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lefordítani ők sem tudták a szakkifejezése-
ket. Ilyenkor inkább körülírom és megma-
gyarázom a szituációt, hogy értse az olvasó. 
Annyit mindenesetre tanultam már Bánffy-
tól, hogy ha lenne erdőbirtokom, akkor tud-
nám, mit kell csinálni. De a szakkifejezések 
románul ettől függetlenül nincsenek meg. 
Bánffy ugyanis sok mindenhez ért, sok min-
dent nagyon plasztikusan leír, sok mindent 
átlát a világból. Noha a legkevésbé a saját ér-
zelmi világát.

Aztán itt vannak a magyarul sem ismert 
szavak: a gárdiátlan lépcsők, kaputos emberek – 
ezek lefordíthatatlanok, és érthetetlenek is. 
Nem is beszélve a kaszinóban játszott játé-
kokról, amelyekre csak angolul és franciául 
vannak kifejezések, románul nemigen. Rá-
adásul olyan játékokat játszottak, amelyek-
nek semmilyen logikájuk nincs, egyszerű ha-
zárdjátékok – nehéz őket tehát a szabályok 
elolvasásából, megtanulásából megértenem. 
Amúgy hál’ istennek nem az a lényeg, ha-
nem a lélektani leírások, amelynek a játé-
kasztal csak a színtere.

A növényeket vagy a gombákat a hangulat 
leírására használja, a nevek asszociációkat 
indítanak el. Itt van például a kecskerágó, 
amelynek nincs román megfelelője egy szó-
ban, csak körülírással, az viszont tönkreteszi 
a szöveg hangulatát. Ráadásul a kecskerágó-
nak sajátos színvilága is van, ciklámen és na-
rancs, amiből a szerző tovább asszociál – de 
miből, ha románul nincs rá megfelelő szó? 
Ugyanez a helyzet a gombákkal is. Látszik, 
hogy erdélyi nagybirtokos volt, aki ismerte a 
birtokát. Sokat segített amúgy ebben a Bodor 
Ádám könyveinek fordításakor szerzett ta-
pasztalat. Nem a botanikai ismereteimben, 
hanem abban, hogy a mondatokat hogyan ne 
rontsam el, a hangzásukat figyeljem, mert az 
sokkal fontosabb, mint a gombák fajtája. Va-
lamelyik vonatkozást a kettőből fel kell ál-
dozni, így aztán többnyire nem is törődöm 
azzal, hogy botanikailag helyesen fordítsak.

Aztán ott vannak a lovak és a különböző 
konflis- és szekértípusok. Egylovas, kétlovas, 
ötlovas, négylovas, mindenféle előfordul, 
mára már konflisszakértővé képeztem ki ma-
gam. Azt is tudom, hogy melyik ló mire alkal-

masabb, és a vadászatok fajtáit is ki kellett bo-
goznom. Ennek sem igen volt meg a román 
nyelvben az alapja, a román kultúrában ez ko-
rántsem volt ennyire szervezett és flancos, mi-
közben a magyar kastélyok, vadászatok luxu-
sa erre alapult. Segít, hogy hellyel-közzel 
megjelent már ez a luxusszórakozás Románi-
ában is, de ha nem, akkor legalább hivatkozá-
si alap lehetek. Nagyon sokat segít, ha Prous-

tot olvasok – aki egyébként Bánffy kortársa 
volt – jó román fordításban, mert a leírások 
fordítására ott például van hagyomány. Igaz, 
hogy annak francia stichje van, Bánffynak meg 
osztrák–magyar monarchia-parfümje. De leg-
alább mindkettőben nagyon fontos a pazarló 
luxusenteriőrök érthető leírása.

És végül a kedvenc jelenetem: a hős odalép 
az ablakhoz, és lekaparja a jégvirágot róla, 
hogy benézzen. De közismert, hogy jégvirág 
csak belül van. Hiába, ilyen az, ha valaki nem 
engedi szerkeszteni a könyvét. Úgy hírlik, ha 
szóltak neki, hogy kegyelmes uram, itt vala-
mi nem stimmel, akkor az volt a válasz, hogy 
maga csak hallgasson. Így aztán néha át kell 
egy kicsit értelmeznem, leginkább szerkesz-
tenem a szövegeket, hogy azok érthetővé vál-
janak. Szóval ez a fordításom egy kicsit szer-
kesztői munka is.
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A FARKASOK DALA

Bánffy Miklós születésnapjára

Gróf úr, hát ez az év is véget ért.
A farkasok most is vonyítanak.
Gróf úr, a hó nem írt újabb zenét,
az esőcseppek nem vakítanak.
Gróf úr, a gyávaság még dolgozik,
és műveltségként adja el magát,
az üresség ma is bartókozik,
és árasztja a középszer szagát.

Gróf úr, Kolozsvár fölött lomha angyal
számolja már a másodperceket,
az ember szíve tele van az aggyal,
és elképed, ha szerelmet remeg,
és elképed, hogy megszámláltatik,
és még maradhat ezen a világon,
és ha szívében szálka már a hit,
reménykedhetik helyette az álom.

Gróf úr, sok boldog születésnapot,
néha látom ott Bonchida fölött.
Mint Ikarosz, érintse a Napot,
és ne találja el a gyáva rög.
Gróf úr, ki bátor volt egyszer, az marad,
míg a világban hajnal van és alkony.
És aki tehetséges, az szabad
proszcéniumban és az utcasarkon.

Gróf úr, hogy én még mindig remélek,
abban, hiába, Ön is a ludas.
Mert iszap is volt, gyöngy is ez az élet,
húzott vizet is, sárt is a kutas.
De láttam Önt és éles okosságát,
és tehetségét, ahogy húsba vág.
Érzem a reményét és a magányát,
és üvöltöm a farkasok dalát.

A hírneves Bánffy-ménes, a háttérben Bánffy György


