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Ha az ember Szabó Stein Imre Shakespeare-
fordítói debütálását tekinti, azonnal észlelheti,
ismerve színházi viszonylatainkat, milyen
szerencsés és kivételes esettel áll szemben. A
fordító találkozása rendezőjével és színházával
markáns és összetéveszt-hetetlen előadást
segített megszületni: nincs vér-verítékes,
izzadmányos, irodalmias, mások munkájával
rossz szájízzel rivalizáló indulás, lassú
kapaszkodás a dramaturgiák, kritikusok és
Shakespeare-fordítók képzeletbeli szamárlétrá-
in, nincs értelmetlen harc a rendezővel és szí-
nészekkel, nincsenek sértődések: a rendezői
koncepció és a fordítói ízlés láthatóan jól ki-
egészítik egymást, és bár Szabó Stein életében
először dolgozik színházban, minden erőlködés
nélkül alkotott meg egy jól mondható és friss
levegőjű színházi szöveget, mely egyben (új és
vitatásra mindenképp érdemes paraméterek
mentén) igényesen követi Shakespeare
eredetijét.

Bevallom, amikor a Budapesti Kamaraszín-
házban játszott szöveget először a kezembe
kaptam (a felkéréssel együtt, hogy írjak róla),
eléggé zavarba jöttem, mivel úgy véltem, hogy
klasszikus értelemben vett fordításkritikát nem
nagyon lehet írni az Alföldi rendezte előadás
szövegkőnyvéről, mivel a klasszikus értelemben
vett fordítói-értelmezői munka helyett inkább a
rendező által már meghúzott és átszerkesztett
korábbi, Vas István-fordítás helyeinek (az
előadás konceptuális vázlatának) újramegírása
volt a fordító dolga, aki kezdetben talán nem is
annyira fordítóként, hanem inkább egy angolul
jól tudó, magabiztos költői érzékkel bíró
dramaturgként működött közre az előadás
létrehozásában. Ezért mindmáig kissé
félrevezetőnek tartom a színházi előadás
példányán szereplő meghatározást, mely szerint
ez Shakespeare A velencei kalmár című műve
volna, amit Szabó Stein Imre fordított magyarra.
A pontos meghatározás valahogy így hangozna:
„xxx" (ez lenne az előadás megnevezése, mely
felőlem lehetne természetesen „A velencei
kalmár" is), és alatta valami ilyesmi:
Shakespeare A velencei kalmár című műve nyo-
mán színpadra alkalmazta Alföldi Róbert és Sza-
bó Stein Imre. Azóta azonban kezemben van a
Szabó Stein Imre által elkészített teljes Shakes-
peare-szöveg, melyet elolvasva nyilvánvaló,

hogy a fordítónak a rendezői koncepciótól füg-
getlenül koherens és szuverén képe van Shakes-
peare művéről (illetve költészetéről) - és itt tel-
jesen mindegy, hogy az indíttatás, azaz a fölkérés
és a rendezővel folytatott beszélgetések
mennyi-ben befolyásolták szóválasztásaiban,
sőt, azt mondanám, nemhogy mindegy, de igazi
nagy szerencse, hogy volt egy ilyen
pragmatikus indíttatás, egy sürgős
megrendelés, melyen nem volt idő eltöprengeni:
talán részben éppen ennek köszönheti a szöveg
azt az elevenséget, rugalmasságot és
egyszerűséget, mely föltétlenül ja-vára válik.

De vágjunk a közepébe, nézzünk meg néhány
helyet közelebbről is, hogy képet alkothassunk
magunknak a fordítói döntések mikéntjéről.
Egyik döntés szüli a másikat, mintegy teret te-
remt a másiknak, egyik választás feltételezi a
másikat, és ezek a sajátos ritmus- és metafora-
választások határozzák meg végül a fordítás szö-
vetét és teljes világát. Általánosságban Szabó
Stein fordításáról elmondhatjuk, hogy (a korszel-
lemnek megfelelően) jóval kopárabb és célratö-
rőbb, mint Shakespeare szövege, mondhatni,
rövidebb lélegzetű, és bár a mondatok hossza, a
monológokban sorokba tördelt egymás mellé
rendelések következtében, látszólag megegyezik
az eredetiével, mégis jelentősen rövidebb léleg-
zetű mondatok ezek, jól követhető, tiszta (néhol
steril) szintaxissal; a fordító inkább konceptuális,
igei, mint vizuális vagy érzelemfestő (belső el-
lentmondásaikat nem feloldó) metaforákkal él, a
mai szleng erőlködés nélküli (és lehetőség sze-
rint minél gyakoribb) használata szintén effajta
kopárabb közeget teremt magának, és ez a
kollokviális stílus dominál akkor is, amikor az
eredetiben filozofikusabb, testesebb, leíróbb
szövegrészek vannak: a fordító tehát (hál' isten,
gátlások nélkül) modern textust akart alkotni,
amelyik jobbára csak kongruál a Shakespeare-
társulat hajdani példányával, és ha az
önkényes-nek tetsző megoldásokat látva az
emberben fel-horgad is az ókonzervatív
filológus, láthatja, amint a fordítás, oldalról
oldalra haladva, a szeme előtt válik rendszerré,
és ily módon teljes értékű fordítássá.

De vágjunk tényleg a közepébe (azaz a legesleg-
elejére):

ANTONIO Vicces tán, hogy szomorúnak festek:
Fárasztó ez, és ti is unjátok már; De
hogy miért, miként ült meg épp itt,
Honnan ered s meddig vesztegel, Nem
tudhatom.
Méla szemlélővé butít a bú -
Hogy fiú vagyok vagy lány, se tudom.

ANTONIO In sooth I know not, why am I so sad,
lt wearies me, you say it wearies you; But
how I caught it, found it, or came by it,
What stuff't is made of, whereof it is born, I
am to learn:
And such a want-wit sadness makes of me,
That I have much ado to know myself.

ANTONIO Nem is tudom, mért vagyok szomorú -
Unom már ezt és únjátok ti is,
De hogy fogott el, hogy estem belé,
Milyen anyagból van, miből eredt,
Nem sejthetem.
S e szomorúság már úgy megzavart,

Hogy végül alig ismerek magamra.
(Vas István fordítása)

„Vicces tán, hogy szomorúnak testek" - mondja
Szabó Stein, és azonnal bevezet két olyan fogal-
mat, melyek egyáltalán nem szerepelnek az ere-
detiben, ezek a „vicc" és a „festés": tehát két
olyan, szándékoltan külsődleges szóval definiálja
Antonio szomorúságát, ezt a nyitó monológ sze-
rint meghatározhatatlan, körülírhatatlan állapotot,
ezt a par excellence szubjektivitást, amellyel
nemhogy relativizálja Antonio állapotát, hanem
valósággal megsemmisíti azt, aki önmagát cáfol-
ja meg szavaival, viccet csinál a szomorúságból
és látszatot. Nyilvánvaló, hogy a „vicces" szó,
mely egyben a legelső szó, amely elhangzik,
abból a rendezői szándékból került ide, hogy egy
éjszakai bárban mulató társaság alkohol áztatta
derűjét, illetve az egész előadás commedia
dell'videoarte jellegét megerősítse: az eredetiben
az „in sooth" inkább valamilyen emfatikus hang-
súly („de tényleg"), és szó sincs arról, hogy
Antonio tréfálkozna saját mérhetetlen szomorú-
ságán. Az, hogy szomorúnak látszom, nem jelen-ti
azt, hogy az is vagyok, az érzelem az érzelem
kifejezésének állapotáról leválik, használható kel-
lék lesz. De innen, a látszatok felől nézve Portia
„színkezelt" haja - az eredeti „napfényes"
(„sunny") kissé szabad fordítása, mely Portia
hajának arany színét előlegezné meg Bassanio
leírásában - persze tökéletesen érthető. Csupán
az előadás szövegében olvasható a „színkezelt"
szó, a fordításban a nagyon is megfelelő „haja
Ékszer" fordulat szerepel: annyiban mondom,
hogy nagyon megfelelő - kissé poloniusi tudá-
lékossággal -, hogy Szabó Stein Bassaniónak a
Portiával kapcsolatos anyagi várakozásaira he-
lyezi a hangsúlyt monológjában, egyáltalán nem
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jogtalanul. Ha az ember elolvassa Bassanio „ér-
tékelő" monológját Portiával kapcsolatosan („Van
Belmontban egy gazdag úrinő / s szép, és ami
még ennél is szebb, /Értékes mód felett.
Váltottunk már / Néhány pillantást - jó vagyok
nála... Értéke, sajnos nem titkolható... Szimatom
oly busás hasznot jósol, / Melyre szerény szó a
győzelem"), akkor nyilvánvaló, hogy Bassanio -
akinek szenvedélyes barátságát Antonióval
homoszexuális kapcsolattá fokozza a rendezés,
de némely előmelegített fordulataiban a fordítás is
- nem fogja barátja előtt a nő fizikai és szellemi
szépségét ecsetelni, hiszen megcsal-ni készül,
hozományért, amit viszont Antonio, ez a nagylelkű
barát, akinél Bassanio mérhetetlenül eladósodott,
tökéletesen megért, hiszen még a saját
szomorúságát is hajlamos látszatnak tekinteni.
Mellesleg, ha belepillantunk Bassanio angol
monológjába: „In Belmont is a lady richly lett, /
And she is fair, and (fairer than that word), / Of
wondrous virtues. - sometimes from her eyes / I
did receíve fair speechless messages" - nyersen
lefordítva kábé: „Belmontban él egy gazdag
örökösnő / és szép, és (de még e szónál is szebb)
/ csodálatos erényekkel ékes - olykor a szeméből /
kaptam néma üzeneteket", világos, hogy az
eredetiben Bassaniót nem csupán Portia részvé-
nyeinek árfolyama érdekli, és nem is egyszerűen
„jó nála". A fordító itt a rendező nyomába eredt,
elfogadta azt az alapgondolatot, hogy az érdek
mozgat itten ebben a világban kérem szépen

mindent-ami részben sajnos igaz is, és nagyon
jó előadásokat lehet építeni erre a gondolatra.

De vissza a nyitó monológhoz, annak is utolsó
két sorához, ahol Szabó Stein bátor szemtelen-
séggel töri meg azt a kissé avíttas pátoszt, amely
ide kívánkozna (és amelyet Vas olyan pontosan
és nemesen, de kissé unalmasan old meg): „Méla
szemlélővé butít a bú, / Azt se tudom, hogy lány
vagyok, vagy fiú" - ez utóbbi sor az előadásban
hangzik el, érthetetlen okokból a fordító a
fordításban már nem vállalta. Illetve... Itt valóban
nincs rím az eredetiben, és Antonio itt korántsem
olyan frappáns, mint magyarul. De a „want-wit"
alliteráló játékát (körülbelül úgy lehetne fordítani,
hogy akinek „hiányzik az esze") Szabó Stein
merészen megoldja azzal, hogy metaforát vált, és
„méla szemlélővé" változtatja Antoniót (nincs az
eredetiben). de a „butít a bú"-val megoldja az
alliterációt, majd a szólás-mondással („nem is
tudom, hogy lány vagyok, vagy fiú"), amire
természetesen csak „röhögés" lehet a válasz (az
előadás szövegkönyvének egyik legkedveltebb
instrukciója ez), bevezeti a szexuális
önazonosság, illetve deviancia kérdését is (mely
az előadásban, szellemesen, a zsidó-kérdéssel
párhuzamos kisebbségi kérdéssé
transzponálódik). Antonio magát „méla szemlé-
lőnek" látja (miközben korántsem mélán ropog-
nak szájában a szavak), magát minden szavával
látja és láttatja, nem egyszerűen egy belső és
számára is érthetetlen állapotáról számol be

(„nem tudhatom" - mondja Radnótival együtt
Szabó Steinnél, ami tetszik, sokkal jobb, plaszti-
kusabb, mint a Vasnál olvasható, kissé elfoszló-
an bársonyos „nem sejthetem").

De nézzük csak meg az első három sor gram-
matikai konstrukcióját (jaj, de szigorú leszek
most): „Vicces l tán, hogy szomorúnak festek"
(hogy valamilyen vagyok külsőleg); „Fárasztó ez,
és ti is unjátok már" (itt a „weary" szó ismétlé-
séről mondott le a fordító, ellenben behozta a szó
másik jelentését, ami föltétlenül frissítő és gaz-
dagító hatású, és a „ne fárassz" típusú szlenge-
ket mind ideidézi); „De hogy miért, miként ült
meg épp itt" (micsoda? A vicc? A festék? A
fáradtság?) - attól tartok. hogy itt az ige nem
vonatkozik semmire, de még az „itt" sem igazít
el. Hallgatva talán elmegy, sőt, biztosan elmegy,
de olvasva a szöveg egyszer csak iránytalanná
válik (ami, mellesleg, kollokvialitása miatt, nem
árt neki), nincs mire vonatkoznia (ami egy éjsza-
kai bárban persze nagyon is helyénvaló, ott az
lenne kellemetlen, ha nagyon kellene figyelni, ott
elég csak a szótörmelékeket felfogni). Ami
Shakespeare-nél az ismétlődő rákérdezések mi-
att a szomorúság definiálhatatlansága, az Szabó
Steinnél egy kissé bosszús kérdezősködés

Olvasópróbán: Rátóti Zoltán, Szabó Stein Imre
fordító, László Zsolt és Alföldi Róbert
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Antonio részéről, hogy meddig szándékozik még
ez a bizonyos érzés - mellesleg Shakespeare
szinte kizárólag a „sad" szót használja, amiből
nem akarok messzemenő következtetéseket le-
vonni, mindenesetre a „bú", a maga egy szótag-
jával, nagyon jól kézre áll a „szomorúság" négy
szótagjához képest -, tehát, hogy meddig szán-
dékozik ez az érzés nála „vesztegelni" (mint hajó
teszi a kikötőben, vonat a síneken: az ige egyál-
talán nem szerepel az eredetiben, még rokon
értelmű szó sem, inkább csak az érzés eredetére
próbálna Antonio rákérdezni, de használata min-
denesetre elárulja a rendezői és fordítói szándé-
kot, hogy ettől a szomorúságtól meg kell bizony
szabadulni, kolonc és kissé unalmas is, mint
Antonio maga mondta előbb).

Anélkül, hogy sorról sorra haladnék végig a
fordításon, rögtön Salarino következő megszó-
lalásában, amely nem szerepel az előadásban,
nagyon jó megoldásokat találtam, melyek egy-
részt azt bizonyítják, hogy Szabó Stein könnye-
dén bele tud helyezkedni abba az általános
shakespeare-i beszédmódba (á la hongroise, ter-
mészetesen), amelyet esetleg finnyásabb olvasói
kérnének számon: „Vizén hajóid lomha gőggel
úsznak", ahol Vas azt írja: „hol gályáid büszke
vásznaikkal", érezhető, hogy Szabó Steiné
mennyivel dinamikusabb, mint ahogy a monológ
folytatása is csupa elevenség, sőt bravúros meg-
oldást talál arra a nehéz részre, hogy: „Like
signiors and rich burghers on the flood, / Or as it
were the pageants of the sea, /do overpeer the
petty traffickers / that curtsy to them (do them
reverence) / As they fly by them with their woven
wings" - ahol például a „pageants of the sea"
fordulatot hibátlanul oldja meg (a velencei kar-

Németh Bori, László Zsolt és Bozsó Péter (Ko-
vács Zita felvétele)

színjátékai" inkább a naplementékre vonatkoznak,
minta „pageants" szó által felidézett velencei
hagyományokra.) Ha általában össze akarnám
hasonlítani Vas fordítását Szabó Steinével, amit
nem teszek meg valójában, mert nagyon messzire
vezetne, mindenesetre meg kell állapítanom, hogy
pontatlanságai ellenére Szabó Stein fordítása
mindenképpen igazolja azt a váratlan sejtésemet
(mindeddig ugyanis Vas fordításával nagyon is
meg voltam elégedve), hogy nem árt(ana) egy új
fordítás A velencei kalmárból, még akkor se, ha
Vas fordítása játszható, szép és érvényes, és
Szabó Steinnél azért akad néhány pongyola és túl
szabad értelmezés. De most inkább megint egy
olyan fordulatot emelnék ki, ami tetszik nekem,
holott nincs az eredetiben (és igazi költői és írói
gondolkodásról tanúskodik): „Hogyne látnám
rögtön az érdes kő/Kezet, amint finom hajóm
testén / Motoz és fűszerét a vízbe szórja, / S a
durva habnak osztja selymemet" - az eredetiben
szó sincs „kézről": ,,And not bethink me straight of
dangerous rocks, / which touching but my gentle
vessel's side / Would scatter all her spices on the
stream" -, Shakespeare-nek nem volt szüksége a
„veszélyes sziklák" további megszemélyesítésére,
de Szabó Stein meglehetősen shakespeare-ien
használja a kifejezést, kihasználva az igék
személyes alanyt követelő szövegösszefüggését:
,,touching" (érint), „scatter" (szétszór), eleven, jól
látható (szellemesen allegorizáló) képet alkot,
mert (hál' istennek, mondom ismét) nincsenek
irodalmias gátlásai. Egy lendületből ír (nem is
fordít) ilyen fordulatokat (most nem idézem az
angolt, olyan távol állnak a magyartól): „S akkor is
nevet, ha bánat csontzenél", vagy: „De ím megjött
a leghőbb gondozó" (ahol a „hő" talán a fordítás
vissza-visszatérő „meleg" szavát akarja megelő-
legezni, különben nem értem), vagy: „S máját
forró borban főzi inkább" (ami inkább egy eredeti
szakácsra és nem egy iszákosra vall, aki, mint
Vasnál, kissé vaskalaposan, de pontosan „hevíti a
máját" a borral). Ezek az egy lendületből írt sorok
(sok van ilyen) tartalmilag nem térnek el az
eredetitől, de sokszor leegyszerűsítik (gordiuszi
csomóként elvágják) azokat az elátkozott (mert
visszaadhatatlan) shakespeare-i metaforákat,
erősen interpretálnak, és interpretációs ka-
rakterükkel későbbi interpretációkat (tehát további
elhajlásokat) előlegeznek meg. Ebben Szabó
Stein következetes, a fordítás stiláris közege
meglehetősen egynemű, ámbár a végére érve (ha
nagyon szigorú akarnék lenni) még mindig nem
vagyok benne biztos, hogy elolvastam-e tényleg A
velencei kalmárt. (A színházban bizonyosabb
lehetek benne, hogy láttam.)

neválok utcán vontatott kastélyaira, hajóira, óri-
ásaira céloz itt az Arden-kiadás jegyzete szerint
a szerző): „Vizén hajóid lomha gőggel úsznak, /
Mint telt urak s szabad polgárok egy / Színes
parádé mozgószínpadán, / S büszkén biccentik
magas orrukat / Kapkodva bókoló köznép felé - /
s így suhannak el, vitorlaszárnyakon." Hogy a
„rich burghers"-t bátor önkényességgel és na-
gyon maian „szabad polgárok"-nak fordítja
(ennyi választási kampány után tiszta sor), és a
„telt" szóval (mely a gályák telt hasát is megjele-
níti, nem csak a testes bankárokét) fordítja a
„rich"-et, és hogy a „petty traffickers"-t a „kap-
kodva bókoló köznép"-pel oldja meg, mind-mind
leleményes áthelyezése és okos átértelmezése az
eredeti szöveg metaforikus jelzőinek, és igazi
mozgalmasságot kölcsönöz a szövegnek, ponto-
sabban jól adja vissza az eredeti színes mozgal-
masságát, ahol is egyszerre vagyunk a tengeren
és egy karneváli felvonulás forgatagában. Az
utolsó sor pedig nagyon pontos és nagyon
könnyed. Ha összehasonlítjuk ezzel Vas István
fordítását (amelyet mellesleg nagyszerűnek, de
egy kissé fakultan gazdagnak tartok, mint régi
bársonyok vagy selymek, melyek itt-ott kifoszla-
nak, és, ebben az esetben, kissé általánosnak):
„Az óceánon hányódik a lelked, / Ott, hol gályáid
büszke vásznaikkal, / Mint urak s nagypolgárok
a vizen, / Vagy mint a tenger színjátékai, / S
elnéznek a kis szatócsok fölött, / Kik udvarolva
bókolnak nekik, / És lengő szárnyaikkal elsuhan-
nak." (Vasnál, akinek szavai egy háború előtti
Márai-vezércikket idéznek inkább, nem egészen
lehet tudni, hogy végül kik suhannak el, a szató-
csok vagy a nagypolgárok, holott Shakespeare-
nél egyértelmű, hogy ez utóbbiak, s a „tenger
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Utoljára egyetlen monológot vennék szem-
ügyre közelebbről, Shylock híres prózai kifaka-
dását, de csak azért, hogy megnézzük, mit tesz a
monológgal ez a szemlélet, mit hagy meg belőle,
és mit hagy el belőle, hogyan interpretál. (Itt most
nem térek ki arra, mert nincs rá terem, hogy a
nem prózai részek ritmikai pontosságát
elemezzem -annyit megállapíthatunk, hogy a két
változat, az előadás szövegkönyve és a teljes
fordítás között lényeges előrehaladás történt eb-
ben a tekintetben, egyes jambikus sorok prózai
lüktetése vagy egy-két szótagos túllépése egyál-
talán nem zavarja a szöveg stiláris egységét.)

„Hát a zsidónak nincs szeme? A zsidónak
nincs keze, élő teste, álma, érzéke, vágya, szen-
vedélye? Nem ugyanaz az étel táplálja, nem ugyan-
az a fegyver sebzi, nem ugyanaz a betegség
rágja, nem ugyanaz a gyógyszer kúrálja, nem
ugyanaz a nyár és tél hűti és hevíti, mint a
keresztényt? Ha megszúrtok, nem vérzünk-e? Ha
cirógattok, nem nevetünk-e? Ha megmérgeztek,
nem halunk-e meg? s ha ellenünkre törtök, ne
álljunk-e bosszút? Ha olyanok vagyunk min-
denben, mint ti, ebben sem fogunk elütni. Ha egy
zsidó keresztényre tör, hogyan tesznek rajta igaz-
ságot? Bosszúval. Ha egy keresztény tör zsidóra,
hogy tűrje sorsát a keresztény példa szerint?
Bosszút áll! Ti tanítottatok az aljasságra, én csak
kivitelezem; és szörnyű lesz a lecke, amivel a
leckék árát visszafizetem." (Szabó Stein fordítása.)

Vas listája (az eredetiben: „hands, organs,
dimensions, senses, affections, passions"): „keze,
szervezete, érzéke, érzelme, szenvedélye"
meglepően szürke, csupa „e"-hang, a fordítók
réme, ehhez képest, ha látszólag pontatlan is,
mennyivel élőbb Szabó Steiné („keze, élő teste,
álma, érzéke, vágya, szenvedélye"), pedig az
egész rész ennek ellenére többnyire a Vas-fordí-
tás átvételének, javításának, néha félrejavításá-
nak tetszik (a „csiklandoz" helyére például „ciró-
gat"-ot tesz, ami korántsem nevetésre ingerlő
gesztus, csak hasonló hangzású stb.). Aztán el-
érünk a kulcsmondatokhoz: „És ha ellenünkre
törtök, ne álljunk-e bosszút?", kérdezi Shylock. Az
eredetiben: „And if you wrong us, shall we not
revenge?", „Ha meggyaláztok, ne álljunk-e
bosszút?", fordítja sokkal pontosabban Vas. Itt
úgy érzem, hogy a fordító nem akart hasonlítani,
és ezért (apróság, de óriási nüansz, ahogyan
Nádasdy Kálmán mondta volt) általánosságot
csempész a szövegbe az „ellenünkre törtök" (a
„törni" szó a legkülönfélébb alakzatokban újra
meg újra felbukkan a Szabó Stein-szövegekben
mint általános költői panel, kitöltő, habarcsfunk-
ciója van, színteleníti a szöveget, ajánlom ezt
figyelmébe), olyan rosszféle általánosságot, ami

Rátóti Zoltán (llovszky Béla felvétele)

itt egyszerűség, kedvéért nevezzünk „Ávó-prob-
lematikának". azaz a zsidó üldözöttekből lett kín-
zók pozíciójának. Nem egyszerűen „szörnyű lesz
a lecke", hanem: (nyersfordítás) „Én végrehaj-
tom a gazemberséget (gonoszságot), amire ta-
nítotok" (nagyon tetszik a „kivitelezem" szó Sza-
bó Steinnél, modern, technicizált, kegyetlen, a
modern kínzólaboratóriumok alvadtvér- és
húgyszagát is felidézi), „és nagyon kemény le-
szek, de még a tanítóimat is felülmúlom". Szabó
Steinnél dialektika van - Shakespeare-nél, aki
többet tudott (akárkinél) az emberi létezésről,
fokozás van a maró, feneketlen gyűlöletig.
Ilyesmiket kellene megoldani.

Különben pedig gratulálok a szerzőpárnak
(mert Alföldit azért e fordítás részbeni szellemi
tulajdonosának tekintem) - a textus érvényes.
(Most mint egy Shakespeare-kalauz, kilyukasz-
tottam a jegyüket.)

Shylock igazságát gyengíti. Hatásos Szabó
Steinnél az utolsó mondat, de megint csak az
általánosságot favorizálja Shakespeare-rel
szem-ben (apróságok ezek, de összegződnek,
és a szöveg egész minőségét végül
meghatározzák. Vas fordításában kissé
elmosódott és nem elég színházi, ez a kifogás
nem érheti Szabó Steint, aki nagyon is jól
mondható szöveget írt). Tehát az angol szöveg
így szól: „The villainy you teach me, I will
execute, and it shall go hard, but I will better the
instruction." Vasnál: „Azt az aljasságot művelem,
amire ti tanítottatok, és alighanem még hozzá is
teszek ahhoz, amit tanultam." Az „alighanem
még hozzá is teszek ahhoz" föltétlenül szürkíti a
szöveget a színpadi mondhatóság tekintetében,
bár pontos - itt Vas mintha szemérmes lenne,
ami Szabó Steinről, a lehető legpozitívabb
értelemben, nem mondható el, de Szabó Stein
mégsem oldja meg azt a problémát, amit


