
Mint a fordítás gályapadjához onszan-
tukból elszegődött vagy megélhetési,
publikálási kényszerből odaláncolt
pályatársai, Vas István is megírta a maga
versét A fordító köszönete címmel arról,
hogy mi mindent kapott ettől az
interpretáló mesterségtől, s ezek az
adományok miként kamatoztak saját
műveiben.

Találkozásunkkor először arról faggattam
őt: akadt-e olyan szakasza az életé-nek,
amelyben csak mások műveinek magyar
tolmácsolásával kereste a kenyerét.
Volt ilyen korszakom. De akkor is for-

dítottam volna, ha nincs az ötvenes évek
kultúrpolitikája. Nagyon szerettem fordí-
tani, s műveltem ezt a hivatást már a
háború alatt, sőt annak előtte is; életem
olyan szakaszaiban is, amikor sem anyagi
kényszer nem szorított rá, sem az, hogy
saját írásaim nem jelenhettek meg.
Mit lehet szeretni a fordítói munkában,

amely sokak szerint, akik próbálták már,
kínkeserves, ugyanakkor felettébb hálátlan
feladat?
A magyar irodalomban a fordításnak

más szerepe van, mint a nyugati népek-
nél. Ezt mutatja az is, hogy nálunk a
legnagyobbak, Vörösmarty Mihálytól Arany
Jánosig és napjainkig, mind gazdag
fordítói életművet hagytak maguk után.
Nyugaton nemigen fordul elő az, hogy a
legtöbb valamirevaló költő egyúttal fordító
is. A magyar költő számára ez a munka
mást, többet jelent, mint más népek
poétáinak.
Mi ez a többlet?
- Ezt már sokan próbáltuk megfogal-

mazni, de valójában nem sikerült. Talán
azzal érzékeltethetném leginkább a mű-
fordításra ösztönző erőt, hogy Európa
meghódításának, műalkotásonkénti „be-
vételének" a reménye hajtott bennünket,
és hajtja mind a mai napig a fiatal költő-
nemzedékeket.
 Hogyan kezdődött azaz időszak, ami-

kor csak a magyarítás jelentette az ön
számára a nyilvánosságot?
 Éppen a közelmúltban írtam le az én

végeérhetetlen regényemben azt az epi-
zódot, hogy amikor 1945-ben először át-
mentem Pestre, Major Tamás volt jófor-
mán az első ember, akivel összetalálkoz-
tam. Egymás nyakába borultunk. Ő azt
kérdezte: ,,Mit akarsz nekünk csinálni?"
Én pedig arról faggattam, hogy ki az a
„nekünk". Akkor tudtam meg, hogy ő a
Nemzeti Színház igazgatója. Rögtön rá-
vágtam, hogy Shakespeare-t szeretnék
fordítani.

- Miért pont Shakespeare-t?
- Az egyik -Ide nem a legfontosabb - oka
az volt, hogy már a háború alatt is
foglalkoztam Shakespeare-fordítással. A
Franklin Társulat készült, ahogy akkor
mondtuk, a felszabadulás utánra. A
tervezett Shakespeare-sorozatot Halász
Gábor szerkesztette. Reánk,, a harmadik
nemzedékre persze n m a legmutatósabb
műveket osztotta. Emlékszem, Radnóti ra
bízta a Vízkereszt, vagy amit akartok
című szín-művet, reám edig a VI. Henrik
maradt. Még a háború befejezése előtt
lefordítottam az első észét, sőt,
belefogtam a másodikba is. Azután jött a
történelem fordulata. A s ámításba
vehető fordítók egy része meg alt, mire
1945 utána Shakespeare-kiadás
megjelentetésére mód nyí-
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lott. Sorjában kaptam a megbízásokat,
olyannyira, hogy a VI. Henriket be sem
fejeztem, továbbadtam Németh László-
nak, aki akkor már tényleg csupán fordí-
tásból élhetett, nemcsak anyagi, de erköl-
csi értelemben is. írni nem írt, vagy ha
mégis, nem jelenhetett meg.
 S mi volta másik, a fő oka annak,

hogy Shakespeare-t mondta Major
Tamásnak?
 Az, hogy a színházból leginkább

Shakespeare a kedvencem. Nem
fokozhatom, amit Vörösmarty mondott az
angol mesterről: Shakespeare-t fordítani
fölér egy egész nemzeti irodalom felével.
 De a shakespeare-i nyelvezet nehéz,

régies!
 Embere válogatja, hogy kinek mi ne-

héz. Nekem Shakespeare mindig
könnyen ment. Őt jobban értem, mint az
újságot. Hogy miért? Talán amiért Dante
nyelvét is jobban értem, minta mai olaszt.
Könyvből tanultam angolul. Elővettem egy
nyelvtankönyvet, eljutottam a feléig.
Akkor eluntam, és elővettem Shakes-
peare-t. Tőle tanultam az angolt. Nekem
az ő drámáival volt fordítóként a legkeve-
sebb gondom. Moliére már nehezebben
ment, Racine-on pedig majdnem elvérez-
tem.
 Sosem akadt meg a Shakespeare-

szövegek valamely buktatóján?

- Előfordult egyszer, hogy hetekig gon-
dolkodtam az egyik mondat megoldásán.
Ez A velencei kalmárból való sor éppen
annak ellentétével okozott fejtörést, mint
ami miatt általában nehéznek találják a
Shakespeare-fordítást: hogy ugyanis az
angol nyelv rövidebb, minta magyar. Ami
nála tíz, az nálunk tizenöt szótag. Hogyan
férjek el különösen a korai művek keretei
között, amelyek nem teszik lehetővé,
hogy a mondat áttekergőzzék a másik
sorba? Hiszen ezekben egy mondat, egy
gondolat - egy sor. Nos, A velencei kal-
márban Shylocktól akarnak pénzt köl-
csönkérni, tőle, akit addig zsidó volta
miatt lenéztek. Ekkor megérkezik Shylock.
Egy-két szót szól prózában, de utána rög-
vest átvált a fontosabb gondolatok kibon-
tásakor drámai műben kötelezőnek szá-
mító verses kifejezési módra. S azt mond-
ja: „I hate him, for he is Christian". Igen
ám, de ez az a kivételes eset, hogy amíg ez
a magyarban hét, addig az angolban tíz
szótag. Shylock itt szólal meg először, és
olyan súlyos ez a sor, hogy semmivel nem
lehet, nem szabad felhígítani. Hetekig ke-
restem a megfejtést. Végül megismétel-
tem az első szót: „Gyűlölöm őt. Gyűlölöm,
mert keresztény".

- Hány, a shakespeare-i életműből
készült fordítását játszották a magyar
színházakban?
 Mindegyiket. Még az Antonius és Kleo-

patrát is, amelyet sokáig más átültetésé-
ben vittek színre, Pécsett és a Rádióban
elhangzott azén tolmácsolásomban. Én a
nagy Shakespeare-kiadás után fordítot-
tam le. Az Othello mellett ez a legkedve-
sebb Shakespeare-drámám, és az egyet-
len, amelyet nem felkérésre, hanem a
magam kedvére magyarítottam.

- Kik után tolmácsolta az önre jutott
drámákat, és miért kellett ezeket újrafordí-
tani?
 A korábbi fordítások régiek voltak, s

nem elsőrangú századvégi költők készítet-
ték őket. Többször is fölkértek, hogy élvo-
nalbeli pályatársak után vegyem elő ezt
vagy azt a drámát. De semmi pénzért sem
nyúlnék Babits, Kosztolányi, még kevésbé
Arany vagy Vörösmarty fordításaihoz.

- Ezek szerint a műalkotások magyarí-
tásai nem évülnek el törvényszerűen?
 Valamelyest bizonyára elévülnek, de

ugyanez történik az eredeti szöveggel is.
Ezért tartom hamisításnak azt, amikor
Shakespeare-t ízig-vérig mai nyelven kí-
vánják megszólaltatni. Shakespeare-é
nem modern nyelv, hanem XVI. századi.
A IIl. Richárd valamelyik felújítása alkal-
mával összetalálkoztam az akkori angol
nagykövettel. Kiderült, hogy érti, sőt be-
széli nyelvünket. Elmondta, milyen bol-
dog, hogy magyarul végre-valahára meg-
érti Shakespeare-t; saját anyanyelvén ezt
eddig nem sikerült elérnie. A fordítás sem
avul el tehát, legfeljebb talán akadnak
benne olyan részek, amelyek nem egé-
szen érthetőek a nagyközönség számára.
A nagykövet vallomása szerint így lehet-
nek ezzel az angolok is. De ha csak a
magunk portáján nézünk körül: a Balassi-
vagy a Zrínyi-költemények nyelvezete ta-
lán nem tűnik sokszor nehézkesnek?
 Amikor örökbecsű Shakespeare-for-

dításokat említett, kihagyta Petőfi Sándor

nevét. Szándékosan?

 Abban az ifjúi életkorban, amelyben ő
alkotott, lehet valaki óriási költő, de arra
még nem érhetett meg, hogy Shakes-
peare-t fordítson.
 Hogy lehet ehhez felnőni?

- Meg kell öregedni hozzá. Anyanyelvi-
leg.
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sprit d'escalier - mondja a francia
arra a szellemes ötletre, csattanós
válaszra, mely már távozóban, a lép-
csőházban jut eszünkbe, egy
lezajlott vita után. Hányszor vagyunk

így! Talán én sem rónám e sorokat, ha
nem csak most lobbantak volna föl
bennem villám-fényszerűen azok a
gondolatok, melyek - hiszem -
egyszeriben megvilágíthatnák (vitázó
barátom, a pécsi rendező előtt is) a Szeget
szeggel kulcsfigurájának talányos alakját.

Milyen ember is Vincentio, Bécs herce-
ge? - ez itta kérdés.

Tudom már, mit kellett volna monda-
nom, amikor barátom túl könnyűnek ta-
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