
VAJDA MIKLÓS

A fordító vallomása

1.

Egy jó előadás kerek egész; százféle művészi és emberi, lélektani és technikai tényező
tudatosan összehangolt együttműködésének eredménye, s mint ilyen leírható, boncolható,
bírálható. Genezisében, vagyis az idő hosszmetszetében nézve viszont kiderül, hogy voltaképp
elemezhetetlen. Olyan háromdimenziós szövedék, amelynek szálai ezerféle irányban a
végtelenbe futnak, illetve az emberiség mikrotörténetével együtt az idő roppant orsójára
tekeredtek föl, végérvényesen és kibogozhatatlanul.

Az egyik főszál - hogy a textilipari metaforánál maradjunk - történetesen egy nagyszerű
drámaírói életmű (Arthur Milleré) színes és dús szövedékéből ágazik le. Közelebbről meg-
nézve maga is ezer meg ezer vékonyabb szál fonadéka. Ezek közül az egyik az egész művön, a
többi Miller-drámán át is visszakövethető: az író élete. Jellegzetes, meleg színe mind-untalan
föl-fölbukkan az életmű szövetében, a többi színnel sajátságos mintákat alkot, míg egy ponton
maga is százfelé ágazik, s rostjai elvékonyodva a régmúlt rácsai mögé vezetve tűnnek el.

Most a fordító működésének szálai kapcsolódnak a szövedékbe. Neki is van élete, múltja,
műveltsége, színházi tapasztalata, sajátos nyelvhasználata, munkájáról elképzelése - meg-annyi,
szintén rostokra bontható, vékony szál, mely az író s a darab vezérfonalaira csavarodik. És
közben hozza magával - legalábbis a fordító azt reméli - egy másmilyen nyelv közegéből
jelentésben és mögöttes tartalomban, hangsúlyokban, felhangokban, érzelmekben és
indulatokban, eljátszható életanyagban lehető pontos megfelelőit mindannak, amit az író oly
gondosan megválogatott idegen szavaiba beleszorított.

De ez még csak a szöveg. Pontosabban: a szöveg szövete, melybe most eleven, mozgó életek
dús csíkjai szövődnek a színészek és a rendező munkája által, miközben a jelmez-és a
díszlettervező mintegy körülvágja és beszegi a szőttest, elhelyezve a térben és a megírt (meg a
valóságos) időben, hogy létrejöhessen az a lezárt, kerek egész, amit előadásnak nevezünk.

A legvadabb strukturalista lázálom semmiség egy előadás fölépítéséhez képest. Nincs az az
elektronikus agy, mely minden belejátszó körülmény arányos és pontos figyelembevételével
fölrajzolhatná a modelljét. És mit érünk vele, ha van?

2.

Egy rossz vagy egy jelentéktelen előadás létrejötte persze majdnem tökéletesen ugyan-ilyen.
A rossz drámaíró, a rossz fordító, a rossz rendező, a rossz színész is rendszerint bele-adja a
múltját, az életét, a becsvágyát és ami képessége van. Zsenik és hülyék teljesen ugyan-úgy
születnek, néha azonos anyaméhből is. Az idő metszetében az előadás nem elemezhető; a
nézőtérről nézve viszont nem más, mint (jelen esetben) egy jó író jó darabjának jó előadása.
Nincs benne semmi csodálatos; néha még nálunk is előfordul ilyesmi.

Amit itt megfogalmazni próbálok, az a fordító élménye az Alku vígszínházi előadásának
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születéséről. A fordító ugyanis néha furcsa helyzetbe kerül. Szereti az írót, szereti a darabot,
szereti - mindenekfölött - a színházat, így aztán mire észbekap, oly mértékben azonosította
magát a darabbal és a produkcióval, hogy teljesen magáénak érzi. Az olvasópróbától kezdve
minden egyes próbán ott ül. Jelenlétét a művészek hamarosan megszokják, s attól kezdve
szinte elvárják, mint egy markírozott bútordarabét, amelyre szükségük van a játékhoz. A for-
dító ez esetben a szerző jelzése; ahhoz a tonettszékhez hasonlít, mely a még csupasz színpad
közepén a próbákon azt a nagy, régimódi karosszéket jelzi, amely körül a darab zajlik, s amely a
második felvonásban észrevétlenül a rég halott apa jelképévé lényegül. Csakhogy a tonett-
széket idővel, ahogy a produkció lassan beérik, s a bemutató közeledtével valóságos bútorokkal
berendezik a színpadot, egyszer csak kicserélik az igazi karosszékre; a fordítót ezzel szemben
nem cserélik ki az íróra. Semmi reménye, hogy Arthur Millerré válik. De azért ott ül, s
kihasználva azt a sors adta előnyét, hogy nemrég negyedévet New Yorkban tölthetett (aminek,
realista drámáról lévén szó, van jelentősége) és a szerzővel is találkozott, lelkesen magyaráz,
ha kérdik (és ha nem kérdik), összerándul, ha valamelyik színész pontatlanul mondja a
szöveget, az ő szövegét - ami nem ritka dolog. A főpróbák idején már valósággal rángatózik,
és kettesével szedi a csillapítókat. A premieren kétségbeesetten kapaszkodik a feleségébe,
patakokban folyik róla a verejték, miközben - ki tudja hányadszor - megpróbálja úgy nézni a
darabot, az előadást, mintha először látná, és legnagyobb meglepetésére, ez sikerül is neki.
Szeme sarkából a közönséget lesi; lelke mélyén állandóan valami katasztrofális gikszertől,
memóriazavartól, technikai fölsüléstől, tűzvésztől retteg; de közben meghatódik a
nagyjelenetnél, majd harsányan nevet az egyik színész kis mókáján, amelyet legalább hu-
szonötször látott, s eredetileg ő maga javasolt a színésznek. Es ezalatt legbelül persze pontosan
tudja s rémülten figyeli, hogy milyen ostoba helyzetbe került. Már megint kiszolgáltatta és
nevetségessé tette magát. Azonosult valamivel, amihez voltaképp alig van köze.

3.
Ezt persze nem sok darab képes megtenni a fordítóval. És viszont: kevés fordító teszi meg a

darabbal. Csalódni nem kellemes érzés, márpedig, mint láttuk, a fordítót csalódás várja,
mégpedig minél komolyabban veszi a dolgát, annál nagyobb. Természetesen nem azért csa-
lódik, mert a siker nem az övé; ezen a téren sosem áltatta magát, munkája jelentőségét nem
értékeli túl, nem is becsüli alá. Azt is megszokta már, hogy a fordítás, mint másodlagos iro-
dalmi tevékenység, nálunk a jelentőségéhez mért erkölcsi és anyagi megbecsülést sem kapja
meg. Ami a kritikát illeti, legtöbb esetben boldogan kiegyezne azzal is, ha a kritikus legalább a
művet és a kritikaírást értené; a fordítónak odavetett semmitmondó közhelyekre nem is tart
igényt. Nem irigyli se az író, se a rendező, se a színészek sikerét, hisz egyebet se tett, mint
szurkolt, és tőle telhetően segített nekik. A csalódása egészen más természetű: a mese-beli
királyfié, aki mehet vissza varangyosbékának. A varázslatnak vége, várja a papír, a kollektív
színházi alkotómunka légköre után megint az íróasztal magánya, talán azonosulás egy újabb
idegen világgal; egy új csalódás.

Translator ugyanis non nascitur, hanem facitur. Az ember éppenúgy nem születik fordító-
nak, mint ahogy mondjuk másodhegedűsnek vagy epizodistának vagy énektanárnak se szü-
letik az ember. A másodhegedűsök elvetélt elsőhegedűsök, az epizodisták hősszerelmesnek
készültek, az énektanár a tanítványát készíti föl a neki meg nem adatott szerepre. A műfordító -
nos, nem nehéz kitalálni. Az ember így vagy úgy fordítóvá válik, és persze megpróbál jó képet
vágni, sőt, ideológiát gyártani hozzá, de az első adandó alkalommal lépre megy.

A fordítás vagy melléktermék, vagy pótkielégülés, vagy üzlet. Lehet egyszerre mind a há-
rom, de az igazi fordításba bele van építve a csalódás fájdalmas hiányérzete. Valami olyas-féle
lélektani mechanizmus működik itt, mint a szerelemben. Vagy még inkább: mint a
homoszexuális szerelemben, mely az igazitól érzelmileg nem, csak tragikomikus meddő-
ségében különbözik. A műfordítás is meddő szerelem; nem hoz létre semmit, a műfordítói



ihlet ejakulációi egy tükröt ejtenek teherbe, s ami megszületik: tükörkép, egysíkú, nem létező,
megfoghatatlan.

A fordítás nekem, bevallom, pótkielégülés, mégpedig nem is akármilyen. Az Alku egy hónap
boldogság volt az olvasópróbától a premierig - ami egyben kizárta, hogy akár mellék-termék,
akár jó üzlet lehessen. De még valami: álruha, inkognitó is, amelyben legnagyobb
szerelmemhez, a színházhoz eddig a legközelebb jutottam.

4.
Millertől is, a Vígszínház együttesétől is végtelenül sokat lehetett tanulni. Miller nemcsak

született drámaíró, hanem a szó szoros és legjobb értelmében professzionista is. Tanulmányt
érdemelne, ahogy a darab első szövegváltozatától a végső harmadikig alakult, csiszolódott,
javult. A húzás művészete - ez lenne a címe, ha megírnám egyszer ezt a tanulmányt.
Bámulatos, micsoda céltudatossággal és kegyetlen koncentrációval kezeli a saját anyagát. Az
első változatban például a Franz család is zsidó még, ami az egész téma érvényességét
leszűkítette, itt-ott majdnem bagatellizálta. Ugyanitt Esther még krónikus alkoholista, ami nem
engedte kibontakozni szürke életének csöndes kis tragikumát, és levett az egész dráma
feszültségéből, Victor lelki harcának és fölismeréseinek súlyából is. Most már csak egy-két
mondat és némi játék utal rá; színfolttá lett, egy a sok közül a darabban, megvan a helye, a
szerepe a kompozícióban, anélkül, hogy magára vonná a figyelmet. És Esther alakja a rövid
szerepben hallatlan töménységgel sűríti most az asszony egész sorsát, meghiúsult kis
reményeit, öncsaló védekezéseit, lázadását, majd pedig végső, szép kiállását a férje mellett.
Amikor a darab végén kimegy, Miller ezt az instrukciót adja neki: „Viszi magával az életét".
Eleinte nevettünk rajta; úgy hangzik, akár valamelyik Karinthy-paródia instrukciója. Aztán
kiderült, hogy el kell, és ha az előadás följut odáig, el is lehet játszani. Walter az első két
változatban még odáig viszi a megjavulást, hogy kijelenti, túladott a szanatóriumain, s most
harlemi közkórházakban dolgozik. Ez hihetetlen, mert túlzás. Most a harmadik változatban
csak városi közkórházakban operál. Solomon korábban úgy fejezte be a darabot, hogy a Franz
család távozása után újra fölrakta a nevető-lemezt, és csöndes, ámuló göcögése közben ment le
a függöny. A lemez mint külsődleges, végeredményben technikai eszköz, könnyűnek találtatott
befejezésül, s most Solomon csak kezébe veszi a lemezt, s a darabot a valósággal szembenézni
képes, elpusztíthatatlan, bölcs öregember harsogó diadalkacagása fejezi be. Zseniális kontraszt,
ha meggondolom: hiszen a darab öncsaló, reménytelen illuzionisták árnyékboxolása két
felvonáson keresztül.

Így dolgozik az igazi drámaíró. A változtatások, húzások jó része - ezt tőle tudom - próbák
alatt, a színpadon született. De színpadra született maga a darab is, kérlelhetetlenül pontos és
szigorú szerkezetével, amelyben minden egyes szó, minden utalás, minden instrukció a helyén
van, és megadott célt szolgál. A drámaírói következetességhez ebben a darabban csak a
gondolati következetesség fogható. Újra az örök milleri morális problémák és újra az örök
milleri keretben: a családon belül ábrázolva. És újra az a makacsul visszatérő meggyőződése,
hogy van valahol, az életünk mélyén, a múltbeli döntéseink mögött, a tetteink, az érzéseink
legalján egy érvényes, eleven, használható igazság, csak ki kell ásni a hazugságok, az
öncsalások, az illúziók, a múltunk romjai alól. Szembe kell vele nézni, meg kell fogalmazni, ki
kell mondani, el kell viselni - és akkor jó lesz minden. Ez a félracionalista hit a társa-dalom, az
emberiség megválthatóságában minden egyes Miller-darab legfőbb mozgatója. De ebben a
darabban most megjelenik mellette egy fölismerés is, Miller nemzedékének speciálisan
amerikai élménye az, hogy 193o táján, a nagy válság idején végérvényesen össze-omlott az
American dream, az amerikai álom. Victor és Walter ettől menekült, egyik a biztos karrierbe, a
másik a fixfizetés és a nyugdíj biztonságát jelentő rendőregyenruhába. Nem mertek többé olyan
egzisztenciát teremteni, amely egyik napról a másikra összeomolhat.

Csodálatos élmény volt figyelni, ahogy négy nagyon professzionista színész mind-



ezt (és még annyi mást) kihüvelyezte a darabból, és megkereste, kikísérletezte, önmagából
kikeverte hozzá a megfelelő emberi magatartásokat, gesztusokat, hangokat, érzelmeket, szí-
neket, mozgásokat. Ahogy X. egyik nap még színtelenül olvassa a szöveget, sóhajtozik,
kínlódik, próbálgat, hamis hangokat fog, drámázik, komédiázik és kétségbe ejti önmagával
együtt a produkció összes résztvevőjét, aztán másnap egyszer csak bejön, megszólal, és kész a
milleri figura, egy teljes élet minden emléke és tapasztalata ott rezonál a szavai mögött,
alászínezi a mozgását, a tetteit, a viselkedését. Vagy ahogy Y. egyszer csak átértelmezi, és
bravúrosan megint összerakja a figurát, akit eleinte másképp, tévesen képzelt el. És ahogy egy
Miller világában járatlan, fiatal rendező a próbák második hetében, teljesen készületlenül fejest
ugrik a már-már kialakuló produkcióba, mert át kell vennie a kidőlt kolléga helyét; az első
napok óvatos tapogatózásai után, miközben sokáig azt sem tudja, hogyan szólítsa a nagy
színészt, aki nemrég még tanára volt, lassan hozzáérik a föl-adathoz, és végül fölényes
biztonsággal - ami a halálos izgalmat persze nem zárja ki - sikerre viszi a produkciót.

Az abszurd, anti-, kegyetlen és egyéb modern drámához edzett, sőt azt nagyon kedvelő
szívvel is milyen jólesett meghatódni egy minden ízében nyíltan ibsenista, konzervatív darab
mély és őszinte érzelmességén; szinte egy az egyhez ábrázolt világának erős atmoszférájában
megint valami olyasmi bontakozott ki, amivel jórészt adós még a hagyományromboló újítók
egész színháza. Egy angol kritikus azt írta erről a darabról: „Ha van olyasmi, mint egy
kihalóban levő művészi forma szép példánya, akkor az Alku az." Van.

5.

Talán nem érdektelen ezek után, ha befejezésül idemásolom New York-i naplómból a
Millerrel való rövid találkozásomról azon melegében lefirkált részletet. Nagyon készültem erre
a találkozásra, és persze minden másképp zajlott le, mint ahogy elképzeltem. Nem tettem föl
fontos és mélyreható kérdéseimet. Az. eddig általam fordított szerzők közül csak Edward
Albee-val beszélgettem egyszer Pesten, az utcán. Fogalmam sincs, tulajdonképpen miről
beszélgessen az író és fordítója. A fordításról nemigen lehet beszélgetni. Kétlem, egyáltalán
óhajtanék-e beszélgetni albán fordítómmal, ha lenne ilyen; neki én valami efféle lehettem.
Ennek ellenére nagyon kedves és közvetlen volt. A fordítás dolgát percek alatt elintéztük.

Most idézem az 1967. december 29-i jegyzetet:
„42nd Street, off 7th Ave. Egy pornográf mozi előcsarnokából visz föl a lift a 7. emeletre,

ahol szabályos kis színház van, akkora, mint a Bartók-terem. 2-kor vége a próbának, mely
jelzett díszletek közt, a színházak szokásos sivár délelőtti rendetlenségében zajlott. A néző-
téren rajtam kívül ketten. Az egyik rögtön odajön, megkérdi, mit akarok. Miller a színpadon
áll, három férfival beszélget, az egyik láthatóan a rendező, a másik a Solomont játszó színész
lehet, a harmadik, gondolom, Waltert játssza. Harsányan nevetnek. M. nagyon magas, vékony,
magabiztosan, energikusan mozog, hanyagul, itteni viszonylatban majdnem rosszul öltözött;
sportzakót visel, csíkos inget, mintás nyakkendőt. A nyakkendő lazán félrecsúszva. Pár perc
múlva eltűnik a színpad mögött, majd visszajön, az órájára néz, láthatóan ideges, vár valakit.
Nyilván engem, de nem merek fölszólni, hiába láttam próbák százait életemben, nem merek
hangosan megszólalni egy idegen színház sötét nézőterén. Ekkor szólnak neki, hogy várom.
Kedvesen, mosolyogva üdvözöl. Rendkívül erős a kézfogása. Fölkapja az irha-bekecsét,
táskáját, megyünk kifelé. Szabadkozik, kevés az ideje, egy óra múlva folytatják a próbát,
közben egy levonatot is át kellene néznie. Kísérjem el, bekap valamit, közben beszélgethetünk.
Az utcán, a Times Square óriási zajában ordítva se értjük egymást. Beülünk egy gyors-
bisztróba. Megkérdem, mikor jön Magyarországra? Nem tudja, bár tulajdonképp szeretne; de
még annyi hely van a világon, ahol nem járt. Még soha nem járt például trópuson, pedig
Mexikó két és fél órányi repülőút innen. Mosolyog. Oda szeretne elmenni legközelebb.
Őszintén szólva, igaza van.



A Saturday Evening Post leközli a darab rövidített szövegét, ami példátlan, mondja. Annak a
levonatát kellene átnéznie. A kiadója is most küldte el a levonatot. Megkérdem, elégedett-e a
színészekkel, a rendezővel? Igen, de persze még nincs kész semmi, még keresgélnek sok
mindent, ő is folyton javítgat a szövegen, de néha már másnap visszaállítja, amit előző nap
kihúzott, mert ugyanaz, aki a változtatást kérte, most kijelenti: Minek húztad ki ezt? Gyorsan
fölteszem a szöveg néhány homályos pontjára vonatkozó kis kérdéseimet, röstellem ezek-kel
zaklatni. Készségesen válaszolgat, és hamar végzünk az egésszel. A cím. Magyarul nem megy
Az ár. Nevetve csodálkozik, hogy a szónak nálunk négyféle értelme is van. Hiába, nem
vagyunk kereskedő nemzet, mondom. Beleegyezik az Alkuba. Közben gyorsan, nagy
falatokban eszi a szendvicsét salátával és olajban sült krumplival, azután elnyújtózik, rágyújt,
kissé elereszti magát, fúj egyet.

Szóba kerül Az ügynök halála; Olaszországban most nagy sikere van, egy velencei társulat s
benne Raf Vallon turnézik vele, s a Pillantást is elővették. A Vichyt nem mutatták be
Franciaországban, ezt jellemzőnek tartja.

Aztán arról beszél, hogy új központozást kellene bevezetni. Az ő szövegében gyakori a
kijelentő mondatok után zárójelbe tett kérdőjel. Sejtelmem sem volt, mit akart ezekkel. Elma-
gyarázza, hogy vannak kérdő hanglejtéssel ejtendő kijelentő mondatok, illetve kijelentő
hanglejtéssel ejtendő kérdő mondatok, s ezt nem tudta másképp jelezni.

Sugárzik róla, hogy rendkívüli ember. Okosnak, megértőnek, gyöngédnek, ugyanakkor
keménynek, nagyon határozottnak látszik; azt hiszem, ezzel kompenzálja szentimentalizmusát.
Amikor mosolyogva, nagyon barátságosan elbúcsúzik tőlem az utcán a Times Square
fantasztikus forgatagában, meleg fény villan a szemüvege mögül: talán rokonszenv lehetett. Jó
lett volna közelebbről megismerkedni vele. A keménysége mögött érzelmes, érzékeny, sőt
sérülékeny ember rejtőzhet. Nincs benne semmi önteltség, nagyképű önpropaganda. Nincs
szüksége rá."


