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Nem általában a Krleáa-drámák magyar fordításairól kívánok szólni, 
hanem - szűkítve a témát - a KrleZa-fordítások visszhangjáról a színi-
kritikában. 

Elöljáróban valamit a magam mentségére és menthetetlenségére. 
Mentségemre: nem vagyok drámafordító, nem szolgálhatok érdekes mű-

helyjegyzetekkel. 
Menthetetlenségemre: színkritikával (is) foglalkozom, s tíznél is több 

magyar nyelvű Krleáa-előadásról írtam. 
Miért kell mentegetnem magam? Mert keveset, sőt megengedhetetlenül 

keveset írtam, szóltam ezekben a kritikákban a drámák fordításairól, a 
fordítókról. 

Mentségemre szolgálhat, hogy a színikritika általában, és - sajnos - egyre 
inkább nem foglalkozik a fordításokkal és a fordítókkal. 

Ennyiből is látszik, sejlik, hogy célom, szándékom ennek a jelenségnek a 
körüljárása, de nem úgy általában, hanem konkrétan Miroslav Krlefa drá-
máinak fordítása és színrevitele kapcsán. 

Miért éppen Krleía? 
Mert Miroslav Krleía drámai opusa szinte teljes egészében olvasható 

magyarul s mert szinte minden lefordított Krleáa-dráma színpadra is került 
vagy a jugoszláviai magyar színházakban, vagy pedig a magyarországi, pesti 
és vidéki színházakban. 

A teljesség igénye nélkül az iménti mondat igazolására és emlékeztetőül: 
Miroslav Krleza drámaírói opusából, tudtommal, nincs magyar nyelvű 

fordítása az Álarcosbálnak (Maskerata), a Kolumbusz Kristófnak, az Adám 
és Évának - az első alkotói priódusból. A második periódusból csak a 
Vuőjaknak nincs magyar nyelvű fordítása, amit olykor tévesen Farkaskutyá-
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nak említenek, holott helységnév, s ha mindenáron fordítani kívánják a 
címet, bár szükségtelen, talán Farkasveremnek lehetne fordítani. A har-
madik korszaknak mondható, számító Glembay-trilógia teljes egészében 
olvasható magyarul is, akárcsak Miroslav Krleáa drámaírásának utolsó, talán 
mondhatnánk utókorszakának, két drámája, az Út a paradicsomba és az 
Areteus. 

A fordítók pedig: Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, Stojan D. VujiCié, Spiró 
György és Brasnyó István voltak. 

Krleía drámái közül Szabadkán játszották a Glembay Ltd-t, a Lédát, a 
Galíciát, a Kálváriát, a Szentistvánnapi búcsút (Kraljevo) és az Út a 
paradicsomban-t. 

Az egykori topolyai Járási Magyar Népszínházban bemutatták az Agó-
niát, kikerekítve ezzel a Glembay-trilógia jugoszláviai magyar előadásképét. 

Az Újvidéki Színház is az Agóniát vitte színre. 

A pesti és a vidéki magyar színházakban elsősorban a trilógia vagy ennek 
egyes darabjai kerültek közönség elé. 

Pesten a Nemzeti Színházban Bojan Stupica vendégrendezésében játszot-
tak először KrleZa-művet, a Glembay Ltd-t, Várkonyi Zoltán, Tőkés Anna, 
Major Tamás, Lukács Margit, Somló István, Apáthi Imre, Kálmán György 
közreműködésével. A második és harmadik pesti bemutatót is Bojan Stupica 
rendezte, kikerekítve így a trilógia előadássorozatát a magyar fővárosban az 
Agóniát a Madách Színházban, Bessenyei Ferenccel, Tolnay Klárival és 
Ajtay Andorral; a Lédát pedig a Nemzeti Színház kamaraszínházában, a régi 
Katona József Színházban, Kállai Ferenccel, Várady Hédivel, Kálmán 
Györggyel, Bara Margittal a főbb szerepekben. 

Pesten játszották még a Pesti Színházban a Lédát 1983-ban, s azóta 
semmit. 

Vidéken viszont Szegeden, Győrött, Pécsett, Miskolcon, s legutóbb, 
1987-ben Nyíregyházon kerültek színre Krleía-drámák, köztük a trilógián 
kívül a Golgotára módosított Kálvária és a Galícia. 

Ha tehát nem is gyakran játszottak Krleza-drámákat, Krleía mégis jelen 
volt és van is a magyar színházi tudatban. 

A drámák fordításainak számát tekintve a délszláv irodalmak drama-
turgiájában Krleía a legismertebb s a legteljesebb mértékben megismerhető 
a magyar olvasó, a magyar színházi néző számára. Alkalmasint azért is, mert 
a sajátosan pannon-középeurópai-balkáni, a se-paraszt-se polgár, de nagy-
polgárként tetszelegni kívánó mentalitás, emberi magatartás- és életforma 
tekintetében a legközelebb áll a magyar körülményekhez, világhoz, min-
denekelőtt a monarchia bukásáról szóló Glembay-trilógia alapján, melyben 
a Glembay Ltd a katasztrófa előtti pillanatot, az Agónia a katasztrófát, a 
Léda pedig a menekülést örökíti meg lavinaszerűen ránkzúduló drámai 
mondatokban, dinamikus párbeszédekben és végenincs monológokban. 
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A trilógia nyelvére való utalásából már esetleg kitetszhet, miféle fordítói 
feladatok elé állítják ezek a drámák azt, aki átültetésükre, magyarra for-
dításukra vállalkozik. 

Aki viszont arra gondol, hogy Miroslav Krleza egész drámaírói opusát 
szólaltassa meg magyarul, annak még nehezebb, összetettebb feladatot kell 
magára vállalnia. Ugyanis Krleáa időben határozottan elkülönülő dramatur-
giai korszakai, rétegei nyelvi anyagukban is különböznek egymástól. Az 
expresszionistának, szimbolistának mondott első szakasz, a Legendák gyűj-
tőcímen ismert, nyilvántartott művek, a Legenda, a Michelangelo Buonarot-
ti, a Kolumbusz Kristóf, az Álarcosbál, a Szentistvánnapi búcsú, az Ádám és 
Éva s a Salome nyelvi anyaga magától érthetően más, mint a későbbi 
háborús drámáké, amilyenek a Galícia, a Kálvária és a Vuéjak, vagy a 
társadalmi drámáknak tartott trilógia, vagy akár a dramaturgiai eljárása 
tekintetében a szintetizáló jellegű, szándékú két pályazáró mű, mind közül a 
leginkább filozófikus jellegű Út a paradicsomba és az Areteus. 

Másrészt viszont az egész opust, ennek minden rétegét, korszakát egysé-
gessé teszi a felismerhetően sajátos, egyéni krlezai gondolkodást tükröző, 
kifejező mondatszerkesztés, mondatzene. 

Ennyiből is kitetszhet: nemcsak vonzó, csábító, de végtelenül nehéz 
vállalkozás is magyarra fordítani, illetve általában fordítani Miroslav Krleía 
drámáit. 

Már ezért is méltánytalan, hogy a színikritika keveset, alig, vagy -
leggyakrabban - egyáltalán nem foglalkozott, foglalkozik a fordításokkal. 
Illetve vagy csak egy-két jelzővel minősítik a fordításokat, vagy csak akkor 
szólnak róluk hosszabban, amikor a fordító mulasztásaira, hibáira kívánnak 
figyelmeztetni. 

Ritka az olyan észrevétel, mint Nagy Péteré az első pesti Krleía-
bemutató, a Glembay Ltd. kapcsán: 

"Dudás Kálmán, a fordító, szintén kitűnő munkát végzett: nemcsak az 
arisztokratikusan levantin kevert nyelvet szólaltatja meg biztonsággal, ha-
nem bizonyos - inkább kicsit poros, mint régies - fordulatokkal hatá-
rozottan hozzásegít nyelvileg is a századelő korának ábrázolásához." 

Ugyancsak Nagy Pétert kell idézni a legterjedelmesebb elmarasztaló 
fordítás-kritikát említve. A Léda pesti előadása után írta: 

"A darabot Dudás Kálmán fordította. Bikkfanyelven, szürkén, rosszul 
hangzón. Az igevonzatok helyes használata általában már az általános iskola 
felső tagozatában joggal megkívánható, nemhogy a Nemzeti Színház szín-
padán; azt pedig, hogy 'két palavessző a kalamárisban', már az első gim-
náziumi dolgozatban aláhúzzák piros ceruzával, mert képzavar; palavesszőt 
tintatartóba legfeljebb részeg ember dug." 

Az Agóniáról író Nagy Péter meg sem említi a mű fordítójának nevét. Ez 
is egyfajta kritika, vagy nemtörődömség, esetleg a mellékesnek ítélt moz-
zanatok tudatos elhagyása, mellőzése? 

A jugoszláviai magyar színkritikában sem jártak jobban a fordítók. 
A Léda leőadása után a 7 Napban ez volt olvasható: 
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"... pedáns, az eredeti szöveg szépségét, hiánytalanul átmentő, igényes és 
szakavatott fordítás" (Dévavári Zoltán). Különben ugyanarról a fordításról 
van szó, amelyről Nagy Péter elmarasztó véleményét idéztem az imént. 

Ugyancsak a Léda fordítása kapcsán jelent meg az egyik kritikámban: 
"Külön kérdés a fordítás, amely szintén nem valósította meg a krleáai 
mondatok hömpölygéséből áradó krlezai zene varázsát, légkörét" (Geroid 
László). 

Három idézet, egyetlen mű fordítása kapcsán, s háromféle vélemény. 
Ugyanez figyelhető meg például a Golgota előadásairól írt kritikákban is: 
"Csuka (Zoltán) tolmácsolása részletekig pontos, kitűnő munka" - ol-

vashatjuk a szegedi előadás után a Népszabadságban. 
A Magyar Szóban, a mű szabadkai előadása után, ez jelent meg: "... nem 

hagyható említés nélkül, hogy rengeteg bántó magyartalansággal találko-
zunk..." 

Más jellegű, de ugyancsak a fordításra vonatkozó észrevétel, hogy "Csuka 
Zoltán fordítása, sajnos, nem színpadra készült." 

S itt álljunk meg! 
Az idézetek, bármennyire is alkalmiak és szűken válogatottak, két-

ségtelenül figyelmeztetnek két mozzanatra: arra, hogy a fordításoknak egy-
részt ki kell elégíteniük, az eredetivel azonos színvonalon, az irodalmiság 
kritériumait, s egyszersmind színszerűeknek kell lenniük. 

Nézzük az elsőt, az irodalmiságot, amit annál is könnyebnek látszik 
megvalósítani, mert Krleza drámái "irodalmi drámák". Ezen nemcsak gon-
dolatiságukat kell érteni, hanem sokkal inkább azt, hogy minden alkotói 
korszakban felismerhetőek rajtuk az irodalmi előképek, a minták, amelyek 
az író előtt lebegtek, amikor drámáit írta. 

Mire gondolok? 
Arra, hogy a Legendák esetében vagy a Biblia nyelve a követendő 

fordítói zsinórmérték, vagy pedig az európai szimbolista-expresszionista 
dramaturgia (Krleza a korai Strindbergre hivatkozik) drámanyelve. Arra, 
hogy a Glembay-trilógián felismerhetők az ibseni dramaturgia jegyei. Hogy 
az említett két korszak között levő háborús drámák még az első periódus 
műveire emlékeztetnek, de már felismerhetők rajtuk a trilógia ismérvei is. 

Nem azt jelenti, hogy könnyű fordítani a Krleía-drámákat, csak arra 
kívántam utalni, hogy léteznek minták, eljárások, létezik drámai nyelv, 
dikció, amely a fordító segítségére lehet. 

Más kérdés a színpadszerűségé. 
A nyelvi és irodalmi kvalitások mellett egy dráma fordítás értékeit az 

elmondhatóság is meghatározza. Hogy a színész számára jól, természetesen 
mondható szöveg készüljön, amely első hallásra érthető, áttekinthető - ez a 
néző szempontjából (is) fontos - , s amely lehetővé teszi a színpadi cse-
lekményt, a játékot is. Nemcsak légkört keli teremtenie a szövegnek, nem-
csak közvetítenie, tolmácsolnia kell a mű hangulatát, pontosan jellemezni a 
szerepeket, értelmi és érzelmi pontosságra, hitelességre kell törekedni, 

4 



MIROSLAV KRLE^A DRÁMÁINAK MAGYAR FORDÍTÁSAI 521 

hanem a játékot kell segítenie, a látvány szerves részévé kell a szövegnek 
válnia. 

S ez talán nehezebb, mint jó és szép irodalmi fordítást adni. 
A Krleza-drámák magyar fordításai, megítélésem szerint, itt a legproble-

matikusabbak, ilyen vonatkozásban szenvednek leginkább kárt. Talán azért, 
mert a fordítók maguk nem drámaírók, illetve nem mind azok. Akik drámát 
is írnak, azok színpadszerűbben fordítanak (Spiró). 

Végezetül még valamit a kritikákról és a fordításokról, arról, miért nem 
foglalkoznak a kritikák a fordításokkal. 

Megváltozott az utóbbi évtizedekben a színházi előadások jellege, for-
manyelve, s ez sem mellékes. 

Miről van szó? 
Arról, hogy a színházi előadás egyre kevésbé tűzi feladatául, hogy híven, 

teljes mértékben tolmácsolja a drámát, az irodalmi művet, a szerzőt. Ma a 
szerzővel azonos jelentőségű a rendező. Ó az iró társszerzője. Ebből követ-
kezik, hogy az előadásokban már nem az egyetlen és domináns tényező az 
irodalmi szöveg, hanem ez egyenértékű komponens a többi, a kifejezetteb-
ben színpadi, mondhatnám úgy is látványelemmel. 

A kritika is követi ezt a változást. Vagyis: jobban ügyel arra, ami látható, 
mint ami haliható. Azt igyekszik regisztrálni és közvetíteni, ami a színpad 
nyelvén fejeződik ki az előadásban s nem ügyel annyira az irodalmi szintre. 
Ennek következménye, hogy színikritikákból egyre inkább kimarad a fordító 
neve és a fordítás minősítése. Természetesen teljesen igazságtalanul, alap-
talanul. 

És nagyon is sajnálatos, kár, hogy így történik, mert a drámafordítás -
láttuk - többszörösen felelősségteljes, összetett feladat. Több megbecsülést 
és figyelmet érdemel, mind a fordításkritikával foglalkozók, mind a nyel-
vészek, mind pedig a színikritikusok részéről. 

Miroslav KrleZa drámái pedig különösképpen hálás anyagot kínálnak 
mindannyiunknak, érdemes lenne foglalkozni velük. 
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