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Klasszikus Shakespeare-fordításaink újra-
költése vagy átdolgozása színpad vagy könyv-
kiadás céljára, mostanában sűrűn tárgyalt 
kérdés ; elsősorban a készülő új Shakes-
peare-kiadás teszi aktuálissá. A kérdés oly 
bonyolult, hogy itt alig is érinthetem — 
szerencsére úgy érzem, hogy Füst Milán 
fordítása (a költő szándéka és a mű kiadása 
módjának tanúsága szerint is) kívül helyez-
kedik a vitán. 

A nyelv avulásának alig van része a 
problémában : három klasszikusunk hat 
fordítása közül a legrégibb is alig idősebb 
száz esztendősnél (és már itt előrebocsáthatom 
hogy Füst Milán fordításából régiességük-
kel sem rínak ki az á tvet t Vörösmarty-sorok.) 
Shakespeare nem archaizált, a maga korának 
nyelvén (és részben divat ja szerint) beszél-
te t te alakjai t ; de bizonyos régiességet a 
tragikus stílus tartozékának érzünk és emel-
kedett , jambikus sorokban bántanak a 
túlságosan mai ízű kifejezések. 

A probléma súlypontja tehá t ot t van, 
hogy klasszikusaink még a maguk korának 
Shakespeare-apparátusával sein rendelkeztek 
teljes mértékben, azóta pedig nagy eredmé-
nyeket ért el a Shakespeare-filológia. Szín-
padi szempontból majdnem hasonló jelentő-
sége van a szöveg »mondhatóságának«. 
(Főként ezzel indokolta annakidején a 
Nemzeti Színház azt , hogy a Julius Caesar-1 
új rafordí t ta t ta Áprily Lajossal.) Harmadik 
tényező : klasszikusainknak nem mindig volt 
módja és ideje, hogy művüknek az utolsó 
csiszolást megadják. Ez főként Petőfi Corio-
lanus-á ra és a két Vörösmarty-fordítás 
közül a Lear Király-ra vonatkozik. 

A kérdés tehát ez : nehezítse-e kegyeletből 
a színház a vszínész munká já t , ugyanakkor 
megértésbeli nehézségek elé állítva a közön-
séget — és tegyen-e örökéletűvé a könyv-
kiadás olyan tévedéseket, amelyeket a 
filológia már kiküszöbölt? Ha pedig ezt nem 
akar ják : újrafordít tassák-e ezeket a mű-
veket, klasszikus fordításaikat csak az illető 
költők gyűjteményes kiadásaiban éltetve 
tovább — vagy, illő szerénységgel és tisz-

telettel, dolgoztassák á t a filológiai ered-
nyek tekintetbevételével? 

Ahol legkisebb a baj , ott diszkréten segí-
tet tek is már raj ta : Arany János költőileg 
tökéletes Wam/eí-fordításának néhány meg-
állapított tévedését kiigazította a színház 
a legutóbbi felújítás alkalmával. (Csak 
egy-két »magyarázó« változtatással lőttek 
túl a célon.) A most készülő könyvkiadás 
szerkesztői tudtommal még nem döntöt ték 
el véglegesen : változatlan szöveggel hozzák-e 
a hat művet , a szükséges korrekciókat a 
jegyzetekben adva meg — vagy pedig átdol-
goztat ják a szöveget és a megváltoztatot t 
helyek eredeti a lakjá t közlik jegyzetben. 

Füst Milán Lear-fordítása, mint mondám, 
független ezektől a problémáktól. Nem szín-
háznak, legalábbis nem színház megbízásá-
ból készült és sorozaton kívül jelenik meg. 
Végtelenül örülök, hogy a kiadó (ha talán, 
az évszámok tanúsága szerint, nem is minden 
habozás nélkül) szolgálatába állt egyik leg-
jelentékenyebb költőnk egyéni kedvtelésének. 
Füst Milánnak nagy lírai élménye a Lear ; 
mondhatnám : szerelme. Szerelmének tár -
gyát úgy teszi magáévá, hogy lefordít ja, 
megbirkózik minden mondatával . Ehhez a 
harchoz, természetesen, különb fegyver-
zetet ölt, mint szaz-egynéhány évvel ezelőtt 
Vörösmarty ; de szinte nem is fontos a 
filológiai fegyverzet. Érdeklődésünk anélkül, 
hogy Vörösmartyhoz hűtlenné válnék, most 
költő-kortársunk Lear-élménye felé fordul , 
akinek költőien szeszélyes (bár tudományos 
szempontból éppen nem felületes) előszavá-
ból megtudjuk, mely passzusoknál szoktak 
megeredni a könnyei. Minden elvi kérdéstől 
függetlenül örülök hát annak, hogy meg-
tudha t tuk : hogyan él Lear Füst Milán 
lelkében. 

Szép, megrázó és minden ízében átél t 
életet él. Néhány idézet ennek bizonyságául : 

A lírai szépségű sorok közt talán legszebb : 
»Oh, hogy dagad szivem felé a fájdalom!« 

(96. 1.) Ez a sor a lírikus Vörösmartynál is 
a legszebbek közül való, a költői versenyben 
nincs győztes és legyőzött . . . 
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A Kent-emlegette »méltóság« sziklánál 
súlyosabb szavai, már elszenvedett megaláz-
tatások után : 

»A király kíván 
Cornwallal szólni s édesapja lányával,— 
Parancsolom, hogy szót fogadjon. 

, Mondtad ezt? 
Oh vérem és lélekzetem! Heves? 
A herceg oly heves? mondd meg tehát 

az oly 
Hó'vérű hercegnek — de nem, Ne még. 

Talán 
Nem érzi jól magát . A kóros állapot 
Nem tűr el oly kötelmet, mely eló'tt 
Az épség meghajol. Mi nem vagyunk 

azok. 
Akik valánk, ha sínylődő természetünk 
A testtel lelkünket szenvedni készteti. 
Türtőzködöm tehát . A féktelenség úgy 
Lehet, túlhabzott bennem s a nyűgös, 

beteg 
Szeszélyt képzeltem ép kedé lynek« . . . 

(98. 1.) 

Figyeljük meg : akárcsak az eredetiben, 
egy szó sem siklik le a már-már őrületbe 
hajszolt király fölényes méltóságának, későn 
t ámadt megértő bölcsességének magaslatá-
ról. 

A nagy próba (hogy a dagályt és durva-
ságot el tudja-e kerülni, a harsonázó szavak 
erejét vissza tudja-e adni a fordító) a vihar-
jelenet. Íme az első sorok : 

»Fujj szél, repeszd pofád, fú j j és 
dühöngj, 

Orkánok és özönvizek zuhogjatok, 
Mig tornyot dönt a vész s viharkakast 

elönt. 
S ti gondolatnál gyorsabb kéntüzek, 

tölgyet 
Hasító mennykövek kengyelfutói ti, 
Ám hamvasszátok el ez ősz fejet. 

S verjed 
Laposra földet-rengető villám-csapás 
E kőkemény, kerek világot. Zúzzad el 
A nagy természet műhelyét s mindjár t 

taposs 
Is el minden csirát, melyből a hálátlan 
Ember fakad.« (109. 1.) 

És ennek a hangnak ellentéte, a szívet-
tépôçn lágy fuvolaszó a halál árnyékában : 

. . . »Menjünk csak börtönünkbe s ott 
Fogunk mi, mint kalitban két madár 
Dalolni ketten. Áldásom ha kéred, én 
Letérdelek s kérem bocsánatod, 
így élünk majd dalolva és imádkozunk 

S mesélünk regét, aranypillangókon 
N e v e t v e . . . « (170.1.) 

Ez a sok ellentétes hang mind megvan 
Füst Milánban, s még ezer árnyalat , amelynek 
puszta megérzése is érdem, hát még vissza-
adása! 

Kritikai megjegyzéseim — hogy most már 
ezekre térjek — nem érintik a fordí tásnak 
megrázó költői erejét — de, a dolog termé-
szeténél fogva, mégis a költő eszközeivel, 
a verseléssel és nyelvvel kell foglalkozniok. 

A versformának az előszóban kifejtett és 
védelmezett változtatásával semmiképpen 
nem értek egyet. Nem ragaszkodom dogma-
tikusan a formahűséghez. Egyik Racine-
fordításom előszavában meg is okoltam, 
miért használok ötös-hatodfeles jambust a 
francia alexandrinus helyett. Füs t Milánnak 
azonban nem tudok igazat adni, amikor 
tudatosan és igen sűrűn keveri hatos jambus-
sal az ötös-hatodfelest. Nem is szólva a 
színpadról (színész lélegzete, a kántálásra 
csábító 6-os stb.) : a művelt olvasó stílusbeli 
zavart érez, amikor egyszerre a görög 
tragédiára emlékeztető trimeter iambicus-ok 
egész sora cseng a fülébe. A Lear-ben úgyis 
vannak klasszikus reminiszcenciák : az iste-
nek emlegetése, a halottak kihozása a színre : 
ezt a Shakespeare-keltette zavart fokozzák a 
6-osok. Gyönge vigasz, hogy ezeknek jóvoltá-
ból Füst vagy száz sorral kevesebbet hosszab-
bít a darabon, mint Vörösmarty. Egyébként 
sokszor bőbeszédűségre is csábítja ez a forma, 
könnyű lenne elkerülni. 

Ugyancsak a művelt olvasó szempontjá-
ból nem tudom megbocsátani a sűrűn elő-
forduló s az előszóban is védelmezett spon-
daeusokat a sor végén. Lehet, hogy a hallgató 
— különösen enjambement esetén — nem 
veszi észre ; nekem »mintha sással metszenéd 
fülem«. 

Erősen kifogásolom azt, hogy a prózai 
részeknek jambikus lejtést ad a fordító. 
Shakespeare nem ok nélkül keverte a verset 
prózával : a próza pihenő, színésznek, néző-
nek, olvasónak ; szükséges elernyedés két 
feszültség között. A Shakespeare-próza for-
dítása súlyos stiláris feladat, nehezebb, mint 
a versé, de ez a megoldás elvileg helytelen, 
a néző nem is tud ja , mikor hall verset, mikor 
prózát ; az olvasó megütődik az inverziókon 
és tömörítéseken, amelyek versre vallanak ; 
és micsoda stílusbeli botlás a bolondnak 
egy nem is túlságosan jelentős próza-mondatát 
próza helyett egyenesen trimeter iambicus-ba 
szedni : 

»Arcod parancsa ez, habár mitsem 
beszélsz« (71.1) 

Füst Milán igen jól tud ja , mi a numerózus 
próza : röstelleném megmagyarázni neki. 

494 



hogy az minden egyéb, mint prózai sorokba 
tördelt szabályos vers-darabkák. 

Füst Milán nyelve általában méltó Vörös-
martyéhoz. Annál kirívóbban hat benne egy-
egy olyan lapos germanizmus, mint a többször 
is megismételt »mi van ?« (60., 140.1. stb.) — a 
ha helyett használt »amennyiben« (55. 1.), a 
kereskedelmi levélbe illő »jelen levél« (76. 1.) 
s a »félvilági nőt (112. 1.) — olyan kifejezés, 
amelynek viszonylag friss eredetét és Shakes-
peare idejében ismeretlen értelmét minden 
olvasó tud ja . A »miből adódik ez?« (75. 1.) 
nem versbe illő. ' , 

E kifejezések egy része ismét fölvetné 
az archaizálás kérdését. De erről elég i t t 
ennyi : túlságosan és közismerten friss szót 
ne keverjünk Shakespeare nyelvébe, ezt 
stílus-ellenesnek és illúzió-rontónak érezzük. 
Füs t Milán nem is akar nagyon újszerű 
nyelven beszélni : említettem, hogy Vörös-
mar ty á tvet t sorai simán illeszkednek szöve-
gébe. Egy helyütt annyi félmúltat használ, 

hogy fellapoztam Vörösmarty szövegét : ez 
bizonyára onnan való. Nem, a régies sorok 
Füst Milántól származtak. Tehát mire jó 
ez az elbotorkálás a mába? 

A hosszú (és eredetiségében igen megkapó) 
előszó, meg a fordításról szóló rövid meg-
jegyzés felébreszti azt a iilológus-igényt : 
valahol jelezni kellett volna, mit vet t á t 
Füst Milán Vörösmartytól és a két ú jabb 
fordítótól. A véglegesnek, lehető legjobbnak 
vélt sorok vagy szavak átvétele (mint Babits 
mondta az Isteni Színjáték jegyzetében) 
szuverén jog ; én még csodálom is Füst 
Milán tárgyilagos ítéletét, aki e lírai alkotás- •* 
nak számító fordításban lírailag hozzá 
igen közelálló helyeken is Vörösmarty szavait 
érezte felülmúlhatat lanoknak ; de meg-
tehette velna azt is, amit Babits, hogy 
jegyzetben megjelölje az átvételeket. 

Ennyi a kritika ; a többi : zavartalan 
gyönyörködés. 

Benedek Marcell 

K L A S S Z I K U S ÓKOR ÉS T Ö R T É N E L M I R E G É N Y 

Móra Aranykoporsója 

Móra Aranykoporsójának olvasása közben 
óhatat lanul felmerülnek olyan kérdések is, 
melyek már nemcsak szorosan erre a *nűre 
vonatkoznak, hanem általánosságban a tör-
ténelmi regényre és ezen belül a klasszikus 
ókor ábrázolására. Lukács György A törté-
nelmi regény című műve fontos eredmények-
kel járul hozzá a történelmi regény elvi 
kérdéseinek tisztázásához, sőt ezen a területen 
úttörő jelentőségűnek számít. Az alábbiak-
ban az ő eredményeinek figyelembevételével 
a görög és római történelemből merítő 
regényirodalom néhány problémáját szeret-
nénk felvetni. 

1 

Minden történelmi regény feladata, hogy 
írásos és egyéb dokumentumok alapján, 
tehá t hitelesen (úgy, ahogyan ezt a »művészi« 
hitelességet Arany János a Vojtina ars 
poetica-jában olyan tömören megfogalmazta) 
életrekeltse a múl ta t a regényírás sajátos 
eszközeivel, hogy a thomasmanni »múlt 
kútjá«-ban már-már a feledés vizébe merült 
elképzeléseket és gondolatokat, egy letűnt 
vallást, tudományt és filozóíiát mint emberi 
vágyakat , egyéni törekvéseket mutassa be. 
Tudatosan vagy nem tudatosan ez volt a 
történelmi regény feladata egészen máig, 
at tól kezdve, hogy a X I X . század elején 
min t a regényírás egy sajátos, különálló ága 
megjelent. A feladat ilyen megfogalmazásá-

ból következik, hogy az emberiség történel-
mének elvileg bármely szakasza ábrázolható 
történelmi regényben. Valóságban azonban, 
ha számbavesszük az itt figyelembe vehető 
alkotásokat, azonnal kiviláglik, hogy nagy 
többségükben csak néhány évszázaddal nyúl-
nak az aktuális jelent megelőző időkbe, 
viszonylag nagyon csekély azoknak a száma, 
melyek ezer-kétezeréves múltból, vagy még 
régebbről veszik tárgyukat . Érdekes azonban 
megfigyelni, hogy az elmúlt negyedszázad 
alat t ;elentős alkotások születtek meg a 
mythcsba vesző múlt anyagából is. Elég 
csak Thomas Mannra, Franz Weríelre és 
Kodolányi Jánosra gondolni. A történelmi 
regények ilyen megoszlásának oka az, hogy 
minél messzebb megy vissza az író a múl tba , 
annál nagyobb nehézségbe ütközik a kor 
sajátos atmoszférájának, gondolkodásmód-
jának, problémáinak ábrázolása. Pusztán 
ennek megállapításával azonban még nem 
ju to t tunk el a probléma gyökeréig. Mielőtt 
i t t tovább mennénk, lássuk a klasszikus 
ókorral foglalkozó regények közül a legjelen-
tősebbeket, melyek egykor nagy hatást 
vál tot tak ki, különös tekintettel a közelmúlt 
termését. Bulwer The Last Days of Pompei, 
Flaubert Salammbô, Mereskovszkij Julianus 
apostata , Sienkiewicz Quo vadis, Anatole 
France Thais, Feuchtwanger Der falsche 
Nero című regénye, R . Graves Claudius-
könyvei, Th. Wilder The Ides of March és 
Howard Fast Spartacus című műve, magyar 
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