
FODOR GÉZA

A Téli rege fordításéról

A diszciplinák megosztották Shakespeare-
t, és uralkodnak rajta. A filológus-nak, az
esztétának, a költőnek, a dramaturgnak, a
rendezőnek megvan a maga Shakespeare-
je, természetesen az igazi, úgyhogy a
másiké nemigen érdekli. A kritikus, akinek
e képtelen helyzetben elvileg a magasabb
egység igényét kellene ébren tartania,
gyakorlatilag - személyes beállítottsága
szerint - maga is egyik vagy másik
szemléletmódot képviseli. Ha olykor egy-
egy merészebb művészi vagy elméleti
interpretáció kapcsán szembesülnek a
különböző szakemberek, nem is az a
leglehangolóbb, hogy a vitázók nem tudják
meggyőzni egymást elveik és
következtetéseik helyességéről, hanem az,
hogy senki sem látja be érdemlegesen: a
másik mesterség problémái valóságos
problémák, a közös tárgy problémái, te-hát
számára is problémákként jelentkeznek, s
ezért saját mesterségbeli problémáiként
kell megfogalmaznia és megoldania
azokat. A rendezők és a filológusok
viszonya többnyire nem éppen hódo-
latteljes. Az eleven művészet emberének a
filológia holt adatok és összefüggések
tömege, „tudni nem érdemes dolgok
tudománya", a filológus pedig, akinek a
szöveg minden részlete történeti prob-
lémák özönét jelenti, hajlamos szubjektív
önkénynek tekinteni a művészi fel-fogást.
Holott lehet-e a rendező számára - ha csak
nem dolgozza át a darabot - fontosabb
kérdés annál, hogy mi is a dráma hiteles
szövege, hogy például Desdemona ura
teljes valóját („very quality") avagy a
házasélet teljességét („utmost pleasure"),
házastársi jogait („rights") avagy a
szerelem szertartásait („rites")
hangsúlyozza-e, amikor követni akarja
Othellót Ciprusra? A textológiai kérdés:
interpretációs alapkérdés. S lehet-e a
filológus számára - ha csak nem
szakbarbár - nagyobb reveláció annál,
hogy a művész felszabadítja a szavak nem
i s sejtett drámai energiáját, ahogy például

* Ezt a tanulmányt a Shakespeare-dráma
kecskeméti bemutatója alkalmából közöljük.
Az előadás méltatására a későbbiekben még
visszatérünk. (A szerk.)

Peter Brook tette a Szentivánéji álom két
sorával: „Kard volt ugyan kérőm,
Hippolyta,/ Bántalmakon vevém szerel-
medet." Brook felfedezte és drámai való-
sággá változtatta a múlt idejű sorok jelen
idejű értelmét, a lezáratlanságot, a lap-
pangó feszültséget, az amazonkirálynő
végső meghódítását, és a keret egyszeri-
ben központi cselekménnyé vált, Theseus
és Hippolyta mindig megoldatlan
szerepéről kiderült, hogy eleven és jelen-
tős, s a színjáték olyan szerves egészként
mutatta meg a drámát, amilyenről ko-
rábban senki sem álmodott. Így tanít-hatja
meg a rendező a filológust - szöveget
olvasni.

Ha valakinek nem csupán Shakespeare
ürügyén, hanem csakugyan Shakespeare-
rel van mondanivalója, akkor abból kell
kiindulnia, ami írva van. „De mi van írva?
- kérdezi Brook. - Néhány rejtjel a
papíron. Shakespeare szavai azoknak a
szavaknak az írott képe, amelyeket
elmondásra szánt, amelyeket emberszájak
bocsátanak ki hangként a jelentés többi
összetevőjével: a hanglejtéssel, a
szünettel, a ritmussal és a gesz-tussal
együtt. A szó nem úgy kezdődik mint szó
- végtermék, amely mint ihlet kezdődik;
ezt az ihletet az a magatartás és viselkedés
ébreszti fel, amely a kifejezés
szükségességét diktálja. E folyamat a
drámaíróban játszódik le; a színészben
pedig megismétlődik. Lehet, hogy mind-
ketten csak a szavaknak vannak tudatában,
de a szó egy hatalmas, láthatatlan
formáció parányi látható része mind a
szerző, mind pedig a színész számára."

E hatalmas, láthatatlan formációt min-
den diszciplina másképp alkotja meg ez,
úgy tűnik, elkerülhetetlen. De az archi-
médeszi pont közös, s a különböző vál-
lalkozások rivalizálása csak úgy értelmes
és úgy tisztességes, ha mindenki ezen a
ponton veti meg a lábát, vagyis igyekszik
pontosan felfogni a rejtjeleket, az írott
képet, a végterméket, a parányi látható
részt. Aki már megpróbálta így vagy úgy
megközelíteni Shakespeare-t, az tudhatja,
hogy a szöveg mindenre kiterjedő figye-
lembevétele nem megköt, hanem felsza-
badít. Ha megbízható és magyarázó
jegyzetekkel jól ellátott kiadást haszná-
lunk, kiderül, hogy a szöveg egyfelől
élesen rajzolja ki, mondhatni primitíven
építi fel a helyzeteket, jellemeket, for-
dulatokat, másfelől az ellentétek és pár-
huzamok fantasztikusan bonyolult, ki-
meríthetetlen rendszerét hordozza. A
jelenetek mintegy maguktól kerekednek ki
a szövegből, ugyanakkor a maga mód-

ján mindegyikük megjeleníti és vissza-
tükrözi a többit és az egészt. A rendezés
elsődlegesen úgy érheti el a Shakespeare-
dráma plasztikus gazdagságát, hogy a
szövegben közvetlenül adott jeleneteket
virtuális szituációikra bontja, majd ezeket
érzékletesen újra egyesíti. A szín-játék így
minden jelenetben szituációk
hullámszövődését idézi fel, s ez az a
hatalmas, a színpadon immár látható
formáció, amelynek a szó csak parányi,
mégis az egyetlen visszautaló része. Az
olyan Shakespeare-produkció, amely tel-
jesen és tökéletesen a saját anyagából
szerkesztett, s ugyanakkor a szöveg
minden szavát mint a játék végtermékét
evidenciává tudja tenni, a hazai színpadon
roppant ritka, közel s távol Zsámbéki
Gábor kaposvári Ahogy tetszik-rendezése
volt rá az egyetlen példa.

*

Van azonban a Shakespeare rámának egy
olyan dimenziója, amelyet színház-
művészet még szinte egyáltalán nem vett
birtokba, igaz, a tudomány sem túl régen
fedezte fel jelentőségét: a képanyag, az
„imagery". A harmincas évektől, Caroline
Spurgeon és Wolfgang Clemen alap-vető
munkái óta a képmagyarázat és az ezzel
összefüggő szimbólumfejtés vált a
Shakespeare-kutatás legtermékenyebb
irányzatává. Mint minden tudományos (és
nem tudományos) divat, ez is elsza-
badította a dilettantizmust és a szélhá-
mosságot, az azonban bizonyos, hogy a
szolid történeti kutatások mellett az
imagery elemzése volt az egyetlen, ami
elvileg gazdagította Shakespeare-ről alko-
tott képünket. Kiderült ugyanis, hogy a
költői fogalmazás nem lírai köntös a
drámán, nem valami tőle függetlenül is
létező és felismerhető tartalom puszta
szemléltető eszköze, díszítménye, nem -
elhanyagolható vagy éppenséggel kie-
melendő - ráadás. Á képanyag a drámai
teljesség része, ami nemcsak azt jelenti,
hogy dramaturgiailag funkcionális, ha-
nem azt is, hogy a dráma nélküle nem
teljes. Mert Shakespeare metaforái nem
egyszerűen megfelelnek az adott jellem-
nek és helyzetnek, hanem a jellem, a
helyzet olykor leginkább a metaforákban
van adva. Nem ritka, hogy a cselekmény
döntő fázisai éppen ebben a képi
dimenzióban zajlanak le, például Jago itt,
a kvázi-vizualitás közegében keríti
teljesen hatalmába Othellót. Vagy ott van
a fontos, de úgyszólván mindig
érdektelenül alakított szerepek egész sora,
Valentintől,



Herótól kezdve Ophelián vagy Desde-
monán keresztül egészen Mirandáig és
Ferdinándig. Ezek az alakok többnyire
csak alkalmai, sőt tárgyai más, izgalma-
sabb jellemek cselekvéseinek, egyszerű,
szűkszavúan ábrázolt lényük nem él saját,
személyes életet, s így jelenlétük nem
válik közvetlen élménnyé. Holott a kevés
szó ilyenkor közvetve nagyon is sokat
mond; az, ahogy a beszélők előadnak
valamit, vagy gondolatukat kifejezik,
tehát a gondolkodásmód a világ megélé-
sének a módja, életviszonyok egyéni
feldolgozása, amelyből elemzéssel és
játékkal kifejthető a jellem és valamennyi
drámailag lényeges szituációja. Vagyis
nem a szöveg költőiségének a kiemelé-
sére gondolok, hanem a költői szövegnek
differenciált költői színjátékká való
átalakítására.

A költői, képszerű dráma költői, kép-
szerű színjátékot követel. Hadd idézzem
ezzel kapcsolatban Tovsztonogov egy
fejtegetését: „ A költői színház számomra
többértelmű színházat jelent. Szerintem a
színpadi egyértelműség, még abban az
esetben is, ha a színész hiteles alakítására
épül, a modern színház képszerűségének
legfőbb ellensége. Az egyértelműség
csírájában öli meg a költőiséget. Ma az
»egyértelműség« és a »többértelműség«
vízválasztója véleményem szerint az,
hogyan vélekedik a rendező a színpadi
metaforáról. Metafora akkor jön létre,
amikor a színpadon történtekhez egy
második értelem is társul. Ez a második
értelem az életszerűen hiteles színészi
játék ellenére tárul fel. Ez a néző racionális
énjéhez, felfogásának logikus szférájához
szól. Egyszóval: ez a második értelem nem
érzelmi úton hatol be a közönség tudatába,
hanem mintegy megfejtés-re, kibogozásra
vár. Á metafora tehát nem egyszerűen a
»sorok közötti« tartalmat jelenti. Á
metafora a rendező fegyvere, nem pedig a
színészi játék ábécéje. Tehát a mai színház
képszerűségé-nek lényege véleményem
szerint az, hogy a második értelem, a
színpadi cselekmény második jelentése
csakis a színész által, a színész eleven élete
által jöhet létre. . . Ezért úgy vélem, hogy
képzettársítás titokzatos módon abban a pilla-
natban jön létre, amikor a színész is termé-
sZetes módon éli bele magát a színpadon le-
játszódó események második értelmébe ... "

Valószínűleg az ilyen életszerűen hi-
teles, egyszersmind metaforikus színjáték
valósíthatná meg legteljesebben a
shakespeare-i drámát. Nemcsak egyes
részletek, esetleg bizonyos szerepek meg-

oldása múlik ezen, hanem éppenséggel az
egész értelme. Á drámák képanyagának
tanulmányozása ahhoz a felismeréshez
vezetett, hogy a darabokban visszatérő
képek, vezérmotívumok érvényesülnek,
amelyek ellentéteikkel és párhuzamaikkal a
metaforikus dimenzióban is megfogal-
mazzák a mű alaptémáját, problémáját, s
fontos szerepet játszanak a drámai élmény
felkeltésében, elmélyítésében és
fenntartásában. Úgy gondolom, hogy mi-
után fény derült a Shakespeare-drámák e
szerkezeti sajátosságára, a színház nem
hagyhatja elintézetlenül, nem engedheti át
az elemző olvasásnak, hanem a produkció
szerkezeti sajátosságaként reprodukálnia
kell.

*

A Shakespeare-szövegben rejlő drámai
problematika feldolgozásának nem angol
nyelvű színházban eleve határokat szab a
fordítás. Nem a műfordítás általános, még
csak nem is a drámafordítás különös
nehézségeire gondolok, hanem arra az alig
áttekinthető feladatra, amelyet egy
Shakespeare-dráma szerves, saját
világának a nyelvi újrateremtése jelent,
mivelhogy minden megfogalmazás leg-
alább három vonatkozásban, a jellem, a
helyzet és a szimbolika jegyében rögzíti a
drámai pillanatot. E komplexitást meg
lehet őrizni kongeniálisan, nem véletlen,
hogy mai ismereteink fényében is Arany
János Shakespeare-fordításai a legtelje-
sebbek, de a modern filológia sokat
segíthet felismerésében.

A Téli rege előadása szempontjából a
három magyar fordítás közül (Szász Ká-
roly - 1860, Kosztolányi Dezső - 1924,
Mészöly Dezső - 1965) kettő, Koszto-
lányié vagy Mészölyé jöhet számba.
Pusztán költői szövegként olvasva is
világos, hogy Kosztolányi fordítása tele
van félreértésekkel és igen egyenetlen:
gyenge, sőt suta és eleven, erőteljes részek
váltakoznak benne. Mészöly fordítása
ezzel szemben megnyugtatóan tisztázott
benyomást kelt, nyelvileg ki-
egyensúlyozott, minőségileg egyenletes.
Első olvasásra is feltűnő ugyan, hogy
sehol sem éri el Kosztolányi jó megoldá-
sait, de ezért még kárpótolnának az em-
lített erények - ha feltétlenül erények
volnának. Csakhogy a Téli regében, mint
általában a kései Shakespeare-drámákban,
a stílus végtelenül változatos, gyakran
tömött és villódzó, tekervényes és kiha-
gyásos a logikai és nyelvtani rend rová-
sára, homályos és értelmileg zsúfolt, de
mindig eleven. Mészöly megrendszabá-

lyozta a szereplők beszédét, ott is egy-
értelművé tette mondanivalójukat, ahol
maguk sem tudnak vagy akarnak világo-
san fogalmazni, s folyton bel canto stílus-
ban szólaltatja meg őket.

Pedig kevesen gondolták át olyan
sokoldalúan és mélyen a Shakespeare-
fordítás problematikáját, mint Mészöly.
Esszéiben nagy és helyes koncepció bon-
takozik ki. Egy helyütt egyetértőleg idézi
Kosztolányi Shakespeare-fordítói elveit,
majd meggyőzően kimutatja: mintha más
Kosztolányi fordította volna a Romeo és
Juliát. A. művészsors iróniája, hogy a
Shakespeare-fordításról értekező Mészöly
és a Shakespeare-t fordító Mészöly is
mintha más-más személy volna. Ő, aki azt
vallja, hogy a drámai nyelv „olyan nyelv,
mely szerkezetében kifejezi a gondolat
születését", többnyire kész gondolatokat
fordít. Leontes első magán-beszéde
például jellegzetesen olyan pillanat,
amikor megszületik, mit megszületik,
kirobban a gondolat: „To mingle
friendship far, is mingling bloods."

Kosztolányi fordítása - „Barátságot ke-
verni - vért kavarni" - az eredetihez
hasonlóan két impulzust közöl, reprodu-
kálja az érzéki és szemléletes képeket, az
éles elválasztás feszültségét, és felszaba-
dítja a szójáték keserű indulatát. Mé-
szölynél : „Buzgó barátság bujaságra buz-
dít." Ez aforizma, az alliteráció impulzusai
pusztán akusztikai jellegűek, a mondat
művésziesen átível minden feszültség
felett, „csupán dobhártyánkat ostromló,
szemünkkel semmit sem látta-tó" stílusa
legfeljebb szellemes, de nem indulatos.
Mészöly, aki azt vallja, hogy „verses
drámáról lévén szó, nem elég, ha
beszédünk szerkezete fejezi ki a gondolat
születését; ki kell ezt fejeznie versünk
ritmusának is", többnyire olyan erősen
közelíti a ritmust a metrumhoz, a szó- és
szólamhangsúllyal, valamint a sormetszet
elhelyezésével annyira az időmértéket
szolgálja, hogy a jambus a szavak drámai
súlyát levetve, behízelgő könnyűséggel
száll, lebeg. Figyeljük meg Perditát
Polixenes távozása után :

.Örökre végem. / Alig féltem pedig.
Már közben olykor / Azon voltam, hogy
megmondom neki: / A mi tanyánkra
ugyanaz a nap / Tekint le, mint a király
udvarára, / S éppúgy ragyog felettünk. -
Menj, uram. / Megmondtam én, mi lesz a
vége. Kérlek, / Gondolj rangodra. Én
álmodtam egyet, / De már ocsúdom: nem
játszom királynét; / Fejem birkáim, s
könnyezek." Mészöly a prozódia kedvé-ért
felesleges, hézagtöltő szavakkal él:



ha valakinek vége, akkor magától érte-
tődően „örökre" elveszett, a „pedig"

ellentétes kötőszó nemcsak az ép szó-
rendet torzítja el, hanem a gondolat-
menetet is összezavarja, az „álmodtam
egyet" többet mond, de kevesebbet jelent a
kelleténél.

Ezek azonban csak gyenge pontok, az
igazi félrehallás éppen a túl szép, túl
folyamatos dallamvonal. Perdita ebben a
fordításban nemcsak összeomlik, hanem
meg is hatódik magától, nem naiv, ha-nem
szentimentális, érzelmes cavatinája inkább
XVIII. századi operába illik, mint
Shakespeare-drámába. Kosztolányi
megoldása: „ ..Hát minden összeomlott! /
Nem is nagyon féltem. Beszélni is /
Akartam olykor. Már a szájamon volt, /
Hogy azonegy nap süt az udvarára, / Mely
a mi kis kunyhónkra, s itt se húj el, ! Rá is
ragyog. Fölséges úr, eredj hát /
Mondottam, ez lesz majd a vége. Kérlek, /
Rangodra gondolj. Én csak álmodoztam,
Most ébredek, már nem vagyok királyné: /
A juhaim fejem és sírok." Igen, erről van
szó. A blankvers medrében érzések
kavarognak, Perditának mindenre, ami
benne zajlik, „szabatos szava van", és
jóformán csak beszédének ritmusa árulja
el indulatait. A metrikus lejtést átszínező
spontán ritmus érzékenyen közvetíti
Perdita válságos lelkiállapotát, anélkül,
hogy lényének-stílusának természetes,
egyszersmind szimbolikus szépsége és
bája sérelmet szenvedne. Gondolat és
ritmus egyszerre születik meg, mint
Mészöly mondaná.

Ezek a példák csak felhámmetszetek
voltak, de már belőlük is sejthető, hogy
Mészöly Dezső fordításában -• a szándék
ellenére - fontos drámai mozzanatok
sikkadnak el. Ha azután a jelenetek
visszaadását vizsgáljuk meg, a gyanú sok-
oldalúan beigazolódik. Felteszem, hogy az
olyasfajta képtelenség, mint a szereplő és a
szöveg többszöri felcserélése, nem a
fordító, hanem a véletlen műve; minden-
esetre a Shakespeare új tükörben című kö-
tetben (Magvető, 1972) megjelent for-
dításban Hermione négy sora (I.
„Ha... innen", 575. o.), illetve Paulina
nyolc sora (V. i. „0 , Hermione... lát-tál",
639-40. O.) Leontesnek jutott, Perdita két
sora (IV. 4. „Féligazság ... nem", 630. o.)
pedig Florizelnek. Ezeknek a hibáknak a
felfedezéséhez nincs okvetlenül szükség a
hiteles eredeti szöveggel való
összevetésre, a gondos drámaelemzés is
elég. Legalább egy részletet azonban
nézzünk meg az eredeti fényében!

A IV. felvonás 4. színében megjelenik

Perdita és Florizel. Jelenetük kezdete
nyersfordításban a következő: „Florizel: E
szokatlan öltözék minden ízedet elevenné
teszi: nem pásztorlány vagy, hanem Flóra
kora áprilisban. Ez a birkanyírás a kis
istenek találkozója, s te vagy a királynője.
Perdita: Uram, kegyes uram, nem illik,
hogy szemrehányást tegyek túlzásaidért:
( Ó , bocsánat, hogy nevén neveztem!).
Felséges magad, az ország példaképét,
pásztor viselettel takartad el; s engem
(szegény egyszerű leányt) úgy
feldíszítettél, mint egy istennőt... Ha nem
volna bolondság ünnepünk min-den
táljában, s nem szokta volna meg a
gyomruk, pirulnék ilyen öltözetben látni
téged; s biztos elájulnék, ha meglátnám
magam a tükörben." Mészölynél:
„Florizel: Csak még igézőbb minden
porcikád I E maskarában! Nem pásztor-
leány,
De friss virágszál Április hajában... / E
birkanyírás: Ámorok tora, I S királynéjuk
- Te vagy! Perdita: Felséges úr, Nem
inthetem le túlzásaidat / Már megbocsáss
a szóért! - Jó magad / S fényes rangod
paraszt darócba rejted, / Es isten-nőnek
öltöztetsz föl engem, / Szegény
pásztorleányt. Ha ünnepünk / Nem volna a
bolondságok tora, / Hol minden tréfa
elcsúszik, bizony / Pirulva nézném gúnyá-
dat ... Talán / Tükröt tartasz nekem?" A
fordítás - az utolsó gondolat félreértésétől
eltekintve - látszólag alig, csak a művelet
természetéből adódó mértékben tér el az
eredetitől. Á szöveg drámai értelme
szempontjából azonban két lényeges
mozzanat is elvész. Az első eset paradox:
Shakespeare mitológiai metaforáját Mé-
szöly közvetlen metaforával helyettesíti; a
„friss virágszál" konkrétabb, érzékletesebb
és tartalmasabb, mint „Flóra" - olvasva.
Mert a színpadon csupán „szó, szó, szó",
míg „Flóra" jelmezt, látványt involvál. A
virágok és a tavasz istennőjének alakjához
ikonográfiailag hozzá-tartozik a virágbál
való vagy virággal díszített öltözet; ez az
a bizonyos „szokatlan öltözék" (amelyet
egyébként az épp választékosan beszélő
Florizel nem illethet a bizalmas, népies
vagy pejoratív „maskara" szóval). Perdita
virág- és tavaszistennő-jelmeze persze
nem vala-miféle - különben is illuzórikus -
- kor-hűség szempontjából lényeges,
hanem azért, mert szerves része a darab
szimbolikájának. Perdita nem egyszerűen
elő-kelő, az udvarnál is viselhető
öltözékben jelenik meg, hanem
természetes-természeti jelmezben.
Továbbá: Leontes udvarának téli világa
után Perdita ruházata hozza vizuálisan is
színre a tavaszt vagy a

nyarat (ez nem teljesen egyértelmű a
darabban). Végül: a virág Perdita szemé-
lyes emblémája; már az előző színből
tudjuk, hogy az ünnepre „huszonnégy
bokrétát kötött a nyíró legényeknek", a
soron következő fontos párbeszéd pedig a
szó legszorosabb értelmében virág-
nyelven folyik. Ha egy előadás megjele-
níti a Flóra-metafora implikációit, kiderül,
hogy a mitológiai képzet a színpadon
valóságosabb, mint a költőileg közvet-
lenebb „friss virágszál" kép, amelyet jó
ízlésű rendező aligha vesz szó szerint;
Perdita öntudatlan királyi lénye elnyeri
természetes ornamentikáját, Florizel te-hát
nem csupán bókol, hanem minden szavát
látvány hitelesíti; s a mű alaptémája is -
bármely metszetben vesszük szem-ügyre a
drámát - vizuális evidenciaként jelenik
meg. A fordításból azonban pontosan az a
nyom hiányzik, amelye a rendező
fantáziája elindulhatna a szöveg mögé.

S ahogy Florizel bókjainak nincsen fe-
dezete, ugyanúgy nincs Perdita szerény-
ségének sem. Mészöly szövege a semati-
kus királylány/pászrorlány-történet kon-
vencionális pásztorlányfigurájának vár-
ható reakcióját adja. Pedig Shakespeare
szövegében van egy fordulat, az a bizo-
nyos shakespeare-i lépés, amely a sémák,
a konvenciók világából a személyiségek
és sorsok világába vezet: „ha nem volna
bolondság ünnepünk minden táljában, s
nem szokta volna meg a gyomruk..."

Mészöly pontosan visszaadja a gondola-
tot, amely drámailag lényegtelen, de
egyáltalán nem adja vissza a gondolkodás-
módot, amely ez esetben drámailag meg-
világító jelentőségű. Ezt a gondolkodás-
módot nem „bájos mesterkéltség" jellemzi,
mint Kosztolányi írta, hanem bájos
földhözragadtság. Itt derül ki, hogy
Perdita paraszti neveltetése nem csak a
mese szintjén érdekes előtörténet, nem
belső következmény nélküli helyzet,
hanem emberi állapot, a személyiség bá-
zisa, drámai valóság, A szóban forgó
gazdasszonyi metafora nem esetleges. Ké-
sőbb, amikor a juhász megkérdezi Per-
ditától, hogy ugyanúgy gondolkozik-e,
mint Florizel, ő így válaszol: „saját gon-
dolataim mintájára szabom ki az ,3 gondo-
latai tisztaságát". Mészölynél: „De szí-
vemből szólt: azt ekhózta csak, / Mi
bennem is zeng." Shakespeare-nél Perdita
egy valódi pásztorlány szókimondásával
fejezi ki, hogy nem szeretné, ha kedvese
„azért vágynék vele párosod-ni", mert ő'
festi magát, Mészölynél viszont, mint egy
rokokó pásztorjáték



finom hölgye, nem kívánná, hogy „azért
akarja párjául". Ezek a metaforák és for-
dulatok pontosan rögzítik a lány elemi
élettapasztalatait, létélményeit, képzeteit, s
miközben körülírják lényének titkát: a
tökéletes természetességet, külső és belső
világának határait is megvonják. Ha meg
akarjuk érteni Perdita első replikájának az
indítékát, pont a gasztronómiai metafora
igazíthat el a legbiztosabban. Ez az, ami
eleve kizárja, hogy ellenkezésében kacér
álszerénységet vagy a társadalmi
különbség érzéséből fakadó alázatot
gyanítsunk, és finoman érzékelteti, hogy
az istenítés kívül esik világának határain.
Szerénysége a legvalódibb szerénység,
mondhatni biológiai idegenkedés
mindentől, amit nem érez teljesen
természetesnek. Jelmezét, noha illik hozzá
és megilleti, maga „díszes maskarának"
érzi (az ő szövegében tehát helyén van a
szó), és feszélyezetten viseli. Ez teszi
érthetővé a felületes olvasásra túlzónak
ható és Mészöly által félrefordított állítást:
„biztos elájulnék, ha meglátnám magam a
tükörben".

Persze nem egyetlen replika, hanem az
egész figura megértéséről van szó. Perdita
szövege feltűnően „matter-of-fact"
költészet. Ha a fordítás ezt nem adja
vissza, az eleven leányalak jó esetben esz,

ménnyé légiesül, rosszabb esetben kon-
vencionális pásztorjátékszereppé lapo-
sodik. Florizel állítása, miszerint Perdita
minden cselekedete pusztán azáltal, hogy ő
cselekszi, szebb lesz önmagánál, és
minden cselekvése megkoronázza a cse-
lekedetet, tökéletesen igaz, mégsem lát-
hatjuk a lányt kizárólag szerelmese sze-
mével. Ha objektíven nézzük, éppen az
ragad meg, hogy a tiszta szépség és báj
mennyire nem testetlen, mennyire földi,
mennyire a természetesség kisugárzása.
Igaz, Perdita a cselekmény során nem fej
birkákat, nem ad és vesz, nem oszt ala-
mizsnát, nem végzi napi teendőit, de
mindezekről nem ok nélkül esik szó -
viselkedése el kell hogy árulja s egyúttal
meg kell hogy nemesítse e cselekvések
emlékét és készségét. Valóban „fejő-
leányok királynéja", mint Camillo mond-
ja, s itt mindkét vonatkozás egyaránt
fontos és igaz. (Ez a megoldás egyébként
igen szabad, mégis telitalálat, mert a
számunkra érthetetlen eredeti kifejezést
drámailag ekvivalens megfogalmazással
helyettesíti.) Perdita goethei értelemben
szép ember, „az önmagát egyre fokozó
természet végső eredménye"; mind alak-ja,
mind a dráma szimbolikája szempontjából
kulcsfontosságú emfatikus kifeje

zése: „great creating Nature" - a magyar
szövegben azonban hiába keressük. Ez a
belső felfokozódás mint eleven élet szinte
csak a beszéd- és gondolkodás-módból
rekonstruálható, vagyis a stílus a jellem-
és a szituációelemzés iránytűje. Ha a
fordítás levágja a stiláris kanyarokat, a
dráma mellett megy el.

A következő fontos párbeszéd virág-
nyelven folyik, és ez különösen megnehe-
zíti a fordító dolgát. Hiszen a jelképes
kifejezés nyitja nem az első, hanem a má-
sodik mögöttes rétegben van, nem a ki
nem mondott, hanem a talán el sem gon-
dolt szférában. A birkanyírás ünnepén
megjelenik Polixenes és Camillo is, álru-
hában. Perdita, a gazdasszony először
visszahúzódik, nem teljesíti tisztét, majd a
Juhász biztatására és felszólítására az
ismeretlen vendégekhez fordul:
„(Polixeneshez) Uram, Isten hozott: apám
akarata, hogy én legyek a nap gazdasszo-
nya ... (Camillóhoz) Isten hozott, uram!
Add ide azokat a virágokat, Dorcas .. .
Tiszteletre méltó urak, tessék, rozmaring
és ruta - ezek egész télen megtartják
színüket és illatukat: a jóindulat és az
emlékezés jeleit lássátok bennük, szíve-
sen látunk ünnepünkön!"

Miért ez a virágnyelv? Első pillantásra
konvenciónak, egyszerű stilizáció-nak
tűnik. Polixenes válasza azonban gyanút
kell hogy keltsen: ,,... Shepherdess, /
...well you fit our ages/ With flowers of
winter." Azaz: „pásztorlány, jól
választottad korunkhoz tél virágait".
Csakhogy az inverzió, a „well" előreve-
tése és kiugratása másra vall, mintha a
rosszallás árnyalatát lopná a szövegbe,
valahogy így: „te ugyan jól kiválasztottad
korunkhoz a tél virágait". Kosztolányi
érzékenyen felfigyelt erre a fordulat-ra:
„hát / Öregkorunkra tél virágait Adod
nekünk?" S a folytatás nagyon megerősíti
ezt az értelmezést. Perdita elmondja, hogy
őszi virágai nincsenek, csak nyárközepiek,
s mivel ezek illenek középkorú férfiakhoz,
ezekkel köszönti őket újra. Ha Polixenes
minden további nélkül elfogadta a tél
virágait, akkor ez a részlet értelmetlen és
felesleges. Mészöly fordításában nagyon
feltűnő a drámai folyamat törése:
„Polixenes : ... Szép juhászlány, / Deres
fejünkre tél virága illik: / Jól választottál.
Perdita: Ha az év megőszült, / A nyár
haldoklik s még a reszketős tél / Nem jött
világra: a legszebb virág / A szegfű ... és a
tarka-viola ... / Ezt a természet korcsának
csúfolják: / Nincs is belőle kertünkben, s
nem is / Szerzek tövet ..."

De hát miről is van szó ebben a jele-
netben? Az ünnep fölött kezdettől fogva
ott lebeg Polixenes árnya, mint valami fe-
nyegetés. A IV. felvonás 2. színéből tud-
juk, hogy meg fog jelenni, Perdita pedig
mondja is Florizelnek: „...szorongok, /
Hogy hátha egyszer apád itt terem".
Megjönnek a vendégek, köztük a két
koros ismeretlen. Perdita visszahúzódik.
Miért? Félénk volna? Erre egyéb-ként
semmi jel sincsen, de a Juhász ilyes-félét
gondolhat: „Úgy elbújsz, mint valami
ünnepelt! / Gazdasszony volnál!" Biztos,
hogy igazán ismeri és megérti a "lányát"?
Való, hogy Perditát feszélyezi az
öltözéke, más azonban nem ütközik meg
rajta. Csak ez indokolná húzódozását?
Üdvözölnie kellene az ismeretleneket, ám ő
csak pirul. Végül elszánja magát, de apja
akaratára hivatkozik. Az idegeneket a tél
virágaival köszönti. Ne feledjük: Leontes
udvara a tél virága volt, és Polixenes
szándékában már eljegyezte magát a
zsarnoksággal, s néhány perc múlva
kísértetiesen hasonlóvá válik az őrjöngő
Leonteshez. Polixenes és Camillo e
pillanatban - nemcsak életkorukat
tekintve, hanem szimbolikusan is - a tél
emberei, Perdita és Florizel ellen-pólusai.
A rozmaring és a ruta virág-nyelven
emlékezést, barátságot és meg-bánást
jelent (az „emlékül és ajándékul
vegyétek" tehát lényegesen kevesebbet
mond a kelleténél). Mi ez, ha nem a szo-
rongás öntudatlan, ösztönös kifejezése,
reflexszerű védekezés, cseppet sem retori-
kus, nagyon is spontán captatio benevo-
lentiae? Csakhogy Polixenes, „ki a tisz-
tesség maga", aki megtapasztalta a „tél"
keménységét, ezen az önkéntelen idegen-
kedésen, távolságtartáson, hidegségen
okkal bántódik meg. Válasza tehát rosz-
szalló, nem pedig helyeslő, mint Mészöly
értelmezi. Ezért kell Perditának
magyarázkodnia, és enyhíteni korábbi
gesztusát. A drámai folyamat töretlen. A
jelképes kifejezésmód mögött nem intel-
lektuális tartalom rejtőzik, hanem eleven
dráma, emberek közti feszültség, színpadi
szituáció.

A feszültség, ha eddig volt is, most
mintha feloldódnék. Perdita második
köszöntője tetszést arat, a hangulat de-
rűsre fordul: „Camillo: ...Báránykád ha
lennék: / Nem is legelnék: orcáddal
betelnék. Perdita: Le is fogynál olyan
soványra, hogy / A böjti szél elvinne!"
Nem: a januári szél. A böjti szél - már-
ciusi szél. Természetesen nem a naptár-
hoz való hűség a fontos, hanem az, hogy
Perdita képzettársításában Camillo újra a



fórum
tél világába került. A tél - a visszavonás
ellenére - továbbra is tartja magát a színen.
Perdita ekkor azzal fordul Florizelhez,
hogy bárcsak volnának tavaszi virágai,
kedvese korához illőek, ám nincsenek.
Mészöly szokatlanul homályos
megoldásában viszont mintha volnának,
legalábbis lehetnek: ,,...Ó, Proserpina!/
Hadd kapkodom fel Plútó szekeréről/
Riadtan szétszórt friss virágaid / . . . . . .
Hadd fonom / Füzérbe mindezt, s hadd
hintem reád,/Szépséges kedvesem !"
Perditának természetesen tényleg nincse-
nek tavaszi virágai („these I lack"). Ennek
az az oka, hogy jelenetünk valószínűleg
nyár derekán játszódik, hiszen az is-
meretlen vendégek másodízben nyárkö-
zepi virágokat kaptak. Fontosabb azonban
a célja: Polixenes jelenlétében nem eshet
tavaszi virágeső. Perdita a Szicília (1)
rétjeiről az alvilágba ragadott, ijedt
Proserpinát idézi, az ő elveszített virágait.
E virágmonológ valójában fohász,
segélykérés, lírai varázsa nem felhőtlen,
hanem szükségből fakad, a költői képek
szépsége éppen a drámai árnyékoktól
olyan ragyogó. Florizel megérez valamit
abból, ami Perditában lejátszódik, mert
arra, hogy szerelmese rá szórná a virágo-
kat, furcsa kérdéssel válaszol: „hogyan,
mint egy halottra?" A jelenetben tehát
egyre ott kísért a tél és a halál képzete, a
fiatalok kapcsolata érzékelhetően veszé-
lyeztetett.

A virágnyelv jelentésének legmélyebb
rétege nem a mítosz, hanem a dráma. De
minden mitológiai utalás - egy-egy utalás
a drámai folyamatra, az emberi viszonyok,
a szituáció alakulására. Láthatjuk,
Mészöly Dezső fordításában ezeknek az
utalásoknak, dramaturgiai támpontoknak a
tetemes része elsikkad, a magyar
szövegből csak az eredeti segítségével
olvasható ki a teljes dráma. Általában
véve: Mészöly az egyes részleteket a maga
módján túl egyértelműen interpretálja, a
szöveg egyfelől megvesztegetően világos,
másfelől megbonthatatlanul kompakt. Ha
a töréspontok itt-ott gyanút keltenének is,
a drámai szöveg porózus szerkezetét,
amely inspirál a tulajdonképpeni dráma
megalkotására, a fordítás simasága
eltünteti, s így elzárja az utakat az elemzés
és a fantázia elől.

BÉCSY TAMÁS

E g y s z í n j á t é k b e l i
l e h e t e t l e n

Hernádi Gyula legutóbb bemutatott da-
rabja, A tolmács, lényeges dráma- és
színházelméleti kérdést vet fel. A mű igen
fontos „alakja" három disznó, s
megjelenítésük problematikája élesen rá-
világít az írott dráma és a színjáték
különbségére.

A XVI. századi Németországban, a
Münzer-féle parasztháború előtti időben
az állatok felfaltak egy csecsemőt. A feje-
delem rendőrkapitánya pört indíttat a
disznók tulajdonosai, egy szegény job-
bágycsalád ellen. A pörnek két bírája van:
Sprenger, dominikánus perjel és maga a
rendőrkapitány. A cselekmény
előzményéhez tartozik, hogy Thomas
Münzer egy régebbi könyvében tagadta a
démonok létezését, és ezért az egyház
kitagadta. Értesülvén azonban a pörről,
megtérést színlel, „visszatér" az egyház
kebelébe. Célja, hogy megmentse a pa-
rasztokat. Elhiteti Sprengerrel, hogy dé-
monok szállták meg a disznókat, azok
bűnösök a csecsemő halálában. Könyve
alapján egyszerű elhitetnie azt is, hogy ért
a démonok nyelvén, akik a disznók
röfögéseiben megszólalnak. Sprenger
magával viszi a tárgyalásra, hogy „for-
dítsa" a démonok szavait.

Sprenger célja, hogy kiderítse, valóban
démonok tanyáznak-e az állatokban;
Münzeré, hogy ezt bebizonyítsa; Fiel-
dingené, a rendőrkapitányé pedig épp az
ellenkezője. Ő a parasztokat akarja fel-
akasztatni, hogy a többi elégedetlenkedőt
megfélemlítse.

Szabályos vitadrámahelyzet alakul ki:
középen áll Sprenger, az inkvizítor, aki
egyedül képes a valódi cselekvésre, mert ő
az ítélőbíró, ő minősítheti bűnösöknek
vagy a disznókat vagy a jobbágyokat.
Tőle jobbra és balra a két érvelő-vitázó,
Münzer és Fieldingen. Kettejük közül
annak az akarata érvényesül, akinek
hatására majd dönt az inkvizítor. Akaratuk
érvényesítésére a dráma nagy részében
nincs is más eszközük, csak

érveik; ellentétük szükségképpen és ki-
zárólag csak vitában realizálódhat

Minden írott dráma egyszerre és együtt
az írónak és alakjainak a megnyilatko-
zása. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy min-
den írott dráma egyszerre kettős parole, az
íróé és alakjaié. A dráma teljes szövegé-
ből vitathatatlanul csak az író megnyilat-
kozása a dráma alakjainak „neve" (pél-
dául Münzer), valamint az ún. szerzői
instrukciók. A csak az író parole-jának
minősíthető név és az utána következő,
egyszerre kettős parole-nak minősíthető
szöveg között az írott drámában nem ta-
lálunk semmiféle „váltást", értve: a „név"

és az általa elmondott szöveg között
nincs létsíkváltozás. Mind a név,
mind a szöveg írásjelekben rögzítődik.

Ebben az írott drámában a disznók rö-
fögései (megnyilatkozásai) közvetlenül
csak a szerzői instrukciókban jelennek
meg. Tehát nincs ilyen szövegrész:
Disznók: rrff, rrff vagy valami efféle
hangutánzó hangok. Helyette ez vagy
ehhez hasonló olvasható: „(A disznók rö-
fögnek)". Az írott szövegben a röfögések
közvetetten a drámai alakok reagálá-
saiban, Münzer "tolmácsolásába í" stb.
jelennek meg, tehát csak beszélnek róluk,
s nincsenek ábrázolva, megjelenítve.

Minden írott drámában egy valóság
található - szemben a színjátékkal -, az
író által ábrázolt valóság. Mivel azonban a
valóságot a drámaíró ábrázolj., szük-
ségszerű, hogy az egy valóságnak két
alaprétege legyen: a valóságból merített
anyag, valamint az író „hozzájárulása",

teljes emberi és művészi személyiségje-
gyei. (Noha még vázlatosan sem térhe-
tünk ki rá, jeleznünk kell, hogy a drámai
szöveg nemcsak ezt a két létréteget hozta
létezésbe.)

Mindez azonnal megváltozik, ha az
írott dráma a színjáték része lesz. A vál-
tozást azzal az egyszerű ténnyel s jelöl-
hetjük, hogy a drámában leírt név élő
személlyé, az olvasható szöveg hallható
beszéddé változik. Ha a szöveget eddig
kettős parole-nak kellett tekintenünk,
akkor egy újabb élő személy. a színész
hármas parole-lá változtatja az írott drá-
ma szövegét. Semmiféle beszéd nem kép-
zelhető cl - tudatos vagy tudattalan -
teleológia nélkül. E hármas parole közül
kettő - az íróé és a színészé - művészi
teleológiával, elmondott beszéd. Minden
művészi teleológia szükségképpen együtt


