
lott. Sorjában kaptam a megbízásokat,
olyannyira, hogy a VI. Henriket be sem
fejeztem, továbbadtam Németh László-
nak, aki akkor már tényleg csupán fordí-
tásból élhetett, nemcsak anyagi, de erköl-
csi értelemben is. írni nem írt, vagy ha
mégis, nem jelenhetett meg.
 S mi volta másik, a fő oka annak,

hogy Shakespeare-t mondta Major
Tamásnak?
 Az, hogy a színházból leginkább

Shakespeare a kedvencem. Nem
fokozhatom, amit Vörösmarty mondott az
angol mesterről: Shakespeare-t fordítani
fölér egy egész nemzeti irodalom felével.
 De a shakespeare-i nyelvezet nehéz,

régies!
 Embere válogatja, hogy kinek mi ne-

héz. Nekem Shakespeare mindig
könnyen ment. Őt jobban értem, mint az
újságot. Hogy miért? Talán amiért Dante
nyelvét is jobban értem, minta mai olaszt.
Könyvből tanultam angolul. Elővettem egy
nyelvtankönyvet, eljutottam a feléig.
Akkor eluntam, és elővettem Shakes-
peare-t. Tőle tanultam az angolt. Nekem
az ő drámáival volt fordítóként a legkeve-
sebb gondom. Moliére már nehezebben
ment, Racine-on pedig majdnem elvérez-
tem.
 Sosem akadt meg a Shakespeare-

szövegek valamely buktatóján?

- Előfordult egyszer, hogy hetekig gon-
dolkodtam az egyik mondat megoldásán.
Ez A velencei kalmárból való sor éppen
annak ellentétével okozott fejtörést, mint
ami miatt általában nehéznek találják a
Shakespeare-fordítást: hogy ugyanis az
angol nyelv rövidebb, minta magyar. Ami
nála tíz, az nálunk tizenöt szótag. Hogyan
férjek el különösen a korai művek keretei
között, amelyek nem teszik lehetővé,
hogy a mondat áttekergőzzék a másik
sorba? Hiszen ezekben egy mondat, egy
gondolat - egy sor. Nos, A velencei kal-
márban Shylocktól akarnak pénzt köl-
csönkérni, tőle, akit addig zsidó volta
miatt lenéztek. Ekkor megérkezik Shylock.
Egy-két szót szól prózában, de utána rög-
vest átvált a fontosabb gondolatok kibon-
tásakor drámai műben kötelezőnek szá-
mító verses kifejezési módra. S azt mond-
ja: „I hate him, for he is Christian". Igen
ám, de ez az a kivételes eset, hogy amíg ez
a magyarban hét, addig az angolban tíz
szótag. Shylock itt szólal meg először, és
olyan súlyos ez a sor, hogy semmivel nem
lehet, nem szabad felhígítani. Hetekig ke-
restem a megfejtést. Végül megismétel-
tem az első szót: „Gyűlölöm őt. Gyűlölöm,
mert keresztény".

- Hány, a shakespeare-i életműből
készült fordítását játszották a magyar
színházakban?
 Mindegyiket. Még az Antonius és Kleo-

patrát is, amelyet sokáig más átültetésé-
ben vittek színre, Pécsett és a Rádióban
elhangzott azén tolmácsolásomban. Én a
nagy Shakespeare-kiadás után fordítot-
tam le. Az Othello mellett ez a legkedve-
sebb Shakespeare-drámám, és az egyet-
len, amelyet nem felkérésre, hanem a
magam kedvére magyarítottam.

- Kik után tolmácsolta az önre jutott
drámákat, és miért kellett ezeket újrafordí-
tani?
 A korábbi fordítások régiek voltak, s

nem elsőrangú századvégi költők készítet-
ték őket. Többször is fölkértek, hogy élvo-
nalbeli pályatársak után vegyem elő ezt
vagy azt a drámát. De semmi pénzért sem
nyúlnék Babits, Kosztolányi, még kevésbé
Arany vagy Vörösmarty fordításaihoz.

- Ezek szerint a műalkotások magyarí-
tásai nem évülnek el törvényszerűen?
 Valamelyest bizonyára elévülnek, de

ugyanez történik az eredeti szöveggel is.
Ezért tartom hamisításnak azt, amikor
Shakespeare-t ízig-vérig mai nyelven kí-
vánják megszólaltatni. Shakespeare-é
nem modern nyelv, hanem XVI. századi.
A IIl. Richárd valamelyik felújítása alkal-
mával összetalálkoztam az akkori angol
nagykövettel. Kiderült, hogy érti, sőt be-
széli nyelvünket. Elmondta, milyen bol-
dog, hogy magyarul végre-valahára meg-
érti Shakespeare-t; saját anyanyelvén ezt
eddig nem sikerült elérnie. A fordítás sem
avul el tehát, legfeljebb talán akadnak
benne olyan részek, amelyek nem egé-
szen érthetőek a nagyközönség számára.
A nagykövet vallomása szerint így lehet-
nek ezzel az angolok is. De ha csak a
magunk portáján nézünk körül: a Balassi-
vagy a Zrínyi-költemények nyelvezete ta-
lán nem tűnik sokszor nehézkesnek?
 Amikor örökbecsű Shakespeare-for-

dításokat említett, kihagyta Petőfi Sándor

nevét. Szándékosan?

 Abban az ifjúi életkorban, amelyben ő
alkotott, lehet valaki óriási költő, de arra
még nem érhetett meg, hogy Shakes-
peare-t fordítson.
 Hogy lehet ehhez felnőni?

- Meg kell öregedni hozzá. Anyanyelvi-
leg.

MÉSZÖLY DEZSŐ

LÉPCSÕHÁZI
LELEMÉNY

sprit d'escalier - mondja a francia
arra a szellemes ötletre, csattanós
válaszra, mely már távozóban, a lép-
csőházban jut eszünkbe, egy
lezajlott vita után. Hányszor vagyunk

így! Talán én sem rónám e sorokat, ha
nem csak most lobbantak volna föl
bennem villám-fényszerűen azok a
gondolatok, melyek - hiszem -
egyszeriben megvilágíthatnák (vitázó
barátom, a pécsi rendező előtt is) a Szeget
szeggel kulcsfigurájának talányos alakját.

Milyen ember is Vincentio, Bécs herce-
ge? - ez itta kérdés.

Tudom már, mit kellett volna monda-
nom, amikor barátom túl könnyűnek ta-

Iglódi lstván és Ronyecz Mária a Szeget szeg-
gel nemzeti színházi előadásában
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lálta a játékosan lüktető, rövid, rímes so-
rokat a harmadik felvonás végén, a Her-
ceg monológjában.

Ki a mennynek kardját hordja,
Szent legyen - ne csak mogorva
Tisztességben, jelességben
Járjon elöl példaképpen. Csak
úgy legyen más bírája, Ahogy
magát megbírálja. Átkozott, kit
bűne nyom - S más bünöst
vérpadra von! Angelóra:
százszor átok! Irtja azt, mit titkon
ápolt. Mit nem rejt az ember
szíve, Még ha angyal is a színe!
Szemfényvesztő és csaló, Bárha
szemre tiszta, jó:
Mázsás súlyu terhet vállal,
S tartaná egy pókfonállal!
Gazság ellen ésszel élj:
Angelo, ha jő az éj,
Háljon régi jegyesével!
Csalót fogunk cselvetéssel, Ravaszt
győzünk ravaszul, S régi kötés megujul.

Ellenálltam a rendezői kérésnek, hogy
újrafordítsam ezt a monológot, de - egyéb
argumentum híján - csak az angol
szöveget tolhattam vitapartnerem elébe.

Mutattam, hogy ott is hirtelen változik a
hangnem és a verselés az előzményekhez
képest. Az utolsó két sort hangosan is
fölolvastam, hogy éreztessem a szokatlan
ritmust:

Pay with falsehood false exacting,
And perform an old contracting.

Nem lehettem valami meggyőző - ba-
rátom arcáról legalábbis ezt véltem leol-
vasni... Motyogtam még valamit arról,
hogy ilyen versformaváltás másutt is van
néha Shakespeare-nél, például a Szent-
i vánéj i álomban, Puck jeleneteiben gyak-
ran...

- „Nem kell neked magyaráznom, hogy
más a Herceg - és más Puck" - felelte
barátom olyan súllyal, hogy ez akár a vita
lezárása is lehetett volna.

Útólag már világos előttem, mi mindent
kellett volna még hozzáfűznöm a szóban
forgó Shakespeare-passzushoz - de csak
annál nyugtalanabb vagyok... Ha kellő
előkészítés nélkül vetem papírra ér-
veimet, célt érnek-e?

Hadd kezdem a meggyőzést azzal, hogy
megfogalmazom, amiben egyetértünk!
Igen, Bécs hercege, Vincentio nagy for-

mátumú egyéniség. Velejéig filozófus, aki
megcsömörlött az uralkodás hagyomá-
nyos módjától,. Jellemző, hogy terhére
van még az uralkodóknak kijáró hódolat
is. Amikor helytartójára, Angelóra bízza a
kormányzást, s ő maga (látszólag) távozni
készül, így beszél:

... A népet kedvelem,
de nem szeretek közszemlére állni.
Lehet, hogy szép, de nékem nincs

ínyemre
a dörgő taps, a zúgó éljen-orkán...
Azt tartom én: nem épelméjű az, ki
ebben tetszeleg.

Bizonyos fokig a Vihar trónfosztott filo-
zófus-fejedelmének, Prosperónak elő-
képe már ez a Herceg a Szeget szeggel-
ben. Tamás barátnak így vall hajlamairól:

Te jól tudod, hogy mennyire szerettem
mindenkor á magányt; hogy

megvetettem
az éretlen, nagyhangú társaságot,
hol prédaság és őrült pompa járja.
Trónom s hatalmam Bécsnek

városában
most rábíztam hívemre, Angelóra...

Az igazi boldogságot és lelki kielégülést
ennek a Hercegnek sem az uralkodás,
hanem az a bizonyos „áldott magányos-
ság" jelenti, melyre Csokonai - mint tud-
juk - Kisasszondon talált rá, Prospero
pedig egy elhagyatott szigeten. Mindnyá-
jan, akikben eleven a befelé fordulás lelki
szükséglete, vágyakozva keressük olykor
a magunk Kisasszondját vagy elhagyatott
szigetét. Megértjük Prosperót, aki - igen-
csak egy húron pendülve a Szeget szeggel
Hercegével - ilyen sorokat vés emlékeze-
tünkbe:

... De én, ki rangban oly páratlan
álltam,

fejem szabad művészetekre adtam, s
öcsémre hagytam a kormányzatot.
Úgy elmerültem titkos tudományban:
feledtem trónom...
Magányosságban palléroztam elmém...

Kinek könyvtáram épp elég királyság...

Tovább is mernék menni a Prospero-
Vincentio-párhuzamban. A Vihar végén
Prospero megvallja, hogy minden
harmadik gondolata: a halál. Vincentio
pedig így elmélkedik, a halálra ítélt
Claudióval beszélve:

Ráckevei Anna és Dunai Tamás a Madách Színház Szeget szeggel-előadásában (lklády László
felvételei)



Csak a halálra készülj! s bármi vár:
Élet - halál - könnyebb lesz mind a

kettő.
Csak mondd az életnek: ha elveszítlek,
Olyat veszítek, mit bolond kuporgat!
Oly semmiség vagy! Gyenge földi

házad
Az égi változások kénye rázza.
Halál bolondja vagy: futsz, hogy kerüld -
S folyton felé rohansz. Nem vagy

nemes:
Mi pompa tested-lelkedet vidítja -
Sárban fogant. De még bátor se vagy:
Egy féreg kis fullánkja megremegtet.
Csak álmod nyugtat el - hányszor

hívod!
S félsz a haláltól, pedig az se más.
Önnönmagad se vagy: ezernyi sejted
A porból vétetett. Boldog se vagy:
Küzdesz azért, mi nincs meg, s ami

megvan,
Már elfelejted. Állandó se vagy:
Kedélyed kerge módra változik
A hold szerint. Ha gazdag vagy:

szegény vagy.
Mint egy szamár, mely kincstől

roskadoz,
Cipelheted a terhet egy napig -
S leoldja a halál. Nincs egy barátod:

Jelenet a kaposvári Szeget szeggel-előadásból
(Fábián József felvétele)

Önnön véred, ki atyjának nevez, Saját
ágyékod édes magzata, Átkozza a
csúzt, köszvényt és fekélyt, Hogy
eddig el nem vitt mára pokolba. Az
ifjúság s a vénség is csalódás: Csak
annyi, mint egy délutáni álom. Szép
ifjúságod pénzért, minta rokkant, A
szélütött vénséghez esdekel; S ha már
öreg vagy és bőségben élsz: A tűz, erő,
vágy, szépség - mind oda, Hogy vígan
éld napod... Hát életez? Hisz ilyen élet
száz halált takar! S mi mégis a haláltól
rettegünk, Mely mindent elsimít.

Nem nehéz fölfedeznünk ebben a feje-
delemben a filozófust. Rendezőnek és
színésznek kézenfekvő megoldás ebből
kiindulva állítani színpadra Vincentio
komoly, tiszteletet parancsoló alakját.
Csakhogy az így fölvázolt portré nem
teljes. A vázlat veszélyt is rejthet
magában. Vigyáznunk kell Vincentio
jellemének sokrétűségére! Egy percre se
felejtsük, hogy akármit mond is magáról
és a világról a két bölcselő fejedelem
(Prospero és Vincentio), a

cselekmény mindkét esetben (a Viharban
is, a Szeget szeggelben is) arról árulkodik,
hogy ízig-vérig uralkodásra termett, sőt
uralkodásra vágyó mindkét herceg - ha a
kormányzás szokásos formáját megunta
és megutálta is különc természetük.

Nagy magasságból nézik ők az életet és
az embert. S valami fenséges, vagy in-
kább fensőbbséges, olykor szinte kegyet-
len játékossággal képesek bánni élő em-
berekkel, mint holmi sakkfigurákkal. S ezt
a „sportot" legszívesebben úgy űzik, hogy
valódi lényüket jelmez és szerepjátszás
takarja a világ elől. Prospero varázs-
köpenyt, Vincentio barátcsuhát ölt magá-
ra. S milyen gyönyörűségük telik abban a
pillanatban, mikor-a játékvégén- ledobják
álcájukat az ámuló népség előtt! Ha jól
meggondoljuk: a Vihar s a Szeget szeggel
egész színpadi cselekménye nem egyéb,
mint a főszereplő herceg gondosan cso-
mózott cselének kibontása, melyet mind-
végig (az uralkodástól állítólag megcsö-
mörlött) uralkodó maga irányít! Akármily
filozófus hajlamúak is ezek a shakes-
peare-i hercegek, a nagyszerű játékról
nem tudnak lemondani. Vincentio un-
hatja trónját, dicsfényét, ünnepeltetését,
de szenvedélyesen sakkozik az eleven fi-
gurákkal. Mint valami halandók felett álló
tündérhatalmasság, élvezi, hogy cselve-
tése folytán a „friss húsra" vágyó, képmu-
tató Angelo, a vaksötét szobában -tudtán
kívül - régi jegyesével szeretkezik. Meg-
győződésem, hogy úgy örül magában a
cseles Herceg, akárcsak Puck a Szentiván-
éji álomban, mikor a bűvös virág levével
eléri, hogy minden szerelmes a más párja
után veti magát.

Csoda-e, hogy egy ilyen shakespeare-i
csel örömére még a versforma és a stílus
is megváltozik egy monológ erejéig?

„Nem kell neked magyaráznom, hogy
más a Herceg, és más Puck" - cseng
fülembe rendezőm szava, akinek akkor
nem tudtam erre semmit sem mondani...

íme, e „lépcsőházi lelemény" - esprit
d'escalier - fogadd el tőlem utólag, kedves
barátom!

Postscriptum

Hogy viselkedhet ilyen „vásott tündér"
módjára az, akinek minden harmadik gon-
dolata a halál? Keveset tudunk az emberi
lélekről, ha ezen csodálkozunk. Kosztolá-
nyi jut eszembe. Egész életén és költésze-
tén végigvonult a játék. Pedig tudjuk, mi
volt őneki is minden harmadik gondolata.
„Akarsz, akarsz-e játszani halált?"


