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„Vlagyimir Viszockij, a brezsnyevi korszak művész-fenegyereke 42 évet élt. Egyedi 
énekstílusa és nem szokványos színészi tehetsége egy tehetségtől félő világban bonta
kozott ki, melyben az üldözött értelmiség mártíriumát viselte. Költészete mind tartal
mi, mind formai, és nem utolsó sorban előadásmódjának stílusát tekintve iskolát te
remtett, melyet azóta is utánoznak. A Haza, melyhez eltéphetetlenül kötődött, életé
ben nem ismerte el művészetét, ugyanakkor milliók rajongtak érte, egyszerre volt tiltott 
magnófelvételeken terjesztett szabadsághős, valamint látványos sikerű színházi előadá
sok és tévéfilm-sorozatok sztárja. A hatvanas-hetvenes években személye fogalommá 
vált nemcsak Moszkvában, hanem az egykori szocialista országok értelmiségi körei
ben is. Költészete mára bevonult a klasszikusok közé, költeményeit az iskolákban Puskin 
és Lermontov műveivel együtt elemzik. Hazánkban is jó néhány költeménye látott 
napvilágot magyar fordításban, verseskötete azonban ez idáig nem jelent meg. E könyv 
a művész születésének hatvanötödik évfordulója alkalmából 65 művet tartalmaz orosz 
és magyar nyelven egyaránt.” 2003 végén e szavakkal ajánlotta a HANGA és az Új 
Mandátum Kiadó a magyar olvasók figyelmébe a közös kiadásukban megjelent, Ma
gyarországon elsőként közreadott, s okos előrelátással kétnyelvű Viszockij-kötetet.

Viszockij (1938-1980) magyar nyelven korábban is megjelent már. Első publikált 
fordításai 1988-ból az egykori kortárs költő-műfordító, Ralkó József (1936-1989) 
nevéhez fűződnek. Az újabb fordításokat 2003-ban kézbe véve elgondolkodhatunk, az 
eltelt 25 év történései hagytak-e nyomot a szövegértelmezésen. A Viszockijnál fentebb 
is kiemelt, nagybetűs Haza fogalmát mai aktualitása okán is érdemes körbejárnunk a 
versértelmező nyelvet tanulókkal.

Az alábbiakban arra teszünk kísérletet, hogy szövegszemantikai oldaltól az Elhagy
tam Oroszhont című vers és fordításai jelentésrétegeit felfejtsük. Ez a Viszockij-dal 
1970-ben született, magyarul 1988-ban jelent meg a Magyar Ifjúság hetilapban Ralkó 
József fordításában (Ratkó 1988), majd felvették Ratkó 2000-ben megjelent életműso
rozatába, a Versek kötetbe is (Ratkó 2000). E kiadás kibővítve három évvel később újra 
az olvasók kezébe kerülhetett (Ratkó 2003). Végül a vers újabb fordítását Dudás Sán
dortól, a fent idézett Tilalmakat szegve (2003) című Viszockij-kötetben olvashatjuk.

Az orosz szöveg kultúraszemantikai háttere
A hazafiságot a szocializmus idején sajátos módon értelmezte a hivatalos vélekedés. A 
„szocialista hazafiság” és a „proletár internacionalizmus” kettőssége az ideológiához 
való hűséget hangsúlyozta. Nem volt helye az igazi nemzeti identitáskeresésnek. Kül-
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földre sem engedték az embereket, félve az idegen befolyástól, a beszivárgó, megron
tó fogyasztói életmintától. A mégis külföldre távozás egyet jelentett a büntetendő szö
késsel, a disszidálással. Ha külföldivel kötött házasságot valaki, mindent elkövettek, 
hogy a házaspár a Szovjetunióban maradjon.

Viszockij dala annak kapcsán született, hogy a Szovjetunióban mindenfelé azt hí- 
resztelték 1970 körül, hogy új szerelméhez, a francia színésznőhöz, Marina Vladyhoz 
költözött Franciaországba, elhagyta a hazáját a kényelmesebb, jobb élet kedvéért. Jól
lehet, ez nem volt több ostoba pletykánál vagy nagyon is jól megtervezett lejáratásnál, 
mégis sokan hittek benne. Erre utal Viszockijnak a vershez fűzött személyes kommen
tárja. (Minden itt idézett orosz nyelvű anyagunk megtalálható a következő internet
eimen: www.kulichki.ru, illetve www.kulichki.com/vv/ovys).

Владимир Высоцкий

***
Нет меня, я покинул Расею! 
Мои девочки ходят в соплях. 
Я теперь свои семечки сею 
На чужих Елисейских полях.

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне: 
«Нет его - умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни 
Пишет там про Версальский дворец!»

Слышу сзади - обмен новостями: 
«Да не тот, тот уехал - спроси!» 
«Ах, не тот?!» - и толкают локтями, 
И сидят на коленях в такси.

Тот, с которым сидел в Магадане, - 
Мой дружок по гражданской войне, - 
Говорит, что пишу ему: «Ваня, 
Скучно, Ваня, давай, брат, ко мне!»

Я уже попросился обратно, 
Унижался, юлил, умолял...
Ерунда! Не вернусь, вероятно, 
Потому что я не уезжал!

http://www.kulichki.ru
http://www.kulichki.com/vv/ovys
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Кто поверил - тому по подарку, 
Чтоб хороший конец, как в кино, - 
Забирай Триумфальную арку! 
Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха.
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь - я не уехал, 
И не надейтесь - я не уеду!

(1970)

(A dalszöveg olvasható még, kissé eltérő központozással: Viszockij 2003: 138)

ПРИМЕЧАНИЕ:
...С этой песней тоже была история любопытная. Написал я ее очень давно, когда 
был очередной всплеск сплетен. А совсем недавно мне рассказали, что один 
лектор, кем-то уважаемый человек - в чинах он, - читал лекции тоже очень 
высокопоставленным военным людям и просто на полном серьезе рассказывал, 
что за меня... заплатили. И что сюда я, в общем-то, летаю играть “Гамлета” время 
от времени. А так, в принципе, - в общем-то уже давно - “там”. На полном серьезе 
он это делал неоднократно. Я с ним разговаривал, - говорю: “Откуда вы это 
взяли?” - он говорит: “Мне сказали”... Я надеюсь, что он больше не работает. 
Хотя - кто его знает...
В.В.
Москва, Театр им. Евг. Вахтангова, 12.11.79 г.

MEGJEGYZÉS: ... Ehhez a dalhoz is érdekes történet kapcsolódik. A szöveget na
gyon régen írtam, akkor, amikor újabb pletykahadjárat indult ellenem. Aztán nem
régiben mesélték nekem, hogy volt egy szakértő, magas rangú, nagy tiszteletben álló 
személy, aki szintén nagyon magasrangú katonai embereknek tartott előadást, s egy
szer teljesen komoly hangon arról beszélt nekik, hogy értem... fizettek. És hogy ide 
én, időről időre csak hazarepülök eljátszani a Hamletet. De egyébként, elvileg - meg 
általában már rég - „odankint” vagyok. Teljesen komoly hangon ezt ő nem egyszer 
előadta. Mikor beszéltem vele, mondom neki: „Honnan vette ezt?” Mire ő: „Nekem 
is mondták...” Remélem, hogy azóta ez a személy már nem dolgozik. Bár, ki tudja... 
V. V. Moszkva, Vahtangov Színház, 1979. november 12.

Viszockij 1967-ben ismerkedett mcg az V. Moszkvai Filmfesztiválon Marina Vlady- 
val, az orosz származású, híres francia filmcsillaggal. A színésznő látta Viszockij szín
házi alakítását, s a színészklubban első este már fellobbant a szenvedélyes nagy szere
lem közöttük. Viszockij még akkor eldöntötte, hogy feleségül veszi a szőke francia 
szépséget. Tudták jól, hogy ez a távházasság a távolság miatt fájdalmas szenvedések
kel lesz tele. Erről Marina Vlady maga is írt a visszaemlékezéseiben a következőképpen: 
„Három gyerekről és anyámról kell gondoskodnom, meg egy nagy, tizenöt szobás 
házról, sokat kersek, és sokat dolgozom, szeretem a hivatásom, tizenöt éve csinálom, 
mindent egybevetve kellemes az életem. Neked van két gyereked, egy volt feleséged,
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akit támogatsz, egy kilenc négyzetméteres szobád anyádnál, havonta százötven rúbelt 
keresel, amiből legföljebb két pár cipőt vehetsz magadnak. Dolgozol, mint egy őrült, 
imádod a mesterséged, nem mehetsz ki az országból. Nagyon nehéz az életed. Ami két 
életünk egymásra kopírozva hibridet ad, nem élhető életet.” (Vlady 1989: 22. Vö. még 
Viszockijról Komarov 2003, Viczai Péter 2000).

Mégis összeházasodnak 1969-ben, s ettől kezdve fölröppen a pletyka az akkori orosz 
hatalom kezelhetetlen fenegyereke hazaáruló meneküléséről az álmok világába, Francia
országba. Ezekre a híresztelésekre utalva, mintegy válaszul született ez a dal Azt röpí
ti világgá, hogy Viszockij nem disszidált, s nem is fog külföldre menni, nem könnyíti 
meg a főhatóságok dolgát ezzel a gesztussal sem. A verset először Ratkó József (1988), 
majd Dudás Sándor (2003) ültetett át magyarra. Az ő szövegeikkel vetjük össze az ere
detit:

Vlagyimir Viszockij

ELHAGYTAM OROSZHONT

Nem vagyok itt, elhagytam Oroszhont. 
Leánykáim járnak taknyosan.
Dalaimat szórva én, a rosszcsont, 
a Champs-Élysées-n mulatom magam.

Valaki a villamoson ágál:
Felszívódott, nincs már végre itt. 
írjon a versailles-i palotánál, 
költse csak ott ócska dalait.

Hallom, a hátamnál összesúgnak:
„Ez nem az. Az elment. El biz a!” 
„Hát nem az!” - és lökdösnek és rúgnak, 
térdemre ülnek a taxiban.

(Ratkó fordításában 
ez a versszak hiányzik)

S: kértem engedélyt a visszaútra, 
alázkodva, pitizve - piha! 
Zagyvaság! Hogy jöjjek vissza újra, 
ha nem mentem innen sehova?!

(Ratkó fordításában
ez a versszak hiányzik)

Vlagyimir Viszockij

ELHAGYTAM OROSZORSZÁGOT

Eltávoztam - elhagytam Oroszhont - 
Könnyeznek lánykáim utánam!
Magvaim szórom szét, vetem el most,
A Champs Elysées varázsában.

A Presznán, villamoson valaki
Makogott: „Nincs - elhordta magát! 
Szóljanak csak ott hősi dalai,
Dicsérve a Versailles-palotát!”

Hallom hátulról - hírt vesznek-adnak:
„Nem az! Az elment - tudd meg, mi van!” 
„Ja, ez nem az?!” - s löknek, furakodnak, 
És térdemre ülnek taxiban.

Akivel sitteltem Magadanban,
Barátom, a polgárháborús,
Mondja, hogy azt írtam a napokban: 
„Gyere Ványa, unalmas minden, meg bús!”

Ide vissza kértem útlevelet -
Kegyekért sürögtem, epedtem...
Csupa ostobaság! Nem jöhetek, 
Hiszen innen el sose mentem!

Ajándék jár annak, aki hitte,
Legyen jó a vég a moziban: 
Zabrálhatja, lesz Diadalíve,
És a Renault gyár is arra van...
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Meghalok a röhögéstől menten! 
Hogy bedőltek ennek a mesének. 
Ne izguljatok, mert el se mentem, 
s nem is fogok - ne is reméljétek.

Úgy kacagok, belehalok menten:
Hogy hihettek ennek az agyrémnek?! - 
Na, csak nyugi, innen el se mentem, 
S nem is megyek, bármit is reméltek!

(Ratkó 2000: 345-346)

1988. január

(Dudás Sándor in Viszockij 2003:139)

A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságához 1973. április 17-én Viszockij 
levelet írt, elpanaszolta, hogy hiába szeretne művészként közönségével találkozni, hi
vatalos engedélyt erre sehogy sem kap. A fent jelzett internet-forrás a levelet kommen
tárral látja el. Ennek tanúsága szerint a hetvenes években az orosz elhárítás, a KGB 
Viszockijt ellehetetlenítő konspirációi kimcríthetetlenek voltak. Hivatalos fellépési 
engedélyt többszöri kérésére sem adtak, bár az űrhajóskiképző Moszkva melletti Csil
lagvárostól kezdve a diákok nyári munkatáboraiig Szovjetunió-szerte hallgatták az 
amatőr magnófelvételekről dalait. Koncertprogramjait nem plakátolták ki, nem hirdették 
meg. A rétegnyelvi szókincs miatt érdemesnek tartjuk oroszul is idézni a Viszockij- 
levélhez fűzött megjegyzéseket:

“Система »выкручивания рук« сработала точно. Однажды Высоцкого спросили, 
почему он такой грустный. Поэт ответил: »A чего особенно веселиться?!« И 
действительно, веселиться было не от чего: его травили, запрещали, унижали, 
распространяли всевозможные слухи и сплетни. КГБ в этом плане всегда преус
певал: несколько раз он был похоронен, несколько раз он »уезжал за бугор« и 
не возвращался, несколько раз отсидел.”

Szlengszótár nélkül nehéz lenne a nyelvtanulóknak ezeket a kommentáló szavakat a 
Viszockij-szövegekkel együtt pontosan lefordítani, ezért segítünk a magyar változat
tal: 

„A »tekerjük ki a nyakát« rendszere pontosan működött. Egyszer megkérdezték Vi
szockijt, miért mindig olyan szomorú. A költő így válaszolt: »És minek kellene külö
nösebben örvendeznem?!« Valóban, nem volt mitől vidámnak lennie: üldözték, be
tiltották, megalázták, minden elképzelhető rémhírt és pletykát terjesztettek róla. A KGB 
ebben mindig nagy sikerrel járt az élen: néhányszor eltemették, néhányszor »odaátra 
ment« és nem tért vissza, párszor börtönben ült.”

így már jobban érthető, hogy versünkben a Ratkónál hiányzó versszakok közül az 
első milyen „börtönbelipolgárháborús barátról” szól. (A távoli Magadanról mindenki 
tudta, hogy ott elítéltek büntetőtábora volt a Szovjetunióban.) - Ez is csak kitaláló
ként terjedt, jól elindított pletykaként közszájon forgott a többi valótlansággal együtt. 
Az is világos, miért nem fordított le Ratkó 1988-ban minden versszakot magyarra, miért 
a két kimaradt strófa. Ratkó költészetét ismerve kizárható, hogy félelemről vagy ön
cenzúrázásról lenne szó. Mivel a Viszockij-versek csak szamizdatok vagy magnófel
vételek formájában terjedhettek akkoriban, a szövegek több változatban éltek tovább,
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ahogy épp az egyik vagy másik klubban elhangzottak. Ratkóhoz nyilván egy rövidebb 
változat került. Az újabb fordításhoz ma már a teljes szöveg bárhol megtalálható volt. 
(A Viszockij-archívum egyébként a szakemberek szerint még most sem lezárt egész.)

Szövegtartalom és stílus - szemantikai feszülés és oldás a 
szövegkomponensek között
A dalszöveg szemantikai és stilisztikai gócát a cím meghatározó szava, az Oroszhon 
adja. Az orosz Расея а Россия (Oroszország) helyett nem elírás, hanem a latin tövű 
normatív országnévvel szemben az orosz fülnek népies lágysággal hangzó, szeretet
teljes, tájnyelvi névhasználat. Olyan ez, mint ahogy Ady édesanyját az északkeleti ma
gyar nyelvjárás után „Ides ”-nek ismerte meg a magyar olvasó, s érti, érzi benne a meg
hittséget, a fiúi nagy-nagy odaadó szeretetet. Hasonlóan konnotálódik a hazaszeretet 
bensőséges melegsége az orosz ember tudatában а Расея (Oroszhon) hallatán. Ellen
tét feszül a haza cserbenhagyásának alaptalan vádja és а Расея szóból áradó hazasze
retet között. Ez az ellentét vonul végig a szövegen, ez adja az egész dal stilisztikai alap
tónusát.

Az alávaló vádakra Viszockij, a „rosszcsont”, a rá jellemző, kihívó stílusban vála
szol. A rétegnyelvi szókincs, a nagyvárosi szleng áll szemben az egyetlen szóalak, a 
Расея implikált stílustartalmával. Feszültség süt át ezen az ellentéten, amely érzékel
teti a szülőföldhöz szegénységében, megnyomorítottságában is hűséges költő tiltako
zását a kor őt elhallgattató hatalmasságaival szemben. Viszockij ugyanakkor életével 
igazolta, hogy senkit sem kell meggyőznie, maradása nem a politikai rendszer melletti 
hűségnyilatkozat, hanem a kultúráját, hazáját soha cserben nem hagyó költő lázadó 
üzenete. Hiszen mindenki tudta, hogy kocsmákban, titkos összejöveteleken dalaival 
maga volt a hatalom legnagyobb ostorozója. Nem véletlenül próbáltak lejárató plety
kákkal is megszabadulni tőle, s a hazaárulással felérő külföldre távozás híresztelésé
vel hiteltelenné tenni őt a közönsége előtt.

Az Oroszhon stílustartalma kimondatlanul is a hazaszeretet hirdetése. A képi világ 
szintjén éppen az adja a kifejezés erejét, hogy sem ennek az érzésnek a mcgvallását, 
sem a vádakat tételesen, ahogy mi alább pontokba szedjük, nem halljuk, csak az érint
kezési képzettársításon alapuló képek - egész helyett rész (pars pro toto) - implikál
ják a szemantikai tartalmakat (vö. Szabó-Szörényi 1988, Tolcsvai Nagy 1996).

A dal első öt strófájában egy-egy pletykával terjesztett állítást, a képi körülírással 
egyre szemléletessebbé tett negatív értékítéletét látjuk. A nemzeti és kulturális azonosság 
öt olyan pillére rajzolódik ki, melynek mindegyikét megingatja a szándékosan rossz
indulatú pletyka.

1. A sz.erelem, a párkapcsolat zz első pillér. A szovjet időkben a külföldi partner 
rendszeresen maga után vonta a pártszervek rosszallását: Milyen szovjet ember az, aki 
nem szovjet állampolgárral házasodik, kérdezték. Az első versszak taknyosan síró lány
káinak képe erre a méltatlan helyzetre, s a terjedő pletykára utal: Hogy lehet, hogy az 
orosz Viszockij (férfiassága) magvait francia földön hullatja? Ratkó ezt a testiséget idéző 
metaforát saját fordításában eszmeivé általánosítja, s azt az alkotás képévé tágítja, s a 
dalok szétszórásáról szól. Dudás megőrzi az eredeti szóképet, annak konkrét jelentését.

2. A költészet, a hivatás a második pillér, ahol támadás éri Viszockijt. Többször 
szemére vetették stílusa furcsaságait, amit maga is elismert a hivatalos kritikusok előtt. 
De mint vallotta, ez a nyers, kemény nyelv azokat is a költészet mellé állítja, akiket a
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szépirodalom a börtönökben, kocsmákban egyébként nem tudna megszólítani. Erre a 
nem szokványos stílusra utal a második versszakban а „“Вот и пусть свои чуждые 
песни / пишет там” („írja csak ott idegenszerű dalait”) szövegrész. Egyik fordító sem 
tartotta fontosnak a szó szerinti fordításra ezt az adott helyen sokatmondó jelzőt: Ratkó 
az „ócska”, Dudás a „hősi” minősítést használja.

Érdemes oroszul idézni az idevonatkozó Viszockij-levélrészletet:

“Я отдаю себе отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но так же 
трезво понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде идей не 
только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему обществу. 
Есть миллионы зрителей и слушателей, с которыми, убежден, я могу найти 
контакт именно в своем жанре авторской песни, которым почти не занимаются 
другие художники.”

3. Az ismertség az azonosságtudat harmadik pillére. A pletykák hatására szinte ez 
is elvész, ettől is megfosztják. Még azok is kételkednek a jelenlétében, akik a zsúfolt 
célforgalmú taxikban együtt utaznak vele, s „löknek, furakodnak térdére ülnek”. Egy 
ilyen, az orosz viszonyokra ma is jellemzően komplex kép azt a szemantikai jelentést 
fedi, hogy Viszockij a nem elithez tartozó, agyonhajszolt egyszerű emberek között élt, 
s ezért fájt, hogy a manipulációnak hitelt adva sorstársai nem hisznek a saját szemük
nek sem.

4. A barátság a negyedik pillér, amely oldaláról szintén elindult a hitelvesztő kam
pány ellene. A barátság az azonosságtudat egyik támasza. Első lépésben azt terjesztet
ték hát róla, hogy börtönviselt, sőt azt is tudni vélték, hogy Magadanban ült. Majd to
vább színezve, pontos nacionáléval is szolgáltak: Ványa nevű polgárháborús rabtársá
tól hallották, hogy régi cimboraként hívta őt Viszockij magához Párizsba, mert mégsem 
érzi jól magát idegen földön. Elemeiben abszolút hiteles hírnek látszó állítás volt ez is.

5. A jellemesség, a gerincese# az ötödik pillér. Ennek megkérdőjelezése a hitel
rontás következő módja. Még önmagával sem következetes - terjesztették Viszockijról. 
Persze, most már könyörögné magát vissza Franciaországból, hadd élhessen megint 
szovjet földön. Az ötödik strófa közepén kezdődik a vádak cáfolata, amely majd a két 
utolsó versszak témaismétléseivel fokozatosan erősödik a végső kinyilatkoztatásig:

„Ne izguljatok, mert el se mentem, 
s nem is fogok - ne is reméljétek.”

A két utolsó versszak képi halmozása tiltakozás a vádak ellen, egyben felfedése a 
manipulációs szándéknak: „Bárhogy akarjátok, nem szabadultok tőlem.”

A dal retoricitását tekintve két domináns gondolati alakzat kapcsolódik egybe. Az 
öt hamis érvelés egymásutánja az öt első strófában retorikai szempontból halmozást 
eredményez. Ezek az állítások az Oroszhon szóból sugárzó pozitív emotív tartalom 
ellentéteként egyre fokozódó negatív jelentést hordoznak. Vagyis a halmozás gradáci- 
óba, fokozásba megy át. A feszültség oldása, a hamis állítások cáfolata a két és fél utolsó 
versszak - egy strófányi lezárás e felfokozott feszültség arányában kevés is lenne - 
bizonyságtétel a maradás mellett, s direkt üzenet a hatalomnak: „Itt maradok élőtilta-
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közösként”. (Vö. az alkazatokról Gáspári 1996, Gáspári 2001, Szabó-Szörényi 1988, 
a szóképekről Fónagy 1999, Tolcsvai Nagy 1996, Szathmári 2001, Kemény 2002.) Mind 
a hazaszeretet, a nemzeti identitás megvallása, mind az ezt cáfolni akaró hamis vádak 
körülírással, indirekt módon jelennek meg. Tartalmi üzenetük képekben még inkább 
plasztikus, több asszociációt ébreszteni képes, mintha direkt kinyilatkoztatás lenne 
bármelyik oldalon. A képi világ épp meghatározatlan tárgyiasságában tölti be az iro
dalmi szövegben azt a szerepet, hogy a befogadó horizontján megélt, s így megérthető 
szemantikai mezőket hozzon mozgásba. Finom, árnyalatnyi eltérésekben érezhető ez 
a dinamikus folyamatjelleg a két magyar fordításban is. Nézzük előbb a vers szeman
tikai szerkezetét:

Rágalmak

„Oroszhon” - 
hazaszeretet

„ Oroszhon ” - 
hazaszeretet

„a Champs-Élysées-n 
mulatom magam.”

„írjon a versailles-i palotánál, 
költse csak ott ócska dalait.”

„Ez nem az. Az elment. 
El biz a!”

„Gyere Vány a, unalmas min
den, meg bús!”

„S: kértem engedélyt 
a visszaútra, 
alázkodva, pitizve -piha!”

„Zabrálhatja, lesz Diadalíve, 
És a Renault gyár is arra van.”

„Na, csak nyugi, innen el se mentem, 
S nem is megyek, bármit is reméltek.”

Milyen funkciót tölt be a nyelvi forma Viszockij költészetében? Az Elhagytam 
Oroszhont olvasva hihető a kultúrakutató eszmetörténészek elmélete, hogy az ember 
önmaga számára mindig idegen világban él, s a nyelvi jelekkel, szimbólumokkal saját
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szabad világát akarja megteremteni (vö. Török 2000, Hankiss 2002: 33-52). Viszockij 
ilyen idegen világnak érezte saját kora társadalmi viszonyait, de népéhez elnyomatott- 
sága közepette is hűséges akart maradni. Sajátos nyelvi stílusával és bátran vállalt életfor
májával önálló, szabad világot teremtett maga körül. Ebben is hasonlított első magyar 
tolmácsolójához, kortársához, Ratkó Józsefhez (vö. Ratkóról: Kondor 1993, Márkus 
1994, Görömbei 1996, Jánosi 1999). A rétegnyelv, a szleng nála maga volt a tiltakozás 
egyik fajtája a normatív, sokszor ál-patetikus orosz nyelvhasználattal képviselt hivata
los hatalommal szemben. Ezért a szövegelemzést a nyelvnek ezen a szintjén a réteg
nyelvi képi jelentések felfejtésével érdemes folytatni.

A szleng mint sajátos világteremtő nyelvi forma
Vegyük sorra Viszockij dalszövegében az orosz rétegnyelvi kifejezéseket, a szlengből 
vett igei metaforákat, frazeologizmusokat, komplex szóképeket, s arra összpontosít
suk figyelmünket, miben jelent mást, esetleg újat ezekhez képest a két magyar szöveg
interpretáció. Az értelmezéshez fontos segítséget nyújt Fenyvesi István Magyarorszá
gon megjelent orosz-magyar szlengszótára (Fenyvesi 2001). Általánosságban megál
lapítható, hogy a szleng a beszélt nyelv metaforikus alakzata, amelynek képi megjelenítő 
ereje mellett érzelemkifejező és expresszív hatása a legfőbb stílustulajdonsága. A vi
zuális és auditív észlelését egyszerre mozgósítja a befogadóban, s mindig а копа jel
lemzően valamilyen aktuális abszurditást, primitivizálást is hordoz (vö. Péter 1991, Kis 
1997, Jelisztratov 1998):

„Ходят в соплях”, szó szerint „taknyosan járnak ” körülíró metafora. Ratkó is így 
használja fordításában a lányok elkeseredésének kifejezésére. Dudás a szóképi lehető
ség helyett a jeltartalmat közvetlenül adja vissza a „könnyeznek” szóval.

А „свои семечки сею” „magvaimat vetem el” értelmezéséről már szóltunk. Ratkó 
a költői hitvallásra összpontosítva értelmezi, amikor metaforának tekintve másik me
taforával helyettesíti: „dalaim szórom szét". Dudás itt nagyon is a testi valóságot látja 
a metaforában, s így is adja vissza „magvaim szórom szét”.

„Вякнул” (вякать/вякнуть) szubkultúrában „beszél, dumál". Itt Ratkó a népnyel
vi „ágál” szót használja. Dudás pontosan megfelelteti az eredeti stílustartalmat a ma
gyar „makogott” szóval.

„Умотал” (уматывать/умотать) magyarul „elmegy, elhúz”. Mindkét fordítás he
lyes stílustulajdonítású megfelelőt választott:,.felszívódott”, illetve „elhordta magát".

„Юлил” „sürög-forog, forgolódik, rpvaszkodik”. A három orosz ige egymást erő
sítő halmozás „унижался, юлил, умолял...”, azaz „alázkodtam, ravaszkodtam, könyö
rögtem ”. Egyik fordítás sem követi a szófaji halmozás stíluslehetőségét, de végül is 
Ratkó közelítette meg a szemantikai szintet jobban. A „piha!” indulatszó jóllehet ma 
már alig érthető, régiesen hangzik: „alázkodva, pitizve - piha! ”. Dudás kissé pateti- 
kus felhangot visz a „kegyekért sürögtem, epedtem” fordítási megoldásba. Az „eped- 
tem” emotivilása más tartalmú, mint amit az eredeti szövegkontextus hordoz.

„Ерунда” „értelmetlenség, zagyvaság, hülyeség ”. Ez már annyira köznyelvi kifeje
zés, hogy a szlengszótár fel se veszi, a kétnyelvű akadémiai is csak ‘bizalmas ’ meg
jegyzéssel látja el. A „zagyvaság, ostobaság" fordítás mindkét esetben helyes.

„Забирай” „gyújtsd be, vedd el", jelentése az orosz szlengben „nagyon örül vala
minek”. Ratkónál ez a versszak hiányzik. Dudás ,babrálhatja" igéje - bár hangzásá-
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ban csábító a magyar megoldás - fordítási tévedés. Más jelentésű a magyarban ez a 
szó: jogtalanul elvesz, ellop” (vö. Pusztai 2003, Kiss 1998). Itt inkább a „habzsolhat
ja ” vagy az adott szituációt leíró más szószerkezet, pl. „nézheti orrvérzésig (a Diadal
ívet) ” vagy az „elájulhat tőle ” felelne meg .

„Налетай” „repülj rá” orosz igei metafora sem szó szerint értendő. A szlengben 
orosz jelentése „nyomás! mozgás! ” A magyar fordítás e helyen csak tartalmi érintke
zéssel köthető az eredetihez pl. a „ki ne hagyd” társalgási fordulattal vagy mint Du
dásnál kissé leegyszerűsítve: „arra van” .

„Бред” vagy „бредятина” annyit jelent: „agyrém, képtelenség, badarság, kitalá- 
ció”. Ratkó szelídítve „mesének” fordítja, de előtte a „meghalok a röhögéstől” stílus
tartalmával ellensúlyozza, visszahozza az orosz szlegfordulat erejét. Dudás pontosan 
követi a stiléma megjelenését.

„Не волнуйтесь” „ne izguljatok”. Az oroszba semleges stílustulajdonítású szó, 
melyet Ratkó is így fordít. Dudás kiváló megoldás a „nyugi”. Jól illeszkedik az egész 
vers tónusához, mintegy az utolsó sorokban felerősítve azt (vö. Pusztai 2003, Kiss 1998).

A fordítások nyelvi stíluselemeit számbavéve megállapíthatjuk, hogy ha a szöveg
szemantika mélyebb rétegeit nem is ismerné a nyelvtanuló, önmagában az is motivál
ná az elolvasásra, ami a szokványos nyelvkönyvekkel szemben a mai fiatalok érdeklő
dését kiváltja: „Jó laza szövege van ennek a Visz.ockijnak”.

Fordításokban rögzült világlátások
Az kulturális és nemzeti azonosságtudat közvetett kifejezésének vizsgálatakor a Ratkó- 
féle címben és az első sorban ismétlődő kulcsszó, а Расея „ Oroszhon ” szóalak stílus
tartalmából indultunk ki. E szó stílustulajdonításában az orosz ember számára imma
nensen ott van a hazaszeretet, a hazához való hűség is. Fontossága miatt nem hallgat
hatjuk el, hogy Ratkó fordításában a címtől kezdődve jobban átsüt - s nem véletlenül 
- ez a szemantikai szövegtartalom. Ratkó ugyanis saját költői világába illesztette be 
ezt a fordítást is a többi általa fordított Viszockij-verssel együtt (vö. Cs. Jónás 2003, 
Cs. Jónás 2004). А XX. század 70-es éveiben a magyar irodalomtól, a magyar lírától a 
közéleti, politikus feladatvállalás, a morális elkötelezettség elválaszthatatlan volt. Ratkó 
ahhoz a költőcsoporthoz, a Hetekhez, tartozott, amely bátran vállalta népi indítatását, 
igazságkereső küzdelmeit, akár önfeláldozó módon is a morális értékek megváltását. 
Az általa teremtett, szabadságéhes, fájdalmait feloldó útkereséseiben mégsem tudott 
az „idegen világ” ellenében megoldást találni.

Ratkó József saját nemzeti elkötelezettsége szólal meg a versei többségéhez ha
sonlóan ebben a Viszockij-fordításban is. Tudatosnak tekinthető ezért nála a címben 
és az első sorában az Oroszhon szó használata. A költő közéleti felelősségvállalása 
magyarázza a „magvaimat vetem el” Ratkó-féle értelemzése: „dalaimat szórom szét”. 
A „karattyol, makog” jelentésű orosz szót e közéletiséghez kapcsolódóan, a „vitatko
zás” -kontextusba illően fordítja az „ágál”, vagyis „kötekedik, ellentmond” megfelel
tetéssel. Mint említettük, Ratkónál egyébként is hiányoznak azok a versszakok, ame
lyek a közéleti megnyilatkozás témájának fejlődési ívét más irányban megzavarhatták 
volna (vö. Péter 1991).

Dudás Sándor (1951-) szintén költő-műfordító. Fordítása a teljes szöveg birtoká
ban több tényismeretet közvetít az orosz valóságról, tatán kevesebbet az eszmerend-
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szeri mondandóból, ám ez csak az olvasásban „befejezett műalkotás” szintjén teljesít
heti funkcióit, (vö. Kulcsár Szabó 2000). Talán nála lábjegyzetben szükséges lett vol
na egy-két segítő megjegyzés: Presznának Moszkva egy kerületét nevezik, Magadan 
Szibéria távol-keleti részén egy kikötőváros, ahol sok ezer orosz is raboskodott. Du
dás fordítása szövegkövető, árnyalatnyilag sem tolódik el a költői közéletiség felé, mint 
Ratkónál. Bátran használja a magyar szleng mai fordulatait, Viszockij stílusa és szö
vege szubkulturális elemeit pontosan ülteti át.

Miért fontos ez a Viszockij-vers, s miért tanulságos a magyar fordítások összeveté
se? Az azonosságkeresés minden korosztálynak, de napjainkban a fiataloknak különö
sen fontos. Viszockij 32 évesen írta ezt a dalt. Abban a sajátos helyzetben volt, hogy a 
tilalmak ellenére mehetett volna talán külföldre, a híres francia színésznő-feleségre való 
tekintettel talán nem tudták volna megakadályozni, még jól is jött volna a lejáratásá
hoz odahaza, a Szovjetunióban. Mégis maradt, s így vált kora máig híres és elismert 
szószólójává. A mai hasonló korúak korosztálya még épp csak a pályája elején jár alig- 
egzisztenciával, ám külföld felé nyitott lehetőségekkel. Minthogy ezt a lépést már nem 
„tilalmakat szegve” lehet csak megtenni, realitásként vetődik fel sokakban, a nyelvi 
kötődésen túl mit hagy idehaza, ha külfölön tervezi az életét? Az azonosságtudat sa
rokköveit, a szerelmet, a hivatást, az. ismertséget, a barátot, a hitelességet ugyanúgy 
megtalálja-e külföldön, s ha nem, elég-e, képletesen értve, egy-egy Champs Élysées- 
vel, egy Diadalívvel, egy Renault gyárral pótolni mindezt?

Kérdések, amelyeket Viszockij Elhagytam Oroszhont című verse, s magyar fordí
tásai segítenek a nyelv képi eszközeivel megfogalmazni, s sugalmazni a válaszbeli al
ternatívákat életünk döntéseihez. Ez az irodalom feladta. „Kövekből, intézményekből, 
szimbólumokból a szabadság, a méltóság és az értelem világát fölépíteni egy olyan uni
verzumban, amelyben lehet, hogy nincs szabadság, nincs méltóság és nincs értelem: 
ez a nagy emberi kaland” - írja Hankiss Elemér (Hankiss 2002:1). Saját belső szabad 
világunk megteremtésének apró részeként fontos, hogy nyelvtanulás, szövegértés gya
korlása közben az idegen nyelvi szimbólumokba zárt gondolatokra is felhívjuk a fi
gyelmet alkalmanként - ahogy erre példát próbáltunk mutatni - az eredeti szöveg és a 
célnyelvi fordítások összevetésében.
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