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EGY àSZENTIVçN°JI
çLOMÊ-FORDíTçS

 

William Shakespeare: SzentivÀn¢ji Àlom
FordÁtotta NÀdasdy çdÀm
Ikon, 1995. 207 oldal, 498 Ft

àA fordÁtÀs hÀlÀtlan mesters¢g, ¢s a
tapasztalÀs megtanÁtott arra, hogy a
magyar kritikÀtÂl kev¢s b´lcsess¢get
vÀrhatok.Ê

(Babits MihÀly)

NÀdasdy çdÀm SZENTIVçN°JI çLOM-fordÁtÀsa
àÃj fordÁtÀsÊ, ahogy ezt a k´tet k¡lsû cÁmlapja
hirdeti. Nem a mÃl¢kony idû- vagy sorrendi
àÃjÊ-sÀgrÂl van itt szÂ, hanem arrÂl, amit NÀ-
dasdy mÀr munka k´zben is, majd a sz´veg
elk¢sz¡lte utÀn, hÁrlapi interjÃban, kis mü-
helytanulmÀnyban, a Shakespeare-bizottsÀg
vita¡l¢s¢n, a RÀdiÂban tartott kerekasztal-be-
sz¢lget¢sen, szÁnhÀzi müsorf¡zetben ¢s a k´-
tetben k´z´lt, legt´bb id¢zetem forrÀsÀul
szolgÀlÂ utÂszavÀban ism¢telten, f¢lre¢rthe-
tetlen¡l hangoztatott, hogy az û fordÁtÀsa
àArany JÀnos klasszikus Àt¡ltet¢s¢Ê-tûl àf¡ggetle-
n¡l, k´zvetlen¡l az angol eredetibûl k¢sz¡lt, ¢s csak
egy-k¢t ponton ä ¢s ott is inkÀbb v¢letlen¡l ä vÀg
egybe Arany fordÁtÀsÀvalÊ. M¢gis tÁz sort szentel
annak, hogy mi¢rt tartotta meg a cÁmet, àmely
Arany JÀnos talÀlmÀnya ¢s szellemi tulajdonaÊ, s
amelyet, ha àn¢mi t¢pelûd¢s utÀnÊ is, Àtvett, àhi-
szen magyarul mindenki Ágy ismeri a darabotÊ. A
cÁm persze nemcsak talÀlmÀnya ¢s szellemi
tulajdona Aranynak, hanem olyan telitalÀlata
is, amilyen müfordÁtÀsban csak ritkÀn adÂdÂ
v¢gleges megoldÀs, ¢s Arany szellemi magÀn-
tulajdonÀbÂl mÀr r¢gen k´ztulajdonba ment
Àt; ¢s mert pÂtolni csak valami rosszabbal le-
hetne, minden Ãj fordÁtÂ jogosult, sût k´teles
Àtvenni. T¢pelûd¢s n¢lk¡l. Azt is alaposan
megindokolja NÀdasdy, mi¢rt ûrizte meg a
Puck nevet (Pukk alakban); mert v¢g¡l is a
figura àannyira k´zismert ezen a n¢venÊ. A àl¢gi
semmiÊ (= àairy nothingÊ, V. 16.) egyike azon
kev¢s helynek, ahol àaz Arany¢val azonos meg-
oldÀstÊ vÀlasztotta; ànemigen lehet e szÂkapcso-
latot mÀsk¢pp fordÁtaniÊ. S v¢g¡l Puck-Pukk
zÀrszavÀnak elsû sora (egy, egyetlenegy teljes
sor a t´bb mint k¢tezer-egyszÀz sornyi sz´-
vegben) az, amit Àtvett AranytÂl, àha tetszik,
tisztelg¢sbûl, ha tetszik, mert nem tudtam mÀst
kitalÀlniÊ.

Az ember eltünûdhet: mi ez? Indokolatlan
mentegetûz¢s? ¹nigazolÀsi k¢nyszer? ¹n-
vÀdemel¢s ¢s ´nfelment¢s? A filolÂgusi tisz-
tess¢g ritka, gy´ny´rü p¢ldÀja? A szellemi tu-
lajdon dics¢retes ¢s k´telezû tisztelet¢nek
v¢gletess¢ fajulÀsa? A müv¢szi erk´lcsi ¢rz¢k
tÃlteng¢se? Az er¢ny mÀr-mÀr bün´s hajszo-
lÀsa? Arany ä mÀs vonatkozÀsban mondott ä
szavaival: à¢rdem, mi hibÀvÀ leszÊ? A f¢l kez¡n-
k´n megszÀmolhatÂ Àtv¢telek indokolÀsÀban
megmutatkozÂ g´rcs´s igyekezetn¢l is Àrul-
kodÂbb az, hogy az utÂszÂ minden lapjÀn
elûfordul Arany neve, legalÀbb egyszer;
mintha m¢giscsak û volna a megker¡lhetet-
len viszonyÁtÀsi pont, akÀrmirûl besz¢l is NÀ-
dasdy: fordÁtÀsa ä mÀrmint a sajÀt fordÁtÀsa
ä nyelv¢rûl, versel¢s¢rûl, szÁnpadszerüs¢g¢-
rûl, a mesteremberek nev¢rûl, tÀrsadalmi ho-
vatartozÀsukrÂl, egymÀs k´zti ¢rintkez¢s¡k
nyelvi formÀirÂl stb. Egy olyan fordÁtÀssal
kapcsolatban, amely a fordÁtÂ egy¢rtelmüen,
szinte harcosan meghirdetett szÀnd¢ka sze-
rint, s ami fontosabb: valÂban is teljesen f¡g-
getlen az Arany¢tÂl. NyilvÀnvalÂ, hogy NÀ-
dasdynak Arany-komplexusa van, amitûl sza-
badulni igyekszik, de csak annÀl inkÀbb rabja
lesz. ögy fest a dolog, mintha tÃl akarna jÀr-
ni azoknak az esz¢n, akik esetleg csapdÀt Àl-
lÁthatnÀnak neki, s hogy ezt megelûzze ¢s ki-
v¢dje, maga ÀllÁtja fel azt a csapdÀt, amelyet
Ágy mÀr gyerekjÀt¢k (volna) kiker¡lni. AztÀn
ä t¢vedhetetlen biztonsÀggal beles¢tÀl.

Az Arany-fordÁtÀs, annak a nagy k´ltû
nimbuszÀval sÃlyosbÁtott klasszikus rangja,
Ãgy lÀtszik, terhes hagyat¢k, stÁlszerüen
Arannyal szÂlva: àÀtkos, nyomasztÂ terehÊ, leg-
alÀbbis Ãjabban, ¢s nemcsak NÀdasdynak.
Aki a maga SZENTIVçN°JI çLOM-vÀltozatÀt el-
k¢szÁti, k´teless¢g¢nek ¢rzi, hogy tisztÀzza vi-
szonyÀt ezzel a hagyat¢kkal. àSzents¢gt´r¢sre
vÀllalkoztam, ami rem¢lem nem mentegetûz¢sre,
csak indokolÀsra szorul. LefordÁtottam a Szent-
ivÀn¢ji Àlmot, hogy megrendezhessem. Igen! A k¢t
dolog ´sszef¡gg.Ê így indÁtja ÃtjÀra Emûd
Gy´rgy 1984-ben Gyûrben szÁnre vitt fordÁ-
tÀsÀnak kinyomtatott sz´veg¢t, ¢s àszeretettel ¢s
tagadhatatlan szorongÀssalÊ nyÃjtja Àt àa szÁn¢-
szeknek ¢s a gyûri k´z´ns¢gnekÊ. Tr¢fÀsan pro-
vokatÁv szavaiban, de hiteles szorongÀsÀban
is a darab E´rsi-f¢le, 1980-as ÀtdolgozÀsa k´-
r¡l kirobbant vita eml¢ke ¢s szÂkincse kÁs¢rt.
Eszemben sincs e vita alighanem m¢g k´ny-
nyen felszÁthatÂ parazsÀt a hamu alÂl kiko-



torni; ha m¢gis utalok rÀ, csak az¢rt, mert
szolgÀlt bizonyos tanulsÀgokkal, amelyek
fogÂdzÂul kÁnÀlkoznak most is, amikor a
SZENTIVçN°JI çLOM legÃjabb magyar vÀltoza-
tÀrÂl Árok. A vitÀban r¢szt vevû Koltai TamÀs-
tÂl id¢zem: àJellemzû, hogy a dilemma Ãgy vetû-
dik fel: szabad-e Aranyt ÀtjavÁtani, s nem Ãgy, hogy
sz¡ks¢ges-e.Ê

TudathasadÀsos Àllapot a fordÁtÂ¢: olyas-
mit müvel a gyakorlatban, amirûl elm¢letileg
tudnia kell, hogy lehetetlen. Ebbûl logikusan
k´vetkezik, hogy az àakkor m¢gis hogyanÊ
k¢rd¢s¢re k´zmegegyez¢ssel szentesÁtett vÀ-
lasz nincs, ¢s hogy a teljes eg¢sz¢ben t´k¢le-
tes, egyed¡l lehets¢ges, el¢v¡lhetetlen¡l v¢g-
¢rv¢nyes fordÁtÀs hiÃ ÀbrÀnd. Minden for-
dÁtÀs csak àfordÁtÀsi stÀdiumÊ, hogy Arany-
nak egy konkr¢t esetben hasznÀlt talÀlÂ kife-
jez¢s¢t ÀltalÀnosÁtsam. E tekintetben nem ki-
v¢tel a klasszikus rangra emelkedett sz´veg
sem, ¢s ¢ppen ezzel van a legt´bb gond, ami-
kor rendeltet¢s¢t egyre kev¢sb¢ tudja bet´l-
teni, s felmer¡l a k¢rd¢s, hogy mit lehet ¢s
kell vele csinÀlni. KijavÁtani, pontosabban: Ãj-
ra meg Ãjra javÁtgatni, folyamatosan karban-
tartani, ezzel hosszabbÁtgatni ¢let- ¢s mü-
k´dûk¢pess¢g¢t? Vagy muzeÀlis darabk¢nt,
kegytÀrgyk¢nt megûrz¢sre Àtadni az iroda-
lomt´rt¢netnek, ¢s Ãj fordÁtÀssal pÂtolni? El-
vileg mindk¢t ÀllÀspont v¢dhetû ¢s tÀmadha-
tÂ, ¢s a gyarkolatban is talÀlunk p¢ldÀt mind-
k¢t megoldÀsra.

Amikor az elsû teljes magyar Shakespeare-
kiadÀs ¡gy¢t mec¢nÀsk¢nt d´ntûen elûmoz-
dÁtÂ Tomori AnasztÀz megpendÁtette, hogy
àCoriolÀn, J. Caesar ¢s LearÊ (talÀn kegyelet-
bûl Petûfi ¢s V´r´smarty irÀnt) àf´lv¢tethet-
n¢nek n¢mi Àttekint¢s ¢s pÂtlÀs mellett kiadÀsunk-
baÊ, Arany ezt vÀlaszolta: àCoriolan ¢s Caesar
nem pusztÀn kegyeletbûl is f´lvehetûk. Coriolan
sok erûvel, Caesar gy´ny´rü nyelven ¢s jambusok-
ban van fordÁtva, aminût csak V´r´smarty tudott
Árni. Lehetnek hibÀk, rosszul ¢rtett helyek, amiket
egy tollvonÀs helyre igazÁtna. [...] Lear-t nem ol-
vastam, de aszerint, amit rÂla hallok, ez mÀr gy´n-
ge fordÁtÀs. Alkalmasint eg¢szen Ãj fordÁtÀst sz¡k-
s¢gel.Ê Tudjuk, nemcsak a CORIOLANUS ¢s a
JULIUS CAESAR, hanem a LEAR is beker¡lt az
elsû s azÂta minden teljes magyar Shakes-
peare-be, Arany àbÀrsonyos k¢zzelÊ v¢gzett ap-
rÂ javÁtÀsaival. Hogy szabad-e, illik-e, nem
kegyelets¢rt¢s-e vagy ¢ppen szents¢gt´r¢s

ilyet csinÀlni, biztosan fel sem mer¡lt Arany-
ban, mint ahogy akkor sem, amikor V´r´s-
marty LEAR-j¢t, m¢g lÀtatlanban, mÀsok, leg-
inkÀbb talÀn Gyulai szÂbeli v¢lem¢nye alap-
jÀn k¢sz lett volna Ãj fordÁtÀssal pÂtolni. De
az sem igen jutott esz¢be, hogy a Petûfi- ¢s
V´r´smarty-sz´vegek javÁtÀsÀval nagyon ve-
szedelmes precedenst szolgÀltatott. Mert a vi-
tathatatlanul sz¡ks¢gesnek ¢s ettûl mÀr jo-
gosnak is lÀtszÂ tollvonÀsnyi igazÁtÀs csak az
elsû l¢p¢s azon az Ãton, amely az egyre vitat-
hatÂbb javÁtÀsokon, a sz´veget jelleg¢ben, l¢-
nyeg¢ben megvÀltoztatÂ, olykor v¢dhetetle-
n¡l ´nk¢nyes, sût durva beavatkozÀsokon Àt
odÀig vezethet, ahol mÀr nemigen tudjuk el-
d´nteni, ez a fordÁtÀs az a fordÁtÀs-e m¢g, ¢s
hogy kinek a munkÀjÀval is van dolgunk: az
ÀtdolgozÂ¢val-e vagy az alapsz´veget szolgÀl-
tatÂ àeredetiÊ fordÁtÂ¢val. Jellemzûnek ¢r-
zem, ahogy E´rsi SZENTIVçN°JI çLOM-vÀlto-
zata nyomtatÀsban megjelent: a k¡lsû cÁmla-
pon àArany JÀnos fordÁtÀsa alapjÀnÊ ¢s àçtdol-
gozta: E´rsi IstvÀnÊ; az elûz¢klap verzÂjÀn a
k¡lsû cÁmlapon is felt¡ntetett n¢gy mÀsik
Shakespeare-darab tÀrsasÀgÀban, az Arany-
elûzm¢ny felt¡ntet¢se n¢lk¡l, E¹RSI ISTVçN

FORDíTçSAI k´z´tt, a belsû cÁmlapon viszont
Shakespeare nev¢n ¢s a cÁmen kÁv¡l csak ez
van: àArany JÀnos fordÁtÀsÀnak alapjÀnÊ; E´rsi
neve nem szerepel, sem fordÁtÂk¢nt, sem Àt-
dolgozÂk¢nt. M¢g jellemzûbb, hogy a maga
vÀllalkozÀsÀt ironikusan szents¢gt´rûnek mi-
nûsÁtû Emûd Gy´rgy is k´teless¢g¢nek ¢rzi
Arany¢tÂl f¡ggetlen, ´nÀllÂ munkÀnak te-
kinthetû SZENTIVçN°JI çLOM-sz´veg¢t Ãgy
minûsÁteni, mint amit û fordÁtott ugyan, de
àArany JÀnos nyomÀnÊ; vagy az, ahogy az
ugyancsak a maga ÃtjÀt jÀrÂ CsÀnyi JÀnos
(1995) fizeti meg az Arany-fantomnak, Ãgy
lÀtszik, k´telezûen jÀrÂ adÂt: àFordÁtotta: CsÀnyi
JÀnos. A fordÁtÀs figyelembe vette Arany JÀnos azo-
nos cÁmü munkÀjÀt.Ê

àK¢ts¢gtelen¡l szerencs¢sebb ÃjrafordÁtani egy
drÀmÀt, mint ÏkijavÁtaniÎ a megl¢vû fordÁtÀstÊ ä
mondta az E´rsi-vitÀban a mÀr id¢zett Koltai
TamÀs. Magam is az ÃjrafordÁtÀs hÁve va-
gyok; ezt tartom a minden tekintetben egy¢r-
telmüen tiszta megoldÀsnak az elvileg nehe-
zebben v¢dhetû ¢s a gyakorlatban felemÀsra
sikeredû ÀtdolgozÀssal szemben. °s ha az Ãj-
rafordÁtÂ fordÁtÂ a maga ments¢g¢re p¢ldÀ-
kat, t´rt¢nelmi elûzm¢nyeket keres, k´nnyen
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talÀlhat is. Nem tudom, hogy amikor 1899-
ben ZigÀny çrpÀd kiadta LEAR- ¢s HAMLET-
fordÁtÀsÀt, negyven-egyn¢hÀny ¢vvel V´r´s-
marty ¢s harmincvalahÀny ¢vvel Arany utÀn,
vagy amikor Telekes B¢la 1902-ben egy
Ãjabb magyar HAMLET-tel Àllt elû, voltak-e
bÀrmif¢le aggÀlyaik. Azzal viszont tisztÀban
kellett lenni¡k, hogy nagy elûd´k versenytÀr-
sak¢nt l¢ptek a porondra, s ezzel olyan koc-
kÀzat terh¢t vÀllaltÀk, amelyhez k¢pest a ke-
gyelets¢rt¢s, a szents¢gt´r¢s esetleg felmer¡-
lû vÀdjÀnak sÃlya eleny¢szû.

Kiss ZsuzsÀnna, akinek itt k´sz´n´m meg,
hogy k¢sz¡lû doktori disszertÀciÂjÀnak k¢z-
iratÀba beletekinthettem, ezt Árja, P. KÀdÀr
JolÀnra hivatkozva: àZigÀny çrpÀd Shakes-
peare-fordÁtÀsai a Ïr¢gi fordÁtÂk elleni hadjÀratÎ
l¢gk´r¢ben sz¡lettek. A Nemzeti SzÁnhÀz tizenkilen-
cedik szÀzad v¢gi igazgatÂja, SomlÂ SÀndor ugyan
ellenzi a Ïminden Àron valÂ modernked¢stÎ, a ha-
gyomÀnnyal valÂ szembefordulÀst, Àm Ïa natura-
lista szÁn¢szek nem tudjÀk megtanulni ¢s elmondani
a csiszoltabb, vÀlaszt¢kosabb, emelkedettebb besz¢-
det, s nagyon szomjÃhozzÀk az Ãj pesti Shakes-
peare-tÎ. [...] ÏNem talÀljÀk ¢rdemesnek megtanul-
ni a sz´veget, felcser¢lik a szavakat, nem ¡gyelnek
¢kez¢sre, k´zpontozÀsra, elhagyjÀk, kifordÁtjÀk a rÁ-
meket, m¢g r´gt´n´znek is.Î Vagy ha a szÁn¢szek
esetleg jÂk, akkor a sajtÂ erûteljesen s¡rgeti Ïaz iga-
zi Shakespeare-tÎ.Ê

A SZENTIVçN°JI çLOM Ãjabb magyar vÀl-
tozatai mind szÁnhÀzi megrendel¢sre k¢sz¡l-
tek. (àValÂjÀban csaknem annyi fordÁtÀsra lenne
sz¡ks¢g, ahÀny Ãj rendezûi koncepciÂ sz¡letikÊ ä
id¢zem Koltai TamÀs nekem kicsit mer¢sznek
tünû kijelent¢s¢t.) E´rsit 1980-ban çcs JÀnos
k¢rte fel àaz Arany-f¢le klasszikus SZENTIVçN°JI

çLOM-fordÁtÀsÊ modernizÀlÀsÀra; GothÀr P¢ter,
sajÀt rendezûi koncepciÂja jegy¢ben, àkifeje-
zetten Ãj, mai magyar nyelvü sz´vegetÊ k¢rt NÀ-
dasdytÂl, aki ezt mondja: àEz egybevÀgott el-
k¢pzel¢semmel, hogy ne a nagy elûd´t dolgozzam Àt,
hanem friss f¡llel, mai nyelv¢rz¢kemre tÀmaszkod-
va fordÁtsak.Ê NÀdasdy maga m´g´tt tudhatja
a klasszikus angol k´ltû-fordÁtÂk elûkelû ¢s
n¢pes csapatÀt; ûk mind a sajÀt kortÀrsaikra
gondolva fordÁtottak, az akkori àmaiÊ angol
nyelvre, olyan v¢gletes szabadsÀggal, amitûl
nek¡nk, sokkal szigorÃbb hagyomÀnyon ne-
velûd´tt magyaroknak n¢ha a l¢legzet¡nk is
elÀll. Id¢zhetn¢m ûket, de ¢n itt ¢s most in-
kÀbb Babitsot id¢zem, mert ellenÀllhatatla-

nul csÀbÁt, amit GÀrdonyi Dante-fordÁtÀsÀrÂl
mondott: àEgy modern magyar Dante: de Dante
nem volt sem modern, sem magyar.Ê Ezt id¢zem,
az¢rt is, mert az a gyanÃm, hogy a àkifejezetten
Ãj, mai magyar nyelvü sz´vegÊ-gel kapcsolatban
NÀdasdynak is tÀmadtak aggÀlyai, hiszen ha
àm¢rt¢kkelÊ is, de àadagoltÊ bizonyos àirodalmi-
as, sût enyh¢n elavult kifejez¢seket, pl. s, ily, oly,
e, mÀtka, j´jjÊ stb., bÀr ker¡lte az olyanokat,
amilyeneket û maga egy¢bk¢nt sohasem
hasznÀlna. Nagyon szellemesen fejtegeti,
hogy az û nyelvhasznÀlata àparadox mÂdon, jÂ-
val konzervatÁvabb, ÏmainstreamÎ-ebb kellett le-
gyen, mint Arany¢, aki m¢g dÃskÀlhatott az alak-
vÀltozatokban. [...] Az azÂta v¢gbement standardi-
zÀciÂ leszükÁtette a retorikai mozgÀsteret, minthogy
az alakvÀltozatok tÃlnyomÂ r¢sz¢t valamilyen nem
semleges ä r¢gies, n¢pies stb. ä stÁlus¢rt¢kkel terhelte
meg. MÀrpedig ¢n tÃlnyomÂr¢szt semleges sz´veget
kÁvÀntam k¢szÁteni, minthogy az eredeti is tÃlnyo-
mÂr¢szt azÊ. Nem mern¢k vele mint elm¢leti-
leg is kivÀlÂan k¢pzett nyelv¢sszel nyelv¢szeti
vitÀba keveredni, de azt k¢tlem, hogy neki
mint gyakorlÂ k´ltûnek a semleges sz´veg
lehetne a fordÁtÂi eszm¢nye, vagy hogy a
shakespeare-i eredeti az, ha csak àtÃlnyomÂ-
r¢sztÊ is. Sz´veg¢t az Arany¢val ¢s a Shakes-
peare-¢vel ´sszevetni ´nk¢nt kÁnÀlkozÂ, sok-
szor elker¡lhetetlen feladata a bÁrÀlÂnak, de azt
hiszem, ez nem lehet el¢g. NÀdasdyt leginkÀbb
NÀdasdyval kell szembesÁteni, fordÁtÂi prog-
ramjÀt fordÁtÂi gyakorlatÀval, s nem azt kell
n¢zni, hogy Aranyhoz vagy Shakespeare-hez,
hanem hogy ´nmagÀhoz hü-e, ¢s hogy ez a
hüs¢g ä vagy hütlens¢g ä mit eredm¢nyez.

N¢hÀny p¢lda, mind a IV. felvonÀs 1. szÁ-
n¢nek az elej¢rûl. MÀr a legelsû soron fenn-
akadok. àJ´jj, tagjaid e virÀg-Àgyra tedd leÊ ä
mondja TitÀnia, olyan nyelven, amely nem
àmai magyarÊ-nak hangzik, hanem k¢ny-
szeredetten k´r¡lm¢nyesnek, s ez akkor is
tarthatatlan, ha jÂindulatÃan felt¢telezem,
hogy NÀdasdy itt tudatosan, a kegyetlen¡l
groteszk helyzet hangulatÀnak ¢rz¢keltet¢s¢-
re hasznÀl tÃlzÂan keresett, nyakatekert kife-
jez¢smÂdot, amire egy¢bk¢nt az angol sz´veg
(àCome sit thee down upon this flowery bedÊ) nem
jogosÁtja fel. A 10ä17. sor t´bb p¢ldÀt is kÁnÀl,
jÂt is, rosszat is. àM´szjû PÂkhÀlÂ, kedves Ãr, ra-
gadja meg a fegyvereit ¢s lûj´n nekem egy v´r´s
csÁpûjü nagy m¢het a bogÀncskÂrÂ tetej¢n; ¢s, ked-
ves M´szjû, hozza el annak a m¢zesgyomrÀt. De ne
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t´rje magÀt tÃlzottan ezzel az akciÂval, M´szjû; ja
¢s M´szjû, vigyÀzzon, hogy a m¢zesgyomor ki ne
fakadjon; nem venn¢m a szÁvemre, hogy beleful-
ladjon a m¢zbe, szinyÂre.Ê A megszokott ¢let-
helyzet¢bûl kiz´kkentett ember megszokott
besz¢dhelyzet¢bûl ¢s nyelvhasznÀlatÀbÂl is ki-
z´kken; hol f´l´tte, hol alatta jÀr ´nmagÀnak,
viselked¢sben, besz¢dben egyarÀnt. Tompor
parancsolgat a szolgÀlatÀra rendelt t¡nd¢-
reknek, n¢ha leereszkedûen, de n¢ha meg-
alÀzkodÂan udvarias vel¡k; k´r¡lm¢nyes,
fontoskodÂ locsogÀsÀt nemcsak ¢lvezi, de biz-
tosan megfelelûnek is ¢rzi szerep¢hez, amely-
be belecs´ppent, s amelyet nem ¢rt. JÂl ¢r-
v¢nyes¡l ez NÀdasdy fordÁtÀsÀban is, van
azonban n¢hÀny zavarÂ mozzanat az id¢zett
sz´vegr¢szben. P¢ldÀul a àragadja meg fegyve-
reitÊ mai, de r¢gebbi magyar nyelven is rossz,
amit az sem ment, hogy az eredetiben (àget
your weapons in your handÊ), amelyet a magyar
fordÁtÀs nem is eg¢szen pontosan fed, valÂ-
ban fegyverekrûl van szÂ, t´bbes szÀmban.
Jobban hangzik: ragadjon fegyvert, fogjon
fegyvert, fogja a fegyver¢t, vagy: vegye a
fegyver¢t, ahogy AranynÀl is olvashatjuk. A
àv´r´s csÁpûjü nagy m¢hÊ (àa red-hipped humble-
beeÊ) AranynÀl: v´r´s combÃ poszm¢h, ami
az ¢n f¡lemnek sokkal jobban, mai magyar
nyelven is ¢pebbnek hangzik a NÀdasdy-f¢le
megoldÀsnÀl, s m¢g abban sem vagyok biztos,
hogy pontatlanabb. Tudom ¢n is, hogy a
àhipÊ csÁpût jelent, ¢s hogy a csÁpû ¢s a comb
nem eg¢szen ugyanaz; de a nyelv¢rz¢kem azt
sÃgja, hogy a magyarban csak embernek le-
het csÁpûje, az angol àhipÊ viszont emberre is,
Àllatra is hasznÀlhatÂ. Arany pontatlanabb-
nak lÀtszÂ fordÁtÀsa a nyelvhasznÀlat, a nyelv-
szokÀs felûl n¢zve felt¢tlen¡l jobb, de talÀn
m¢g szÂtÀrilag sem pontatlanabb, ¢s hason-
lÁthatatlanul jobban hangzik, mint a NÀdas-
dy¢, aki mondhatott volna àv´r´s potrohÃÊ-t is,
ami a mai magyar f¡lnek jobban hangzik, ¢s
szÂtÀrilag is elfogadhatÂ.

Az itt id¢zett sorokban engem leginkÀbb a
àm¢zesgyomorÊ zavar. A àhoney-bagÊ ä szak-
k´nyvbûl tudom ä m¢zhÂlyag, OrszÀgh an-
golämagyar szÂtÀrÀban: m¢zgyomor. Nem az
a k¢rd¢s, hogy m¢h¢szk´r´kben melyik az Àl-
talÀnosan elfogadott kifejez¢s, vagy hogy ¢l-e
bÀrmelyik is a k´znyelvben; m¢g csak az sem,
hogy a àm¢zesgyomorÊ nem NÀdasdy szÂalko-
tÀsa-e, ami ettûl m¢g jÂ is lehetne, bÀr nem
a àtÃlnyomÂr¢szt semlegesÊ nyelvet szolgÀlnÀ. De

mi, akik nem vagyunk m¢h¢szek vagy ento-
molÂgusok, vagyis a mai magyar nyelvet
hasznÀlÂk z´me, nem ¢rtj¡k, mirûl is besz¢l
Shakespeare, azaz NÀdasdy, ¢s akÀrmelyik
vÀltozatot olvasnÀnk vagy hallanÀnk a hÀrom
k´z¡l, mind kirÁna a sz´vegbûl, mind idege-
n¡l hatna. Kalandos spekulÀciÂk, gazdasÀg-
t´rt¢neti ¢rvek felvonultatÀsa n¢lk¡l is biztos-
ra vehetj¡k, hogy az Erzs¢bet-kor emberei-
nek bûvebb gyakorlati ismereteik voltak a
m¢h¢szetrûl ¢s a m¢hekrûl, mint nek¡nk, ¢s
Shakespeare nyugodtan emlegethette a àho-
ney-bagÊ-et, szÀmÁthatott rÀ, hogy n¢zûi meg-
¢rtik, a müveltek csakÃgy, mint a müveletle-
nek, ¢s a NÀdasdy szerint f¢lmüvelt mester-
emberek k´z¡l valÂ Tompor fogalom- ¢s szÂ-
kincs¢nek is szerves r¢sze lehetett, nem Ãgy,
mint a f¢lmüvelts¢g¢t jelzû, tudÀl¢kosan, de
pontatlanul hasznÀlt idegen szavak ¢s mücÁ-
mek. Arany, aki m¢h¢sz¡l talÀn nem tudott,
de magyarul annÀl inkÀbb, a k¢zirat tanÃsÀ-
ga szerint a àhoney-bagÊ mindk¢t elûfordulÀsi
hely¢n elûsz´r àm¢ztartÂÊ-val prÂbÀlkozott,
amirûl ¢reznie kellett, hogy rossz, mert a sÂ-
¢s cukortartÂ analÂgiÀjÀra valamilyen kis asz-
tali ed¢ny k¢pzet¢t kelti. çt is hÃzta, s Ágy ja-
vÁtotta a sz´veget: à...hozza ide nekem a limpes-
lompos m¢zet. De ne t´rje magÀt nagyon, mosziû;
¢s vigyÀzzon, mosziû, hogy a l¢pet se t´rje Àm el.Ê
A fordÁtÀs szÂtÀrilag pontatlan, ´nk¢nyes is,
k¡l´n´sen a àlimpes-lompos m¢zÊ, amit akÀr
blûdlinek is minûsÁthet¡nk, de kitünûen be-
leillik Tompor (azaz AranynÀl: Zuboly) mo-
dorosan ked¢lyeskedû stÁlusÀba, ¢s az eg¢sz
egy¡tt sokkal jobban hangzik akÀr Arany Àt-
hÃzott vÀltozatÀnÀl, akÀr NÀdasdy fordÁtÀsÀ-
nÀl, ¢s nemcsak 1864-ben hathatott hitelesen
akkori-mai magyar nyelvnek, hanem m¢g
ma is. °lû, nem pedig lombiknyelvnek.

MÀsk¢pp, de Ãjra csak a àmai magyar sz´-
vegÊ m¢rc¢j¢vel m¢rve zavar a jelenet 63. so-
rÀban a àfess ath¢ni sz¢ptevûÊ. Nekem a àfessÊ
az osztrÀkämagyar operett vilÀgÀt id¢zi, a
szÀzadfordulÂ idej¢t, a àsz¢ptevûÊ-ben pedig
valami biedermeierest ¢rzek. A k¢t szÂ egy-
mÀshoz sem illik, hangulatilag k¡l´n-k¡l´n
is, egy¡tt m¢g inkÀbb kilÂg NÀdasdy sz´ve-
g¢bûl. Shakespeare a àswainÊ-t hasznÀlja itt,
a pasztorÀlok t´bbnyire àleg¢nyÊ-nek fordÁtott
szavÀt, talÀn enyh¢n ironikus felhanggal,
mint ahogy ugyanÁgy cseng nÀla a ànymphÊ is
a nûk eset¢ben. Pedig a àleg¢nyÊ-tûl lÀthatÂlag
NÀdasdy sem idegenkedik, amint a jelenet



minden tekintetben kifogÀstalan 90. sora
(àOtt esk¡szik a k¢t hü lÀny s leg¢nyÊ) tanÃsÁtja.
A 83. sorban Oberon a halkan mÀr szÂlÂ ze-
n¢n¢l hangosabbat rendel: àSound, music!Ê
NÀdasdy fordÁtÀsa: àMost tÀnczen¢t!Ê, amihez,
legalÀbbis bennem, tÃlsÀgosan mai k¢pzetek
tÀrsulnak. Hangulatilag annÀl ¢lesebb ¢s za-
varÂbb ellent¢tet k¢pez vele a k´vetkezû sor:
àFelk¢rhetem a h´lgyet?Ê Mai magyar nyelven
biztosan senki sem Ágy k¢r fel tÀncra egy nût,
sem diszkÂban, sem elegÀns bÀlon, hacsak-
nem egy letünt, valÂjÀban talÀn sose volt kor
tÀnc- ¢s illemtanÀri stÁlusÀt akarja parodizÀl-
ni. Az angol eredeti (àCome my queen take hands
with meÊ) semmi ilyet nem sugall.

TovÀbbi id¢zetek helyett megjegyzem,
hogy m¢ltatlansÀg volna r¢szemrûl NÀdasdy-
val szemben, ha nem vallanÀm be, hogy ezek-
re a f¡lemet bÀntÂ, nekem rosszul hangzÂ p¢l-
dÀkra nem akkor figyeltem fel, amikor a da-
rab szÁnhÀzi elûadÀsÀt lÀttam-hallottam, ha-
nem amikor a nyomtatott sz´veget olvastam,
magamban, n¢mÀn, ¢s a sz´veg csak Ãgy
hangtalanul szÂlalt meg bennem. De volt egy
ezzel jÂr¢szt ellenkezû ¢lm¢nyem is. A szÁn-
padon mondott, f¡l´n Àt befogadott sz´veg-
rûl valamilyen ä nem egyes szavak, kifejez¢-
sek hangzÀsÀban tetten ¢rhetû ä zavarÂ
akusztikai ´sszbenyomÀsom tÀmadt, de csak
a fordÁtÀs olvasÀsa k´zben kezdett derengeni,
mi is lehet ennek az oka. Ugyancsak a IV. fel-
vonÀs 1. szÁn¢bûl vÀlasztok egy ´sszef¡ggû,
huszon´t soros r¢szletet (45ä69.: àItt vagy, jÂ
Robin? BÀjos k¢p, ugye?Ê stb.), amelybûl mÀr
elûbb is id¢ztem p¢ldÀkat mÀs vonatkozÀs-
ban. A 66. sor (às vel¡k a vÀrosba visszat¢rveÊ)
metrikailag akkorÀt z´kken, hogy k¢sz va-
gyok a nyomdÀt hibÀztatni ¢rte, nem a kivÀlÂ
hallÀsÃ fordÁtÂt. Egy¢bk¢nt NÀdasdy igen jÂ
jambusokat Ár, ¢s nagyon vÀltozatosakat;
nemcsak hogy a tiszta jambust nem erûlteti,
amit mÀr Arany is kÀros ¢s ker¡lendû àtÃlszi-
gorÊ-nak tartott, hanem idûnk¢nt olyan vers-
lÀbat is kever a sorba, amilyet konzervatÁv
metrikusok szerint elvben m¢g a jambus sza-
bad kezel¢se sem tür meg, de a szerencs¢sen
¢rv¢nyes¡lû besz¢dhangsÃly a gyakorlatban
m¢gis szentesÁt. Ilyen p¢ldÀval szolgÀl a 45.
sor (àItt vagy, jÂ Robin? BÀjos k¢p, ugye?Ê),
amelyben egyetlen tiszta jambus sincs, a mÀ-
sodik lÀb trocheus, ¢s a sor m¢gis jÂl hangzik.
JÂl elmegy a trocheus a 60. sor (àegy t¡nd¢rt,

aki elvitte lakombaÊ) mÀsodik lÀbÀban is. Eg¢-
szen kitünû az 58. sor (àk´veteltem az ellopott
fiÃtÊ); jÂl p¢ldÀzza, milyen hatÀst ¢rhet el a
jambus szabad kezel¢s¢vel ä m¢g ¢ppen bel¡l
a verstani t´rv¢nyess¢g hatÀrain ä egy kifino-
mult nyelvi-metrikai-szÁnpadi-zenei hallÀssal
megÀldott fordÁtÂ. Mintha NÀdasdy ahhoz az
Egressy GÀborhoz jÀrt volna iskolÀba, aki sze-
rint àa verstan bizonyos ig¢nyei az indulat kifeje-
z¢s¢nek alÀ vannak vetveÊ, ¢s amikor a drÀmai
jambusvers tagolÀsÀban fontos szerepet kap
a hangsÃly, ami lÀtszÂlag ¡tk´zik a jambus
ritmuselv¢vel, àaz ¢rzelem m¢rtana ellenkezik a
verslÀb m¢rt¢k¢velÊ, de ilyenkor àa kÀrt, melyet...
a lÀbm¢rt¢k szenvedett..., az indulat zen¢je dÃsan
pÂtolja visszaÊ. Egressy a BçNK BçN cseppet
sem tiszta, sima jambusaibÂl id¢zett meggyû-
zû p¢ldÀkat. Mint ahogy Arany is Katona da-
rabjÀbÂl olvasott fel r¢szleteket nagykûr´si
diÀkjainak, amikor a drÀmÀrÂl besz¢lt, ¢s a
àdrÀmai nyelv erej¢rûlÊ akart fogalmat adni ne-
kik, arrÂl, hogy àott nemcsak sz¢pen besz¢lnek,
szÂnokolnak vagy ÂdÀban felelgetnek egymÀssal a
szem¢lyek, hanem a nyelv a helyzethez, a szem¢lyek
indulatÀhoz alkalmazkodik, azt festi, fejezi ki, s
hogy a pÀrbesz¢d alatt a cselekv¢ny is egyre halad,
a jellem fejlikÊ. De mÀr jÂval elûbb is, amikor
elûsz´r fordÁtotta le, m¢g n¢metbûl a SZENT-

IVçN°JI çLMOT, nem a versm¢rt¢ket tartotta
a legfontosabbnak: àS a jambusok? ä ahogy le-
hetett. Miattok kit¢telt nyomorÁtni nem akartam.Ê

Nekem sem egyes verslÀbak vagy sorok el-
len vannak metrikai kifogÀsaim NÀdasdy for-
dÁtÀsÀban; ¢n a teljes verses sz´veg hangzÀsi
arÀnyait ¢rzem zavarÂnak, pontosabban: az
´t´s ¢s hatodfeles jambusok arÀnyÀt. Hatod-
feles jambus t´rv¢nyesen keveredhet ´t´s
jambikus sorokkal; p¢ldÀkat id¢zni feles-
leges, de ha kellene, id¢zhetn¢nk Shakes-
peare darabjaibÂl, akÀr a SZENTIVçN°JI çLOM

sz´veg¢bûl is, bÀr ebben ilyen sor ritkÀn
akad. HagyomÀnyos a magyar Shakespeare-
fordÁtÂknak az a jogos panaszuk, hogy szava-
ink hosszÃsÀga miatt jÂval kevesebb f¢r bele
egy k´t´tt terjedelmü verssorba, mint az egy-
tagÃ szavakban rendkÁv¡l gazdag, egy¢bk¢nt
is nagyon t´m´r, kev¢sb¢ àt¢rig¢nyesÊ angol
nyelvben. Nem csoda hÀt, ha megbecs¡lik azt
a szer¢ny lehetûs¢get, amelyet a hatodfeles
jambus f¢llÀbnyi, egy szÂtagnyi t´bblete nyÃjt
nekik. Csakhogy itt a àsok kicsi sokra megyÊ
elve nem mük´dik, illetûleg a terjedelmi,
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mennyis¢gi nyeres¢g¢rt drÀgÀn fizet a fordÁ-
tÂ. Mert a hatodfeles jambus nemcsak
hosszabb, ami jÂ a fordÁtÂnak, de mÀsk¢pp is
hangzik, mint az ´t´s, ami viszont rossz a
fordÁtÀsnak. Erre talÀn csak akkor figyel¡nk
fel, ha tÃlsÀgosan sok van belûle. A teljes,
emelkedû verslÀbbal zÀrÂdÂ, tehÀt emelkedû
v¢gü ´t´s jambussal szemben a hatodfeles
utolsÂ, f¢l vagy csonka lÀba ereszkedû jelleget
ad a sornak; Ãgy mük´dik, mint egy bizton-
sÀgi szelep, amely az elûzû ´t lÀbban felgy¡-
lemlett fesz¡lts¢get levezeti, de ezzel el is ve-
szi a sor drÀmai erej¢t, bÀgyadtabbÀ teszi a
hangzÀst. Az id¢zett huszon´t soros r¢szben
Shakespeare-n¢l mind´ssze k¢t sorban van
hatodfeles jambus, AranynÀl tizenkilenc ´t´s
jambusra hat hatodfeles esik, NÀdasdynÀl ti-
zenhat hatodfeles van ¢s csak kilenc ´t´s.
Shakespeare k¢t hatodfeles sorÀt hÀrom ´t´s
jambus vÀlasztja el, Arany hatodfelesei
egyenlûtlen eloszlÀsban talÀlhatÂk, de min-
dig egyes¢vel, NÀdasdynÀl viszont csak egyet-
len olyan hatodfeles sor van, amelyet ´t´s
elûz meg ¢s k´vet. NÀla a hatodfelesek ket-
tes¢vel, hÀrmasÀval fordulnak elû, egy Ázben
pedig n¢gy egymÀst k´vetû sorban. Ebben az
id¢zett szakaszban tehÀt NÀdasdy fordÁtÀsÀ-
nak a hatodfeles jambus a meghatÀrozÂ,
uralkodÂ eleme, metrikai alapk¢plete, az
´t´s jambus csak megtürt j´vev¢nynek hat,
mintha nem is arrÂl kapta volna a nev¢t a
Shakespeare-drÀma versm¢rt¢ke. Nem ÀllÁ-
tom, hogy ha a fordÁtÀst sorrÂl sorra vizsgÀl-
nÀnk meg ilyen szempontbÂl, a teljes sz´veg
ÀtlagÀban pontosan ez volna az arÀny, de v¢-
geztem n¢hÀny szÃrÂprÂbÀt a darab t´bb
mÀs r¢sz¢ben, ¢s mindig azt tapasztaltam,
hogy sose tudott el¢gg¢ kev¢s lenni a hatod-
feles jambusokbÂl. K¡l´n´sen zavarÂ e sor-
fajta tÃlteng¢se a rÁmes sz´vegr¢szekben: a
sorv¢g ereszkedû jelleg¢t csak m¢g jobban ki-
emeli a ä sz¡ks¢gszerüen ä ugyancsak eresz-
kedû nûrÁm, s menn¢l jobb a rÁm, annÀl in-
kÀbb. MÀrpedig NÀdasdy mesterien, n¢ha
eg¢szen bravÃrosan tud rÁmelni. P¢ldÀimat
itt a III. felvonÀs 2. szÁn¢nek egy negyvenk¢t
soros szakaszÀbÂl (354ä395.) veszem.

àLÀtod, a lovagok pÀrbajra k¢szek,
Gyorsan, Robin, csinÀlj szuroks´t¢tet.
Az AcheronnÀl is feket¢bb k´ddel
a csillagos eget sietve f´dd el,

s a vet¢lytÀrsakat Ãgy vezesd f¢lre,
hogy Ãtjuk egymÀst sehol el ne ¢rje.
Hol Ãgy szÂlalj meg, mint Lysander nyelve,
Demetriust galÀdul ingerelve;
hol ÀtkozÂdj Demetrius gyanÀnt ä
Ágy vÀlaszd sz¢t a k¢t ifjÃ titÀnt,
mÁg szemh¢jukra ¢szrev¢tlen¡l
denev¢rszÀrnyÃ, Àjult Àlom ¡l.
E f¡vet facsard Lysander szem¢re,
mert e n´v¢nynek pÀratlan er¢nye,
hogy az ilyen bajt r´gt´n orvosolja,
s Ágy Ãjra jÂl forog a szemgolyÂja.Ê Stb.

NÀdasdy nyolc hatodfelessel indÁtja a sz´-
vegr¢szt, ¢s nyolc sor mÀr el¢g ahhoz, hogy
f¡l¡nk beÀlljon erre a versm¢rt¢kre. UtÀna
ugyan ´t´sre vÀlt, de csak n¢gy sor erej¢ig, s
ezeket Ãjabb hatodfelesek k´vetik. A negy-
venk¢t soros r¢szben sehol sem talÀlunk n¢gy
sornÀl hosszabb szakaszokat ´t´s jambusok-
bÂl, van viszont Pukknak egy tÁzsoros meg-
szÂlalÀsa (378ä387.) csupa hatodfeles jam-
busban. Igaz, a negyvenk¢t soros r¢szt Arany
is k¢t hatodfelessel kezdi, de nem hagyja a
f¡l¡nkbe ivÂdni ezt a versm¢rt¢ket; nyolc
´t´ssel folytatja, majd n¢gy hatodfeles utÀn
Ãjabb nyolc ´t´s k´vetkezik, ¢s hatodfelesek-
bûl sehol sincs a negyvenk¢t sorban n¢gyso-
rosnÀl nagyobb t´mb. MÁg NÀdasdynÀl tizen-
n¢gy ´t´s jambusra huszonnyolc (tehÀt pon-
tosan k¢tannyi) hatodfeles esik, AranynÀl
harminc ´t´s ¢s tizenk¢t hatodfeles az arÀny.
Az angol eredetiben pedig itt egyetlen hatod-
feles sem fordul elû.

Elk¢pzelni is nehezen tudom, hogy NÀ-
dasdy kifinomult hallÀsa ne jelezte volna a
metrikai arÀnyok felborulÀsÀt. Term¢szete-
sen szÀmolni kell azzal, hogy a fordÁtÂ a k¢t
nyelv mÀr emlÁtett terjedelmi k¡l´nbs¢gei
miatt Ãjra meg Ãjra k¢nyszerhelyzetbe ker¡l,
¢s valamilyen kompromisszumos megoldÀst
kell vÀlasztania. °rdekes, hogy NÀdasdy, aki
pedig sokat besz¢l a munkÀja k´zben felme-
r¡lt fordÁtÂi probl¢mÀkrÂl, ¢s sokszor aggÀ-
lyosan indokolja meg, hogy mit mi¢rt csinÀl,
a magyar szavak hosszÃsÀgÀbÂl ¢s az angol
szavak r´vids¢g¢bÂl adÂdÂ neh¢zs¢gek miatt
nem panaszkodik, mint p¢ldÀul V´r´smarty,
Petûfi, Arany, hogy csak a klasszikus fordÁ-
tÂkat emlÁtsem. Csak a müsorf¡zetben talÀ-
lunk egy zÀrÂjeles mondatot arrÂl, hogy àhi-
hetetlen mennyis¢gü szÂ f¢r bele egy angol verssor-
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baÊ. Lehet, hogy a kÁnÀlkozÂ t´bb rossz k´z¡l
û m¢g a gyakori f¢llÀbnyi sortoldÀst Át¢lte a
legkisebb rossznak. Mint Arany, nyilvÀn û
sem akart àkit¢telt nyomorÁtniÊ, a sorszaporÁtÀs
k¢nyszermegoldÀsÀval m¢g AranynÀl is rit-
kÀbban ¢lt, akkor is csak prÂzai szakaszok-
ban; egy¢bk¢nt k´vetkezetesen ¢rv¢nyesÁtet-
te a àsort sorralÊ elv¢t. àVerstani szempontbÂl igye-
keztem hü lenni, k¢t okbÂl is. Egyr¢szt, mert a szer-
zû Àltal hasznÀlt versm¢rt¢kek a magyarban is ter-
m¢szetesek, bejÀratottak, k¡l´n´sebb ÏkunsztotÎ
nem ig¢nyelnek; mÀsr¢szt, mert Shakespeare a sz´-
vegformÀkat szemmel lÀthatÂlag dramaturgiai esz-
k´z¡l hasznÀlja. SegÁts¢g¡kkel Ãgy dolgozik, mint
mondjuk egy operaszerzû, aki bizonyos szereplûket
vagy ¢rzelmi Àllapotokat mindig bizonyos hang-
szerekkel kÁs¢r. Ezt a Ïhangszerel¢stÎ megtartottamÊ
ä mondja az utÂszÂban. S amikor r¢szlete-
sebben szÂl verstani k¢rd¢sekrûl, a rÁmtelen
´t´s jambust a àhüv´sen tÀrgyilagos, m¢ltÂsÀgtel-
jes vagy fennk´lten patetikus sz´vegekÊ, a pÀrrÁ-
mes jambusokat àaz ¢rzelmes sz´vegekÊ formÀ-
jÀnak nevezi. A àhangszerel¢sÊ-t mÂdosÁtÂ, sût
megzavarÂ hatodfeles jambusrÂl egyetlen szÂ
sem esik.

Azt gyanÁtom, hogy a versm¢rt¢k, a sor-
fajtÀk, sz´vegformÀk dramaturgiai funkciÂjÀ-
nak ä csak r¢szben technikai ä probl¢mÀinÀl
fontosabbnak tartotta azt, hogy olyan fordÁ-
tÀst k¢szÁtsen, amelybûl a n¢zû àpontosan ¢rtse,
mi mi¢rt t´rt¢nik a szÁnpadon, valamint hogy ki-
csoda, milyen indÁttatÀsbÂl ¢s mit besz¢lÊ. AnnÀl
inkÀbb, mert ä a müsorf¡zetbûl id¢zek ä àaz
Arany-sz´veg 130 ¢ve sz¡letett, ¢s m¢g olvasva is
nehezen ¢rthetû, nemhogy a szÁnhÀzban hallgatva.
LegalÀbbis mai szÁnpadon, mai n¢zûi ¢s olvasÂi be-
fogadÂk szÀmÀra. A sz´veg eleve neh¢zÊ ä ¢s itt
visszat¢rek az utÂszÂ sz´veg¢hez ä àmert a szer-
zû telepakolja rÁmekkel, c¢lzÀsokkal, szÂjÀt¢kokkal,
ravasz parallelizmusokkal. Ha vÀlasztani kellett, ¢n
a szÁndarabot r¢szesÁtettem elûnyben: elhagytam a
sz´veg egy-egy elem¢t az¢rt, hogy a megmaradÂ r¢szt
az adott terjedelemben vilÀgosan meg tudjam fogal-
mazni. [...] így, mint a l¢ghajÂs, ezt-azt kidobÀltam,
hogy a megmaradÂ rakomÀnnyal k´nnyebben szÀll-
hassak. [...] Arany a mÀsik utat k´vette: inkÀbb k´l-
tem¢nyt fordÁtott, mint szÁndarabot.Ê

Csakhogy Arany nem àa mÀsik utat k´vetteÊ.
Amikor Shakespeare-t fordÁtott, szÁndarabot
fordÁtott, mondhatnÀm: magÀtÂl ¢rtetûdûen,
a àk´ltem¢nyÊ mint lehetûs¢g, fel sem mer¡lt
nÀla. Az elsû teljes magyar Shakespeare fû-fû

irÀnyÁtÂjak¢nt û fogalmazta meg a Kisfaludy
TÀrsasÀg Shakespeare-bizottsÀgÀnak ÂhajÀt,
hogy àaz Àtt¢tel ne annyira azt az olvasÂt igyekez-
z¢k kiel¢gÁteni, ki az eredeti Shakespeare-rel kez¢-
ben szÂt szÂval ´sszehasonlÁt, s inkÀbb neh¢zkes for-
dÁtÀssal is be¢ri, csakhogy egy jota se vesszen el az
eredetibûl; mint inkÀbb azt, ki az angolhoz nem f¢r-
hetv¢n, sz¢ps¢geit a nagy k´ltûnek magyarban kÁ-
vÀnja ¢lvezni; s a szÁnpadot, mely nagy hiÀnyt
szenved jÂ fordÁtÀsokban. Legfûbb c¢l mind a hÀ-
romnak kiel¢gÁt¢se, s erre t´rekedni kell, de teljesen
el¢rni csaknem lehetetlenÊ. ý ä a bizottsÀg nev¢-
ben ä ànem lÀtja c¢lszerünekÊ, hogy a k´veten-
dû elvek dolgÀban àa fordÁtÂk elûre hosszas, k´-
r¡lm¢nyes utasÁtÀsokkal nyüg´ztessenek leÊ. De a
szükszavÃ ¢s meglehetûsen liberÀlis utasÁtÀ-
sok k´zt szerepel, àhogy az eszm¢t, az erût, a
nyelv (k¡l´n´sen szavalati) g´rd¡l¢kenys¢g¢t aprÂ
formai bÁbel¢snek sehol f´l ne ÀldozzÀkÊ. °s Àlta-
lÀban àutasÁttatni kÁvÀnnÀ a fordÁtÂkat, hogy azon
fordÁtÀsokat se mellûzz¢k seg¢d¡l venni, melyek a
Nemzeti SzÁnhÀz szÀmÀra r¢gebben k¢sz¡ltek: mi-
vel ezekben, ha sokszor hibÀsak s nem el¢gg¢ hÁvek
is az eredetihez, hellyel-k´zzel oly erûteljes drÀmai
nyelv van, mely az Ãj Àtt¢telnek javÀra szolgÀlhatÊ.
Egy fordÁtÀs bÁrÀlatÀban kifogÀsol valamit,
amit àirodalmi nyelvben ÀltalÀban nem lehet kÀr-
hoztatni, de drÀmai nyelvben kiss¢ neh¢zkes,
rosszul szavalhatÂ, s a tÀrgy term¢szet¢vel nem
egyez. [...] A drÀmai nyelv az ¢let nyelve, a szÁn-
padon ¢lû embereket akarunk lÀtni; mi nem azt te-
szi, hogy a drÀma k´z´ns¢ges prÂzÀban szÂljon, de
m¢gis az ¢let nyelv¢n, a szenved¢lyes, mozgalmas
¢let¢nÊ.

FolytathatnÀm m¢g az id¢zget¢st, de nem
¢rdemes. Mert tulajdonk¢ppen nem is
AranyrÂl van itt szÂ, m¢g csak nem is arrÂl,
hogy helytÀllÂ-e vagy t¢ved¢s, amit rÂla NÀ-
dasdy mond. Itt egy ÀldilemmÀval van dol-
gunk, amely k¡l´nb´zû megfogalmazÀsban
Ãjra meg Ãjra felbukkan egy r¢gÂta, hosz-
szabb-r´videbb sz¡netekkel folyÂ, k´vetkeze-
tes tendenciÀt mutatÂ ÀlvitÀban. A szÁnhÀzi ¢s
az irodalmi Shakespeare, a szÁnpadi szerzû ¢s
a k´ltû, sokszor m¢g a jÂl mondhatÂ ¢s a
mondhatatlan sz´veg ellent¢te is arra a fikci-
Âra ¢p¡l, amit NÀdasdy a szÁndarab ¢s a k´l-
tem¢ny vagy a àszÁnhÀzszerüÊ ¢s a àkoncert-
szerüÊ szÁnhÀz szembeÀllÁtÀsÀval sugall, hogy
tudniillik k¢t, egymÀstÂl jÂl elvÀlaszthatÂ, sût
egymÀst talÀn k´lcs´n´sen ki is zÀrÂ Shakes-
peare van. Ezt a t¢veszm¢t vagy valamilyen
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ehhez k´zelÁtû n¢zetet szÀzadunk elsû har-
madÀban, fel¢ben nÀlunk nagy nevek f¢mje-
lezt¢k. A legv¢gletesebben Babits k¢pviselte
ezt az ÀllÀspontot, igaz, egy ugyancsak sz¢l-
sûs¢ges, ezzel ellenkezû felfogÀssal szemben.
ý àigazÀn bÀmulatosÊ-nak tartotta, àhogy ezek a
finom n¡Ànszokra ¢pÁtett, lÁrai ¢s epikusan festû
drÀmÀk valaha [!] szÁnpadon is [!] hatottak, nagy
t´megeket vonzottakÊ, ¢s Ãgy gondolta, hogy
Shakespeare darabjai àigazÀban csak olvasva
¢rv¢nyes¡lnekÊ. Babits, sajÀt bevallÀsa szerint,
nem volt ànagy szÁnhÀzjÀrÂÊ. De m¢g a nagy
szÁnhÀzjÀrÂ, sok szÁnikritikÀt is ÁrÂ, Shakes-
peare szÁnpadravalÂsÀgÀt sohasem tagadÂ
KosztolÀnyinak is, Ãgy lÀtszik, elsûsorban ol-
vasmÀny volt Shakespeare: à°letem ¢lm¢nye,
hogy ût olvashattam, aki mindent tudott, mindent
¢rzett. Mindenekelûtt szeretem szavainak alkÁmiÀ-
jÀt.Ê HalÀsz GÀbor, amikor magyar Shakes-
peare-fordÁtÀsokat sorrÂl sorra olvasott ´ssze
az eredeti sz´veggel, meglepûdve tapasztalta,
hogy mily kev¢ss¢ ¢rdekelte àa drÀma fel¢pÁt¢-
se, a fejlûdû tragikum, a beteljesedû v¢gzet, de mily
kev¢ss¢ a hûs´k, az emberek, a feltÀrulÂ lelkek isÊ.
Ami ût pÀratlan erûvel megfogta, àa mondatok
belsû logikÀja volt, az ¢rtelem csodÀlatos hintajÀ-
t¢ka, egy pr¢cieux, moralizÀlÂ, udvari korszak
divatjÀnak f´l¢nyes felhasznÀlÀsaÊ stb., vagyis
Shakespeare retorikai teljesÁtm¢nye, szÁnpad-
tÂl, dramaturgiÀtÂl f¡ggetlen¡l. (°rdekes el-
lenp¢lda a Shakespeare-t teljesen elutasÁtÂ
Nagy Lajos v¢lem¢nye, àhogy elûadva e müvek
elfogadhatÂbbak, mint olvasvaÊ.)

A negyvenes ¢vek legv¢g¢n sz¡letett n¢-
hÀny ÁrÀs, lÀtnivalÂan nem a k¢t Shakespeare,
a szÁnpadi mesterember ¢s a k´ltû kett¢-
vÀlasztÀsÀnak jegy¢ben, inkÀbb annak ellen¢-
ben, de ebbûl a gondolatk´rbûl ezeknek a
cikkeknek a szerzûi sem tudtak teljesen kil¢p-
ni. N¢meth LÀszlÂ szerint àszÁn¢szet ¢s k´lt¢szet
a drÀma t´rt¢net¢ben sosem voltak ennyire egyekÊ,
de û ezt is mondja: àShakespeare mint szÁnpadi
iparos lÀtott neki a drÀmaÁrÀsnak, s a drÀmai szer-
zû gyakorlata k´zben ¢bredt fel benne a vilÀg-k´l-
tû.Ê Vas IstvÀn Ágy nyilatkozik: àrÀnk elsûsorban
a n¢met Shakespeare-k¢p hatott, ez pedig Shakes-
peare-t v¢gletesen szÁnpadi zseninek tekintetteÊ,
ez¢rt, ezzel szemben, ànyilvÀn tÃlzÀsÀban is
eg¢szs¢ges visszahatÀsÊ-nak tekinti az Ãjabb
angol Shakespeare-kritikÀnak ä de mondhat-
ta volna Babitsot is ä azt a t´rekv¢s¢t, hogy
Shakespeare-ben a k´ltûre vesse a hangsÃlyt.

ý maga, talÀn eg¢sz nemzed¢ke nev¢ben, ezt
vallja: àLegt´bb¡nknek... neh¢z lenne e v¢gletek
bÀrmelyik¢vel is egyet¢rteniÊ, m¢gis Ãgy gondol-
ja, hogy àaz¢rt persze ¢l nÀlunk is egy zÀrtabb,
nemesebb Shakespeare-hagyomÀny. Elv¢gre V´r´s-
martyt, Petûfit, Aranyt, Babitsot ¢s KosztolÀnyit
nyilvÀn nemcsak a szÁnpadi szerzû, hanem a k´ltû
is vonzottaÊ. Sokkal egy¢rtelmübb, amit Vas
IstvÀn a jÂl mondhatÂ sz´vegrûl mond: à°l
nÀlunk egy k¢nyelmes szÁnhÀzi felfogÀs, mely a mo-
dern szÁnpadon kialakult szÁn¢szi minimumbÂl in-
dul ki, s m¢g Shakespeare-ben is Ïk´nnyen mond-
hatÂÎ sz´veget kÁvÀn. [...] E felfogÀs a k´nnyen
mondhatÂsÀg kedv¢¢rt ´ntudatlanul is Shakespeare
olcsÂvÀ lapÁtÀsÀt ¢s simÁtÀsÀt c¢lozza.Ê °s p¢ldÀ-
nak id¢zi az Àltala fordÁtott III. RICHçRD elsû
monolÂgjÀt, amelyrûl tudja, hogy elÀgazÂ
mell¢kmondataival, bonyolult szerkezet¢vel
àvalÂban megnehezÁti a szÁn¢sz ¢s a hallgatÂ ä hÀt
m¢g a n¢zû ä dolgÀt, s hogy a k´nnyen mondhatÂ-
sÀg kedv¢¢rt legalÀbbis az alÀrendel¢seket mell¢ren-
del¢sekk¢ kellett volna vÀltoztatnom. De ezzel
Shakespeare legl¢nyegesebb k´lt¢szet¢nek belsû rit-
musÀt ¢s szerkezet¢t adtam volna fel.Ê M¢sz´ly
Dezsû Babits, HalÀsz GÀbor ¢s Vas IstvÀn n¢-
zeteivel hadakozva pedant¢riÀnak minûsÁti a
k´ltû ¢s a szÁnpadi szerzû àcs´k´ny´sÊ k¡l´n-
vÀlasztÀsÀt, de vitatkozÂ cikk¢ben û is k¢ny-
telen ezt a fogalompÀrt hasznÀlni. ElutasÁtja
azt is, hogy àvan ÏjÂl mondhatÂÎ szÁnhÀzi
Shakespeare-fordÁtÀs, ¢s van aztÀn ä egy emelettel
f´ljebb ä irodalmi Shakespeare-fordÁtÀs (nyilvÀn,
nem jÂl mondhatÂ)Ê. °s kijelenti, hogy àmÃlt szÀ-
zadi Shakespeare-fordÁtÀsaink k´z¡l ma is azok a
szÁnpadon legjobban mondhatÂk, melyek egyben a
legk´ltûibbek is: Arany¢i. [...] Istennek hÀla, Arany
nem tudta k¡l´nvÀlasztani Shakespeare-ben a k´l-
tût ¢s a szÁnpadi szerzût!Ê.

MÀr KosztolÀnyi is t´bbsz´r hitet tett az
Arany-fordÁtÀsok nyelv¢nek szÁnpadszerüs¢-
ge mellett: àMilyen besz¢lhetû ¢s szÁnpadi az
Arany terhes nyelve.Ê °s: àmilyen k¢szek ¢s olvasva
is mennyire hallhatÂk ezek a sorok. A szÁn¢sznek
semmit sem kell formÀlni rajtuk. Kiugranak a
k´nyvbûl, lepattannak a papÁrrÂl, a szÁnpadra dob-
bannak, hogy szinte porzanak alattuk a deszkÀkÊ.

A àjÂl mondhatÂÊ sz´vegnek a szÁn¢sz az
elsû szÀmÃ haszon¢lvezûje. Gondoljunk csak
az emlÁtett ànaturalistaÊ szÁn¢szekre, akik
ànem tudjÀk megtanulni ¢s elmondani a csiszol-
tabb, vÀlaszt¢kosabb, emelkedettebb besz¢det, s na-
gyon szomjÃhozzÀk az Ãj pesti Shakespeare-tÊ;
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vagy a àmodern szÁnpadon kialakult szÁn¢szi mi-
nimumÊ-ra, amit Vas IstvÀn emleget. A àmai
szÁnpad, a mai n¢zûi ¢s olvasÂi befogadÂk szÀmÀraÊ
fordÁtÂ NÀdasdy bizonyÀra a szÁn¢sszel is jÂt
akar tenni, de errûl nem besz¢l k¡l´n; annÀl
t´bbet a àmai n¢zûÊ-nek tett szolgÀlatairÂl, s
hadd tegyem hozzÀ: engedm¢nyeirûl. Az û
kedv¢¢rt dobÀl ki, àmint a l¢ghajÂsÊ, ezt-azt, àa
sz´veg egy-egy elem¢t, hogy a megmaradÂ r¢szt az
adott terjedelembenÊ meg tudja fogalmazni.
àAdott terjedelmen nemcsak a nyomdai sorhossz
¢s a szÂtagszÀm korlÀtait ¢rtem ä Árja az utÂszÂ-
ban ä, hanem ä szÁndarabrÂl l¢v¢n szÂ ä elsûsor-
ban az idûbeli korlÀtot: egy sor k´r¡lbel¡l 3 mÀ-
sodperc alatt hangzik el a szÁnpadon, ez idû alatt
bizonyos mennyis¢gü informÀciÂnÀl t´bbet a mai
n¢zû nem tud befogadni.Ê °n persze nagyon sze-
retn¢m tudni, hogy mennyi is az a bizonyos
mennyis¢gü informÀciÂ; NÀdasdy mind´ssze
ennyit mond a darab müsorf¡zet¢ben: àez
f¡gg a n¢zûtûl, a szerzûtûl, de a drÀmai helyzettûl
isÊ. Azt hiszem, ez igen nagy m¢rt¢kben f¡gg
attÂl is, hogy a n¢zû, nem a mai n¢zû, hanem
egy mai n¢zû, egy mÀsik, egy sokadik milyen
befogadÂk¢pess¢ggel rendelkezik, rendsze-
resen jÀr-e szÁnhÀzba, szokva van-e hallott
sz´veg f¡l´n Àt valÂ befogadÀsÀhoz, tehÀt
hogy milyen a szÁnhÀzi kultÃrÀja, de attÂl is,
hogy milyen a pillanatnyi diszpozÁciÂja stb.
Felt¢ve, hogy siker¡l àa mai n¢zûÊ befogadÂi
teljesÁtm¢ny¢nek az ÀtlagÀt megm¢rni ¢s
mennyis¢gileg kifejezni, aggÂdva k¢rdezem:
a tegnapi, a tegnapelûtti, a Shakespeare-kori
n¢zû t´bb informÀciÂt tudott bizonyos adott
idû alatt befogadni? F¢lû, hogy igen. °s en-
nek nem is a v¢lhetû vagy az eg¢szen nyil-
vÀnvalÂ okai ¢rdekelnek igazÀban; n¢hÀnyat
¢n is fel tudok mutatni. Semmik¢ppen sem
osztom Babitsnak azt a v¢lem¢ny¢t, hogy àa
legvalÂszÁnübb magyarÀzat m¢gis az elmÃlt kor
magasabb müvelts¢ge ¢s fog¢konysÀga, amelyet mi
mÀr meg¢rteni ¢s elhinni sem bÁrunk. T¢ny, hogy
az utolsÂ hÀrom ¢vszÀzadban az irodalmi kultÃra
folytonos hanyatlÀsÀval kell szÀmolnunk, minden
lÀtszat s egy-egy csodÀlatos f´lvillanÀs ellen¢re isÊ.
Shakespeare-rûl nagyon sok mindent nem
tudunk, az azonban biztosnak lÀtszik, hogy
k´z´ns¢ge a korabeli angol tÀrsadalom teljes
vagy majdnem teljes szÁnk¢p¢t mutatta, a
müvelts¢g¢vel m¢g müvelt udvaroncai k´z¡l
is kiemelkedû àszüz kirÀlynûÊ-tûl a tÀrsada-
lom alsÂbb ¢s legalsÂbb r¢tegeibûl szÀrmazÂ,

iskolÀzatlan, pall¢rozatlan n¢zûkig, akik k´zt
nem is nagyon kevesen lehettek Árni-olvasni
nem tudÂk. Babits feltev¢se csak akkor volna
elfogadhatÂ, ha az Erzs¢bet- ¢s Jakab-kori
szÁnhÀz exkluzÁv szÁnhÀz lett volna, amelynek
a n¢zûi a tÀrsadalmi elitbûl verbuvÀlÂdtak.
ValÂszÁnü, hogy ezek a n¢zûk, ha Àtlagukban
müveltebbek nem is, a hallott sz´veg befoga-
dÀsÀra fog¢konyabbak voltak a mai k´z´n-
s¢gn¢l, mert sajÀt ¢rdek¡kben k¢nytelenek
voltak nagyon hegyezni a f¡l¡ket a szÁnhÀz-
ban. TalÀn jelentûs r¢sz¡knek nem volt meg-
adva az, ami a mai n¢zûnek, aki az elûadÀs
elûtt esetleg elolvassa a darabot, s Ágy bizo-
nyos elûismeretekkel ¡lhet be a szÁnhÀzba,
vagy utÂlag pÂtolhatja olvasÀssal, amit az elû-
adÀs alatt nem vagy f¢lrehallott. Meggyûzû-
d¢sem, hogy Shakespeare n¢zûinek, ÀllandÂ
edz¢sben l¢v¢n, tizen´t-hÃsz soron Àt indÀzÂ,
burjÀnzÂ mondatsz´vev¢nyek befogadÀsÀra
csakugyan fog¢konyabb volt a f¡l¡k, agyuk,
mint a mienk. Mellesleg ugyanilyen edz¢s-
ben r¢szes¡ltek a templomban is, ahol hason-
lÂ fel¢pÁt¢sü, hasonlÂ retorikai figurÀkban
bûvelkedû sz´veget kellett ugyancsak f¡l´n Àt
befogadniuk. Babits is megjegyzi, hogy akkor
àa szÁnpad müv¢szete m¢g sokkal inkÀbb a szÂ
müv¢szete volt, mint ma. A k´z´ns¢g a dikciÂ
hallgatÀsÀra volt ÏbeÀllÁtvaÎ, s figyelme talÀn
m¢g sokkal frissebb, ¢berebb, naivabb volt, mint
a mai k´z´ns¢g¢Ê.

Besz¢lt a szÂ müv¢szet¢rûl KosztolÀnyi is,
nem sokkal Babits elûtt, de û nem e müv¢szet
Erzs¢bet-kori siker¢nek, hanem sajÀt korÀ-
ban tapasztalhatÂ vÀlsÀgÀnak okait emelte ki.
àK¢ts¢gtelen, hogy manapsÀg rossz idûk jÀrnak ar-
ra a müv¢szetre, mely elsûsorban a szavakra ¢pÁt.
TÃlontÃl elk¢nyeztettek, kiszolgÀltak a ÏszÁnesÎ tÀr-
caÁrÂk, ÀllÂ- ¢s mozgÂk¢peket n¢z¡nk. Agyunk,
mint az a szerv¡nk, melyet alig hasznÀlunk, las-
sank¢nt renyhe lesz a szavak befogadÀsÀra. Ilyes-
mivel azonban nem t´rûdhet az, aki Shakespeare-t
szÂlaltatja meg. Tilos fel´ntenie azt, ami t´m´r, le-
gyalulnia, ami ¢rdes, elsÀpasztania, ami piros-
pozsgÀs, leegyszerüsÁtenie, ami bonyolult. Pontosan
meg kell ¢rtenie, hogy mi van a sz´vegben ¢s a sz´-
veg m´g´tt, de ha egy r¢szlet homÀlyos, nem szabad
kif¢nyesÁtenie, nem szabad kibontania a maga bur-
kolt titokzatossÀgÀbÂl, k¡l´nben az eg¢szet megha-
misÁtja. Ne a sz´veg ¢rtelm¢t, sommÀzÀsÀt vagy ki-
cseng¢s¢t adja, csak magÀt a sz´veget.Ê Mintha
profetikus j´vûbelÀtÀssal azt bÁrÀlnÀ, amit
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majd jÂ hatvan ¢vvel k¢sûbb NÀdasdy mond
a maga fordÁtÂi eljÀrÀsÀrÂl a SZENTIVçN°JI

çLOM müsorf¡zet¢ben: àN¢ha Ãgy ¢reztem ma-
gam, mint akit egy film szinkronsz´veg¢nek meg-
ÁrÀsÀra k¢rtek f´l, s ehelyett azon talÀlja magÀt,
hogy inkÀbb feliratozza a filmet: a feliratra keve-
sebb f¢r, de hosszabb ideig marad a szem¡nk elûtt,
Ãgyhogy ami azon lÀthatÂ, az legalÀbb t¢nyleg eljut
az agyunkig.Ê NÀdasdyt a tehets¢ge ¢s Ázl¢se
szerencs¢re megmenti attÂl, hogy ezen a t¢v-
Ãton k´vetkezetesen v¢gigmenjen. De abban,
hogy az û SZENTIVçN°JI çLOM-ja sokkal v¢z-
nÀbb, sÃlytalanabb, mint a Shakespeare-¢
vagy az Arany¢, bizonyÀra jelentûs r¢sze van
ennek a k¢ptelen fordÁtÂi elvnek, amely saj-
nÀlatosan gyakran ¢rv¢nyes¡l fordÁtÂi gya-
korlatÀban is.

Van azutÀn NÀdasdynak egy furcsa kor-
osztÀlyi szempontja is. àEzt a darabot nagy
szÀmban fiatalok n¢zik meg, sokuknak ez az ¢let¡k
elsû Shakespeare-¢lm¢nye: azt szeretn¢m, ha nem
tolakodna ¢lût¢rbe a sz´veg. (ýk ä rem¢lem ä ¢szre
sem fogjÀk venni, hogy sz´veg is van a darabban.)Ê
Nagyon szeretn¢m azt hinni, hogy NÀdasdy
zÀrÂjeles rem¢nye csak frivolan jÀt¢kos vagy
v¢gig nem gondolt ´tlet, esetleg irodalmÀr-
pukkasztÂ provokÀciÂ. Elv¢gre Shakespeare
nem pantomimot Árt, nem k¢preg¢nyt, ami-
ben a sz´veg csakugyan nem tolakszik az elû-
t¢rbe. ý sz´veget Árt, m¢ghozzÀ neh¢z sz´ve-
get, amit valÂban àtelepakoltÊ sok minden-
nel. Mi¢rt kellene, de hogy is lehetne azt a
hamis benyomÀst kelteni a n¢zûben, akÀr fia-
tal, akÀr ¢lemedett, hogy a shakespeare-i sz´-
veg, ´sszes neh¢zs¢g¢vel egyetemben, figyel-
men kÁv¡l hagyhatÂ? Bevallom: müv¢szi
szempontbÂl semmivel sem ¢rzem v¢dhe-
tûbbnek Shakespeare àk´nnyÁt¢s¢tÊ, mint a
k¢tes hÁrn¢vre vergûd´tt Thomas Bowdler
doktor eljÀrÀsÀt, aki 1818-ban kiadta a maga
erk´lcsileg kifogÀsolhatatlan, minden sikam-
lÂssÀgtÂl, illetlens¢gtûl megtisztÁtott àcsalÀdi
ShakespeareÊ-j¢t. Vesz¢lyes Ãtra l¢p az, aki a
k´z´ns¢get Shakespeare neh¢zs¢geitûl, a
Shakespeare befogadÀsÀhoz felt¢tlen¡l sz¡k-
s¢ges szellemi erûfeszÁt¢stûl akarja megkÁm¢l-
ni, hiszen akkor egyre t´bb engedm¢nyt t¢-
ve, egyre alacsonyabb ig¢nyeket kell majd ki-
el¢gÁtenie. HangsÃlyozom: a NÀdasdy-f¢le
SZENTIVçN°JI çLOM e folyamatnak m¢g korai
szakaszÀt k¢pviseli, de tendenciÀjÀban tagad-
hatatlanul azt k¢pviseli. °s ä egyebek k´zt

az¢rt, mert ¢rt¢kekben is bûvelkedik ä vesze-
delmes k´vetendû p¢lda lehet belûle. Nekem
r¢mÀlmaimban n¢ha feltünik egy rep¡lûg¢p;
hatalmas transzparenst hÃz maga utÀn,
amely egy majdani Shakespeare-felÃjÁtÀst
hirdet, Ágy: Shakespeare tûmondatokban!
GarantÀltan fÀradsÀg- ¢s fÀjdalommentesen!

Ruttkay KÀlmÀn

   KçLLAY B°NI,   
JOHN STUART MILL °S A
MODERN TçRSADALOM

KÀllay B¢ni: A szabadsÀgrÂl. ElûszÂ
Holnap KiadÂ, 1993. 136 oldal

KÀllay B¢ni huszonnyolc ¢ves, rendkÁv¡l
becsvÀgyÂ fiatalember volt, amikor Mill-for-
dÁtÀsa ¢s -elûszava 1867-ben megjelent. T́ bb
mint egy ¢vtizeddel k¢sûbb, diplomÀciai pÀ-
lyÀjÀnak egy fontos pillanatÀban, de m¢g ko-
rÀntsem annak csÃcsÀn, AsbÂth JÀnos Árt rÂla
egy r´vid portr¢t a VasÀrnapi öjsÀg szÀmÀra,
amelyben megemlÁtette e müv¢t is: àHiÀba
vÀgta bele magÀt Mill hideg elm¢lked¢s¢be, hiÀba
fordÁtotta a nagy angol b´lcselkedûnek ON LI-

BERTY (A SZABADSçGRñL) cÁmü ¢rtekez¢s¢t, kiad-
va azt oly elûszÂval, mely a gondolkodÀs komoly
ereje Àltal imponÀlva tartotta tÀvol a hazai olva-
sÂk´z´ns¢get.Ê (1879. oktÂber 12. 41. szÀm.)
HiÀba, mert KÀllayt alkata ä AsbÂth szerint ä
a gyakorlati politika fel¢ vonzotta, s nem a
àhidegÊ elm¢let fel¢. R´vid idûvel a Mill-for-
dÁtÀs megjelen¢se uÀn elindul a gyakorlati
politikus pÀlyÀja is, amely nagyon magasra
vezetett. 1869. Àprilis 29-¢n KÀllay azt Árta
naplÂjÀba ä megindokolva, mi¢rt szakÁt azzal
a b¢csi opera¢nekesnûvel, aki gyermek¢nek
anyja volt, de nem a feles¢ge ä, hogy olyan
hÀzassÀgot kÁvÀn k´tni, amely a hivatali am-
bÁciÂit szolgÀlja: ànem adom fel a rem¢nyt, hogy
egyszer m¢g egy n¢p felett uralkodjakÊ. S ez a re-
m¢ny talÀn be is teljes¡lt: diplomÀciai karri-
erj¢t mint a Monarchia belgrÀdi konzulja
kezdte, k¢sûbb volt (a konzervatÁv pÀrthoz
tartozva) parlamenti k¢pviselû ¢s lapvez¢r
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