
Jogos viszont egy további kérdés: vajon
módszertanilag nem helytelen-e a
huszadik század véleményét számon kérni
Aranyon és kortársain? Más szóval: nem
lehetséges-e, hogy ők csakugyan
tündéridillnek látták a művet, és csak a mi
rosszindulatunk feltételez róluk képmutató
álszemérmet?

A kortársakat - mint Gyulai esete jelzi -
erősen befolyásolhatta a kor hangulata, de
Arannyal ez nem eshetett meg. Egyfelől
fordítóként sokkal személyesebb vi-
szonyba kellett kerülnie a művel, mint
másoknak. Az ő szemét nem homályosí-
totta el a színházi gépeken belibbenő tün-
dérek szárnyának csillogása. A fordítás
pontossága érdekében értelmeznie kellett
a darabot, s ekkor ki kellett derülnie a
turpisságoknak. Munkamódszerére pedig
következtethetünk mások fordításairól írt
részletes bírálataiból. Ezek azt igazolják,
hogy figyelmeztette a fordítót, ha érte-
lemzavaróan szemérmeskedett. Például
Greguss Ágost Szeget szeggel-fordításá-
hoz írt megjegyzéseiben ilyesmit kifogásol
(V. felv. 74. laphoz): „Férjem megis-
mertem" - (ez recognized volna). „Ismer-
tem (I knew, bibliai értelemben) férjemet".
Vagy (79. laphoz): „Hát húsvágó a
herceg?" - „Fleshmonger kerítőt is tesz."
Ugyanakkor a határokat is pontosan jelzi
egyik megjegyzése (77. laphoz): „Meg-
dolgozom..." - „Csúnya egy kissé annak az
öregembernek a szájába. Obscen értelme
nagyon is túlnyomó. »Elbánok vele« is
megjárná".

Egy, a Shakespeare-bizottságnak szánt
megjegyzése is utal rá, mennyire tisztában
lehetett az „obscaenus" részekkel. A
János királyról szólva felveti, hogy mi
legyen az első felvonással, ami teljes egé-
szében „indecorum", holott ebben mind-
össze arról van szó, milyen körülmények
között nemzették Richard Plantagenetet.
Mit szólhatott akkor a Hamlethez, ahol az
egész cselekmény alapja az anya vérfertő-
zése? Vagy a Szentivánéji álomhoz, ahol
Titánia szerelemre gerjedve csalogat
ágyába egy szamarat?

Még egy mozzanat: Arany sehol, egyet-
len szóval sem dicsőíti a művet. Míg a
kortársak valóságos ódaözönt zúdítanak
Shakespeare-re, ő inkább a munka nehéz-
ségére panaszkodik.

Nem hallani tőle olyan szavakat, mint
„odalehelt látomás", „tündérábránd", „bájos
kompozíció" stb. Talán nem túlzás, ha
feltételezzük: ő volt a korban az egyetlen,
aki tudta, hogy Shakespeare műve több
ennél.
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életemből, eredeti alkotásaimtól, még ak-
kor is, ha nem kellene szerkesztőségben
robotolnom" - mondotta. De azután a
lehetőség, hogy megszabadulhat Az Est-
lapoknál végzett rabszolgamunkától, fo-
kozatosan megkedveltette vele elgondo-
lásomat. Egy egész életmű - egyetlen
költő tolmácsolásában! (Mert XIX. szá-
zadi klasszikusaink fordításait is újra kel-
lett volna fordítania, a XX. századi
Shakespeare-filológia mai megállapításai
alapján.) Végül is ráállt, hogy kíséreljem
meg keresztül inni a monumentális vál-
lalkozást.

Bizalmas előterjesztést tettem az akkori
kultuszminiszternek, aki meghökkenve,
de sok megértéssel hallgatta érvelése-
met. A végén határozottan tetszett neki a
dolog. Arról volt szó, hogy a magyar
állam tíz éven keresztül havi járandóság
formájában annyit juttatna Lőrincnek,
amennyiből ő és családja megél; így
mentesül az úságírói munka alól, és min-
den idejét a Shakespeare-fordításnak
szentelheti. Reménykedve jöttem el az
audienciáról, noha döntés nem született. A
miniszter gondolkodási időt kért a meg-
oldás kimódolására. Egy-két hónap múlva,
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a, a következő beszélgetés alkalmával
zután közölte velem, hogy tervem meg-
alósíthatatlan, mert nem akarja maga
llen lázítani a Kisfaludy Társaság iro-
almi korifeusait, és nem óhajt ujjat húzni
Társaság égisze alatt működő Shakes-

eare-bizottsággal sem, amelynek elnö-
e, Berzeviczy Albert, a „márványarcú
kör" - ahogy a miniszter aposztrofálta -
kkor még élt.
Így lett azután a magyar irodalom gaz-
agabb Szabó Lőrinc eredeti verseinek
orával, és szegényebb egy - a tollából
zármazó - „teljes Shakespeare-rel". Bár,
udomásom szerint, további fordításokra
egbízásokat nem kapott, és a Vízkereszt

magánszorgalomból" készült el, még egy
ísérletünkről számot kell adnom.
A Szentivánéji álom 1937. november 26-i

elújításának előkészítése közben merült
el a gondolat, hogy Titánia dallal altassa
l a szamárrá változott Zubolyt, mert a
ár sor, amely Zuboly elalvását megelőzi,
észint kevésnek, részint sok-nak tűnt.
redetileg Shakespeare-Arany szavaival
kképpen szól Titánia:

Aludj hát, én meg karjaimba fonlak.
ündérim el, el mind! ki merre lát.
kkép szövődik a loncz, a folyondár
yöngéden össze; igy gyürüzi a Szil
érges ujjait a nő borostyán
h, hogy szeretlek! Oh, hogy olvadok."

helyett kértem egy altatódalt Lőrinctől,
ki az alábbi nyolc sort „rögtönözte":

Aludj, aludj, szép szerelmem,
ludj drága jó barát,
z a csókom, az utolsó,
lmodat is zengje át,
s ahogy a hivó hangra
estvéri visszhang kiált:
mi most emlék szivedben,
egyen holnap ujra vágy!"

Az altatódalt a következő sorok kísérték:
Kedves barátom! Tegnap rögtönöztem
zt a nyolc sort. Ha megfelel, használjátok
el; ha nem, szó nélkül dobd el. Én azt
iszem, észre fogják venni, hogy betoldás
örténik, hiszen a Szentivánéji szövegét
agyon sokan fejből tudják. Ölel igaz hí-
ed, Sz. Lőrinc."
Ezt a nyolc sort- Lőrinc aggályát méltá-
yolva - mellőztem, de most közreadom.

gy hosszabb tanulmány részlete

„Shakespeare a sláger, / Őt idézni szép! /
Shakespeare a sláger, / Ám a siker csak
tiéd!" - énekli két kifinomult gengszter a
Csókolj meg, Katám című Cole Porter-mu-
sicalben. Nem mindegy azonban, hogy ki
mit idéz, és hogyan.

Látszólag örülhetnek az angolok, amiért
nagy nemzeti klasszikusuk drámáit anya-
nyelvükön olvashatják, játszhatják,
élvez-hetik. A valóság azonban ennél
árnyaltabb. Shakespeare szövege a mai
angol néző számára régies reneszánsz
szöveg, amelynek folyamatos
megértéséhez komoly agytornára van
szükség. Az írói zsenialitás, az elemi
erejű drámai fordulatok, az alapvető
élethelyzetek, a magával ragadó humor,
a sziporkázó nyelvi lelemények így is
megteszik a hatásukat, de a
Shakespeare-darabok a modernebb szín-

Horváth Ibolya, Gyöngyössy Katalin és a gye-
rek-tündérek a Szentivánéji álom győri előadá-
sában

padtechnika ellenére sem tudnak olyan
élményt kiváltani a mai Anglia emberé-
ből, mint tették azt az ősbemutató idején a
híres Globe Színház nézőterén. Ennek
egyik oka, hogy az akkoriban újjászületett
antik kultúra azóta alaposan kikopott a
közgondolkodásból, másik oka pedig,
hogy a szakrálissá dermesztett eredeti
szöveg nem tudott lépést tartani a köz-
nyelv fejlődésével, jelentésmódosulásai-
val, szóképi állományának kicserélődésé-
vel. Az idő tehát sűrű függönyt eresztett a
mű és befogadói közé. Annál inkább pá-
ratlan írói teljesítményről van szó, amely
csaknem négyszáz év múltán is megbir-
kózik az enyészettel.

Mindezzel párhuzamosan látszólag hát-
rányos helyzetben vannak mindazok a
népek, amelyek Shakespeare műveit csak
fordításokban ismerik. A helyzet azonban
itt sem ilyen egyértelmű. A fordítónak, így
a magyar fordítónak is, módja van rá,
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