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a, a következő beszélgetés alkalmával
zután közölte velem, hogy tervem meg-
alósíthatatlan, mert nem akarja maga
llen lázítani a Kisfaludy Társaság iro-
almi korifeusait, és nem óhajt ujjat húzni
Társaság égisze alatt működő Shakes-

eare-bizottsággal sem, amelynek elnö-
e, Berzeviczy Albert, a „márványarcú
kör" - ahogy a miniszter aposztrofálta -
kkor még élt.
Így lett azután a magyar irodalom gaz-
agabb Szabó Lőrinc eredeti verseinek
orával, és szegényebb egy - a tollából
zármazó - „teljes Shakespeare-rel". Bár,
udomásom szerint, további fordításokra
egbízásokat nem kapott, és a Vízkereszt

magánszorgalomból" készült el, még egy
ísérletünkről számot kell adnom.
A Szentivánéji álom 1937. november 26-i

elújításának előkészítése közben merült
el a gondolat, hogy Titánia dallal altassa
l a szamárrá változott Zubolyt, mert a
ár sor, amely Zuboly elalvását megelőzi,
észint kevésnek, részint sok-nak tűnt.
redetileg Shakespeare-Arany szavaival
kképpen szól Titánia:

Aludj hát, én meg karjaimba fonlak.
ündérim el, el mind! ki merre lát.
kkép szövődik a loncz, a folyondár
yöngéden össze; igy gyürüzi a Szil
érges ujjait a nő borostyán
h, hogy szeretlek! Oh, hogy olvadok."

helyett kértem egy altatódalt Lőrinctől,
ki az alábbi nyolc sort „rögtönözte":

Aludj, aludj, szép szerelmem,
ludj drága jó barát,
z a csókom, az utolsó,
lmodat is zengje át,
s ahogy a hivó hangra
estvéri visszhang kiált:
mi most emlék szivedben,
egyen holnap ujra vágy!"

Az altatódalt a következő sorok kísérték:
Kedves barátom! Tegnap rögtönöztem
zt a nyolc sort. Ha megfelel, használjátok
el; ha nem, szó nélkül dobd el. Én azt
iszem, észre fogják venni, hogy betoldás
örténik, hiszen a Szentivánéji szövegét
agyon sokan fejből tudják. Ölel igaz hí-
ed, Sz. Lőrinc."
Ezt a nyolc sort- Lőrinc aggályát méltá-
yolva - mellőztem, de most közreadom.

gy hosszabb tanulmány részlete

„Shakespeare a sláger, / Őt idézni szép! /
Shakespeare a sláger, / Ám a siker csak
tiéd!" - énekli két kifinomult gengszter a
Csókolj meg, Katám című Cole Porter-mu-
sicalben. Nem mindegy azonban, hogy ki
mit idéz, és hogyan.

Látszólag örülhetnek az angolok, amiért
nagy nemzeti klasszikusuk drámáit anya-
nyelvükön olvashatják, játszhatják,
élvez-hetik. A valóság azonban ennél
árnyaltabb. Shakespeare szövege a mai
angol néző számára régies reneszánsz
szöveg, amelynek folyamatos
megértéséhez komoly agytornára van
szükség. Az írói zsenialitás, az elemi
erejű drámai fordulatok, az alapvető
élethelyzetek, a magával ragadó humor,
a sziporkázó nyelvi lelemények így is
megteszik a hatásukat, de a
Shakespeare-darabok a modernebb szín-

Horváth Ibolya, Gyöngyössy Katalin és a gye-
rek-tündérek a Szentivánéji álom győri előadá-
sában

padtechnika ellenére sem tudnak olyan
élményt kiváltani a mai Anglia emberé-
ből, mint tették azt az ősbemutató idején a
híres Globe Színház nézőterén. Ennek
egyik oka, hogy az akkoriban újjászületett
antik kultúra azóta alaposan kikopott a
közgondolkodásból, másik oka pedig,
hogy a szakrálissá dermesztett eredeti
szöveg nem tudott lépést tartani a köz-
nyelv fejlődésével, jelentésmódosulásai-
val, szóképi állományának kicserélődésé-
vel. Az idő tehát sűrű függönyt eresztett a
mű és befogadói közé. Annál inkább pá-
ratlan írói teljesítményről van szó, amely
csaknem négyszáz év múltán is megbir-
kózik az enyészettel.

Mindezzel párhuzamosan látszólag hát-
rányos helyzetben vannak mindazok a
népek, amelyek Shakespeare műveit csak
fordításokban ismerik. A helyzet azonban
itt sem ilyen egyértelmű. A fordítónak, így
a magyar fordítónak is, módja van rá,
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hogy mindenféle átdolgozás és tartalmi
változtatás nélkül, a kortárs irodalmi nyelv
kifejezéseivel és szóhasználatával élve,
korszerű szöveget hozzon létre. Ez a verzió
optimális esetben jobban hasonlít-hat a
shakespeare-i eredetire, mint paradox
módon maga az angol szöveg, amely a
fordítás kiindulópontjául szolgált. Ang-
liában és az angol nyelvterületen szent-
ségtörésnek számítana, ha valaki Shakes-
peare leporolására vállalkoznék, tehát
például az idejétmúlt kifejezéseket -- a
versmérték és rímek megtartásával ugyan
- korszerűekkel váltaná fel. Olyan kísérlet
volna ez, mint lllyés Gyula rossz
emlékű Bánk bán-átdolgozása. Nem vé-
letlen, hogy idáig szinte senki sem me-
részkedik. Annál több azonban az olyan
angol Shakespeare-átirat, -parafrázis,
amely erősen elrugaszkodik az alapműtől,
és amelyben a jól ismert drámai hősök a
ma emberének életérzését szólaltatják
meg a mai beszélt köznyelv fordulataival.

Shakespeare aktualitását illetően tehát
minden más nyelv nagyobb esélyekkel
indul, mint a szerző anyanyelve. Új fordí-
tásokat ugyanis időről időre mindig lehet
készíteni. A baj ott van, hogy a fordítások
némelyike ugyanolyan érinthetetlen tabuvá
változik, mint a Folio és a Quarto eredeti
példánya. Ebben az esetben a fordítást -
netán hajdani előadásainak sikere vagy
szerzője egyéb érdemei alapján-az
egyetlen hiteles változatnak tekintik, amely
felülmúlhatatlan és egyenértékű. Nem baj,
ha a színészek nem értik a helyzeteket,
kimondhatatlan sorokkal baj-lódnak, és
unatkozik a közönség, fő, hogy az irodalmi
közélet elégedett legyen.

Ezt a tarthatatlan helyzetet ismerte fel
például Mészöly Dezső, aki számos
Shakespeare-darab esetében végzett
felbecsülhetetlen értékű restaurátori
munkát. Ebből az igényből született azén
Szentivánéji álom-fordításom is, amely-
nek néhány tanulságára szeretnék kitérni.

A Szentivánéji álom Shakespeare egyik
legösszetettebb és legbravúrosabban
megírt vígjátéka. Nem egy szerelemről
szól, mint a z Antonius és Kleopatra, a
Troilus és Cressida vagy a Romeo és
Júlia; „a" szerelemről, „a" házasságról és
„a" születésről beszél öt szerelmespár
összegubancolódó történetével. Ennyi
filozófia és költészet talán egyetlen más
darabjában sincs. A forma is hihetetlenül
változatos, virtuóz. A szótagszám-rövidü-
lésnek, a párrímes és keresztrímes szerke-
zeteknek, a vers és a próza arányának, a
tirádák és a pergő párbeszédek váltakozá

sának, a szóvicceknek talán sehol nincs
olyan körülhatárolt dramaturgiai szerepük,
mint ebben a darabban. A feladat
mégsem volt annyira nehéz, mint vártam.
Arany János ugyanis szinte minden lé-
nyeges pont felett elsiklott, így lassanként
olyan érzés kerített hatalmába, hogy me-
rőben új, még ismeretlen Shakespeare-
darabot fedezek fel a magyar közönség
számára.

Mielőtt költőóriásunk kritikájával ellen-
szenvessé tenném magam az olvasók
előtt, le kell szögeznem: Arany János
zsenijéhez nem fér kétség. Amikor
Shakespeare-hez fűződő viszonyát érté-
kelem, nem a T o l d i halhatatlan költőjét
bírálom, hanem a műfordítót. Aranynak
nyilván nem állhatott rendelkezésére
mindaz a segédirodalom, jegyzet és szö-
vegmagyarázat, amit az angol filológusok
az azóta eltelt több mint száz évben felhal-
moztak. Ebből eredően szövegében sok a
félreértés, illetve kihagyás. Ezen túlme-
nően a magyar színházi kultúra is más
mércét, más elvárásokat támasztott a for-
dítással szemben, mint támaszt manap-
ság. A reformkorban nem egy klasszikust
a közvetítő német nyelvről többszörös
áttétellel ültettek át magyarra, és az sem
volt ritka, hogy a fordító a megrendelő
szája íze szerint átdolgozta az eredeti mű-
vet. Arany magyarítása sokkal jobban
megközelíti modern korunk művészeti
igényeit; sok tekintetben azonban alatta is
marad.

Az első alapvető formai különbség a
sorok hosszára vonatkozik. Shakespeare
versformája, az úgynevezett „blank verse"
ötös és ötödfeles jambikus sorok
váltakozásából áll. A Szentivánéji álom e
tekintetben rendhagyónak számít, mert
szinte kivétel nélkül tízszótagú sorok
követik egymást, tizenegy szótagú alig
akad. A sorvégi, levegőben lógó fél
versláb kiküszöbölése áradó lüktetést és
töretlen ritmust biztosít a versnek. A
színész tudja, hol vannak a sorvégek, de a
közönség mindebből semmit sem hall, és
ritmus-váltást, szünetet csak az értelmi
egységei< végére tett írásjeleknél érzékel.
Ez az író technika, amely kiiktatja a
döccenőket részben a vers öntudatlan
élvezetét segíti részben hatalmas,
feltartóztathatatlan lendületet ad. A
gondolatok is frappánsabbnak,
tömörebbnek érződnek, és a „sok kicsi
sokra megy" elvét többszörö sen
túlszárnyalva jelentékenyen megrövidül a
játékidő. Arany ebben a vonatkozás ban
mindvégig engedményeket tesz
olyannyira, hogy ha a szükség úgy kíván

ja, még pluszsorokkal is megtoldja az
eredeti szöveget.

További probléma a mesteremberek el-
nevezése. Hogyan is lehetne konkurálni a
köztudatba ivódott Zuboly névvel, még
akkor is, ha az eredeti írói szándékhoz
semmi köze? Már korábban, egy angol
előadás láttán feltűnt, hogy a szamárrá
változtatott takácsmester nevének említé-
sekor a publikum minden alkalommal
harsányan felnevet. Nem véletlenül, hi-
szen Bottomnak, azaz fenéknek, farnak,
ülepnek neveik. A „bottom" azonban
többértelmű szó, csévélőorsót is jelent,
amit a takácsok használnak. A kérdés már
csak az, hogy melyikjelentése fontosabb?
Arany a maga nagyszalontai szemérmével
a takácsszerszámot választotta, így
született a Zuboly név, amely régies nép-
nyelven a szövőszék fonálfelvető rúdját
jelenti. A szó másik, szerintem fontosabb
értelme teljesen elsikkadt. Márpedig
Bottom ebben a darabban nem mint
takács, hanem mint ostoba amatőr
színész, és mint a tündérkirálynő
szamárszeretője szerepel. A szamár
angolul „ass", ami a „bottom"-maI rokon
értelmű, ám durvább szó: „segg"-et is
jelent. A párhuzam nem lehet a véletlen
műve. Mint ahogyan az sem, hogy Bottom
keresztneve Nic, azaz „hágató".
Shakespeare dupla fenekű szavakkal
viccel. Zuboly Miki nem más, mint egy
hágó fenék. Valószínűbb-nek tűnik, hogy
Bottom nem a mesterségéről kapta a
hevét, hanem a nevéről a mesterségét.
Ilyen értelemben nagyobb hibának tartom
a mesterség megtartását és a név
elszürkítését, mint a mesterség
megváltoztatását a név primér jelentésé-
nek megtartása érdekében. Zuboly Miklós
takácsból így lett nálam Hágcsó Rudi, a
kötélverő. A „hágcsó" szó hasonlóságát a
„hátsó"-val szintén felhasználtam a szö-
vegben. Megoldásom így is finomabbra
sikeredett a vaskos eredetinél.

A többi mesterembernél hasonlóan áll a
dolog. A főkolompos, társulatszervező
ácsot Quince-nek hívják, amely szó birset
és támasztóéket egyaránt jelent. Arany
Vackornak kereszteli, valószínűleg a jó
hangalak kedvéért. En Cölöpnek nevez-
tem, mert ez utal a társulaton belül betöl-
tött szerepére. Mint darabíró és rendező ő a
kis trupp tartóoszlopa. Snug, az asztalos -
eredetileg „pecek" és „illendő"-Aranynál
Gyalu, nálam Pecek, mert ő játssza az
oroszlánt, akinek, az úri közönség sokko-
lását elkerülendő, nem illendő ordítania,
tehát felpeckelték a száját. A fújtató-folto-
zót, a dudák és templomi orgonák dokto-



rát Flute-nak, azaz Sípnak hívják. Ő lesz
Thisbe, és női szerepében majd kénytelen
sipító hangon megszólalni. Arany is, én is
inkább a Dudást választottuk, amely női
szerepét még élethűbbé tevő műkebleire
utal. A bádogos neve Snout: orrmány,
kannacsőr, vízvezeték-lefolyó. Arany Or-
rondijával szemben nálam Csőőr lett. Ő
lesz a szerelmeseket elválasztó fal résé-
nek őre. A szabó Starvelling: cingár, vé-
konydongájú,.. egyszálbélű. Arany táj-
nyelvi szóval Ösztövérnek nevezi, én
Csenevésznek. Ő lesz a hold, amely a
darabban a sápadt, fonnyadt, irigy,
meddő jelzőket kapja. Főleg, ha nem a
teliholdat, hanem a holdsarlót
személyesíti meg.

Ezeket a neveket biztosan túl lehet szár-
nyalni magvasabb és szellemesebb kétér-
telműségekkel, mindenesetre általuk az
írói gondolkodás módszerére szerettem
volna rámutatni.

A csínytevő erdei manót mi Puckként
ismerjük, az angolok pakknak ejtik. Nevé-
nek eredetét illetően több feltételezés is
született. Egyesek Cupidóval, a szerelem
nyilas gyermekistenével, mások az angol
erdők mesebeli koboldjával rokonítják.
Pajkos tündéri mivoltához mindenesetre
jobbnak érzem a Kópé Robi elnevezést,
mint Arany Robin pajtás titulusát, amely
az angol Robin Goodfellow megfelelője.

Vannak változtatások, amelyek árnya-
latnyi jelentőséggel bírnak, és önmaguk-
ban nem érnék meg egy új fordítás fárad-
ságát, vannak azonban olyan különbsé-
gek is, amelyek nem színezik, hanem alap-
vetően tisztázzák egy-egy jelenet lénye-
gét, a szereplők szándékait. Erre jó példa
korábbi fordításomból, a Macbethből kí-
nálkozik. Magyar rendezők generációi vi-
tatkoznak az olyan egyértelmű kérdésről,
mint hogy Duncan király megölésében
Lady Macbeth a felbujtó vagy a cinkos
szerepét játssza-e. A polémia alapját
Szabó Lőrinc gondatlansága okozza, aki
átugrott egy sort az eredetiben. Ez pedig
arról tudósít, hogy Lady Macbeth egyszer
már lebeszélte becsvágyó férjét a gyilkos-
ságról. A gonosz feleségnek kiszolgálta-
tott szerencsétlen férj elmélete így egy-
csapásra összeomlik.

Titánia tündérkirálynő tízsoros tirádában
vall szerelmet a szamárnak, amelytől
gyönyört remél. A szodómia előkészüle-
tében az éteri lény maga is állattá aljasul.
Ezt fejezik ki a sorvégi rímek következetes
IÁ-i. Egy sárló szamárkancát hallunk,
amely tündöklő istennőnek látszik, de
négykézlábra ereszkedik, és megadóan
hanyatt veti magát:

Hop in his walks and gambol in his eyes
Fed him with apricocks and dewberries
With purple grapes, green figs and mul-

berries.
The honey-bags steal from the humble

bees.
And for night-tapers crop their waxen

thighs
And light them at teh fiery

glow-worm's eyes,
To have my love to bed, and to arise!
And pluck the wings from painted

butterflies
To fan the moonbeams from his

sleeping eyes:
Nod to him, elves, and do him

courtesies.

Szökelljetek nyomában, merre jár,
Szőlőt egyék, ha túl forró a nyár,
Vagy szedret, fügét, más

gyümölcsöket.
A méhektől meg mézet csenjetek.
A lépviaszból legyen gyertyaszál,
Mit gyújtson meg egy

szentjánosbogár,
Ez égjen, míg szerelmem szundikál,
És jó, ha pillájára pille száll, így
álmában nem éri holdsugár. Manók!
A vendégnek a bók kijár.

Arany meg sem kísérelte, hogy ezt a
nyelvi réteget kibontsa. Megelégedett a

Jelenet a győrl Szentivánéji álom-előadásból
(Matusz Károly felvételei)

menni, tenni, venni, szedni, lenni sorvé-
gek monoton összecsengésével.

Az érzéki szerelem leírása közben
Shakespeare vulgáris viccekre és
szójátékokra ragadtatja magát csakúgy,
mint a Pyramus és Thisbe történetét
néző ifjú házasok kíméletlen
megjegyzéseinek krónikásaként. Ezeket
Arany vagy nem értet-te, vagy nem
akarta érteni. Titánia virág-kelyhe a nász
előtt nedves lesz, Hágcsó mogyorója
pedig nem bírja a túlzott iramot, egy
mókushoz új mogyoróért kell küldeni. A
fal a legelmésebb rés, amely szóra
nyitotta ajkait. Úgy áll, mint fal a
lakodalomban.

A mesteremberek színjátéka Aranynál
párrímes magyaros hangsúlyos verselés-
ben íródott. A fül mintha csasztuskákat
hallana. A fordítói szándék nyilván a mes-
terek bugyutaságát, irodalmi járatlansá-
gát akarta visszaadni. Ez sikerült, csak a
színjáték lényege sikkadt el. Az eredetiben
ugyanis a keresztrímes időmértékes szer-
kezet az uralkodó, vagyis a tragédia for-
manyelve. A Cölöp-féletársulat nem azért
nevettet, mert csattanós pamfletet ad elő,
hanem mert a tragikus tartalom kifejezé-
sére nincsenek meg a kellő művészi esz-
közeik. Amatőrök és dilettánsok kezében a
legnagyszerűbb téma is közönségessé,
útszélivé változik. A mesteremberek tehát
nem viccelődnek, hanem buzgó igyekeze-
tükben szánalmasan nevetségessé vál-
nak. Ehhez pedig az kell, hogy a magas-
röptű formát ne tudják kitölteni méltó
tartalommal.

E néhány példa csak reprezentálja azok-
nak az indokoknak a sokaságát, amelyek
annak idején a mű újbóli lefordítására
késztettek. Érvelni igazán csak az elkészült
egésszel lehet, amely egy kétnyelvű
kiadványban meg is jelent.

Rendkívül sajnálom, hogy az újrafordí-
tások lendülete azóta kissé megtört. Mé-
szöly Dezső új Vízkeresztjén kívül csak
felemás foltozgatásokról tudok. Az is saj-
nálatos, hogy a kitűnő Katona József
Szín-ház a csapnivaló Radnóti-Rónay-
verziót használta fel előadásához. Úgy
látszik, a színházak választásaiban nem
mindig az érték az irányadó. Pedig az idő
múlásával a fordítások is egyre inkább
elavulnak, porosodnak. Vajon mikor jut
majd eszébe egy színházi
megrendelőnek, hogy a csodálatos
Hamletet ki merje szabadítani a
rászövődött pókháló gúzsából, és meg-
próbálja megfejteni a mű igazi lényegét?
Az irodalmi tabu ma még túlságosan erős,
de a hagyomány nem lehet akadály, csak
mérföldkő a haladás országútján.


