
FORGÁCH ANDRÁS

„VALAMI FIGARO-FÉLE ALAK"
„Mögötte egy nagybajszú ember haladt,
magyaros kabátban, inas létére elég ren-
des öltözetben; az a hányaveti modor,
mellyel pipájából kiverte a hamut s rákia-
bált a kocsisra, kétségtelenné tette, hogy
mi a foglalkozása. Kiütközött rajta, hogy
valami hanyag úr elkényeztetett szolgája,
valami orosz Figaro-féle alak"

(Lermontov: Korunk hőse-1841)

mikor elvállaltam a Figaro házassága
fordítását, fogalmam sem volt róla, mire
vállalkozom. Ezt le kell szögeznem - illő
szerénységgel - ennek a jegyzetnek a
legelején: fogalmam sem volt róla, mire

vállalkozom, de ugyanakkor ellenállni sem
tudtam a színház ajánlatának, hogy Illyés Gyula
ma méltán klasszikusnak számító fordítása után
belevágjak én is ebbe a szinte reménytelennek
tűnő vállalkozásba. Nem volt fogalmam ugyanis
az eredeti mű „belső terjedelméről",
enciklopédikus és nyelvi gazdagságáról -
ugyanakkor mégis közvetlen, erős és gazdag
képzetem volt egy „Figaro-féle alakról", akit úgy
véltem ismerni,

Haumann Péter (Figaro) és Törőcsik MarI
(Marcellina) a NemzetI Színház előadásában

olyan bensőségesen és közelien, mint a reggeli
borotválkozószereimet a fürdőszobai tükör előtti
polcon - s amint csak óvatosan s korántsem
mindennap folyamodom a borotválkozás néha
traumatikus, néha katartikus műveletéhez,
ugyanígy, borzongva és némi kaján áhítattal, túl-
zó önbizalommal és nem csekély kételyekkel
vágtam bele Beaumarchais klasszikusának for-
dításába.

A műből áradó derű, életteli és látszatra
„halálegyszerű" lendület, hangulat, érzéki má-
mor és önfeledt magabiztosság, eklektikus gaz-
dagság és szabadság ugyanis véres, körmön-
font és majd' évtizedig elnyúló - barátok és kor-
társak erős kritikája és biztatása közepette meg-
születő - munka, írói aprómunka eredménye,
szinte teljes kép a kor Franciaországáról - akkori
nagy hatásának ez a ráismerés az egyik titka.

Beaumarchais, a paradoxonok embere, ez a
kalandor, művész, feltaláló, fegyverkereskedő,
legitimista forradalmár és titkosügynök, törvé-
nyen kívüli és belüli, nőbolond, nőimádta férfiú
nem kímélte magát főműve megalkotásakor -
mint ahogy komoly, tudatos, nap-nap utáni mun-
kával „hozta létre", „nevelte fel" darabjának kö-
zönségét is, lévén az egyik első irodalmár, aki

felmérte a nyilvánosság, a „publicity" szerepét a
művészetben; sikeresen aknázta ki korának el-
lentmondásos állapotát, a félig-meddig alkotmá-
nyos monarchia és az egyre erőteljesebben pol-
gárosodott és szekularizálódott világváros -
Párizs! - egymás-mellett-létét; hozta tehát létre
gondos munkával kora egyik legjellegzetesebb
hősét és annak közönségét, többek között a be-
tiltások, engedélyezések, félnyilvános előadások
(nem beszélve az uralkodó azóta közmondássá
lett reklámmondatáról: „Ha ezt a darabot
bemutatják, akkor le kell rombolni a Bastille-t!")
még ma is közönségcsalogató váltakozásának
kikényszerítésével.

A fordító sokkal szerényebb eszközökkel ren-
delkezik, mint az író, legfeljebb követheti az alkotó
módszerét és gondolatait, legfeljebb rekonst-
ruálhatja (legjobb képességei szerint) a műben
rejlő formai intenciókat - s a több száz éves tá-
volság következtében természetesen a hűségre
való törekvést összhangba kell hoznia a „felele-
venítés" eszközeivel: száraz, kissé szürke szó-
val kifejezve, valami „korszerűt" kell létrehoznia.

Illyés Gyula, véleményem szerint, nagyszerű-
en mérte fel a Figaro nálunk legérvényesebb ér-
telmezésének határait: Paulay Ede nyomdokain
(annak számos megoldását át is véve, több
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Bánsági Ildikó (Rosina) és Bubik István (Alma-
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helyütt inkább csak átdolgozva a múlt századi
fordítást) népszínművet formált Beaumarchais
majdhogynem tisztán polgári és társalgási ko-
médiájából: a szegény legény diadalát „írta meg"
a gazdag úr felett - fordításában az egyszerű
(de furmányos) népfi fölényét hangsúlyozta a
hanyatló arisztokrácia (az önhitt földbirtokos) fe-
lett; falusias légkört teremtett egy szép,
szentistvánéji legénybúcsúhoz. Interpretációja
érvényességét bizonyítja, hogy a magyar szín-
padokon milyen népszerű tudott maradni Beau-
marchais darabja - ellentétben például az elké-
pesztően gazdag német színházi kultúrával, ahol
Mozart operája jelenti a végérvényes és egyedül
lehetséges színpadi változatot, s ugyanez
(mutatis mutandis) Angliára is igaz. Németor-
szágban csak a közelmúltban jelent meg a Figa-
ro-trilógia, egy kötetben - nevezetesen A sevillai
borbély, a Figaro házassága és A bűnös anya -, s
a fordításokon feltűnően érződik a színpadi-
degenség, inkább csak dokumentumszerűen

rögzítik az alapműveket, nincs mögöttük (előt-
tük?) élő színpadi hagyomány.

Illyésnek tehát sikerült egy intakt, összefüggő
és érvényes világot teremtenie - ám az új fordí-
tónak szembe kellett néznie részben az eredeti
szöveggel, részben saját hiányérzeteivel, ami-
kor nekilátott a feladatnak, hogy megpróbáljon
egy olyan új fordítást létrehozni, amely nem
mond le az eredeti mű semmilyen, lényegesnek
ítélt mozzanatáról, de meg tudja teremteni azt az
elementáris erejű lélegzetvételt, ami nélkül szín-
padi szöveg legfeljebb csak illusztrációja gondo-
latoknak és cselekedeteknek, de nem részese:
mert a szónak ugyanúgy „tennie" kell,
„cselekednie" kell a drámában, mint az előadás
összes többi mozzanatának.

Amikor pár évvel ezelőtt (Molnár Gál Péter ujj-
mutatása nyomán) többszöri nekifutásra lefordí-
tottam a Figaro-trilógia harmadik darabját, A
bűnös anyát, szembesültem (és kritikusan
szembesültem) azzal a ténnyel, hogy a Figaro
nyelvezete korántsem az a drasztikus, direkt
nyelvezet, amelyen egy ilyen karakterű színda-
rab legszívesebben megszólalna, hanem sokkal

áttételesebb, rafináltabb, polgáribb és átesztéti-
záltabb, mint az ember a „Figaro-féle alakokról"
való homályos képzetei alapján hihette volna.
Csábító csapdahelyzet -- első nekifutásra bele
is sétáltam hogy a sok Monsieur és Madame
között indázó udvari nyelvezet mesterkélten
hímporos virágcsokrát alkossa meg a fordító
(egy üde és harmatos mezei virágcsokor he-
lyett). De minél inkább azon voltam, hogy vi-
szonylag hűségesen adjam vissza a tizennyol-
cadik századi francia elit nyelvezetét a huszadik
század második felének magyarján, annál in-
kább veszett ki sok helyütt a mondatokból az az
egyszerű természetesség, amely nélkül az ele-
gáns fogalmazásmóri meghal: kiürül, mint egy
kiöregedett dandy bókja egy körúti eszpresszó-
ban.

Itt tehát választani kell - és minden mondat-
nál újra és újra eldönteni --, hogy merre billenjen
a mondat (a pillanat) terhe: mert azóta azt is sze-
rencsésen felmértem, hogy nem egyszerűen a
szöveghűségről van szó, például akkor, amikor a
Monsieur szót egyszer „uramnak", egyszer „gróf
úrnak", egyszer „méltóságos úrnak", egyszer
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pedig egyszerűen „Monsieur"-nek „fordítom"
(bár sohasem „uraságnak", mint Illyés): hanem
arról, hogy az adott pillanatban a lehető legtevé-
kenyebb, legaktívabb értelmű mondat szólaljon
meg a színpadon, legyen indulatteli, mégpedig
olyan indulatoktól telített, melyek az egész mű
legközepéből sugárzanak.

Csak egy példát hozok fel erre, egy olyan di-
lemmáét, melynek eldöntését tulajdonképpen az
utolsó pillanatig halogattam, s ez a Zsuzsi-Su-
zanne dilemma. Paulay Ede jött arra rá, hogy le-
gyen Zsuzsi a Suzanne-ból, hogy a dráma egyik
központi alakjának, titkos motorjának neve eleve
magyaros becézett formában bukkanjon fel az
előadásban, s a nézőben azonnal bensőséges,
szeretetteli közvetlenséget teremtsen a hősnő-
vel. És minden mondat lefordítása közben,
mely-ben ez a név előfordult, éreztem annak
nyomasztó terhét, hogy a Suzanne névvel az
eltávolodás, valamilyen enyhe hűvösség lopózik
a szavak közé: minden mondatnak meg kellett
küzdenie ezzel az idegen hangzású (bár nem
teljesen ismeretlen) franciás névvel. Tehát nem
egy magyar „Zsuzsiról" van itt szó, hanem egy
külföldi

személyről, akit ezek után már nem lehet Zsuzsi-
nak becézni sem a darabban, hiszen francia
ne-vet nem lehet magyarul becézni. Azonban
megfigyeltem - és nem biztos, hogy ez tudatos
volt a szerzőnél -, hogy a jelenetek elején
általában Suzanne-nak nevezik a hősnőt, és
csak később fordul át, hevesebb pillanatokban,
ez a név becéző formulába (Suzon, Suzette,
Suzanette); sőt, hogy a döntő pillanatban,
amikor Suzanne kilép az öltözőfülkéből, a gróf
(félretéve minden négy-szemközti
bizalmaskodást) riadt, megdöbbent,
majdhogynem tiszteletteli „Suzanne"-t kiált.

Látszólag mellékes kérdés, azonban az
egész darab jellegét eldönti valamilyen irányba.

Zsuzsi mindörökre kiskorú marad - Suzanne
felnőtt, nagykorú, sőt egyenjogú. Ha Zsuzsi
okos, ügyes, akkor is megmarad „háztartási al-
kalmazottnak" - Suzanne-ban ott rejlik egy úr-
nő, egy önerejéből saját kasztjából kitörni képes
lény önérzete (a legvalószínűbb modellje Beau-
marchais élettársa, gyermekeinek anyja, későb-
bi felesége): és ez akkor is igaz, ha az egész da-
rabban csupán a keresztnevét ismerem meg -
mellesleg a Figaro is keresztnév.

A nevek észvesztő kavalkádjában - spanyol,
olasz, francia és „beszélő" nevek - voltaképpen
nem is lehet homogén közösséget teremteni, ez
egy nemzetközi mű (tudjuk, hogy eredetileg

Franciaországban játszódott volna, de a szerző,
barátai bölcs tanácsára, idején gyakorolt öncen-
zúrával tette át a színhelyet Spanyolországba),
de én éppen ezért tartottam fontosnak, hogy ki-
domborodjon: ez egy francia szerző francia da-
rabja, s hogy mennyiben vonatkozik ránk, ma-
gyarokra, annak az egészből, és nem az átstili-
zált részletekből kell következnie.

S A bűnös anya fordítása közben (vagy inkább
után) jöttem rá arra is, hogy az egyik első olyan
polgári drámaciklussal állunk szemben (a trilógia
úgy bontakozik ki előttünk, mint egy afféle pre-
historikus Budenbrook-család: a hanyatlás fo-
lyamatosan regisztrálható és nem nagy drámai
döntésekben, hanem sok apró döntésben és az
életfeltételek fokozatos átalakulásában realizá-
lódik), melyben a társadalmi státusok konfliktusa
nem egymástól elidegenedett („osztályharcos"
érdekű) szereplők konfliktusában, hanem sokkal
inkább eltérő érdekű, de azonos talajon álló lé-
nyek (bármilyen keserűek is egy adott pillanat-
ban Figaro szavai és bármilyen illuzórikus is le-
hetett ez az akkori Franciaországban) különböző
eszközökkel folytatott, de nagyjából egyenlő
esélyű folyamatos konfliktusában bontakozik ki.

Ez a „Figaro-féle alak" valóban szolga, való-
ban szolgál - de ugyanakkor (és a legvalószínű-
síthetőbb névetimológia is erre utal) magának a
szerzőnek, a nemessé, dúsgazdaggá vált polgári
sarjnak a portréja is: benne vannak konfliktusai a
„fennállóval" és benne vannak azóta már hatá-
rozottan tipizálható jegyei is az egyenrangúság-
nak, mely immár nem egyéni érdemek, hanem
valamilyen általános jogállapot következménye.
Ennek előérzete van meg a műben, ebből fakad
a szolga „fölényének" számos megnyilvánulása.

Figaro - fils Caron, azaz benne rejlik a név-ben
Beaumarchais egykori, polgári neve, úgy,
ahogyan ez Párizsban, a tizenhetedik század
közepe táján, egy találmány körüli vitában, né-
mely sajtótermékekben is megjelent: az apja fia,
Caron órásmesterfia ő, polgári sarjadék, aki nem
egyszerűen büszke a származására, hanem ter-
mészetes érzékkel használja ki annak minden
előnyét: a gyakorlati tudást, a mindennapokban
való eligazodást, a hétköznapi érdekek plaszti-
kus megjelenítésének képességét: polgár, világ-
polgár, aki indulatos pillanatokban nem népdalra
fakad, hanem Voltaire-t és Molière-t idézi, vitájá-
ban a világgal őket tudja maga mellett.

Ha az ember ezt a nyomot követi, talán megje-
lenik előttünk egy olyan nem hétköznapian hét-
köznapi embernek (és környezetének) általa de-
rűsen és olykor szikrázóan okosan kommentált
világa, ahol a rituális stilizáció nem leplezi a törté-
nés esetlegességeit, s ahol a harsány burleszk
mellett érvényes erővel jelenik meg az esemé-
nyek száraz, szinte tragikus komolysága.

Próba szerencse.
Alakok vagyunk valamennyien.


