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A sevillai borbély

új fordításának tanulságai

Nemrégiben az egyik színházunk meg-
kért, készítsek új fordítást Beaumarchais
halhatatlan Figaro-trilógiájának első
darabjából, A sevillai borbélyból. Némi
mesterségbeli - azaz filológusi - torzultság
folytán menten tanulmányozni kezdtem az
eddigi legjobb szövegkritikai kiadást.
Mekkora volt meglepetésem, amikor a
jegyzetként közölt változatokat a mű
hagyományossá vált szövegével összevetve
azt tapasztaltam, hogy Beaumarchais - a
darab emlékezetes bukása után - nemcsak
ötletszerűen rövidítette meg alkotását,
amiként egyébként „A sevillai borbély
bukásáról és kritikájáról" írt epésen
Mérsékelt levele sejteti is.

Az történt ugyanis, hogy amidőn i775-
ben, két évi huzavona után a Comédie
Française bemutatta Beaumarchais víg-
játékát, a kritika és a közönség is vajmi
kedvezőtlenül fogadta. Egy kortárs és
barát azzal menti a kudarcot, hogy „a
túlzott szellemesség csömört okoz és fá-
rasztja a nézőt". Mások kevésbé voltak
elnézők, s az új vígjáték cselekményét
szétesőnek, szereplőit pedig mondvacsi-
náltnak bélyegezték. Beaumarchais nem
habozott (sohasem habozott): most is
meghallgatja a kifogásokat, s másnap le-
rövidíti darabját, kihúz belőle körülbelül
egy felvonásnyi szövegrészt. Semmi nem
oly tanulságos, mint e feláldozott részek
olvasása. Beaumarchais ugyanis
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ingerülten rövidít: alkalmazkodik kora
ízléséhez, szót fogad kritikusainak, akiken
aztán - a darab sikere után - kedvére
gúnyolódik a Mérsékelt levélben. A
klasszikus esztétika szabályaihoz szokott
nézők zsúfoltnak és szerteágazónak érzik
a cselekményt? Beaumarchais könnyed
kézzel áldozza fel a jeleneteket, amelyek
csak némileg is eltávolodnak a
bonyodalom fő vonalától, még ha egyéb-
ként pazar ötletek ragyognak is bennük.

S ami ennél sokkal súlyosabb: a szerző
megalkuvón követi bírálóit az általa te-
remtett személyek megítélésében is. Szo-
katlan volt a szókimondó plebejus Figaro,
akit „az élet tanított meg vidám
bölcseletre", s akiről azóta tudjuk, hogy
nemcsak Beaumarchais-nak, hanem az
egész európai vígjáték-irodalomnak egyik
legeredetibb alkotása? Feláldoz több olyan
részt, amelyek épp a Figaro-figurát
értelmezik.

Feltűnhet ugyanis, hogy az első felvonás
- az expozíció - Figarót állítja a cselekmény
tengelyébe: e jellegzetes csel-komédiának ő
a cselszövője. S a néző ma is érzi még, mily
nagy e pillanat: a Beaumarchais-trilógia
nyitányában szemünk előtt formálódik
halhatatlan típussá az európai színjátszás
egyik állandó alakja, akiben majd
Beaumarchais jó-voltából mitikus személyt
látunk, épp-úgy - csak persze más síkon -,
mint Don Juanban vagy akár Faustban.
Összecsukódik a függöny, s tudjuk, hogy
komédiázás örvén egy mélyen indokolt
emberi magatartást mutatott be e nyitány; a
szolgaságból csellel-ésszel - „consilio
manuque" - kitörő, az urak eszén már
nemcsak túljáró, hanem föléjük is emel-
kedő népi hős jelent meg vonzó színek-
ben. Megszületett a „figaróizmus". Az-tán
folytatódik a játék, s az ármányos „borbély,
felcser, patikus" már csak olykor-olykor
bukkan fel a színen, hogy „elhárítson
minden akadályt". Ámde a figaróizmus
nem jön többé szóba. A ki-hagyott részek
tanulmányozása viszont - meglepő módon
- arról győz meg, hogy Beaumarchais
szándéka nem ez volt. Ő eredetileg egész
darabját Figaróra építette. Csakhogy a
figaróizmus teljes kifejtése a feláldozott
részek közé került.

S itt sodródik dilemma elé a fordító.
Tudományos meggyőződése szerint

nyilvánvalóan csak hű fordítást szabad
készítenie. Minden mű önmagáért beszél,
nincs szüksége a fordító kisegítő hangjaira.
Megtévesztőnek, tehát bűnösnek kell
tartani a szöveg bármiféle színezését,
korszerűsítését, olyan hatásos vagy
tetszetős részek beleköltését, amelyek a
szerző művében nincsenek. Példának em-
lítem a következő megoldást, amellyel nem
érthetünk egyet. A sevillai borbély első
felvonásában Rosina ezt mondja a
gyámjának: „Folyton szidalmazza szá-

zadunkat." E rövid közlést az előző
magyar fordítás ilyen színekkel bővítette-
értelmezte: „Miért szidja úgy a mi ko-
runkat? Én igazán jól érzem magam a mi
korunkban és az én koromban."

Nem lehet kérdéses, hogy a fordítónak a
szerző szándékát kell kilesnie, s a szöveget
minden árnyalatában úgy tolmácsolnia,
ahogy a szerző megalkotta (sőt
megálmodta). Csakhogy épp ez az! Mi volt
Beaumarchais szándéka, és hogyan alkotta
meg szövegét? Az elmondottakból világos,
hogy kényszerhelyzetben, műve
megmentése végett rövidített az eredeti
szövegen, s a kor és a kor-társak ízléséhez
alkalmazkodva homályosította el a Figaro-
figurát. Az egész életmű áttanulmányozása
s általában a Beaumarchais-problematika
közelebbi vizsgálata (beleértve a szerző
jellemét és szokásait is) arról győz meg,
hogy nem követ el hűtlenséget a fordító,
ha a kihagyott jelenetek közül visszamenti
azokat, amelyek egyrészt teljesebben
szemléltetik Figaro szerepét és egyénisé-
gét, másrészt pedig fokozzák a darab
eredetileg elképzelt játékosságát. A fordító
itt nem tesz többet, sem kevesebbet, mint
hogy a szerzőnek hevenyében készített
későbbi szövegét a gondosan kidolgozott,
évekig érlelt eredeti szöveg meg-felelő
részeivel bővíti.

Megengedhető-e az ilyen fordítói be-
avatkozás? Nem ferdítés-e az ilyen for-
dítás? Ez esetben aligha lehet kétségünk.
Hiszen Beaumarchais múlhatatlan érdeme
épp az, hogy megalkotta a Figaro-típust és
hogy a vígjátékstílust feloldottabbá,
lebegőbbé, játékosabbá tette. Ami a
kortársakat meglepte vagy feszélyezte,
ízlésüket bántotta, ránk már másként hat,
sőt: mi épp ezt szeretjük Beaumarchais-



ban. A mellőzött jelenetek tapintatos
visszamentése tehát voltaképpen azt
domborítja ki, ami a legsajátosabb beau-
marchais-i s egyben a legbiztosabban idő-
álló A sevillai borbélyban.

Példaként a III. felvonás egyik jelene-tét
idézzük. Almaviva gróf - diáknak álcázva -
énekleckét ad Rosinának, a gyám
jelenlétében. Besurran Figaro, a szépleány
redőnyének kulcsát szeretné
megkaparintani. Szócsata támad közte és a
gyám között. Itt kezdődik a kihagyott rész,
amelyet túlzás nélkül minősíthetünk a
„figaróizmus" programnyilatkozatának.

BARTOLO He, mit mond? Hallotta, diák
úr?

FIGARO Azt, hogy ön bizonyára úgy
gondolja, valami faragatlan falusi bor-
béllyal van dolga, aki a beretváján kívül
nem ért semmihez. Nos, tudja meg,
uram, én Madridban tollat is forgattam...

BARTOLO Kár volt abbahagyni.
FIGARO Hiszen, ha nem lettek volna

irigyeim! (Kezével, háta mögött jeleket ad
a grófnak.) S ha már szóba jött a
munkásságom, engedjék meg, uraim,
hogy előadjam a választ, amit az egyik
vígoperai szereplőm szájába adtam: ezt
az enyémmel azonos foglalkozású férfiút
olyasféle sértés éri, amilyent az imént
hallhattunk, s ő a maga módján felel reá.
Művemet egyébként negyed-bukás érte.

GRÓF Mi az, hogy negyedbukás?
FIGARO (kezével jeleket ad a gróf-nak.)

Negyedbukás az, hogy már a
szövegkönyvet elutasította a színház,
amivel megkímélt a további kudarcok-
t ó l . . . Pedig, ó, ha itt volna az éne-
kesem, a muzsikusom, sőt az egész
zenekar, a vadászkürtös, a sípos meg a
dobosok! Csak úgy tudok szívből
énekelni, ha pokoli lárma kísér. Mind-
egy, azért csak hallgassák meg, mit
tudok. (Nagy papírtekercset bont ki,
hátlapján hatalmas betűkkel ez olvas-
ható: Hol a redőnykulcs? S míg az
ariettát énekli, úgy tartja a papirost,
hogy a gróf és a közönség jól láthassa a
hátlapra írt kérdést.) Uraim, ez egy
fönséges hősdal:

Legyek jó borbély, semmi más,
Illegjek púderes köpenyben?
Mivel a színdarab-írás
Hű kísérője a lopás,

Kaparás
És szidás...

Zenekar, most vágj bele. Bumm!
Meglopni mind

A régi szerzők seregét;
Tarará, tarará, fuvolák! Bumm!

Kaparni mind
A színházkedvelők zsebét,

Tirari, tirari, tam, tam, oboák!

És szidni mind
A közönséget módfelett,

Mért hívott össze pikniket,
Hogy hallgassák szomorúságát . .

Ó, milyen jól hangzik! „Hogy hallgassák
szomorúságát ... " S ezt, uraim,
észrevették: „módfelett, pikniket"? -
Pam, pam, pam, fagottok, gyorsan a
refrént; rajta, hegedűk, brácsák, bőgők,
dobok, trombiták, kürtök, tülkök,
fuvolák meg mindenféle furulyák!
„Hogy hallgassák szomorúságát" -
mondtuk.
A színdarabot megcsinálják,
Aztán megint összekuszálják,
Ahogy a színészek kívánják. A
savát-borsát mind kivágják,
Végül nyomorékká csigázzák S
a jutalmat hiába várják, Csupán
a földszint bruhaháját Es
mindenkinek kritikáját; Cipőorr
éri a nadrágját, Győzze az
újságok rúgását. Nyomorult
mesterség, no lásd! Legyek
borbély, semmi más, Legyek
borbély, semmi más,

Es semmi más
más
más.*

BARTOLO Semmi - igen - semmi kétség,
hatalmasan szárnyal!

GRÓF (halkan, Rosinához.) Olvasta?
ROSINA (halkan.) A derékövén.
FIGARO Hogy egy ilyen áriát nem ad-

nak elő! Micsoda furcsa szeszélye a
sorsnak! (Mutatja a grófnak a papír-
tekercs hátlapját.)
GRÓF Értem már. Nem magát hívják

városszerte a sevillai borbélynak...
FIGARO A kiválóság itt mást illet,

uram.
GRÓF . . . a k i verset írt egy híres szép-

asszonyhoz?
FIGARO (próbálja megérteni.) Lehet,

uram, minden lehet.
GRÓF (Bartolóhoz.) Verselése nem rossz,

a dallama azonban vajmi silány. (Szaval.)
Izgatni mind a vágyakat,
Kívánságaink kulcsa ott van
Vénusz nénénk leple alatt

FIGARO Ehe!
GRÓF A derékövhez csatoltan.
FIGARO Ehehe!
ROSINA Nagyon kedves.
BARTOLO Csupa szellem és kellem!
FIGARO Sajnos, nem tőlem van; de is-

merem a szerzőjét. Igazán bájos da-
locska. Pedig nem könnyű ám ilyesmit
csinálni!

BARTOLO Bizony nem. Ez az a műfaj,
amit szívesen hallgatok; olyan üdítő ...
(Figaróhoz, aki még mindig kezében
tartja a félig felgöngyölt papír-

* A dalszövegeket Weöres Sándor fordította.

tekercset.) Mi az ott nagy betűkkel a
papirosán?

GRÓF (félre.) Ó, a széllelbélelt! ROSINA
(félre.) Mindennek vége! FIGARO
(gyorsan felgöngyöli a teker-

cset.) Ez ... színházi plakát, amelynek
hátlapjára mi, szegény szerzők ...

BARTOLO „Hol ... a kulcs?" - ilyes-
mit olvastam.

FIGARO A, igen ... A helyzet kulcsa. Ez
volt a cím.

BARTOLO (el akarja venni a papirost.)
Az újságok nem írtak róla.

FIGARO Nem hát! De csoda ez, uram?
Hiszen... ha az újságok nem volnának
puszta üzlet csupán, felvirágoztatói a
tintagyártó iparnak, akkor az újságok
lennének...

BARTOLO Borzasztó! Ez az ember írni
akar, és beszélni sem tud! De végül is
megmondaná, mi szél hozta ide, firkász
uram? Talán megint valami levélkét
hozott a szenyórának? Nos, el-tűnjek
talán?

FIGARO Be marcona kedvében van
uraságod! Pedig egyszerűen csak azért
jöttem, hogy lehúzzam a szakállát.
Tudtommal ma van a napja.

Az állandósult szöveg szerint az utolsó
felvonásban, még a kibontakozás során is
mellékszereplővé színtelenedik a já-
tékmester Figaro. A kihagyott részek fi-
gyelembevétele azonban megint helyre-
billenti a szerkezeti egyensúlyt. A plebejus
hős középpontba kerül, a kibontakozásnak
ő az irányítója, közben csúfot űz a kaján
butaságból, de enyhe gúnnyal illeti a
bizonytalan boldogság révébe kalauzolt
védenceit is. Hadd említsük példának azt a
csípős szóváltást, amely az esketési
szertartás után pattog, amikor is a
visszatérő Bartolo orvos tiltakozni próbál
gyámleánya elhódítása ellen.

BARTOLO Élni fogok hatalmammal!
GRÓF Azzal nem élhet, mert visszaélt
vele.

BARTOLO Igenis élhetek vele, mert a
kisasszony még kiskorú.

FIGARO Pardon, már nem az, épp most
lett nagykorú.

BARTOLO A rendelkezés világos, s majd
meglátjuk...
FIGARO Maga csak nézze a rendelke-

zést, mi meg visszük a kisasszonyt.
BARTOLO Bebizonyítom, hogy házas-
sága szabálytalan.

FIGARO A férjhezmenetele annál sza-
bályosabb!

BARTOLO Ez a házasság semmis!
FIGARO Ez a férj befolyásos!
BARTOLO Semmis, teljesen semmis!

Az ügyvédem pozdorjává zúzza ér-
veiket.

FIGARO Eggyel több vesztett pöre lesz.
BARTOLO Ki beszél tehozzád, akasz-
tófavirág?


