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A Vízkereszt, vagy: amit akartok Shakespeare egyik legismertebb és legjobb 
vígjátéka. Angliában már a bemutató előadáson nagy sikert aratott, s azóta 
is közönségkedvenc -  Magyarországon 1897-ben láthatták először a nézők 
magyar szöveggel. A darab hazánkban is sikeres pályát futott be, s eddig 
5 teljes fordítása készült el, melyből négy nyomtatásban is megjelent. Jelen 
tanulmány azt tűzte ki céljául, hogy ezt az öt különböző fordítást -  Lemou- 
ton Emília, Lévay József, Radnóti Miklós és Rónay György, Szabó Lőrinc, 
és Mészöly Dezső m unkáit -  egy komparatív-kontrasztív elemzés keretében 
összehasonlítsa, a fordítások nyelvi, stílusbeli, fordítástechnikai megoldásait 
vizsgálva.

A Vízkereszt bem utatása után röviden összefoglaljuk a magyar fordítások 
keletkezésének történetét, majd rátérünk a fordítások elemzésére; megvizs
gáljuk a fordítások színszerűségét, érthetőségét, a humoros elemek fordítá
sát és a művészi stíluseszközök használatát. Befejezésképpen egybevetjük a 
lefordított szövegek stiláris sajátosságait, és azt is megvizsgáljuk, mennyiben 
támaszkodtak elődeik munkájára a fordítók.

A  V íz k e r e s z t  b e m u ta tá sa

Shakespeare három  legsikeresebb komédiája -  a Vízkereszt, a Sok hűhó sem
miért és az Ahogy tetszik -  a költő 30-as éveiben keletkezett, mikor drám a
írói pályafutása közepén járt. M indhárom darab szerelemről, udvarlásról 
szól, mégis mind a három  igazi drámaegyéniség; a Sok hűhó semmiért a leg
szellemesebb, az Ahogy tetszik a leghumorosabb, a Vízkereszt pedig a leg
kifinomultabb. A Vízkeresztet leginkább az különbözeti meg a többi „érett” 
szerelmi komédiától (a Shakespeare-irodalomban mature romantic comedy), 
hogy két szál fonódik össze benne: az egyik Viola Orsino iránt érzett szerel
mének, illetve utóbbi Olivia iránti fellángolásának romantikus története, a 
másik egy vaskosabb, közönségesebb történet, mely Malvolio becsapásában 
és bebörtönzésében éri el csúcspontját. Az első történetben a három  fősze
replő be nem teljesedett szerelme szólal meg szubtilis, kifinomult nyelven; 
a második eseménysorban Shakespeare legjobb tréfáit élvezheti az olvasó. 
Rendkívül változatosak a Vízkereszt karakterei is: a felelőtlen Tóbiás, az 
üresfejű András, az érzékeny, végsőkig odaadó Viola, a türelmetlen, sóvárgó 
Orsino, a hatalomvágyó, humortalan Malvolio és a titokzatos Feste. A szerep
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lök különbözősége és a jelenetek sokasága egy komplex, állandóan változó 
cselekménysorban jelenik meg. Mégsem érezzük úgy, hogy a m ű töredezett 
volna; Shakespeare egységes, jól felépített történetté formálta a darabot.

A darab eredeti címe Twelfth-Night: or, WhatYou Will. Avatott Shakespeare- 
kutatók 1599 és 1601 közé teszik keletkezésének időpontját, de a későbbi 
időpontot tartják valószínűbbnek. Nyomtatásban először az 1623-as fólió- 
ban jelent meg, régebbi másolatok, illetve színészek visszaemlékezései és 
szövegrekonstrukciói alapján. A régebbi quarto kiadásokból -  valamilyen 
okból -  kimaradt. Bizonyosnak tűnik azonban, hogy 1602-ben mutatták be 
a darabot Londonban, s a korabeli szemtanúk beszámolóiból -  melyek rész
letes leírást adnak az előadásról és a szereplőkről -  értesülünk arról is, hogy 
a mű szinte m ár születése pillanatában sikeres volt és ham ar népszerűvé 
vált: az 1642-től kezdődő szünet kivételével, amikor Angliában nem  voltak 
színielőadások, mindig közönségsiker volt. A XX. században sem alakult ez 
másképp -  a színházak folyamatosan játsszák, és számtalan televíziós fel
dolgozás is készült belőle.1

A ford ítások  k e le tk ez ésén ek  k ö rü lm én y e i

A Vízkeresztet magyar színpadon először csak 1879-ben adták elő. Ennek 
legfőbb oka az, hogy a megfelelő magyar fordítás későn, csak a XIX. század 
második felében készült el. A Magyar Tudományos Akadémia bizottsága 
(benne Vörösmarty, Toldy, Döbrentei, Bajza) 1831. május 16-i ülésén a 
választott 70 külföldi drámából 22 Shakespeare-művet jelölt ki fordításra -  
köztük a Vízkeresztet. Ezt a felhívást követően többen is megpróbálkoztak 
azzal, hogy a művet magyar nyelvre átültessék, mérsékelt sikerrel (az első 
fordítók -  németből -  Ábrányi Kornél és Sponer Andor voltak). Vörösmarty 
is tervezte a Vízkereszt lefordítását, de a megvalósításig nem jutott el. Első 
ízben 1840 körül jelentek meg értékelhető fordítások -  ezeket ném et szöveg 
alapján készítette el Fekete Soma, illetve Lemouton Emília. Lem outon 5 
kötetben adta ki fordításait Shakspeare Vilmos’összes színművei címen; ennek 
a sorozatnak a negyedik kötetében -  1845-ben -  Viola címmel jelent meg a 
Vízkereszt átültetése. Színházi előadásra azonban ez a szöveg még nem volt 
alkalmas.

A darab első jelentős fordítása csak 1871-ben készült el Lévay József 
jóvoltából, s a Kisfaludy Társaság Shakespeare-bizottságának első, 19 köte
tes Shakespeare-kiadásában is ez a szöveg látott napvilágot. Magyar szín
házban először 1879. október 26-án m utatták be Kolozsvárott. A színházak 
később e fordítás alapján állították színpadra a darabot -  egészen az 1930- 
as évek végéig. A háború után két, a m odern színházak igényeihez szabott 
új fordítás is megjelent. Elsőként Radnóti Miklósé, aki elhurcoltatása miatt 
csak az első két felvonással készült el. A félbehagyott munkát aztán Rónay 
György fejezte be.2 A darabot 1947. május 9-én m utatták be az új fordítás 
alapján a Nemzeti Színházban, s a szöveg a Franklin Társulat Shakespeare- 
kiadásában jelent meg a következő évben. Az ötvenes években főleg műfor
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dítóként tevékenykedő Szabó Lőrinc 1953-ban ültette át a Vízkeresztet (mi
után már lefordította a szonetteket és négy másik Shakespeare-drámát) az 
Ifjúsági Színház megbízásából. Ezt a fordítást a színház Kamaratársulata 
végül 1954. június 11-én mutatta be, és 1954 decemberéig m űsoron tar
totta. Nyomtatásban ez a szöveg -  2003-ig -  nem jelent meg. Az idézeteket 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Ms 4670/8 és 
Ms 4670/9 számú gépirataiból vettem át. Az utolsó vállalkozó, immár nap
jainkban, Mészöly Dezső volt; fordítása 1985-ben készült el és a Madách 
Színházban m utatták be. Szövege az Új magyar Shakespeare című válogatás
kötetben jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában, 1988-ban.

A  ford ítá so k  ö ssz e h a so n lító  e le m z é s e

Az öt fordításból tulajdonképpen csak négyet fogunk részletesen elemezni, 
m ert Lem outon Emília fordítása semmi esetre sem állná ki ezt a próbát. 
Az ő fordítását röviden, kevés példával, a bemutatás szintjén említjük csak, 
általában a többi fordítástól elkülönítve. Fontos még megjegyezni, hogy 
Lévay József fordítása mára elavult, nyelvezete megkopott, a mai olvasónak 
régiesnek tűnik, ezért -  bár az érdekesség kedvéért gyakran idézzük sorait -  
nem eshetünk abba a hibába, amit korábbi elemzők3 elkövettek; vagyis, hogy 
közel száz éves fordításokat mai szemmel, a mai mércék alapján próbáltak 
elemezni, számon kérve rajtuk a későbbi eredményeket, tudást, ízlést is, ily 
módon igazságtalanul eltorzítva filológiai és irodalomtörténeti értékeiket.

L em o u to n  E m ília  fo rd ítá sa

M int fentebb említettük, a Vízkeresztet teljes egészében először Lemouton 
Emília fordította magyarra. Viola címmel jelent meg az apró kis könyvecs
ke, melyben a Vízkereszt fordítását megtalálhatjuk. A cím megváltoztatásán 
nem kell meglepődnünk: a XIX. században, az ún. naiv-romantikus fordí
tói iskolák idején természetesnek vették, ha a fordító saját szája íze szerint 
módosította a darabot vagy annak címét: ,,E’ darabnak czime angolban 
,A’ tizenkettedik éj’; minthogy azonban e’ czim legkevésbé sem viszonylik 
a darabra, jobbnak látám ,Viola’ czim alatt közre bocsátani” -  írja az első 
lábjegyzetben Lem outon. Az alcím a következőt hirdeti: Színjáték öt felvo
násban. Bár a shakespeare-i m ű szerkezetét megtartja, a szöveg nem  szín
padra való. Nyelvezete magyartalan, nehézkes, tele van erősen németes 
nyelvtani szerkezetekkel. Valószínű, hogy a fordítás németből, vagy német 
fordítás segítségével készült, így ezen nem is kell csodálkoznunk. Néhány 
mondat túl hosszúra sikeredett; ennek oka lehet az is, hogy Lemouton az ötös 
jambikus verselésű részeket is prózában ültette át, s nem figyelt kellőképpen 
a tagolásra. A bohóc záródalát pedig feleslegesnek ítélte és egyszerűen ki
hagyta. M unkája tehát sem színdarabnak, sem fordításnak nem  volt tökéle
tes, mégis nagyon értékes: egyrészt, m ert irodalmi úttörő, a Vízkereszt első
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majdnem teljes magyar fordítása; másrészt, mert -  szövege, illetve lábjegy
zetei révén -  biztos tám pontot nyújtott a későbbi fordítóknak. Főleg Lévay 
Józsefről mondhatjuk el, hogy gyakran vett át szövegrészeket Lem outontól.

Lévay J ó zsef, R a d n ó ti M iklós és  R ón ay  G yörgy, S za b ó  L ő rin c  
és M észö ly  D e z s ő  fo rd ítá sa i

Tudjuk, hogy egy-egy fordítás értékét az egész munka alapján illik megítélni 
(vagyis a darab egésze kell, hogy ekvivalens legyen a fordítás egészével), s 
nem kiragadott részletek, tetszetős mondatok, ügyes megoldások alapján. 
Mégis hasznos lehet egy olyan elemzés, amely -  bár rövid részleteket hasz
nál fel s ezeken m utatja be a fordítók m űködését -  végeredményben a for
dítások egészét veszi figyelembe, s a végkövetkeztetéseket is ennek alapján 
vonja le. Az efféle elsősorban esztétikai indíttatású, szorosan egyik fordítás- 
elmélethez sem kötődő megközelítésnek az a hatalmas előnye, hogy egymás 
mellé helyezhetjük a fordítók szövegeit, és akár szóról-szóra összehasonlít
hatjuk őket.

Mint minden vígjátékban, a Vízkeresztben is nagyon fontosak a nevetésre 
ingerlő jelenetek. Azért is fontos ez, m ert a cselekmény egyik szála (a szerel
mi szál) sokkal komolyabb, és durva tréfák helyett mély emberi érzelmekre 
épít; a kettő közötti kontraszt nagyon fontos a darabban. Ennek megfelelő
en először a fordításban található humoros jelenetek, szójátékok fordításai
ból mutatunk be néhányat. A fordítói feladat nehézsége abban rejlik, hogy a 
humoros részeknek első hallásra azonnal érthetőnek, világosnak kell lenni
ük, hogy a mű humora ne sikkadjon el az előadás során, hiszen a nézők nem 
„lapozhatnak vissza” . A színszerűség minden vígjáték szövegének alapvető 
tulajdonsága kell, hogy legyen.

Példaként nézzünk egy rövid helyet Shakespeare szövegéből. A költő itt 
rendkívül szellemesen játszik a szavakkal, s humorosan figurázza ki Tóbiást:

Shakespeare: MARIA: Ay, bút you m ust confine yourself within the modest 
limits of order.
SIRTO BY  BELCH: Confine? I ’ll confine myself no finer 
than I am. These clothes are good enough to drink in, and 
so be these boots too... (1/3)

Lévay megoldása valamelyest eltorzítja a jelenet értelmét; Mária szavai kissé 
zavarosak, ráadásul Tóbiás sokkal kifinomultabbnak, udvariasabbnak tűnik, 
mint az eredeti műben:

Lévay: MÁRIA: Úgy ám; csakhogy szebb viselet lenne, ha a rend 
illendő korlátai közt maradnál.
TÓBIÁS: Szebb viselet? N em  akarok én szebben 
ruházkodni, m int ahogy vagyok.
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Radnóti az elvisel-visel szópárral oldotta meg a feladatot, s Mária szájába 
egyszerű, jórészt érzelmi töltés nélküli szavakat adott. Tóbiás itt is sokat 
„finomodik”, s ezáltal a jelenet veszít az éléből, az érzelmi mélység elveszik:

Radnóti: MÁRIA: Jó, jó, de a rend szerény korlátait jobban el 
kellene viselned.
TÓBIÁS: Korlátokat viselnem? Elég nekem, ami rajtam 
van, megfelelően tudok iddogálni ebben a ruhában és 
ebben a csizmában is.

Szabó Lőrinc -  bár ő volt az, aki a magyar fordítók közül végleg szakított a 
romantika korának műfordítói hagyományával -  fordításában megőrizte az 
emocionalitást, Mária felháborodását, Tóbiás sértődöttségét. Szabó Lőrinc 
Máriája és Tóbiása bőbeszédű, népies, igazi vidéki figurák. A fordító által 
használt „szabni” és „magaviselet” szavak nagyon jól megfelelnek az angol 
szövegben használt kifejezéseknek:

Szabó Lőrinc: MARIA: No de azért csak jobb volna, ha a rend illő 
korlátai szabnák magaviseletét.
TÓBIÁS ÚR: Az én viseletemet? Elég jó nekem, amit 
a szabóm rám szabott. Kellőképp tudok inni benne, 
meg ebben a csizmában is.

Mészöly jobban elrugaszkodott az eredeti szövegtől -  fordításaiba gyakran 
épít be szövegébe nyelvi játékokat, szellemes szópárbajokat, s túlságosan 
szabadon, hűtlenül magyarít -  ezt épp Rónay György bírálja Fordítók és for
dítások című könyvében (Rónay 1973: 77-79). Bár fordítása nem kifejezet
ten a shakespeare-i szöveg hű visszaadása, színpadon nagyon hatásosan 
cseng, felkeltve azt az illúziót, hogy Shakespeare valóban ezt írta (s ez nem 
is baj, ha elfogadjuk, hogy a műfordítás alapvetően illúziókeltés -  Józan 
1998: 133-145):

Mészöly: MARIA: De ha sokszor kikapsz itten, egyszer majd csak 
kikopsz innen!
TÓBIÁS: Kiköpök? Nem  vagyok én kopottas, csak kapatos. 
Iszogatni épp elég jó ez a gúnya, meg ez a csizma.

Egy másik részletben további finomságokat fedezhetünk fel a fordítók m ód
szereit illetően. Itt Shakespeare nyelvi leleményével is meg kellett birkóz
niuk. Hozzátehetjük ehhez, hogy ez a rész az angol eredetiben sem könnyen 
érthető, ezért a fordító feladata, hogy értelmezze, színpadképessé tegye a 
jelenetet a magyar fülek számára. Shakespeare szövege ritka, helyenként 
teljesen új szavakat is tartalmaz. András/ Andor szövegében csak a tulajdon
nevek kitaláltak, a bohóc azonban igazi nyelvújító:
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Shakespeare: SIR ANDREW  AGUE-CHEEK: ... In sooth, thou wast 
in a very gracious fooling last night, when thou spokest of 
Pigrogromitus, of the Vapians passing the equinoctial of 
Queubus: ’twas very good, i’ faith.
I sent thee sixpence to thy leman: hadst it?
CLOWN: I did impeticos thy gratillity . ..4 (II/3)

gz a részlet több jelenségre is rávilágít. Figyelnünk kell András/ Andor sza
vaira (bár valószínűleg a bohóc eredeti bolondozásainak csak halvány mása), 
de a lényeg a bohóc válaszában rejlik, hiszen itt bontakozik ki Shakespeare 
nyelvi játékkedve. Lévay fordításán érezzük, hogy ízetlen, lapos, pedig az 
angol szöveg szinte tökéletes mása (talán pont ez a probléma). Az egyetlen 
nyelvi újdonság nála a „garácziádat” szó:

Lévay: ANDOR: Gyönyörűn bolondoztál tegnap este, mikor 
Pigrogromitusról meg aVapiánokról beszéltél, a kik a 
queubusi napegyenlítőn túllépnek: úgy segéljen nagyon 
jó volt. Egy fél forintot küldtem a babád részére: 
megkaptad?
BOHOCZ: Zsebre dugtam garácziádat...

Radnóti fordításában még ennyi sincs, ő egyszerűen „juttatmány-t” ír, és -  
Lévayhoz hasonlóan -  András szavai is semleges tónusúak, hiányzik belőlük 
az egyéniség. A Lévay és Radnóti-féle fordításokban egyébként végig meg
figyelhető, hogy a karakterek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, kevésbé 
individualizáltak:

Radnóti: ANDRÁS: Hallod-e -  igazán nagyon kiválóan dilinkóztál 
tegnap este, mikor aVapiánok Pigrogromitusáról 
beszéltél,
akik elhagyták a queubusi napéjegyenlőséget. Remek volt, 
esküszöm. Küldtem is egy hatost a szeretőd részére. 
Megkaptad?
BOHÓC: Igenis, bezsebeltem a juttatmányodat...

Szabó Lőrinc András ura sokkal karakteresebb nyelven szólal meg; m int a 
darabban végig, itt is választékos, de oda nem illő szavakat illeszt durva, né
pies hangzású mondataiba. így válik nevetségessé, hisz folyton elárulja buta
ságát. Szabó Lőrinc Bohóca valóban játékos, könnyed nyelven szólal meg:

Szabó Lőrinc: ANDRÁS ÚR: Biz’Isten, nagyon édesen hülyéskedtél tegnap 
este, amikor Pigrogromitusról beszéltél, meg 
a Vapiánokról, akik átmennek a queubusi napéj- 
egyenlítőn: igazán döfi volt. Küldtem  is egy hatost a babád 
részére, megkaptad?
BOHÓC: Harisnyapénznek adtam a gráci-ci-ciádat...
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A „gráci-ci-ciádat” a fordító leleménye: bár egyszerű dadogásnak tűnik, azért 
annál több van benne: felidézi az eredeti „gratillity” keverékszó (melyből a 
„grace” [kegy, jóindulat] és „titillate” [izgat, csiklandoz] szavak csengenek 
vissza) jelentéseit is. Mészöly fordítása kissé áthangolja a jelenetet: erős ero
tikus töltetet visz szavaiba (a műben több helyen is), s ismét elrugaszkodik 
az angol szövegtől. Mészöly Andora nem népies, inkább leereszkedően 
közönséges, s kissé szószátyár is, hiszen rengeteg jelzőt illeszt mondataiba. 
Bohóca egyszerűbb nyelven szól -  Mészöly bevallott módszere (Mészöly 
1998:25), hogy minden jelenetet azonnal érthető, színpadias formában ül
tet át, s ha emiatt valami kiesik az eredeti humorból, azt máshogyan pótolja.

Mészöly: ANDOR: Felségesen zagyváltál tegnap este, az óriási 
Pigrogromitusról meg a kurafiVapiánusokról, kik az 
Aequator mentén meghágták a hatalmas Éggömb tomporát! 
Küldtem is érte egy hatost a m ucusodnak -  megkaptad? 
BOHÓC: Bezsebeltem a bőkezűségedet...

A fenti példák alapján máris észrevehetjük a fordítók technikájának alap
vető különbségeit -  m ár akkor is, ha csak néhány humoros jelenetet veszünk 
figyelembe. A következőkben tovább vizsgáljuk, hogyan értelmezik, konkre
tizálják a fordítók a darab egyes részleteit, ha nincs egy egyértelműen oda
illő magyar szó, mely megoldásként szolgál. Az első példában az angol „ele
m ent” szó -  mely jelent „elem”-et és „természeti erőt” is -  jelenik meg a 
fordításokban különböző képek formájában (1/1):

Lévay: Két év nyarán át még az ég se látja 
Az ő orczáit leplezetlenül!

Radnóti: H ét évig még maga a nap heve 
Se lássa arcát leplezetlenül;

Szabó Lőrinc: míg el nem  lángol hét nyár, az egek
maguk sem láthatják arcát leplezetlen;

Mészöly: Hét évig még a mennybolt szeme sem 
Láthatja meg képét födetlenül:

Lévay és Szabó Lőrinc nagyon találóan az ég képét használják fel a term é
szeti erők, az elemek világa szinonimájaként (kérdés, hogy Szabó Lőrinc 
Lévaytól vette át, vagy tőle függetlenül talált rá erre a képre). Nagyon találó 
választás, hiszen az ég a nap, a levegő, a víz képzetét is magában hordozza. 
Radnóti a napot ragadja ki az elementumok közül; az, hogy a fényt adó égi
test, mely minden élet forrása, nem láthatja Olivia arcát, az arc halálának 
képét vetíti előre. Mészöly „a mennybolt szeme” kifejezésben az elődeihez 
hasonló szavakat használ, de egész másfajta képet alkot: a mennybolt szeme 
az explicit birtokviszony miatt valami elképzelhetetlen szörnyet idéz fel az 
isteni szem képe helyett. A kép így elveszti költőiségét, képzavarrá változik.

Ezután a fordítók képalkotását, metaforáit is érdemes megvizsgálnunk: 
erre alkalmas szöveghely Mária és Viola egyik összeszólalkozása (itt jegyzem
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meg, hogy a Vízkereszt, a tragédiákkal ellentétben, alig tartalmaz természeti 
képeket, s a benne szereplő képek többsége sem dekoratív célt szolgál, ha
nem a cselekmény részét képezi). A következő részletben a hajóséletből vett 
képvilág tárul fel előttünk, am it a fordítók hasonlóan jelenítenek meg (1/5):

Lévay: MÁRIA: N em  vitorláznál el, uram? Nyitva az utad.
VIOLA: Nem, jó matróz; még egy kis ideig itt fogok 

libegni.
Radnóti: MARIA: N em  akarsz vitorlát bontani, uram? Erre van 

kifelé.
VIOLA: Nem , jó matróz, még horgonyzok itt egy 

ideig.
Szabó Lőrinc: MARIA: N em  vitorláznál el, uram? O tt a kijárat.

VIOLA: Nem , derék fedélzetcsutakolóm; egy kicsit 
még ezeken a vizeken ringatózom.

Mészöly: MARIA: N em  bontanál vitorlát, uram? Erre van 
kifelé.

VIOLA: N em , jó hajósinasom: egy időre 
lehorgonyzók itt.

Azonnal szemünkbe ötlik a fordítások párhuzamossága: Lévay és Szabó 
Lőrinc, illetve Radnóti és Mészöly fordításai hasonlítanak egymásra. Az el
vitorlázni -  vitorlát bontani és a libegni/ ringatózni -  horgonyozni csak a sza
vak szintjén különböznek, jelentésük alapvetően ugyanaz. Észrevehető kü
lönbség csak abban van, ahogy Viola válaszol: az első két fordító a semleges 
„matróz” szót használja, Mészöly a hasonló „hajósinast”-t. Szabó Lőrinc 
Violája keményebb: a fedélzetcsutakoló a matrózok közül is a legalantasabb 
munkát végzi, a hajósélet páriája. Eddig is láttunk m ár példákat arra, ami 
most egyértelművé válik: Szabó Lőrinc karakterei a legváltozatosabbak, az 
őáltala újjáteremtett szereplők a legemberszerűbbek -  összetéveszthetetle- 
nek, m ert viselkedésük, szóhasználatuk következetesen jellemzi őket.

Másféle képeket is találhatunk a Vízkeresztben: ilyenek a darabban talál
ható hasonlatok. Tóbiás szavai (H e’s a coward and a coystrill, that will nőt 
drink to my niece till his brains turn o’ th’ toe like a parish-top. 1/3) arra utal
nak, hogy valaki annyira berúg, hogy azt sem tudja, hol van. A mondat ráadá
sul nemcsak hasonlatot, de megszemélyesítést is tartalmaz. A négy fordítás:

Lévay: ... iszik, hogy felforduljon vele a világ.
Radnóti: ... míg nem forog vele a világ, m int egy megpörgetett 

csiga.
Szabó Lőrinc: ... míg csak vásári csigaként fél lábon nem pörög 

koponyájában az ész.
Mészöly: ... a világ úgy nem forog vele, m int a pörgő csiga!

Lévay fordítása a legegyszerűbb, s az eredeti hasonlatot csak közvetett for
mában adja vissza, a csiga, az agy és a pörgés képzete nála kimaradt. Rád-



50 Szele Bálint

nóti fordítása is arra szorítkozik, hogy a csiga képét reprodukálja, ő a meg
személyesítést átalakítva a világot pörgeti ész helyett (ami a magyar nyelv- 
használatban egyébként teljesen helyénvaló). Mészöly Dezső hasonló úton 
jár. Szabó Lőrinc jutott csak el oda, hogy mind a megszemélyesítést, mind 
a hasonlatot tökéletesen reprodukálja. Fordításának szöveghűségéhez nem 
fér kétség: a „parish-top” jelentését (a faluban álló nagy csiga, pörgettyű) 
csak az ő fordítása adja vissza a sokadalom, a vásár képének megidézésé- 
vel.5 Bár kissé hosszabb, m int Shakespeare sora, azt mondhatjuk: szinte 
tökéletes fordítás. Azt viszont el kell ismernünk: a színpadon nem hangzik 
olyan jól.

A következő hasonlat (III/2), melynek fordításában ismét Szabó Lőrinc 
viszi el a pálmát, a mosolygó-térdszalagos Malvolióra vonatkozik, aki úgy 
néz ki,

Lévay: mint egy tem plom ba menő iskolamester 
Radnóti: mint egy szabadnapos iskolamester

Szabó Lőrinc: mint kántoruram Jézus nevenapján
Mészöly: mint egy iskolamester a templom katedráján

Az első két fordítás lapos, ízetlen, semleges hangvételű -  nehezünkre esik 
elhinni, hogy M ária valóban így beszél, miközben pukkadozik a nevetéstől. 
A magyar fül számára ráadásul ez a hasonlat valójában nem idéz fel sem
mit; ha nem tudnánk, hogy Malvolióról van szó, s hogy nevetnünk kell rajta, 
el is sikkadna. Mészöly fordítása zavaros: egy templomnak általában nincs 
„katedrája”, (bár népiesen nevezhetik így a szószéket) de ha van is, mit ke
resne ott egy iskolamester? A helyzet szokatlansága mindenesetre bizonyos, 
humora m ár kevésbé. Szabó Lőrinc viszont talált egy népies magyar kifeje
zést („m int Szarospista Jézus nevenapján”), és a vulgáris szót egy szalon
képesebbre cserélte le a shakespeare-i szöveg alapján.

A hasonlatoknak egy másik fajtája is megtalálható a Vízkeresztben. A sze
relmi szálon futó események bem utatásakor gyakran találkozhatunk kife
jező, költői, szubtilis nyelvezetű hasonlatokkal. Példánkban Orsino szavait 
idézzük fel, aki Violához beszél, s majdnem le is leplezi. Itt jegyezzük meg, 
hogy m int ismeretes, Shakespeare korában a női szerepeket is férfiak játszot
ták. Az idézetben szereplő part szó az angolban „testrészt” és „szerepet” is 
jelenthet, így a fordítóknak meg kellett birkózni ezzel a shakespeare-i uta
lással is:

Shakespeare: ... thy small pipe
Is as the m aidén’s organ, shrill and sound,
And all is semblative a woman’s part. (1/4)

Lévay szinte szóról szóra fordított; megoldása tökéletesen visszaadja az an
gol hasonlat szavait, hangulatát, és hangzásában is szép:
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Lévay: ... vékony
Sípod, miként leányhang, tiszta, csengő 
És nőszerepre illik mindened.

Radnóti kihagyta a „pipe” (síp) szót, s már a hasonlat első sorában a „hangod” 
szóval helyettesítette. M egoldása nemesen egyszerű, de hangulatában nem 
idézi fel az angol sorok fennköltségét, érzelmi vibrálását, a herceg bizonytalan
ságát. Az „asszony” szó sem a legmegfelelőbb ebben a szövegösszefüggésben:

Radnóti: ... vékonyka hangod
Akár egy lányé, éles, csendülő,
És teljes lényed, m int egy asszonyé.

Szabó Lőrinc megtartotta a síp képét, s megkísérelte az „organ” szót is 
megmenteni (itt nehéz helyzetben voltak a fordítók, m ert az „organ” ango
lul orgonát és szervet is jelent). így lett belőle gége, s így veszett el a „hang” 
a fordításból. A fordítás em iatt kissé mesterkéltnek is tűnhet, s ehhez jön 
még, hogy prózai hatású, inkább természetes beszédhez hasonlít, ami érde
kes kettősséget hoz a versbe. A part kettősségét viszont tökéletesen adja 
vissza az utolsó sor:

Szabó Lőrinc: ... vékonyka sípod,
mint lány gégéje, éles, dallamos, 
s egész lényed női szerepre vár.

Mészöly fordításában nyoma sincs költőiségnek: egyszerű, keresetlen sorok, 
melyek tökéletesen megjelenítik az angol szöveg gondolatiságát. Észrevehet
jük azonban, hogy Mészöly erősen egyszerűsít, és a shakespeare-i komplexi
tásból köznapi nyelvet, a kifejező és szokatlan képvilágból megszokott hason
latokat csinál:

Mészöly: Friss hangod csengő, mint a lányoké,
S egész valód olyan -  kisasszonyos...

Az utolsó szó -  kisasszonyos -  ráadásul elkülönül a szövegtől, ezzel fokozva 
az amúgy is benne bujkáló iróniát. Úgy érezhetjük, m intha Orsino félne 
kimondani, s ezáltal negatív értelm et kap: mintha leszólná Violát, s kétségbe 
vonná férfiúi mivoltát. Nyilvánvalóan ez a helyzet, de Shakespeare ezt nem 
ilyen egyenesen, nyíltan mondja ki, hanem nagyon finoman utal csak rá. 
Hiszen pont Orsino kételyeit kell megjeleníteni, olyan kételyeket, melyeket 
ő maga sem mer elhinni.

A következő részletekben azt vizsgáljuk meg, hogy a Shakespeare által 
használt megszemélyesítések hogyan jelennek meg a magyar szövegekben. 
Az első példa („boiled to death with melancholy”) az angolban egy passzív 
szenvedő szerkezet, amely a fordítók közül háromnál megszemélyesítéssé 
alakult át (II/5):
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Lévay: ... halálra kínozzon engem a búkórság 
Radnóti: ... m enten megölne a mélabú

Szabó Lőrinc: ... főzzön meg fazekában elevenen a búskomorság 
Mészöly: ... fojtsatok a melankólia forró kráterébe!

Lévay, Radnóti és Szabó Lőrinc egy-egy megszemélyesítés létrehozásával 
oldotta meg a feladatot. Az alapgondolat -  az, hogy a mélabú megöl valakit -  
különböző köntösökben jelenik meg. Lévaynál „halálra kínoz”, Radnótinál 
egyszerűen „megöl”, Szabó Lőrincnél „megfőz a fazekában” . Ez utóbbi a 
legtárgyiasabb, legképszerűbb, egyben ez a megoldás hasonlít legjobban az 
angol eredetire. Mészöly kilép ebből a síkból és máshogy fogalmaz: a többi 
szereplőt teszi meg cselekvő alannyá („fojtsatok”), s a melankóliából hely
határozó lesz. A „melankólia forró krátere” viszont -  a Mészölyre jellemző 
m ódon -  ismét egy rosszul sikerült kép. Szép szavakból áll, jól hangzik, de 
nem idéz fel konkrét látványt.

Egy másik helyen -  Olivia egyik monológjában (III/1) -  egy óra lesz a 
megszemélyesítés alanya, miközben Olivia beszél:

Lévay: Idővesztést hány szememre az óra.
Radnóti: Hallod? M egró, hogy időmet fecsérlem.

Szabó Lőrinc: Az óra int, hogy tékozlom időmet.
Mészöly: Az óra vádol, hogy időm fecsérlem.

Lévay mondata pontos fordítás, de magyartalan. Radnótinál két mondat lett 
az egyből, de ezt nem tekinthetjük hibának; Szabó Lőrinc és Mészöly fordí
tása minden szempontból kifogástalan. Újra megjelenik viszont a szembeötlő 
hasonlóság Radnóti és Mészöly fordítása között. Véletlen vajon az egyezések 
gyakorisága? Később kitérünk arra, hogy ki, kit tekinthetett az elődjének, 
kinek a munkájára támaszkodott. Ez az egyes fordítások hatástörténetének 
megismerése miatt is fontos.

M int fentebb már említettük, a darab szereplői alapvetően két csoportra 
oszthatók: az arisztokratikus szereplők és a népies karakterek csoportjára. 
Közismert tény, hogy Shakespeare-nél a népies karakterek kifejezésmódja 
egyszerűbb, s nem riadnak vissza a közhelyektől, szentenciaszerű kijelenté
sektől sem. A darabban található „szólások” közül kettőnek a fordítását 
emeltem ki (II/5); az első arra ad tanácsot, hogy lehet megfogni a pisztrán
got, s egyfajta népi bölcsesség megjelenítője:

Lévay: ...m ert itt jön a pisztráng, melyet csiklandással kell 
horogra keríteni.

Radnóti: ...m ert m ár jön a pisztráng, csiklandozd meg, ha 
horogra akad.

Szabó I^őrinc: M ert jön már a pisztráng és azt csiklandozva fogják! 
Mészöly: Jó csali, m indjárt harap a pisztráng.

Az angol szöveg „tickling” szava valóban csiklandozást jelent. A régi angol
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halászhiedelem szerint ugyanis a pisztrángot úgy lehet mozdulatlanná tenni 
és megfogni, hogy a kopoltyúi körül megdörzsöljük. Természetesen ehhez a 
pisztrángot előbb ki kell fogni horoggal, s akkor lehet csak kézzel levenni 
onnan. H a ezt tudjuk, kiderül: Lévay és Szabó Lőrinc fordítása hibás (már 
első olvasásra is paradoxnak tűnik). Szabó Lőrincnek a mentségére szolgál 
az a tény, hogy valódi „szólást” alkotott: frappáns, és rímel is. Mészöly m a
gyarítása eltér az angol szövegtől, és, bár kissé más értelemmel, hatásosan 
jeleníti meg Malvolio „horogra kerülését” .

Ugyanez a vadászattal kapcsolatos képvilág elevenedik meg a következő 
részletben. Szintén Malvolio átveréséről van szó: ő lesz a vadászzsákmány, s 
a cselvetők a kelepce felállítói:

Lévay: M ost m ár lépen van a pinty.
Radnóti: M ost száll rá a szalonka a hurokra!

Szabó Lőrinc: M ost ugrik a majom a vízbe.
Mészöly: M ost száll a szalonka a lépre!

Radnóti és Mészöly fordítása ismét észrevehető egyezést mutat; hasonló 
jelentéstartalmú Lévay átültetése is. Szabó Lőrinc másfelé indult el: egy jól 
bevált, gyakran hallható klisét alkalmazott. Bár nem  hangzik idegenül egy 
népies szereplő szájából, a jelentése nem egészen illik ebbe a szövegkörnye
zetbe, a „most ugrik a majom a vízbe” ugyanis azt jelenti: „Na, most meg
látjuk (mi következik)!”, s így kimarad belőle a vadászat képzete. Malvolio 
megfeleltetése egy majommal viszont nem esik nehezünkre.

A négy fordítás szemantikai indíttatású vizsgálata után most áttérünk a 
poétikai elemzésre: a verssorok, verselés, rímek vizsgálatára. Shakespeare a 
Vízkereszt felét ötös jambusokban írta. Számos rímelt sorpárt találhatunk 
a darabban, de messze nem  annyit, mint pl. az Ahogy Tetszikbzn. Shakes
peare rímei elsősorban egyszótagos, tiszta rímek, melyek a sorok végén 
tökéletesen egybecsengenek:

Shakespeare: ORSINO. Fór women are as roses, whose fair flow’r 
Being once display’d doth fali that very hour.
VIOLA. And so they are; alas, that they are so!
To die, even when they to perfection grow! (II/4)

Shakespeare versében ezenkívül számtalan alliterációt találhatunk (pl. az 
/-ek  az első és a második sorban, vagy a th-k a harmadikban és a negyedik
ben), illetve a harmadik sorban egy nyomatékosított ismétlést is. Lévay for
dításában visszacsendülnek a rímek, de, talán pont a rímkényszer m iatt, a 
sorok első fele sokszor töredezett ritmusú, erőltetett, idegenszerű:

Lévay: HERCZEG: M ert rózsa a nő, melynek szép virága 
Ha kivirít, hajlik gyors hervadásra.
VIOLA: És úgy van, jaj! hogy úgy kétségkívül:
Hogy elhal, ép midőn tökélyesül.
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Radnóti magyarítása szebb, rendezettebb, s a tetszetősebb rímek mellett az 
alliterációkat (h-k a második sorban) és hangismétléseket (r-ek) is megtalál
hatjuk benne. Talán csak az utolsó sor ritm usa nehézkes kissé:

Radnóti: HERCEG : M ert lásd, a nő m int rózsa, úgy virul,
Kibomlik, s máris hervadt szirma hull.
VIOLA: így vannak, ó jaj, így bizony a nők,
Kivirulnak, s máris lehullnak ők.

Szabó Lőrinc átültetése szintén él a hangok adta lehetőségekkel: a herceg 
kemény r-jeire Viola lágyabb m ondatai felelnek, s az első két Shakespeare- 
sor alliterációit is bőségesen felidézi a költő (virág-virúl, mihelyt-máris, 
szép szirma):

Szabó Lőrinc: HERCEG : M ert virág a nő: rózsaként virúl, 
de mihelyt nyílt, máris szép szirma hull!
VIOLA: Azok bizony, s jaj, hogy azok: be kár, 
hogy teljes pompázásuk a halál!

Mészöly is nagy hangsúlyt fektetett a rímekre, de nála nem jelenik meg 
olyan nyomatékosan a verssorok hangszimbolikája, m int Szabó Lőrincnél:

Mészöly: H ERCEG : A nő mind rózsa: alighogy kinyit,
H ullatni kezdi máris szirmait.
VIOLA: Jaj, hogy mikor szépségük csúcsra hág,
Akkor látják meg szemből a Halált!

Egy jelentésbeli különbség is feltűnik: az előző fordításokban a halál mindig 
közvetlenül a virág lényegéhez tartozott. Mészölynél a halált a rózsa csak 
meglátja, igaz, szemből, de ez nem változtat azon a tényen, hogy így, bár fel- 
idéződik, a halál képe nem kapcsolódik szervesen a virághoz, hanem  egye
nesen kívül kerül rajta.

Shakespeare drámáiban a rímek gyakran nem csak dekoratív céllal szere
pelnek. A költő összecsengő sorokkal jelzi, ha új jelenet következik, vagy ha 
valami fontos kijelentés hangzik el a színpadon. Nézzük elsőként az első 
felvonás első jelenetének záró sorait:

Shakespeare: Away before me to sweet beds of flow’rs:
Love-thoughts lie rich when canopied with bow’rs. (1/1)

Lévay rímei kissé esetlenül hangzanak a régies szóalak alkalmazása miatt:

I-évay: El! kellemes virágágyak közé:
Szerelmünk dúsan hajt, ha lomb fődé.

Radnóti fordítása nagyon jól adja vissza az eredeti sorok hangulatát, s a 
hangszimbolikaból is megőriz valamennyit (Lek):
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Radnóti: Gyerünk, virágágyak közt, lomb alatt 
Burjánzik a szerelmes gondolat.

Szabó Lőrinc sorai jobban eltérnek Shakespeare szövegétől, m int Radnóti 
fordítása, de a gondolati egység itt is megmarad; a v  és az m hangok ismét
lődése mellett a lugasban-dúsabban belső rím is kiemeli a zárlat költőiségét, 
a herceg romantikus ábrándjait:

Szabó Lőrinc: Virágoknak vár édes ágya... Menjünk:
lugasban még dúsabban nyit szerelmünk.

Mészöly magyarítása már az érzések más dimenziójába vezet. Az ő hercege 
inkább dagályos retorikában, mintsem valóságos érzelmekben fejezi ki ma
gát, s az általa használt szavak is az á la mode szerelem túlromantizált hagyo
mányait idézik (ami egyébként nem áll távol Orsinótól). A shakespeare-i 
metafora kimarad Mészöly változatából, helyébe egy metonímia lép:

Mészöly: Gyerünk! Fák közt, virágágy halmain 
Borítsa vágyam lombos baldachin!

A jambikus sorok verselésének és rímeinek átültetései után a verslábakkal 
folytathatjuk elemzésünket. Ezt számszerű formában végeztem el. Az V. fel
vonás első 100 jambusi sorát használtam fel az elemzéshez (Lévay fordítá
sánál csak 50 sort), a csonka sorok kihagyásával. Az. 1. táblázat a vizsgálat 
eredményeit szemlélteti százalékos arányban.

1. táblázat
A verslábak és sorok a különböző fordításokban

Shakespeare Lévay
Jó zse f

Radnóti-
Rónay

Szabó
Lőrinc

Mészöly
Dezső

verslábak száma: 502 250 496 496 495
jambus 366 73% 128 51% 208 41% 162 33% 238 48%
trocheus (szab.) 24 5% 4 2% 32 7% 57 12% 33 7%
trocheus (kor.) 25 5% 5 2% 22 5% 32 1% 12 3%
spondeus 31 6% 102 40% 210 42% 194 39% 190 38%
pirrichius 47 9% 11 5% 13 3% 43 9% 12 2%
anapesztus 3 1% 0 - 3 1% 5 1% 5 1%
daktilus 6 1% 0 - 8 1% 3 1% 5 1%

többletszótag: 23 14 44 22 22
csonka ütem: 23 14 43 20 20

sorok száma: 100 50 100 100 100

ötös jambus 84 50 98 92 96

hatos jambus 12 0 0 2 0

egyéb sorfaj 4 0 2 6 4

soráthajlások 49 23 42 51 42
ebből szólamtörő 5 7 17 16 18
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Ha a jambusok számát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy arányuk Lévay és Mészöly 
átültetéseiben a legmagasabb. Radnótiék sem nagyon maradnak el ettől. 
Szabó Lőrinc fordításában viszont feltűnően alacsony a jambusok aránya. 
A spondeusok száma majdnem minden fordítónál hasonló; ennek oka a 
magyar nyelv sajátosságaiban keresendő. Shakespeare megtehette az angol
ban, hogy kevés spondeust alkalmazzon -  a magyarban ez szinte lehetetlen.

Lévay munkája a legegységesebb: alig van benne trocheus vagy pirri- 
chius. Lévay -  a kor Shakespeare-fordítói hagyományának megfelelően -  
helyenként erőlteti a jambust, akkor is, ha emiatt sutábbak, magyartalanab
bak a sorok:

Jót te tt velem, pártomra kelt, uram;
De végre oly csodálatost beszélt,
Mi, hogyha nem téboly, nem t ’om, mi volt.

Szövege időnként prózává terebélyesedik, de mindig visszatalál a versfor
mába. Radnótinál mind a jambusok, mind a spondeusok száma magas, s 
Shakespeare-hez hasonló arányban használ trocheusokat, anapesztusokat, 
daktilusokat is. Verse kiegyensúlyozott, világos, de helyenként rendkívül 
hosszúak a mondatok, így a szöveg prózává terül; ráadásul a többi fordítás
hoz képest nagyon sok többletszótagot tartalmaz:

N em  sokat ért a gyönge bordás bárka,
De ő úgy csapott rá a flotta legszebb 
Vitorlására, hogy még az irigység 
S a vesztesek hangja is csak az ő 
Dicsőségét hirdette.

Mészöly meglepően sok jambust és kevés spondeust használ, más verslábat 
csak ritkán alkalmaz. Verselése általában szabályos, lüktető, jól szavalható:

M ert hűségemért közönnyel fizetsz,
S tudom , ki ennek fő oka, tudom ,
Helyem lelkedben ki foglalja el:
Márványszívű zsarnok, te élj tovább ...

Mészölynél találhatjuk a legtöbb szólamtörő soráthajlást -  ez azért is 
meglepő, m ert ő általában különösen odafigyel arra, hogy verse vers legyen, 
s ne próza (Mészöly 1998: 20). Shakespeare esetében a soráthajlások min
dig a legszenvedélyesebb részeken fordulnak elő: az elfogott Antonio vagy 
a lelepleződött Olivia szavaiban. Mészöly sokkal gyakrabban alkalmaz sor- 
athajlást, s a problémát az írásjelek gyakori és szuggesztív alkalmazásával 
oldja fel. Sűrűn központozza a szöveget, és rövid, érthető mondatokkal dol
gozik, melyek megkönnyítik a színészeknek a szavalást.

Szabó Lőrinc sosem erőlteti a jambusok használatát, ha borulna vagy 
megakadna miattuk a sor ritmusa. Fordításának szövege nagyon hasonlít az
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élőbeszédhez -  olyannyira, hogy a magyar szöveg gyakran nem is vers, inkább 
sorokra tördelt prózához hasonlít. Szabó Lőrinc mind a prózai, mind a ver
ses részekben az élőbeszédet tekinti mintának -  verselése modern, törede
zett ritmusú, s egyáltalán nem színpadi szavalásra való, inkább természetes, 
egyszerű beszédhez hasonlít. A végeredmény egy kevésbé rendszeres, de rit- 
musos, lüktető, modern költői szöveg:

Bár, hogy legutóbb láttam, feketén 
lepte, mintVulkánuszt, a harci füst: 
sekély járatú, jelentéktelen 
gályának volt parancsnoka ...

Szabó Lőrinc gyakran él az enjambement eszközével is. Kritikusa szerint 
„ez teszi leginkább idegessé fordításait. Idegessé; és ugyanakkor kortalanná, 
szabólőrincien m odernné” (Szabolcsi 1958: 1556). Versében 51 soráthajlást 
találhatunk; ebből 16 szólamtörő, s ezek szétszórtan, rendszeresen fordul
nak elő a fordításban -  olyan nyelvtani egységeket választanak szét, mint 
feketén / lepte, jelentéktelen l gályának. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy 
alapvetően élőbeszédről, prózáról van szó, melyet a műfordító egyszerűen 
10 szótagból álló sorokra tördelt.

A Vízkeresztben -  m int m ár említettük -  a szereplők számos különféle 
embertípust, társadalmi rangot, származást és beszédmódot képviselnek. 
A következő részben összefoglaljuk, hogy a fordítók hogyan ábrázolták, be
széltették a karaktereket, hogyan -  illetve milyen mértékben -  teremtettek 
magyarul is valóságos lényeket Shakespeare angol szereplőiből. Lévay fordí
tásában -  a mai Shakespeare-olvasónak meglepő m ódon -  a karakterek 
nyelve nagyon hasonló. Függetlenül attól, hogy arisztokrata vagy népies 
szereplőkről van szó, majdhogynem ugyanolyan stílusban, kevés egyéni jel
lemző felvonultatásával, időnként körülményes kedve beszélnek. Radnótiék 
fordításában a szereplők nyelve egyénibb, de a nyelvi formák még mindig 
nem érik el a Shakespeare-nél található változatosságot. Ha meggondoljuk, 
hogy Shakespeare drámáiban mennyire fontos a szereplők nyelve, stílusa, a 
társadalmi helyzet és rang nyelvi manifesztálódása, hibaként róhatjuk fel a 
fordítóknak, ha uniformizálják Shakespeare mondatait. Szabó Lőrinc fordí
tásában (azon túl, hogy helyenként szembetűnő hasonlóságot m utat Lévay 
és Radnóti munkájával) már markánsan megjelennek a szereplők közötti 
különbségek. A népies karakterek tényleg népiesek, nyersek, az arisztokra
ták finomak. Szabó Lőrinc az egyes karaktercsoportokon belül is jól ár
nyalja a szereplők beszédét: Orsino, ha dühös, egészen máshogy' beszél, 
m int amikor szerelméről bizonykodik. Mészölynél szintén jól elkülönülnek 
a szereplők, bár meg kell jegyeznünk, hogy Mészöly színpadi nyelve minden 
karakter beszédére rányomja a bélyegét. A szereplők tehát könnyen megkü
lönböztethetők a társadalomban elfoglalt helyük szerint, de helyenként egy
formán zavarosan, fellengzősen, néha ironikusan nyilvánulnak meg. Fen
tebb láthattunk példákat arra, hogy mindez hogy jelenik meg a fordításban. 

A részletes elemzés zárásaként a fordítói stílust m int egységes egészt pró
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bálom elemezni. Ismét rövid részleteken m utatom  be, hogy milyen főbb jel
lemzői vannak az egyes fordításoknak, hogy a fordító poétikai és személyiség- 
jegyei hogyan jelennek meg a szövegekben. Négy sor Olivia szövegéből (1/5) 
-  ennyi is elég ahhoz, hogy bemutathassuk a legfontosabb jellemzőket. Ez 
azt is bizonyítja: a fordítások mindegyike homogén, egységes egész.

Lévay szövegével kezdjük a bemutatást. A következő részletben Olivia 
rájön, hogy valami megmagyarázhatatlant követett el, s az okát is megtalál
ja, majd megszólítja a sorsot, hogy kifejezze: belenyugszik annak döntésébe:

N em  tudom, m it teszek; s félek, hogy a szemem 
Egy hízelgő által erőt vesz lelkemen.
M utasd hatalmad sors: te intézed, nem mi;
A mit elvégeztél, meg kell annak lenni.

Lévay fordításában sok régies nyelvi formát, analitikus szerkezetet találha
tunk. Szövege egységes, világos, kissé melankolikus hangzású. Ugyanez a 
részlet Radnóti fordításában:

M it tettem? nem  tudom , de azt hiszem,
Az ész fölött úrrá lett itt a szem.
Sorsom, te légy, ki most tovább vezet,
Történjék hát, ahogy rendeltetett!

A nyitó mondat: „M it tettem?” Olivia szeme „úrrá lett.” Befejezett tények, 
amelyekkel nincs értelme tovább vitázni, így egyértelmű: a sorsra kell bízni 
a további döntéseket. A Radnóti-fordítás metonimikus kapcsolatokra épülő, 
logikus, nyelvében egyszerű, helyenként kiszámítható, de mindig világos 
szöveg (s jellemző rá az is: inkább világos, m int szöveghű). Szabó Lőrinc 
fordítására a prózai nyelv, a költői objektivitás jellemző. M unkájában talál
koznak a markáns tárgyas viszonyok, a szándékosan nehézkes, időnként
„esetlen” rímek és a feltétlen szöveghűség:

Nem tudom , mit teszek; félek: szemem 
túlságosan rászedi az eszem.
M utasd erőd, Sors: nem  miénk az út;
Végzet parancsol, -  nos, hát legyen úgy.

A szem itt „rászedi” az eszet, vagyis objektivizált kapcsolatba lép vele. „M u
tasd erőd, Sors” : szintén tárgyra vonatkozó kijelentés. A szinonimák a poéti
kai gazdagság és a nyelvi árnyalás eszközei. Egyszerű, mégis hatásos, költői 
sorok. Mészöly fordítására inkább a pátosz, a felfokozottság, a túlzás jellemző:

Nem érteni, mit teszek. És rettegek,
Hogy ész helyett most már a szem vezet.
Sors, most mutasd meg kormányzó erőd:
Mi földig hajiunk döntésed előtt.
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Mészöly szövegében Olivia „retteg,” a sors „kormányzó erő”-vel rendelke
zik, az emberek pedig „földig hajolnak” előtte. Minden hierarchizált, szélső
séges, a végletekig fokozott. Be kell látnunk azonban, hogy Mészöly szövege 
_ bár nagyon jól szavalható, színpadias nyelv -  nem követi a shakespeare-i 
hagyományokat. Shakespeare nem olcsó fogásokkal, pátosszal, túlzásokkal, 
hanem pont ezeknek az elkerülésével, finom eszközökkel érte el ugyanezt a 
hatást.

Á tvételek

A Vízkereszt-fordítások történetisége szempontjából fontos annak vizsgá
lata, hogy hogyan, mennyiben hatottak egymásra a fordítók. Néhány példa 
segítségével megpróbálom bem utatni, hogy melyek voltak az uralkodó irá
nyok; ki, kitől vett át „előszeretettel” megoldásokat, részleteket. Az itt követ
kező egy általános példa (1/3), melyben látható: a legelső fordítástól kezdve 
megjelenik az alapötlet, s kisebb-nagyobb módosításokkal végigvonul a 
Vízkereszt magyar fordításain:

Lemouton: ...úgy függnek le, m int a’ len egy guzsalyon és
reményiem, hogy meg fogom még látni, m int vesz egy 
háziasszony lábai közé, és fon le tégedet.

Lévay: ...úgy függ alá, m int a szösz a guzsalyról, s még
megérem, hogy valami gazdasszony a lába közé kap 
és lefonja rólad.

Radnóti: .. .úgy lóg a fejeden, m int kender a guzsalyon, szinte 
látom már a gazdasszonyt, amint a lába közé kap 
és lefonja rólad.

Szabó Lőrinc: ...úgy lóg, mint szösz a guzsalyról; s még tán
megérem, hogy lábai közé kap egy gazdasszony 
és lefonja rólad.

Mészöly: Pompásan! Úgy lóg, m int a szösz a guzsalyon. Még 
megérem, hogy valami fehércseléd a lába közé kapja, 
s lefonja rólad!

A fordítások összehasonlítása után két alapvető állítást tehetünk: Szabó 
Lőrinc Lévaytól, míg Mészöly Dezső Radnótitól vett át gyakrabban. Ez 
természetesen csak tendencia, ami nem  minden esetben érvényesül. Annak, 
hogy az átvételek ilyen irányban történtek, a következő lehet a magyarázata: 
Szabó Lőrinc, aki mindössze 7-8 évvel Radnóti után fordított, valószínűleg 
el akarta kerülni a túlzott hasonlóságot. Néhány helyen így teljesen újsze
rűén fordított le egy-egy jelenetet, vagy Lévayhoz nyúlt vissza segítségért. 
Az „ilyes szőrű paripa”, a „több gyalázat van utánad”, a „szolgának épen sor
somhoz való” szinte változtatás nélkül m ent át Szabó Lőrinc átültetésébe.

Mészöly, aki deklaráltan az ellenfelének tekinti Szabó Lőrincet (Szabó 
Lőrinc fordításait szinte minden esszéjében bírálja -  lásd Mészöly 1998:
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64-84), nem akarhatott tőle átvenni; számára nyilvánvaló volt, hogy inkább 
Radnótitól kér segítséget. Például a „pityizálás” szót, mely más fordítások
ban nem fordul elő, tőle vette át. Persze előfordul, hogy Szabó Lőrinctől is 
kölcsönzött: az „ Orrontok már valami cselt!”, vagy „nem láttad Ricsit, a fel
csert?” egyértelműen Szabó Lőrinctől átvett megoldások. Mészöly láthatóan 
arra törekedett, hogy a lehető legjobb megoldást alkalmazza minden téren; 
megtehette, m ert ő támaszkodhatott a legtöbb „nyersanyagra.”

A  k ü lö n b ö ző  fo rd ítá sok  -  ö ssz e fo g la lá s

A tanulmány előző részében megpróbáltuk példák segítségével bemutatni a 
különböző fordításokat, összefoglalni a fordítók munkájának legfőbb jel
lemzőit. A m ost következő részben ezeket tekintjük át, mintegy kiemelve a 
magyarítások néhány jellegzetes vonását.

Lévay József fordítása az első komoly Fza&ereszf-átültetés. Fordításában 
megtalálhatjuk az ún. konzervatív-romantikus fordítói iskola jellegzetessé
geit, a finomításokat, egyszerűsítéseket, a XIX. század poétikai alapelveinek 
alkalmazását, a népi-nemzeti költői irányt is. A régies verselés és nyelvhasz
nálat m iatt a darab az 1900-as évek első harm adát követően idejétmúlttá 
vált. Lévay -  minden hiányossága ellenére -  úttörő, alapvető fontosságú át
ültetést alkotott, mely mindhárom modern fordításnak méltó előde.

Radnóti Miklós és Rónay György fordításában a Vízkereszt először szó
lalhatott meg modern magyar nyelven. Hátránya ennek a fordításnak a 
shakespeare-i nyelv sokszínűségének csökkentése, a szöveg érzelmi csúcsai
nak „lefaragása”, a népies elemek, a szentségelés, a kiszólások elkendőzése. 
Bár az átültetés kevésbé szöveghű, mint mondjuk Szabó Lőrinc fordítása, 
több helyen is felcsillannak erényei: a lírai részek megkapó szépsége, azon
nali érthetősége, az egyszerű és kifejező prózai nyelv, a jó színpadi megjele
níthetőség.

Szabó Lőrinc fordítása a legérdesebb, legnyersebb. Szabó Lőrinc kemé
nyebb hangon fordít, rímei szürkébbek, sorainak zeneisége háttérbe szorul. 
Szakít a romantikus Shakespeare-fordítói hagyománnyal, a természetes 
nyelvhasználatot helyezi előtérbe. A romantikus, érzelmeket mozgósító ré
szek legjobb visszaadója, talán éppen azért, m ert abszolút tudatosan fordít. 
Hátránya, hogy bár több helyütt bizonyítja fölényes mesterségbeli tudását -  
a nyelvi lelemények visszaadásában, hatalmas szókincsében és képzelőerejé
ben -  fordítása néha nehezen m ondható, nehezen érthető, nem igazi szín
padi szöveg.

Mészöly ezzel szemben nagyon ügyel arra, hogy fordítása mindig jól sza
valható, hangzatos legyen. Mészöly új, saját elvek alapján fordít; esszéiben 
részletesen megindokolja választásait, ismerteti módszerét. Sokkal kevésbé 
fordít, m int inkább átülteti, m odern magyar nyelvre alkalmazza az eredeti 
művet. A színpadi érthetőség m iatt elhagyja a latin kifejezéseket, fordítása 
értelmező fordítás, csak francia szavakat őriz meg helyenként. Munkájának 
értékét csökkenti, hogy gyakran nyíltan erotikus síkra tereli a cselekményt,
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ott is, ahol az eredetiben szó sincs ilyesmiről, és helyenként az eredetiben 
nem szereplő betoldásokkal él, saját művészetét, nyelvi ötleteit élvezi.6

Jegyzetek

1 Az egyik legismertebb a BBC 1979-es feldolgozása.
2 A tanulmányban innentől nem teszek különbséget a fordítók között: ha Radnótit em

lítem, mindig a Radnóti-Rónay közös fordításról van szó. Teljes bizonyossággal ugyanis 
nem tudhatjuk, mely szövegrészt fordította Radnóti, melyet Rónay.

3 Vargha Ágnes könyve a M odern Filológiai Füzetek sorozatban. [Shakespeare-drámák 
magyarul (Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopátra és a Vihar magyar fordításainak 
összehasonlító elemzése). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991]

4 Impeticos thy gratillity = pocket your little tip. Mindkét szó Feste találmánya.
5 Lemouton egy lábjegyzetben magyarázza meg a „parish-top” jelentését: „Angolor

szágban egykor minden faluban, nagy búgócsiga tartatott, mellyet a’ parasztok fagyos 
időben kénytelenek voltak hajtani, hogy megmelegedjenek és unalomból rossz tettekre 
ne vetemedjenek.” Fordítása ennek megfelelően: „míg agyvelője lábujjhegyen nem fo
rog, mint az egyházi búgócsiga.”

6 Jelen tanulmány létrehozásában nagy segítségemre volt Kabdebó Lóránt professzor és 
Kovács Béla Lóránt.
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