról, a Tragédiáról. A legkeve
sebbet önmagáról, mintha ezzel is példázná, rendjén kivül nincs külön élete,
Rohannak a percek.

Erdélyi szegény, sokgyermekes örmény család fia, Sepsiszentgyörgyön
született, Budapesten járta az első gimnáziumot. Tizenkét esztendős kora óta
él San Lazzaro szígetén, 1927 óta. Ezt az ötödfél évtizedet CSUpáll a Rómában
töltött stúdium évei szakították meg. Sommásan ennyi Fogolyan András cur
riculum vitaeje. Rohannak a negyedórák.

Fordításairól beszélgetünk. Az első impulzust A Pál utcai fiúkról készí
tett angol-magyar koprodukciós film adta. Tanítványaival látta a filmet. Jó
volna ez a regény az örmény fiataloknak is - gondolta -, és lefordította.
csak úgy, kedvtelésből. A munka könnyen ment, nem voltak sem nyelvi, sem
stiláris nehézségei. (Mi is szinte hihetetlennek tartjuk, miként tudja valaki
negyvenvalahány esztendőn át ilyen töretlenül megőrizni a magyar nyelvet.)
Aztán az Egri csillagok következett, s a kedvtelésből állandó jelleggel űzött

foglalatosság lett, ha azt iskolai elfoglaltsága is lehetővé tette. Majd lefor
dított még egy-két kötetet, többek között Tóth Tihamér Jellemes ifjúját. So
hasem érezte, hogy ez a munka fárasztaná. Jegyezzük meg: délelőttőnként

földrajzot és természetrajzot tanít, és ő a kollégium beszerzője is. Rohannak
a félórák.

Az ember tragediáját hosszabb stúdíum, nagyobb nekifohászkodás előzte

meg. Szamos kiadást szerzett be, főképpen jegyzeteseket. Maga sem tudja
már, hányszor olvasta el a müvet, magyarul is, olaszul is. Majdcsaknem könyv
nélkül recitálta. Aztán <elkészítette a nyersfordítást, a lehető legpontosabbat.
A nehézségek csak ezután sűrűsödtek. Az örményben igen sok a hosszú szó,
metrikailag tehát nem lehet Madách verselését követni, helyenként a sorokat
is meg ken törni, s ezért az örmény Tragédia tizenhat sorral lesz hosszabb
Madách művénél, Persze a szavakból, az írásjelekből egy hangot, egy betűt

sem értünk, még csak fonetikusan sem tudjuk leírni, amit páter Fogolyan
diktál. Ime: "Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál", örményül: "Márt,
őszi, bájkáre, pájc liábesz vszdáhe!" Pad'Andrea hamarosan elkészül a teljes
fordítással. Az első hét szín meg is jelent a Pázmávebben, ebben az 1843 óta
folyamatosan megjelenő folyóiratban, amely éppen százhuszonöt esztendeje
szolgálja az örmény kultúrát; úgy tűnik, nem is rosszul. (A folyóirat címe
polihisztort jelent, fordítsuk Mindentudónak.) Rohannak az órák.

Künn az éjszakai Velenoe fényei vibrálnak. El kéne köszönni. Még eg)
kérdés bujkál bennünk. Nehezen fogalmazunk. Hogyan is kellene ezt a kér
dést feltenni? Kínos, mert tulajdonképpen olyan valamit akarunk kérdezni,
amit nem lehet szavakkal megfogalmazni. Milyen nyelven álmodik? Vagy
ehhez hasonlót szeretnénk tőle kérdezni. Mit tekint hazájának? Nemzetisége-e
az örmény? Ehhez hasonló gondolatok tolakodnak elénk, mondunk is róla
egy-két suta, bizonytalan mondatot, Páter Fogolyan András - Pad'Andrea
- megérzi kínunkat. Felénk forduló tenyérrel enyhén széttárja a karját és
mosolyogva mondja: "f::n magyar vagyok". Csak Krisztus-szobrokon látni
ilyen mozdulatot.

Ha az ember féreggé alacsonyodik le, ne csodálkozzék azon, ha az élet ország
'Útján rátaposnak.

Kossuth Lajos
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