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valódi kett s köt dé s...
A r -1. ..lnterj  Cigtisst1 trv a költ - m  fo rdí t , ú isáqí róval

- Egueté rtesz-e azzal a megállapí tással, hogy ebben a rohanó
világban gyakran mé g a jó ismer sök sem tudnak mind,ent eqq-

másr l? Emiatt is ú gg é rzem, h\glj itt van az ideje elbeszé lgetni

egymdssal annak é rdeké ben, hogq a Hromada olvasói é s az uk-
rdn ngelví í  rádió-adás hallgatói is többet tudianak RóIad, óIe-

ted.ró'I- Beszé Iné I ezekró1 az ollasóhnak?

- Tula|donké ppen a mú ltbó] é pül a |elen is, Az, ami
ma vagyok, az a mú ltban gyökerezik, ú gyhogy vegyük
el  ké pletesen a ré gi fé nyké peket, Mit akalsz tudni a
mú ltról?

- Úgy tudom, hoqy Kárpátalján, BerEsliszlh szüleüa é s

magyar-ukrán házasságbóI szdrmazó gyermek voltál. Ebb 
ered az els  ké rdé s is. Minek é rzed magad, ukránnak vagy ma-
gtlarnak?

- É n abban a szerencsé s helyzetben vagyok, hogy
az anyanyelvemre fordí tom az apanyelvemet. Az apám
ukrán volt, az anyám magyar. Az apámtóI a Kiievi
Russz-ról hallottam, mint  seredetr l, az anyámtól a
Szent lstváni Magyarországról, Nálam ez a kett  össze
kell, hogy fé rjen, hiszen nem vetk zhetem le egyiket
sem. Valójában három völgyben zailik aZ é letem, AZ
egyik a Kárpátok völgye, ahol szú lettem, a másik egy
bányavölgy, ahova a költé szetem f z dik, a harmadik
pedig Egyiptom, a Ní lus völgye.

- Akkor né zzük a követfte  ké pet- Ez a serdül  hori í otó,
gondolom, már Magtlarorszdgon ké szült.

- Nem egé szen, A gimnáziumot fé lig ukránul vé gez-
tem Ungváron é s utána kerültem át Egerbe, ahol ma-
gyarul folytattam,

- Ide kerülté l hát Magyarországra, ahll elkezd dijtt é Ieted

második szakasza. Mire emlókszel ebbó1 a korszakból?

- Arra, hogy zongoristának ké szültem é s közben
verseket is í rtam, Diákkoromban már az ,,Eger" cí m 
napilapban jelentek meg í rásaim, aztán ké s bb, ami-
kor választanom kellett a költé szet mellett döntöttem,
Már akkor é reztem, hogy van mondanivalóm. A zené -
ben csak interpretálni tudhattam mások m veit, mi-
vel nem voltam zeneszerz .

- É ,s az ú lságí rás?

-Ó,az jóval ké s bb kezd dött. A mi költ nemzedé ,
künk nem bontakozhatott ki termé szetes módon,
mint el deink é s amint látjuk, utódaink. Abban az
id ben mé g a m fordí tás is - az irodalomnak az a
csücske, ahol meg lehetett kapaszkodni - igen rossz
helyzetben Volt. csak oroszból lehetett fordí tani,
többnyire kortárs szovjet irodaimat. Ez volt a sematiz-
mus rosszemlé k  korszaka, É s ezek a mondvacsináIt
alkotások korántsem voltak remekm vek. ki kellett
törnöm aZ é letbe, az emberek közé , No, hogy eZ mié rt
köVetkezett be? Ha é n egy nagy regé nyt kaptam m -
fordí tásra, ez azt jelentette, hogy hónapokra öSSze Va-
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gyok zárva egy közé pszer  elmé vel é s az a veszé ly fe-
nyegetett, hogy mire vé gzek a regé nnyel, magam is
korlátolttá váIok, ]elentkeztem a rádiónáI, hogy bol-
dogan vállalné k bármilyen ú jságí rói munkát. Szeren-
csé m volt, El ször a Falurádió krónikása lettem, majd
a Rádiólexikon é s a Rádió,szabadegyetem szerkeszt -
riportere, Ez utóbbinál már mint m soralapí tó,

- Axt m7ndtad, hogg csak a sz1viet irod,almat lehetett fordí -
tani ahkoriban. Mikor kezd dött a te haga szerelmed Leszia
U hrajinka köIté szete irónt?

- A hatvanas é vek vé gé n indult az ukrán költé szet
m fordí tása, Pár é wel ezután kaptam azt a megbí zást,
hogy Leszja Ukrajinka egyiptomj verseit fordí tsam, aZ

,,Út a tengerhez" cí m  antológiába, A kiadó tudta, hogy
már javában tanulom az óegyiptomi nyelvet é s az
egyiptolóeiát, mert feiembe Vettem, hogy eredeti hie-
roglif szövegb l kí vánom fordí tani az egyiptomi him-
nusZ költé Szetet, E]s  egyiptomi tanulmányutamon az
a csoda esett velem, hogy az ötezer é ves himnuszok
mellett, Ukraiinka ,,Tavasz EglJipt|mban" cí m  ciklusát is
a helyszí nen fordí thattam.

- Tudiuk, hoqu lJkrajinka Heludnban, KairótóI harmint hi-

Iomé terre - az akkoriban világhí rí i quóqufürdóí leluen - próbált
gtlógyulást taldlni az   nagu beteOsé qé re| mint ismeretes,

csonttuberkolózisban szenvedett -

- Sokszor kimentem Heluánba, ami ma - kimonda-
ni is szörny  - cementgyári lakótelep, Már akkoriban
is próbáltam nyomára bukkanni, vajon hol lakhatott,
mive] err l mé lyen hallgattak az é letraizok, Dehát hu-
szonöt é Vnek kellett eltelnie, amí g hosszú  kutatás
után é s sokak segí tsé gé vel sikerült megtaIálnom azt a
bizonyos Villa Tewfiq-ot, amir l Gdncz É :rpád köztársa-
sági elnök szemé lyesen számolt be Mubarah egylpto-
mi köztársasági elnöknek, aki kifejezte támogatási
szándé kát a Villa Tewfiq falára elhelyezend  emlé k-
tábla ügyé ben.

- Erró1 annak idejé n aZ eguiptlmi é s az ukrán sajtó is meq-

emlókezett, hanqsú lyona, hoq1 ez az irodalomtörté neti ielent -
sé g  í elí edezé s három ország é rdekeit kapcolta össw a kultú ra
jegqé ben- De hogq áll ma az emlé ktábla ügae, hiszen azóta már
t bb é v is eltelt?

- fudod, ha é n Egyiptomba megyek é s leszállok a
gé pr l, mindig azt é rzem, hogy el kell fele|teni Euró-
pát. Egyiptomot ú gy kell elfogadni, amilyen, ott pé l-
dául az ügyinté zé s is egé szen másmilyen, mint ná-
lunk. Náluk az a szó, hogy bukra-bukra (holnap-
holnap), né ha azt jelenti, hogy né hány é v Ezé rt aztán
az emlé ktábla ügye is oly mé rhetetlen lassrlsággal ha-
lad, hogy a mi európai mentalitásunk nem gy zi kivár-
ni, mikor lesz már az a ,,bukra",

- Áruld eI, hoqqan kapcsolódik egqmásba az óegqiptomi köl-



Vtktoriia Vtta
MESE (nerrr ggermehehneh)

a papí r primadonnár l, a huszárr l
é s a pipás handú rr l

,,Papí rházban lakom ,

hol egg papí rkandú r lebzsel
pipázva.

Nóha lé qv\ttra iárok,
vána-vdr
peú es bajszával
eqq papí rhuszir.
Ölelftuünh egu kartln-h ris
alián,
az é n husz,í rom
ké k sztaniol-rózsát ngom kezetnbe

é s felloboq a papí rszerelem -. -"

Ám ela nap í ga szól a
papí rhuszár:

,,Hej, pimadonnám,
ftegyed viharvert, .sapzott, áz1tt,
pinq ált ib ola ka- szeme hóka,

az orcácskája csupa ránc,
öreq asszo nq lett, lelke m -

primadonnám ,"

Ámultan álI a papí r-pimad,onna,
, a hé k sztaniol-r zsa lekorutrul, -
majd csepüszí n pilláit rebegtetve

ú j s ágp apí r snp nin nal visszav dg :

,,É j-ej, huszárom,
de viharvert, de Csapzott, áz|tt,
pin g dlt nef elejts - sze me hóka,

fizimishója csupa ránc -
öreglegé ny lett maga is,
huszárom!"

Papí rszót nem lel a fakult huszár,
peckes baisza b san lehorqad,
Papksarkán pördül
a pimadonna
s hazatipeg papí r-lakdba,
hol a papí rkandú r lebzsel
pipázva.

Grigássy É va fordí tása

té szet, Leszia Uhralinka höIté szete é s a Te saját kdltffi megszóla-
Idsod? Yan ezekbe wlami kdzös, vagq talán a swmé lged az
összeköt  kap\Cs?

-A válasz bizonyára bennem rejlik, A jelenben é lek,
de különös vonzódást é rzek a mú lt iránt, Sa|át költ i
hitvallásom, ,A völgy" cí m  cikius, amin é vek óta dol,
gozom, a földtörté net leg sibb korszakába visz, ahol
az elsüllyedt erd k szé nné  é rlel dtek a föld mé lyé ben.
AZ óegyiptomi költé szet feltárá5a iS egyfajta bánya,
munka, É s Leszja? Függetlenül áttól, hogy egyiptomi
kö]té szete sZinte páratlan a viJágirodalomban é s
olyan közel került az egyiptomi lé lekhez, mint raita kí -
vü] senki,   abban is pé ldaké pem, hogy csodálatos
módon közös horizontba tudta hozni a korabe]i
Egyiptomot az ókori Egyiptommal,

- Yisszaté Ne a magqarországi uhrán m fordí tás h skorára,
mesé Id, eI, hoqyan lehetett a hatvanas é veh vé qé n ú Oaszí lvdn
minden segé d,eszköz szótárak, forrásmí í vek, oktatás - né lkül
nehiváqni enneh a kemé ny irod,almi tlállalkozásnak?

- Bizony nehezen- Nekem mé g csak megvolt a
Mitrák-fé ]e szótár é s egy apró bet s, szinté n ré gi
ukrán-orosz szótár, de pályatársaim nagy í é sze, tekint-
ve, hogy a versirodalom szólalt meg el szöt nyersfor-
dí táSokból dolgozott, Mulatságosan hangzik, de az
,,Ukrán költ k antológiálából" majdnem kimaradtam,
Ugyanis az egé sz kötet anyagát é n,,nyerseliem" é s a
legutolsó pillanatig ezzel kellett foglalkoznom. Ha
nem az anyanyelv termé szetessé gé vel jönne tollamra
a vers, aligha tudtam volna megcsinálni a né pkölté -
szet fordí tás java ré szé t. É let-halal versenyben voltam
az id vel, de szerencsé re gy ztem,

- Örülök, hogg az lJkrán Költ k Antolóqiáját emlí tetted,
mert azt é n is reynekm nek tartlm. Tudjuk, hogq a nemré g el
huntlt Kariq Sára volt az - maga is ftiváló költ -m í Ordí tó -,

ahi a hultú rpolitiha megenyhülé sekor ké zbe vette az ukrán m -

í Ordí tds ügqé t é s ú qq gazdálhodott munkatdrsai talentumdval,
ahogq eqy jó karmester vezóntlli a zenekarát- Ezt a te pé Idád is
mutatja, hisun mór Uhrajinha el tt rád lsztotta lvan Frank|
fí rn vé t , a ,,Mózes" cí m  elbeszé I  költemé ryt , ami a zsidók
Egaiptomb l való kivonulásánah törté nete_ EglJszóval jó é rte-

lemú en hihasznáIta fré pessé geiteket é s é rdekl dé seteket. De lui
lett azután? P,z utóObi é vekben nemigen találhozunk ukrán
szerzóft neválel a hönqvesboltokban _

- Kariq Sárától Mislea Pál vette át a stafé tabotot,  
is több ragyogó regé nyt szólaltatott meg magyarul,
szerkeszté se idejé n fo]ytatódott az ukrán k]asszikusok,
s t a modern ukrán irodalom megjelenteté se, A rend-
szerváltozássa] kezd dött a zökken . Megváltozott az
emberek gondolkodása é s a könyvkiadás rendszere is,
Utolsó ,,megbí zatásom" egy neves, ám ré gi mentalitá-
sú  ukrán í ró regé nye volt. EZ a kötet már nem került a
kirakatokba, Meg kelJett várni egy ú i tollforgató nem-
Zedé k felt né sé t, akinek mondanivalóia számot tart-
hat a mai ember é rdekl dé sé re, Ahogy tudom, az ,,Eu-
rópa" már egy ilyen szerz  kiadására ké szül, mitöbb, a
m fordí tó is az ú j nemzedé k ké pvisel ie-

- Most eppen min dolqozol?

- Fol}tatom saját versciklusomat- Ennek egyik ré sz-
leté vel tava]y a Salvatore Ouasimodo nemzetközi kö|-
t Verseny dí iazottja lettem, A napokban fejeztem be
az óegyiptomi Amarna-költé szet fordí tását, s már az
óegyiptomi miszté riumjáté kok felú jí tásának anyagát
ké szí tgetem el , De párhuzamosan dolgozom Leszja
Ukra|inka utolsó három é leté ve költ i termé sé nek
elemzé sé n, Ebben a' tervezett kötetben szerepelnek
maid egyiptomi velsei is, amelyeket már korábban le-
fordí tottam, de csak most kommentálom egyiptológi-
ai rálátássa], Itt számolok maid be a he]uáni Villa
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Tewfiq felkutatásáról. De szabadjon egy szót szólnom
az ukrán né pkölté szetr l is, É vek óta gy jiöm a legré -
gibb folklorisztikus emlé keket- Ezeket is szeretné m át-
adni a magyar olvasóknak,

- É s mit adsz most helí t ül a Hromada olvasóinak ebb  a
sokí é le munkából?

- A Változatosság kedvé é rt egy mai ukrán költ n 
Versé t, Viktoriia Vita azé rt is kedves nekem, mert   ve-
Zetett Vé gig el ször Kijeven, a verse pedig azé rt, mert

mindannyiunk é leté nek egyik Iegszánandóbb mozza-
natán groteszk fintorra] kerekedik felül,

Hartyánl Iaroszlava

1999/2. számából

Olaszországban vé delem ké szüI a hisebbsé gi nuelveknek

szabad  t a szárdnak é s az okcitánnak

fu a]kotmányügyj bizottság jóváhagyása után már csak
a szenátusi plé num megszavazására vár az ú 1 olasz
nyehtörué ny, amely tizenké t törté nelmi kisebbsé g által
beszé lt nyelvnek biztosí t Vé delmet, A szenátus VáIható-
an mé g a nyári szünet el tt Vé glegesen jóváhagyja a
ké pvisel ház á]tal már tavaly megszavazott törvé n}t,

A hárommillió olasz állampolgárt é rint  ú j nye]v-
törvé ny tizenké t olyan vé dett naelvet azonosí t, amelyet a
jöv ben az olasszal egyené rté k en lehet használni az
isko]ákban é s a közhivatalokban a nemzetisé gek lakta
területeken, EZek: a szdra, a né met, a í riuli, az albán, a fta-

taldn, a ladin, a francia, a provanszáI, az lkdtán, a qörög, a

szlové n é s a horvát- A törvé ny az olaszt jelöli meg az or-
szág hivatalos nyelveké nt, de meg rzé sre é s hasznosí -
tásra é rdemesnek min sí ti minden állampolgár nyelvi
é s kulturá]is öröksé gé t is. Kötelezi a megyei elöl|áró-
ságokat azoknak a telületeknek a kiielölé sé re, amelye-
ken alkalmazni kell a nyelwé delmi normákat, E nor,
mák alka|mazását az önkormányzati ké pvisel -
testület egyharmada, a lakosság tizenöt százalé ka
vagy né pszavazás ké rheti,

Az é rintett települé si önkormányzatokban szabad
lesz használni a kisebbsé g nyelvé t. A megyei é s a tar-
tományi önkormányzatokban ott használható a nem-
Zetisé gi nyelv, aho] a lakosság legalább tizenöt SZáZa-
lé ka beszé li azt, (E megköté s a]apján Szardí nia é s

Friuli-Venezia Giulia tartományi gy Ié sé ben kell má-
sodik hivatalos nyelvké nt elismerni a szárdot, illetve a
friulit,} Tolmácsolást ké rhet az, akinek szüksé ge van
rá, Az állam hivatalos okmányait ie lehet fordí tani a
kisebbsé gi nyelvre is, de iogilag csak az olaszul kiálli
tott okmányok é rvé nyesek. A települé si önkormáryzati ht
vatalohban hótnyelv  szemé lqzetet alftalmaznak, A bé kebí ró
el tt anyanyelven is lehet é rve]ni, s vissza lehet ké rni
az elolaszosí tott családnevet, Az általános iskola fels 
tagozatáig bezárólag az anyanyelven is ké rhetik az ok-
tatást a nemZetiSé gi szül k,

A nyelvileg sokszí n  Olaszországban egymillió 2ó9
ezren beszé lik a szárdot (Szardí nián), 526 ezren a
friulit (Friuli-Venezia Giulia tartományban), 290 ezren
a né metet {Dé l-Tirolban), l78 ezfen aZ okcitánt (aZ

é szak-itá|iai Cuneo, Torino é s Imperia völgyeiben), 98
ezren az albánt 1Dé l- é s Közé p-Olaszországban ), 70
ezren a szlové nt {Trieszt, Golizia é s Udine vidé ké n), 55
ezren a ladint (Dé l-Tirolban), 20-20 ezlen a franciát é s
a provanszált (Valle d'Aosta tartományban), 20 ezren
a görögöt (a dé l-itáliai Reggio Calabriában é s
Leccé ben), l8 ezlen a katalánt (a nyugat-szardí niai
Ajgheróban é s körnvé ké n), 2ó0O-an a horvátot
(Molise taí tományban), A nyelvtörvé ny hatálya nem
terjed ki az olasz dialektusainak tartott nyelviárásokra
é s az ú j bevándorlók nyelveire- (MTI)

CD,-ROM,-oll a baranyai né metsé g törté nete

A baranyai né metsé g törté nelmé vel, hagyományaival
é s kultú rájával ismerteti meg az é rdekl d ket a HMS
Elektronikus pub]ikációk diví zió m helyé b l kikerül 
dupla CD. A baí anyai né metek zené je cí m  kiadvány
ké t lemezb ] áll: egy hagyományos audió-CD-b l, va-
lamint egy multimé diás CD-RoM,ból, amely interak-
tí v té rké peket, kottákat, fé nyké peket é s videofelvé -

tel-ré szleteket is tartalmaz, A kiadó, a Hypermedia
Systems egyé bké nt is igyekszik kiemelked  m vé szetj
é rté ket ké pvisel  kiadványokat megjelentetni, hiszen
egyé b kiadványaik mellett náluk látott napvilágot a
Bartók Bé la portré iát megrajzoló multimé dia CD-
RoM Vagy a ]óZsef Attila é leté t é s minden versé t be-
mutató gy itemé ny, (MTI)

2576


