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- Az ön Hamlet-fordításának első válto-
ata 1957-ben jelent meg. A további ki-
dásokhoz ön rendszeresen átdolgozta a
zöveget. Mi változott gondolkodásában

arminc év óta, amióta a Hamleten dolgo-
ik?
- Először is: Shakespeare szövege vál-
ozott. Én tulajdonképpen kevesebbet vál-
oztam, mint Shakespeare, mert 1957 óta

műnek legalább négy angol kritikai ki-
dása jelent meg, és mindegyik módosí-
ott a szövegen. Márpedig a fordítónak
ötelessége, hogy minden újabb kiadás-
ál ellenőrizze, vajon ő maga a lehető

egjobb szöveggel dolgozott-e? Ezért az
lmúlt években figyelmesen megvizsgál-
am a Riverside-kiadást, az új oxfordi
amletet, főképpen pedig az új Ardent,
melyik valószínűleg mindmáig a legjobb
s legteljesebb Shakespeare-kiadás; és
egállapíthattam, hogy itt bizony nagyon

ok az olyan anyag, amelyet fel kell dol-
oznom.
- A ténybeli tévedéseken és a termino-
ógiai vitákon kívül milyen változásokról
an szó?
- Olyan példát mondok, amely még
ordításom legújabb kiadásából is hiány-
ik. Patrice Chéreau-t a drámai helyzet
inden árnyalata érdekli; ő hívta fel a

igyelmemet arra, hogy a dráma elején,
bban a fontos jelenetben, amikor Hora-
io beszélget az őrökkel a helsingőri bás-

atrice Chéreau a Hamlet rendezése közben

tyán, két szövegrész helyet cserélt. Sokat
gondolkodott ezen, s végül úgy érezte, az
új szöveg tartalmasabb; ezen elvitatkoz-
gattunk, aztán meghódoltam érvei előtt,
és én is átdolgoztam a szóban forgó részt.
Mert ez nem puszta helycsere; ha felcse-
réljük a sorokat, akkor több ponton a
szöveget is át kell írni.

- Eszerint az 1988-as kiadás csak egy
röpke pillanat erejéig pótolja a korábbia-
kat?

- Úgy van; nemsokára ennek helyébe is
jön egy új. Utánam pedig további fordítók
fognak nekigyürkőzni a Hamletnek, töb-
bek között azért, mert az eredeti szöveg
sem lesz soha végleges érvényű.

De van más ok is a fordítások
átdolgozására: változik a fordító maga is,
és persze a nyelv, amellyel dolgozik. A mi
nyelvünk már nem ugyanaz, mint volt
FranQois-\/ictor Hugóé, a Hamlet első
francia fordítójáé, megváltoztak irodalmi
szokásaink, mint ahogy 2010-ben is más
lesz a frarcia nyelv és a kor költői
igazsága, és ezért újabb fordítónak kell
jönnie, aki más alapról indul el. Nem
annyira szókincs kérdése ez, mint inkább
a stílusé, a hangnemé, az élőbeszéd és a
tragikus nyelvezet viszonyáé. így váltják
egymást a nemzedékek.

Hogy én ki vagyok és mivé lettem? Nos,
e téren nem sok változott azóta, hogy
fordítani kezdtem. Talán ma szabadabban
döntök, nem is tudom... Mindenesetre a
Hamlet az első fordításom volt. És persze

az önmagamhoz vagy a Shakespeare-hez
való viszonyomban azért végbementek
bizonyos mikrofolyamatok. Pontos példá-
kat tudnék erre mondani. Az ember egy-
szer csak fogékonyabb lesz egy bizonyos
képre, mert a mű első olvasása óta meg-
változott az élete. Másfelől, ha újraolvas-
suk tíz évvel korábbi fordításunkat, ebből a
távlatból a hibák is inkább szembeötlenek.
Azt hiszem, természetes és ellenállha-

tatlan kényszer, hogy az ember átdol-
gozza fordításait. Saját műveinket, például
egy verseskötetet fölösleges átírni, mert a
mű kifejezett egy soha vissza nem térő
pillanatot; ha átírnánk, ez azt jelente-né,
hogy a költői művet tárgynak tekintjük,
amely a Végtelenségig tökéletesíthető.
Nos, én egészen biztosan nem tartom
ilyennek. De a fordítás nem a fordító
létállapotát fejezi ki, hanem viszonyát egy
tökéletesen soha meg nem oldott problé-
mához. Tehát elevenen lehet és kell is
tartani.
 Hogyan dolgozott együtt Patrice Ché-

reau-val?
 Patrice Chéreau végtelenül figyelmes

olvasó, akinek a költői szöveg minden
szava fontos. Amikor elhatározta, hogy
megrendezi a Hamletet, rengeteget kér-
dezett tőlem. Többször is végigmentünk a
szövegen, s végül megállapodtunk bizo-
nyos változtatásokban, többnyire egy-egy
mondaton belül, és sok esetben a már
említett kritikai kiadások variánsai alapján.
Mondjuk, oldalanként átlagosan egy
változtatást hajtottunk végre. De lényegé-
ben tetszett neki a fordításom, hiszen
ezért esett rá a választása.
Chéreau úgy érzi - és én igazat adok neki

-, hogy a shakespeare-i műnek a szöveg a
lényege, és így is kell megőrizni.
Rendezésében nem folyamodik díszlet-
trükkökhöz; a színészek lényegében üres
térben mondják a szöveget. Eltekintve
Richard Peduzzi színpadi építményétől és
néhány hangsúlyosabb elemtől - ilyen az
öreg Hamlet lova, amely tüzes egészsége
ellenére a szellemnél is kísértetiesebb -,
minden a szóra épül.
 Önnek személy szerint milyen a viszo-

nya a színházhoz? Hiszen dolgozott pél-
dául már Jean-Louis Barrault-val is; ön volt
az Odéon-beli Julius Caesar fordítója. -Azt
hiszem, a színház nagyon fontos
számomra, hiszen rengeteget foglalkoz-
tam egyetlen szerzővel - ő viszont maga a
színház. Már-már úgy érzem, a színház a
költői kifejezés legérettebb formája, ter-
mészetes kiteljesedése, persze, ha a társa-
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dalmi környezet ezt lehetővé teszi. A köl-
tészet potenciális színház; ha szabad így
mondanom, bimbózó színház.

- És ön azért fordít, hogy egy nagy
költőt hozzáférhetővé tegyen?

- Nem feltétlenül. Persze jó dolog egy
költői alkotást hozzáférhetővé tenni, de az
ember személyesebb, mondhatnám, ön-
zőbb okokból is fordít, sőt elsősorban
ézek miatt. Azt hiszem, az ember azért vág
bele egy költői alkotás lefordításába, mert
úgy érzi, a munka kölcsönhatásba kerül
mindazzal, amit saját nyelvén alkot.
Shakespeare-ben vagy Yeats-ben (ő a
másik nagy költő, akitől drámát is fordítot-
tam) van valami, ami megváltoztatja ön-
magunkhoz való viszonyunkat, és több
szinten is módosítja saját nyelvünk érzé-
kelését.

Az angol költészetnek köszönhetem
például, hogy a prozódiához való viszo-
nyom hajlékonyabb lett. A francia prozó-
dia merevebb, mint az angol, minthogy a
francia szavaknak nincs határozott hang-
súlyuk, az angol költészetben pedig a
verssorokat nem annyira a szótagok, mint
a hangsúlyok száma határozza meg. Az
angol versnek ez a ritmikai sajátossága
teszi, hogy a belső mozgás, a verbális
izgalom sokkal természetesebben születik
meg, mint a franciában. A francia klasszi-
cizmusban túl sokáig volt uralkodó a két-
szeresen is önmagába zárt alexandrin, és
ebből alakult ki a színpadon a költői értel-
met kizsigerelő, dagályos deklamálás. A
görcsbe merevedett prozódia is talaja le-
het a rossz színháznak. Szóval, ha az
ember Shakespeare-t fordít, ismét megfo-
galmazza ezeket a problémákat, elsősor-
ban önmaga számára. Azt hiszem, igen
sokat merítettem a shakespearei-i penta-
meter hallgatásából.

- Ön tehát újra meg újra visszatér
Shakespeare-hez?

- Mondjuk úgy, hogy szeretnék újra
meg újra visszatérni hozzá, kivált, ha fá-
radt vagyok, mert semmi sem pihentet
mélyebben, semmi nem állítja jobban
helyre a belső egyensúlyomat, mint ha
Shakespeare-t fordítok. Olyan író ő, aki
úgy kínálja nekünk a valóságot, mint a
hegyvidék az oxigént. Az ő elixírjében az
emberi lét minden dimenziója egybeve-
gyül, és ennél a varázsitalnál

n
incs

jótékonyabb. Mint ahogy semmi sem
veszélyesebb azoknál a műveknél,
amelyek rész-megoldásokat kínálnak
teljes arroganciával. Shakespeare-rel az
ember újra bele-születik a világba.
Megszűnik az esztétizmus minden
perverz és veszedelmes két-

Nadar Stancar (Gertrud) és Gérard Desarthe
(Hamlet)

értelműsége, nincs más, csak az élet, a
maga teljes bőségében, minden hangjá-
val...
- Ezek a hangok a színházban jobban

érdeklik önt, minta színészek?
- Jó esetben a kettő ugyanaz. Szerin-

tem nem volna szabad Shakespeare-t
színpadi akciók, trükkök halmazával
meg-sokszorozni; a hang birodalmában
kell megállapodni, úgy, ahogy ő maga
tette. Ő habozás nélkül adott Hamletnek
húsz-soros, egyetlen, szabadon áradó
mondat-szerkezetbe foglalt szövegeket,
vagyis a színpadon felénk közeledő
színészt arra kényszerítette, hogy a
nyelv, a tragikum birodalmában törjön
minél előbbre. A Globe-ban nem a szó
történt meg a színpadon, hanem a
színház történt meg a szóban.
Számomra alapvető a szónak ez a drá-

mai primátusa. Ez készteti az embert arra,
hogy a mélység hangjára füleljen, sőt
néha a szó maga is behatol a mélységek-
be, az elemi erők közvetlen közelébe. Ez a
primátus veszett oda a XIX. században, a
bulvárszínház térhódításával, mint ahogy
később Antonin Artaud is hadat üzent
neki, hiszen ő meg akarta fosztani trónjá-
tól a tagolt szót, a kiáltás, a gesztus, a
közvetlen kifejezés javára, mintha nem a
nyelv, a beszéd volna az a közeg, ahol
minden specifikusan emberi megszületik
és kibontakozik - sőt, néha még meg is
oldódik.

- Talán ez az oka, hogy világszerte leg-
gyakrabban költők fordítják Shakespeare-t? -

A Hamletben nem más a tét, mint a
költészet alapkérdése. Úrrá lenni magun-
kon egy olyan helyzetben, ahol egyre
nyilvánvalóbban tátong előttünk a semmi
-ez Hamlet feladata, ebben rejlik kudar-
ca, s ez a dolga a költői tudatnak, amely
egy színpadi alakban öltött testet. És ez az
inkarnáció ma különösen sokat mond,
hiszen az Erzsébet-kor meglehetősen ha-
sonlít a miénkhez: véget ért egy rendezet-
ten strukturált korszak, a vallási ortodoxia
ideje, a világegyetem felbomlik - Galilei
és Shakespeare egyazon évben születtek-,
és az egyén felismeri önmagában az auto-
nómiát csakúgy, mint a magányosságot
és a rejtélyt. Bizony volt ok bőven a belső
szétzilálódásra - csakúgy, mint napjaink-
ban. Ezért lehet ma egyik legfőbb tükrünk
Shakespeare, különösen amikor Hamlet
felteszi a kérdést: „Lenni vagy nem len-
ni..." Itt az alternatíva döntésképtelen-
ségbe mosódik, és a kihunyó hit átadja
elhaló hangját az akaratnak, amely már
csak saját magából tud építkezni.
A Hamlet kimeríthetetlen mű. Hiszen

látja: századunk nem bír betelni vele, hol-
ott számos aspektusa homályos, sőt, akár
archaikusnak is mondható. Felismerni
egy alapvetően bizonytalan helyzetben
azt, ami lényeges - ebben áll Shakes-
peare páratlan költői nagysága.

(Le Monde, 1989. december 6.)
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