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Az eltűnt idő nyomában
Ratkó József két Viszockij-fordítása - 

nyelvi-kulturológiai ismeretközvetítés mint 
műveltségi területek integrációja a műfordításban

A megújuló idegennyelv-oktatási koncepció minden nyelvből a tartalom-alapú isme
retközvetítést preferálja. A két tannyelvű képzés elképzelése mellett azonban továbbra 
is érvényes az idegen nyelveken keresztül más kultúrák, más korok, történelmi össze
függések megláttatása. Erre a szépirodalom mindig is kiváló eszköznek bizonyult.

Az alábbiakban a közelmúlt kelet-európai történelmére, a mai magyar fiatalok által 
már az ismeretlen iránti kíváncsisággal szemlélt szovjet idők világára irányítjuk a le
tűnt korok életmódtörténetére kíváncsi oroszul tanulók figyelmét. Az alkalmat a hat
vanas-hetvenes évek két jeles költőjének, a magyar Ratkó Józsefnek és az orosz Vla
gyimir Viszockijnak fordításbeli egymásra találása adja. Ratkó életműkiadásának első 
kötetében (2000) a versek mellett Viszockij-fordítások is szerepelnek. E fordítások közül 
most kettőt választottunk ki, két levélformában írt, ironikusan fájó parabolát a kiszol
gáltatott, eltorzított, hamis értékrendjükben megalázott orosz falusi emberek XX. száza
di világáról. A két dalnak szánt vers a falusi feleség és a férj, a sztálini barokk épületei
vel monumentálissá tett, híres moszkvai mezőgazdasági kiállításra, a VDNH-ra elkül
dött állatgondozó levélváltása.

Nyelvtanulási szempontból is érdemes mindkét szöveget egymás mellé állítani. (A 
Mellékletben mindkét vers orosz szövegét megadjuk. További Viszockij-versek talál
hatók a www.kulichki.ru weboldalon.) Félkövérrel szedve kiemeljük azokat a szöveg
beli helyeket, amelyek a nyelvi összevetésen túl értelmező magyarázatra is szorulnak, 
így bomlik ki egy összevető fordításelemzés során a kor és a megélt történelem két költői 
szöveg segítségével.

Az első vers a falusi, butuska feleség beszámolója a kolhoz és a maga életéről:

Vlagyimir Viszockij: Levél a kiállításra

Szervusz, Kolja, kedvesem, drágalátos társam; 
levelem legelején üdvözlet neked.
Ha hazajössz, fontoskodva, büszkén, elegánsan 
vonulsz a tanácsba, ránk pillantást se vetsz.

Elutaztál - kiabáltam. Mind összefutottak, 
sopánkodtak: hogy odavagy, el nem viselem. 
Evett a fene utánad, de ezek lefogtak, 
mondták: sok okom lehetne ám, hogy ne egyen!

http://www.kulichki.ru
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Átkozott komád, a Páska, koslat körülöttem; 
majdnem odaadtam magam, az anyja szemit! 
Három napja jár ide részegen, dühösen, 
mielőtt jön, kurázsit az italból merít.

Mondják, hogy bajnok lett a mi bikánk, a Borka, 
s kitüntetést kaptál te is ott, te nagyokos! 
Haragszom a bikára, féltékeny vagyok, na, 
jobban szeretlek én téged, mint az a gonosz.

Beteg voltál álmomban, részeg és mogorva.
Ha elgondolsz bármit, így ne gyötörd magad. 
Voltam az agronómussal. De ne gondolj rosszra, 
végig rólad folyt a szó találkánk alatt.

A magyar fordításból az itt következő versszak hiányzik. A szögletes zárójelben stílu
sában is közeli fordítással igyekeztünk a Viszockij-szöveg megértéséhez ezt a hiányt 
pótolni. (Cs. J. E.)

[Én megvagyok, de hát te - a szívem is remeg. 
Nemrég járt itt nálunk valami nagyfejes. 
Szóval, ott fent, azt mondja, sokféle a népség, 
Meg nők is többen vannak, mint az emberek.]

Te ott, Kolja, ne igyál, bírd ki, itthon aztán 
néha ihatsz, nem bánom - bár iszákos lehetsz. 
Nekem nem kell senki sem, az agronómus, lám, 
tanult ember, mégse kell - nem ér föl veled.

Vízben úszik a hombár. Biztosan sovány vagy, 
árva vagyok nélküled, egyedül vagyok. 
Akárhogyan de gyere - szüntelenül várlak. 
Mit lehet ott kapni most - írd meg, ha tudod.

Ratkó József magyar fordítása, 1988 (Ratkó 2000, 339-340)

A vers párja a férj válaszát tartalmazza, melyben a rangot, értéket jelentő fővárosi élet
ről ír a feleségének:

Vlagyimir Viszockij: Levél a kiállításról

Te ne írj a szerelemről - unalmas szöveg. 
Torkig vagyok már, unom viselt dolgaid.
Figyelj, van itt valami újfajta szövet, 
megveszem ha akarod, jól állna neked.
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Egy kupica vodka nem sok, annyit se nyelek, 
spórolok, egy kanálka levest se iszom. 
Azért mert egy kabátkát kinéztem neked, 
azért mert még szeretlek, libuskám, nagyon.

Első lett a mi bikánk az elsők között, 
előbb, persze, méregették, nem selejtes-e, 
aztán nagydíjat kapott, mert ő a legkülönb, 
szarva se látszik ki, van már annyi plecsnije.

Baletten voltam, képzeld, ott a férfiak 
szemérmetlenül fogdosták táncos párjukat. 
Most, hogy ezt írom neked, sírás fojtogat, 
ne hagyd, kedves angyalom, fogdosni magad.

A titkárnak üzenem, cseréltesse ki 
házamon a rossz tetőt, s széna is legyen.
Másképpen a bikámat, ezt ni! lesheti, 
nem engedem az üszők közelébe sem.

S csinálják meg a magtárat, kárba vész a mag. 
Páska ha megy, rúgj bele, áruló és léha.
Hagyd az agronómust, mert a derekadat 
letöröm. A titkárral sétálgathatsz néha.

Viszlát, megyek a GUM-ba, bevásárolok. 
A GUM afféle magtár, csak kirakata van. 
Agyonmosott gönceidtől már undorodok, 
egytől egyig mindegyiknek pendelyszaga van.

Post scriptum:
Kultúrpark van a folyónál, ott sétálgatok, 
s csak a köpőcsészébe sercintek, biz’ a! 
De te, végül is, a sutban, föl se foghatod, 
hogy mi ez, mert ostoba vagy, te buta liba!

Ratkó József fordítása, 1988 (Ratkó 2000, 340-41)

Ez alkalommal ne a nagyon is magyarázható nyelvi pontatlanságokra koncentráljunk. 
Ilyenek az elnök „предссдатль” helyett a fordításban szereplő titkár „секретарь” szó. 
Ennek magyarázata a korabeli magyar vidék életmódtörténetében keresendő. Ratkó jól 
tudta, s ösztönösen így is adaptálta, hogy akkoriban a magyar falvakban a (tanács)titkár 
intézett mindent, a hétköznapok ügyes-bajos dolgaiban ő volt a legfontosabb személy, 
nem az elnök vagya párttitkár, ahogy gondolnánk. Másik fordítási botlás a díjnyertes 
bika neve, melyet a fordítás magyarul is Ztorfas-ként hagyott meg. Az orosz eredetiben 
levő Borka a magyarral azonos alakú, de ott a Borisz férfinév becenevét jelenti. Ma-
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gyárul a Borka a Riskával együtt tehenek hívóneve, s a BorbálábíA származik. Itt is 
adaptációval lehetett volna megoldani a kérdést, valamilyen bikára használt megfelelő 
magyar hívónévvel, Betyár, Cifra, Cézár, Fickó, Táltos, Szilaj, Vezér, Villám stb., páldául: 
„Mondják, bajnok lett a mi bikánk, a Cifra".

Ám fontosabb ennél most számunkra az összefüggő szöveg valóságábrázoló infor
mációtartalma, amely a fenti fordítási pontatlanságok ellenére Ratkó magyar interpre
tációjában autentikus értelmezést és pontos képi ábrázolást nyer. A nyelvi jel szemio
tikái üzenete a mögöttes értékrend, amely a világot jelképező nyelvi utalásokkal a két 
versben elénk tárul. A kifejtést az a körülmény teszi feltétlenül szükségessé, hogy más 
a befogadói magatartás megélt fogalmi háttere a mai fiatal közönség számára, mint 
amilyen volt a huszadik századi, Ratkó korabelieknél. A jeltartalom változását két 
ábrával érzékeltethetjük (vö. Bense 1975: 261-284).

A) Az egykori olvasó a XX. század második felében a történelmi valóságot tárgyi 
világként ábrázoló nyelvi eszközöket olyan ikonikus jelnek tekintette, amelynek ő maga 
is a szerzővel (és a fordítóval) azonos módon lehetett az értelmezője mind Magyaror
szágon, mind az akkori Szovjetunióban, hiszen egyformán megélt élményük volt ez a 
világ.

B) A mai, XXI. századi olvasó számára ez a szöveg már szimbolikus jel, amely egy 
meg nem élt korra utal. Nincs már meg az azonos jelértelmező képessége. A szöveg 
értéke megváltozik, az értelmezéshez magyarázat szükséges. Ez a magyarázat ad al
kalmat a műveltségi területek, az idegen nyelv, az irodalom és a történelem integráció
jára.

Ratkó József magyar fordításai (1988), mégha húsz évvel követik is a Viszockij-dalok 
születését (1966), mégis ugyanolyan pontossággal érzékeltetik a szerzői szándékot, mint 
az eredetiek. A korabeli magyar olvasó számára, a közös társadalmi-politikai rendszer 
hasonlósága biztosította az utalások értelmezésének a képességét. Ratkó fordítása óta 
tizenöt év telt el. A mai befogadóban már nem élnek az utalások, a ráutaló tárgyak mögé 
nem tudja a hiteles valóságot odaképzelni. A szemiotika nyelvén szólva a szövegben
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az ikonikus funkció szimbolikussá vált. Az irónia értelmezése is elveszti az alapját a 
viszonyrendszerek ismeretének hiányával. Ezért a megértéshez fontos a tüzetes kom
mentálás.

A kis orosz távoli faluból érkezik a levél a fényes fővárosba, Moszkvába. Benne 
van minden sorban a szegénység kiszolgáltatottsága, félelme, tudatlansága, naivitása, 
ahogy a butuska feleség féltő aggódással halmozza el, csapongó gondolatait kuszán 
papírra vetve, a hírességgé lett nemes állatot elkísérő párját, a kolhozbeli állatgondo
zót. A levélben használt nyelvi klisékből, sablonokból, a csapongó rendszertelenség
ben kavargó napi megoldatlan élethelyzetek leírásából kitűnik a falusi elöljárók rang
sora, a tengődés mezsgyéjét sejtető tárgyi világ, a hiedelmekből megformált hamis 
értékrend, a helyi közösség hiererchikus hálózata, az elképzelhetetlen messzeségben 
levő főváros veszedelmeitől féltő, s az átlátható falusi erkölcsi normák, értékrend sze
rint élő, annak biztonságát érző asszony szorongása férje miatt. Ennek része a helyi 
közösség szabályai szerint elfogadható alkoholizálás tiltása a távolban, s a vágy, hogy 
a szépből, a jóból cseppnyi ajándék neki is jusson. Ugyanígy a férj részéről a „világot 
járt” férfi kioktató stílusa, miközben a korabeli orosz világvárost saját benyomásai 
alapján írja le: A balett neki csak pucérkodó emberek szemérmetlenkedése, az Állami 
Áruház, a GUM nagy magtár, a kultúrpark attól lesz a kultúra helye számára, hogy a 
köpőcsészének nézett szemétgyűjtő kőurnákba „sercint”. Érzékeli a szagokat, különb
séget tesz az illatnak vélt városi bűz és a falusi „pendelyszag” között. Ugyanakkor 
megkapó egyszerűséggel, szemérmesen utal a feleségéhez fűződő emberi érzéseire: 
Nem iszik, még levest se, hogy ajándékot vehessen a feleségnek, mert „kinézett vala
mi kis kabátkát neki”. Félti a falu férfijainak mohóságától az asszonyt, de a kurázsi azt 
diktálja, hogy a titkárral, aki mindent megjavíttathat, megcsináltathat a szűkös, de mégis 
csak közös kolhozvagyonból, érdemes jóban lenni.

Ezek a valóságelemek, de ha a mögöttük meghúzódó értékrendet, az értelmezés 
„rejtett dimenzióit” sorra vesszük, a nyelvi formákból kiindulva egy korszak életmódtör
ténetét rajzolhatjuk meg.

Nyelvi fordulatok, képek Értékrend és fogalmi 
rendszer a szimbólum mögött

Az eredeti szöveg ma már értelmezést 
igénylő, ,,rejtett dimenziói”

fontoskodva, büszkén, elegánsan / 
vonulsz a tanácsba
ты, боюсь, занятой, нарядный/ сразу

в сельсовет

tekintélyelvi hierarchia, 
fontossági sorrend a faluban

Az eszme, a politika diktálta feladat az 
értékrendjét vesztett embert könnyen 
szembefordítja a családdal.

kurázsit az italból merít /
пьет для куражу

problémamegoldási technikák Az alkohol a legelfogadottabb 
konfliktuskezelő módszer.

kitüntetést kaptál / 
получил премию большую

a munka értékelésének 
a rendszere

A munka eredményét nem pénzzel, 
hanem szimbolikus elismeréssel, 
oklevéllel, érmekkel díjazzák.

járt itt nálunk valami nagyfejes/ 
приезжал очень важный чин az információáramlás 

lehetséges és valóságos módja
„Akinél a hatalom, annál az igazság”. 
Reális információszerzés nincs, 
a közvetítő mindig a „fontos ember”.

ne igyál, bírd ki, itthon aztán 
néha / ihatsz, nem bánom 
там не пей, потерпи до дому

a norma változik otthon és
„kint” a világban

Az alkoholizálást a falusi közösség 
tolerálja, elnézi.
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az agronómus, lám, / tanult ember, 
mégse kell не надо никого, даже 
агронома /хоть культурный человек

a puritán közösségi morál 
kontrollálja a tekintélyrendi 
hierarchiát

A falu tekintélyei között első helyen áll 
az agronómus, a mezőgazdasági 
szakmérnök.

vízben úszik a hombár / 
наш амбар в дожди течет

a hétköznapi valóság 
életminősége, a komfortérzés 
szintje 4

A mezőgazdaság szervezetlensége és 
eredménytelensége katasztrofális.

unom viselt dolgaid /
Мне вот тут уже дела твои прошлые

értékrendi válság 
a magánéletben

A főváros magasabb értékrendet kép
visel hamis csillogásával is, mint a falu.

Egy kupica vodka nem sok, annyit 
se nyelek, /spórolok, egy kanálka levest 
se iszom. /
Azért mert egy kabátkát kinéztem neked, 
Водки я пока не пью, ну ни стопочки! 
/экономлю ине ем даже супу я, / 
потому что я куплю тебе кофточку

életvezetési és fogyasztói 
lehetőségek hiánya, 
szegénység

Nincs pénz, ajándékot csak úgy vehet a 
napidíjból, ha az étkezésen takarítja 
meg a rávalót.

szarva se látszik ki, van már annyi 
plecsnije.
весь в медалях он лежит, запакованный

hamis értékrend A szimbolikus elismerés kiterjed a 
munkaeszközökre, a munka tárgyára, 
pl. állatokra is, miközben az ember 
életminősége mit sem változik.

a titkárnak üzenem, cseréltesse ki / 
házamon a rossz tetőt 
председателю скажи,- пусть 
избу мою /кроет

A „kurázsi”, a jó kapcsolati 
tőke a megoldás egyetlen 
járható útja.

A boldogulást csak a befolyásos 
emberek „megvásárlásával” lehet 
elképzelni: ha nem lesz tető, nem 
fedeztet többet a bikával.

Agyonmosott gönceidtől már undorodok, 
/egytől egyig mindegyiknek pendelyszaga 
van.
Ты мне можешь надоесть
с полушубками,/в сером платьице 
с узорами блеклыми!

öltözködési színvonal mint 
az életminőség mutatója

Vidéken a szegénység, a pénzhiány, 
a könnyűipar eredménytelensége 
okozza a rosszul öltözöttséget.

Hagyd az agronómust, mert a derekadat 
/letöröm. A titkárral sétálgathatsz néha. 
С агрономом не гуляй, ноги выдерну! 
/раза два пройтись с председателем

értékrendi válság A falusi közösség első embere a 
tanácselnök, vagy a tanácstitkár.
A mezőgazdasági mérnöktől nem sok 
segítséget lehet remélni. De a titkár 
kapcsán, a gazdasági épületek 
javításáért cserébe még a feleség 
erkölcseiért se kár.

Megyek a GUM-ba, bevásárolok. 
/А GUM afféle magtár, csak kirakata 
van.
я - в ГУМ за покупками /
Это - вроде наш лабаз, но со стеклами.

az árukínálat szintje 
szegényes

A GUM az egyetlen, mesterségesen 
magas szinten tartott, szimbolikus helye 
a szocialista áruválasztéknak.

Kultúrpark van a folyónál, ott sétálgatok, 
/s csak a köpő- csészébe sercintek, biz’ a! 
культурный парк по-над речкою, 
/в нем гуляю и плюю только в урны я

a kulturáltság szubjektív 
megítélése

A hivatalos kultúra és a hétköznapi lét 
kultúrájának kontrasztja: a parkban a 
szemátgyüjtő köumákat köpőcsészének 
véli.

ostoba vagy, te buta liba! 
за печкою, /(...) ты - 
темнота некультурная

a kulturáltság szubjektív 
megítélése

A müveit, kulturált viselkedést 
a szubjektum a felszínes, külső 
jegyekben látja.
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A tárgyi szimbólumokban tükröződő értékrend és a mögöttük húzódó „rejtett di
menziók” információi pontos keresztmetszetét adják egy letűnt, nehéz sorsú világnak. 
Marcel Prousttól, a XX. századi világirodalom meghatározó személyiségétől, regény
trilógiája címét kölcsön kérve megállapíthatjuk, hogy a bemutatott műfordításelemzés 
mint kutakodás „az eltűnt idő nyomában” az idegennyelv-oktatáson keresztül az in
tegrált műveltségi területek ismeretközvetítését segíti. Ez az iskolai oktatásban is szük
séges és lehetséges feladat, bármely nyelv tanításáról legyen is szó.

Ratkó József Viszockij-fordításainak napjainkra hagyott értékeit vizsgálva meggyő
ződéssel mondhatjuk, hogy ezek a fordítások dokumentum erejű, sokdimenziós érték
közvetítést jelentenek a különböző kultúrák, történelmi korok, s ezek keretei között a 
hétköznapi életüket élő egyszerű emberek megismerésében.
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Melléklet

Владимир Высоцкий: Письмо на сельхозвыставку

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный! 
Во первых строках письма шлю тебе привет.
Вот приедешь ты, боюсь, занятой, нарядный,
Не заглянешь и домой - сразу в сельсовет.
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Как уехал ты - я в крик, бабы прибежали:
- Ох, разлуки, - говорят, - ей не перенесть. 
Так скучала за тобой, что меня держали, 
Хоть причины не скучать очень даже есть.

Тут вот Пашка приходил, кум твой окаянный. 
Еле-еле не далась - даже счас дрожу.
Он три дня уж, почитай, ходит злой и пьяный, 
Перед тем, как приставать, пьет для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую! 
Будто Борька, наш бугай, первый чемпион!
К злыдню этому, быку, я тебя ревную 
И люблю тебя сильней, нежели чем он.

Ты приснился мне больной, пьяный и угрюмый, 
Если думаешь чего, так не мучь себя.
С агрономом я прошлась, только ты не думай,- 
Говорили мы весь час только про тебя.

Я-то ладно, а вот ты - страшно за тебя-то.
Тут недавно приезжал очень важный чин,
Так в столице, говорит, всякие разврати, 
Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин.

Ты уж Коля, там не пей, потерпи до дому.
Дома можно хоть чего - можешь хоть в запой.
Мне не надо никого, даже агронома,
Хоть культурный человек - не сравню с тобой.

Наш амбар в дожди течет - прохудился, верно. 
Без тебя невмоготу - кто создаст уют!
Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно.
Если можешь - напиши, что там продают.

(1966)

Владимир Высоцкий: Письмо с сельхозвыставки

Не пиши мне про любовь - не поверю я. 
Мне вот тут уже дела твои прошлые!
Слушай лучше: тут с лавсаном материя. 
Если хочешь, - я куплю, вещь хорошая.
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Водки я пока не пью, ну ни стопочки!
Экономлю и не ем даже супу я,
Потому что я куплю тебе кофточку,
Потому что я люблю тебя, глупая!

Был в балете: мужики девок лапают,
Девки все, как на подбор, в белых тапочках.
Вот пишу, а слезы душат и капают - 
Не давай себя хватать, моя лапочка!

Наш бугай - один из первых на выставке,
А сперва кричали, будто бракованный!
Но очухались, и вот дали приз-таки.
Весь в медалях он лежит, запакованный.

Председателю скажи, - пусть избу мою
Кроет нынче же и пусть травку выкосит,
А не то я телок крыть не подумаю,
Рекордсмена портить мне? Накось выкуси!

И пусть починит наш амбар, ведь не гнить зерну! 
Будет Пашка приставать - с ним как с предателем! 
С агрономом не гуляй, ноги выдерну!
Можешь раза два пройтись с председателем.

До свидания! Я - в ГУМ за покупками.
Это - вроде наш лабаз, но со стеклами.
Ты мне можешь надоесть с полушубками, 
В сером платьице с узорами блеклыми!

Постскриптум:

Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В нем гуляю и плюю только в урны я, 
Но ты, конечно, не поймешь, там, за печкою, 
Потому ты - темнота некультурная.

(1966)


