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A fordítás mint írásjelenet
Faust tolla

Az említett Faust-jelenet tárgyalásakor fordítás- és médiaelmélet összefüggéseiben 
Friedrich Kittler értelmezése megkerülhetetlen viszonyítási pontot jelent. Tehát 
Aufschreibesysteme 1800/1900 [Lejegyzőrendszerek 1800/1900] című munkájának 
első fejezetében fellelhető, a Faust közismert dolgozószoba-jelenetét tárgyaló olvasata 
azonban a következőkben mintegy ellenpontként fog szolgálni; bizonyos értelem-
ben Kittler olvasása történik itt Kittlerrel szemben, aminek korántsem az a célja, 
hogy a könyv koncepcióját megkérdőjelezze, hanem hogy Kittler fordításfogalmán 
keresztül és részben ennek ellenében hívja fel a fi gyelmet arra, hogy a fordítás soha 
nem kerülhet meg bizonyos gyakorlati jellegű, a nyelv anyagiságát, a nyelv médiumát 
illető összefüggéseket.

Kittler értelmezésének markáns, de a fordítás szempontjából erőteljesen leegy-
szerűsítő következtetései abból az igényből fakadhatnak, hogy a könyv koncepciója 
szempontjából igen fontos helyet foglal el a szóban forgó Faust-jelenet. A tárgyalt 
két – az 1800-as és az 1900-as – lejegyzőrendszert elkülönítő értelmezés ezért erő-
teljes dichotómiát hordoz magában. Kittler szerint az 1800-as lejegyzőrendszer 
kezdeteiről beszélhetünk itt, hiszen ez az a pont, amikor a fordítás hermeneutikává 
alakul.2 Érdemes azonban, mintegy ellenpontként, egy másik értelmezést is meg-
említeni. Ugyanezt a jelenetet Samuel Taylor Coleridge – a gondolkodás és jelentés 
helyére a mozgást és az anyagiságot helyező levélrészleteitől korántsem függetlenül 
– egészen másképpen olvassa egy feljegyzésében, sőt, a Kittlerével ellentétes értelme-
zést ad, mely szerint Luther „nem érti”, amit fordít, mivel csak – talán a nyomdatech-
nika korabeli jelenlétével összhangban –„betűket számlál”.3 De máskor is előfordul, 
hogy a Biblia fordításával kapcsolatban ehhez hasonlóan ironikus, jellemzően erős 
értékhierarchiát működtető megfogalmazásokkal találkozunk értekező prózáiban. 
Egy helyen a „görög fordítóval” kapcsolatban jegyzi meg, hogy „szabadságra küldte 
értelmét, és hagyta, hogy a tolla vegye át annak helyét”.4 Kittler és – az egyébként 
a Faustot angolra fordító – Coleridge egymással szemben álló perspektívái alapján, 
még ha nem is kívánunk választani közülük, feltehetjük a kérdést, Faust mennyiben 
végez értelmezést és mennyiben úgynevezett betűszámlálást, vagy a nyelv anyagiságán 
alapuló tevékenységet, miközben az Újszövetség fordításába kezd; mennyiben a je-
lentés és mennyiben maga az írásaktusként értett írás, ahogy az angol fordítás alap-
ján nevezhetnénk – ahol a kérdéses első sorban végül az Act [’aktus’] szó szerepel5 
(„I write: In the beginning was the Act”)6 –, vagy még inkább az írásjelenet az, ami 
ebben az esetben előtérbe kerül? A két olvasat egymás mellé helyezése vihet közelebb 
2 Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, Fink, München, 1987, 15. 
3 Th e Complete Works of Samuel Taylor Coleridge, V., szerk. W. G. T. Shedd, Harper & Brothers, 

New York, 1884, 131.
4 Uo., 132. 
5 Az act kifejezést pedig Coleridge is használja Lutherrel kapcsolatban, hiszen vonatkozó feljegyzése 

szerint Luther nem írta, hanem aktussá formálta verseit: Uo., 131.
6 Johann Wolfgang Goethe, Faust, ford. Walter Kaufmann, Anchor, New York, 1990, 153.

MEZEI GÁBOR

Az írás anyagiságának előzetessége
Egy Faust-jelenet és a Rubáiyát fordításai*

A tartalomjelző szavak csak megnevezik  az 
érzéseket; a költészet, a költői fordítás azon-
ban érzékeltet, és ezzel túlmegy a fogalmi 
közlés határán: evokál, teremt.

(Szabó Lőrinc)1

Ahhoz, hogy írás és fordítás viszonyát, az írás meghatározó szerepét egy újabb irány-
ból szemügyre vehessük a következőkben két olyan szöveg olvasására teszünk kísérle-
tet, amelyek – részben önmagukban, részben fordításaik révén – nem csupán szóba 
hozzák, de tetten érhetővé is teszik az írás anyagiságának a fordítást megelőző mű-
ködését. A szövegek egymás mellé helyezéséhez azonban mindenképp szükség van 
némi előzetes indoklásra, Goethe Faustja és Omár Khájjám – Szabó Lőrinc írás-
módja szerint – Rubáiyát című szövege ugyanis számos szempontból nevezhetők 
egymástól igencsak távolinak. A Faust egyetlen itt szóba hozott, a dolgozószobában 
zajló közismert jelenete nem csupán azért olvasható együtt a perzsa szöveg Edward 
FitzGerald fordításán keresztül készült, az Örök barátaink első kötetében közölt 
fordításával, mert mindkettőben fellelhető egy az írásra irányuló önrefl exió – ami 
a Faust-jelenet és a Rubáiyát olvasása szempontjából is kulcsfontosságú –, de azért is, 
mert maga az írás mindkét esetben a világ teremtésének, illetve létrejöttének külön-
böző elgondolásaival kerül összefüggésbe. Ebben a kontextusban kapcsolódik össze 
írás és anyagiság olyan módon, ami bár jelentős eltérésekkel, de Goethe – illetve for-
dításai – és FitzGerald és Szabó Lőrinc szövegeiben is mintegy forrásként (Lebens 
Quelle), eredetként, illetve egy a jelentést illető előzetességben tünteti fel a nyelv 
anyagiságát és az írás praxisát. Az Újszövetség fordításába kezdő Faust jelenete, illetve 
a Faust vonatkozó szöveghelye és Szabó Lőrinc fordítása pedig már csak azért is egy-
más mellé helyezhetők, mert a szóban forgó szövegek létrehozásában éppen a jelen tést 
megelőző nyelvi anyagiság jut döntő szerephez.

* A tanulmány a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával, és az MTA – ELTE Általános Irodalom-
tudományi Kutatócsoport közös, „Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák” (TKI01241) 
című projektjének keretében készült.

1 Szabó Lőrinc, Bevezetés az Örök Barátaink I. kötetéhez = U., Örök Barátaink, I., A költő kisebb lírai 
versfordításai, Osiris, Budapest, 2002, 6. A szövegben előforduló zárójeles oldalszámok erre a kiad-
ványra vonatkoznak.
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annak eldöntéséhez, hogy értelmezést végző fordításról vagy a nyelv anyagiságán 
alapuló írásjelenetről van-e itt szó, de akár a két pozíció kizárólagosságának megkér-
dőjelezése felé való elmozdulást is elősegítheti.

A jelenetet az értelmezés folyamataként olvasó Kittler nézőpontja, illetve a Le jegy-
zőrendszerek vonatkozó fejezete szerint Faust itt a sola scriptura elvéhez, a szóhoz 
való ragaszkodást hagyja hátra, és inkább valamiféle ún. „általános ekvivalenst” ke-
res – ahelyett, hogy a részletek, a szöveget alkotó elemek kötnék le fi gyelmét. Mivel 
nem tudja, hogyan fordítsa a „kezdetben volt az Ige” sort, különböző változatokat 
próbál ki: „kezdetben volt az értelem”; „Kezdetben volt […] az erő”; „kezdetben volt 
a tett”.7 Ahelyett, hogy a szöveg szavaira koncentrálna, a kontextus interpretációját 
végzi el. A Teremtés könyvének megértését kísérli meg, a „szó” a teremtés alaphelyze-
tében betöltött szerepét értelmezi, ilyen módon követve a hermeneutika hagyomá-
nyait. Arról azonban nem feledkezhetünk meg, hogy Kittler itt valamiféle képzelt 
szöveget olvas, egy hipotetikusan létező – a Aufschreibesysteme 1800/1900 [Lejegy ző-
rendszerek 1800/1900]  tárgyalt fejezetében egyébként szereplő – papírfecnit, ame-
lyen csupán ez az egyetlen sor szerepel, a három elvetett és áthúzott szóval, valamint 
az utolsó változattal az áthúzott szavak felett. Ez pedig azt jelenti, hogy Goethe 
szövegét ennek leírásaként érti, azaz egy olyan írásjelenetről beszél, amelynek szö-
vegszerű nyoma csak Kittler könyvében, illetve értelmezésében létezik. Látható te-
hát, hogy nem a Faust szövege az, amiből Kittler ezen a ponton kiindul, hanem egy 
olyan fordítási folyamat, amely tulajdonképpen el sem kezdődött, hiszen eredmé-
nye csupán az első sor négy változata.

A Faust által végzett értelmezési folyamat azonban, amelynek Kittler itt a leírását 
adja, maga is csupán egy írásjelenettel párhuzamosan, sőt, a következőkben bemu-
tatásra kerülő írásjelenet által jöhet létre. Azt mondhatjuk ugyanis, hogy miközben 
Faust több alkalommal megpróbálja elkezdeni szövegét, újra és újra megállítva, majd 
ismét elindítva a folyamatot, nem János Evangéliumának a fordítása történik; egy 
teljesen új szöveg jön létre, amely a szóban forgó első sor változatait vagy lehetséges 
fordításait tartalmazza. Ugyanakkor mindeközben egy olyan fordítás készül itt el, 
amely éppen az új szöveg által áll elő; a szóban forgó szöveghelyen nem János Evangé-
liumának, hanem – ha a dichotómiát komolyan véve az értelmezésként értett fordítás 
helyett a nyelv anyagiságának működése mellett próbálunk érvelni – Mózes I. köny-
vének a fordítása zajlik, tehát a Teremtés könyve lehet az életnek az a forrása, amire 
Faust jelen esetben rátalál.

János Evangéliuma és a Teremtés könyve ugyanazon felütéssel kezdődik, mint 
a Faust itt idézett részlete: „Kezdetben…”, a Faust által leírt utolsó változat pedig 
(„Kezdetben volt a tett”) már a Teremtés könyve első sorának fordításaként olvasha-
tó: „Kezdetben teremté az Isten az eget és a földet.” Ugyanakkor azon túl, hogy ezen 
a ponton már az – itt Károli Gáspár fordításában idézett – Biblia legeleje felé moz-
dultunk el, egy ennél jóval számottevőbb okból is belátható, hogy a Faust szóban 
forgó szöveghelye mögötti forrásszöveg az Ószövetségben található. A Faustban az 

7 Johann Wolfgang Goethe, Faust, ford. Jékely Zoltán – Kálnoky László, Európa, Budapest, 2006, 133.

első mondat négy alkalommal ismétlődik, ezzel olyan ritmus jön létre, ami a Terem-
tés könyvének is sajátja a mindkét szövegben fellelhető, közös ismétléses struktúra 
miatt: „Kezdetben teremté Isten…”; „És monda Isten…”; „És látá Isten…” Ez az ite-
ratív szerkezet ráadásul egészen hasonló módon épül fel a szövegekben, hiszen az 
ismétlődő sorok közötti első intervallum mindkét esetben hosszabb; a Faustban itt 
négy sor található, míg a későbbiekben mindig három-három. A Teremtés könyve is 
ehhez hasonlóan, rövidebben ismétlődő egységekkel folytatódik a második ismét-
léstől, azaz mindkét esetben gyorsuló ritmusról beszélhetünk. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy az első mondat után nem János Evangéliumának a fordítását olvassuk többé, 
mivel a Teremtés könyvéhez kerülünk egyre közelebb; nem az előbbi jelentés-össze-
függéseinek, hanem ez utóbbi ritmusának fordítása zajlik. Ahelyett, hogy az Újszö-
vetséget kezdené el fordítani, Faust egyszerűen csak utal a – soha el nem kezdődő 
– fordítás nehézségeire, miközben az Ószövetség fordítását készíti el.

És ezen a ponton érdemes ismét arra a megkülönböztetésre visszatérni, ami az 
interpretációként és betűszámlálásként értett fordítás között tehető. A Coleridge 
által megfogalmazott betűszámlálásnak itt annyiban mindenképpen lehet létjogo-
sultsága, hogy ha nem is a betű, de a sorok számlálása mindenképpen része a folya-
matnak. A sorszámlálás gyakorlata pedig egy erőteljesen mechanikus működéssel 
egészül ki, hiszen Faust saját korábbi mondatainak másolását végzi el újra és újra. 
Tehát ahelyett, hogy konkrétan az első mondat szavait fordítaná, a szóban forgó, az 
írás körül összpontosuló jeleneten – illetve amint erre a továbbiakban részleteseb-
ben kitérünk, írásjeleneten – keresztül végzi el a fordítást, ahogy azt utolsó mondata 
önrefl exív módon meg is mutatja számunkra, a magyar fordításban, a némettel ellen-
tétben („Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat.”)8 ezen a ponton is rámutatva 
a hordozó felületre: „S bátran leírom: »Kezdetben volt a tett!«”9 Ez a szövegrész 
azonban, amely magára az írásra irányul, és egyben a tett szóval mint a fordítás első 
mondatát záró megoldással a cselekvésre, vagy akár az írás saját szövegét létrehozó 
praxisára utal – tehát írásjelentként is leírható –, ráadásul nem is az egyetlen, az 
írást tematizáló eleme a szóban forgó rövid szövegrésznek, hiszen pár sorral feljebb 
már az írás konkrét eszközei, a papír, és a toll is megnevezésre kerültek.10

A toll azonban a tematizáláson túl is igen fontos szerepet kap ezen a ponton. 
Mivel Faust mintegy magát fi gyelmezteti, hogy tartsa irányítása alatt lúdtollát („Az 
első sort már jól ügyeld meg, / tollad szabadjára ne engedd!”),11 az írásnak itt valami-
féle önműködéséről beszélhetünk, innen nézve pedig a német szöveg első és hatodik 
sorát kezdő „Geschrieben steht…”, illetve a magyar fordításban szereplő, nem minden 
antropomorfi zmustól mentes „Szól az Írás” is érthető az írás előzetes működésére 
való utalásként, abban az esetben, ha a magyar fordítás Írás szavát sem a Biblia szö-
8 Goethe, Faust, 1990, 152. 
9 Goethe, Faust, , .
10 Campe az írásjelenetek leírásakor az írás-praxis irodalmi tematizálásai mellett többek között az írás 

eszközeit, az instrumentalitást kezeli lehetséges viszonyítási pontokként. Rüdiger Campe, Az írás-
jelenet. Írás, ford. Tamás Ábel = Metafi lológia 2., szerk. Kelemen Pál és mások, Ráció, Budapest, 
2014, 730–743.

11 Goethe, I. m., .
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vegére, hanem a Faust által írottakra vonatkoztatjuk. A német szöveg hatodik sora 
pedig különösen érdemes lehet egy ilyen irányú olvasásra, hiszen a „Geschrieben 
steht…” felütés itt Faust első fordításverziójára vonatkozik („…Im Anfang war der 
Sinn”), mintha a félsor leírása – illetve ágens hiányában inkább íródása – már a fel-
ütés előtt megtörtént volna. Walter Kaufmann angol fordításában ehhez képest 
csak az utolsó, fent idézett sorban kerül elő az írás szó, míg Coleridge fordításában 
a szóban forgó sor első kettő verziója után („»In the beginning was the Word«’ ’tis 
written”; „»In the beginning was the Mind,« ’tis written” ).12 És bár a sor végi rövidí-
tések alapján egyértelmű, hogy a beszélt nyelv regiszterei lépnek ez utóbbi esetben 
működésbe – ezen a két helyen ugyanis azzal az illúzióval szembesülünk, hogy az 
írás valamiféle megszólalást követ („it is” helyett, ’tis szerepel, ami egyébiránt a sor 
hosszúsága miatt lehet fontos, és amit már csak a sorban felhalmozott tipográfi ai 
jelek és a kurzívval szedett két szó miatt sem kezelhetünk a hangzó beszéd rögzítésé-
nek megvalósulásaként) –, Coleridge fordítását továbbolvasva újabb, az írás szerepét, 
illetve a jelenetben betöltött funkcióját illető következtetésekre juthatunk. A har-
madik verzió után ugyanis a következő önrefl exív megjegyzéssel találkozhatunk: 
„Yet even while I write the passage down, / It warns me that I have not caught its 
meaning”. Írás és jelentés viszonylatát illetően tehát a fordításszöveg itt az írás a je-
lentést megelőző működésére utal, hiszen azt állítja, hogy a szakasz („passage”) – és 
nem csupán a szóban forgó mondat – írása közben annak jelentéséig még nem jutott 
el, Coleridge fordításában tehát Lutheréhez hasonlóan nagy rész hárul a tollra a for-
dítás munkájából. Ezzel a megkülönböztetéssel, illetve azzal, hogy a Coleridge-fordí-
tás utolsó sorában már az írás anyagiságát előtérbe helyező inscribe [’bevés’] igével 
jelölt írást a jelentés elé helyezik, a fenti példák az írás-praxis tematizálásán túl azt 
a Teremtés könyvével kapcsolatos korábbi belátást erősítik, hogy az írásjelenetben az 
értelmező fordítás szerepét az írás látszik átvenni.

Az írás önműködésére, vagy előzetes működésére való refl exión túl pedig a toll 
szabadjára engedésének veszélye13 és a segítséget nyújtó „szellem” olyan szembenállást 
hoz létre, aminek két végpontján a jelentés, illetve az írás praxisa található. Ez a szem-
benállás pedig könnyedén kapcsolatba hozható Coleridge a korábbiakban megemlí-
tett leveleivel, melyek szerint a „gondolat” nem más mint mozgás, illetve idézett fel-
jegyzéseivel, ahol pedig az értelmet a toll, vagy akár a toll mozgása is helyettesítheti. 
Coleridge és Faust, illetve Coleridge és Kittler ebből a szempontból ellentétes, egy-
mást kizáró elgondolásai közül a fenti olvasat Coleridge melletti érvelésként érthető, 
hiszen ha a Faust szóban forgó szöveghelyét nem egy írásjelenet leírásaként, hanem 
írásjelenetként olvassuk, akkor úgy tűnik, korántsem az értelmezésen van itt a hang-
súly, nem a jelentés, illetve az interpretáció kerül középpontba a fordítás során, ha-
nem a toll (lúdtoll) mozgása, és az írás a szöveg iteratív struktúrájából eredő ritmusa.

12 Faustus from the German of Goethe, ford. Samuel Taylor Coleridge, szerk. Frederick Burwick – 
James C. McKusick, Oxford UP, Oxford, 2007, 20–21.

13 A toll uralhatatlanságához Goethe vonatkozásában lásd Martin Stingelin, Schreiben. Einleitung = 
„Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum”. Schreibszenen im Zeitalter der Manuksripte, szerk. 
Martin Stingelin – Davide Giuriato – Sandro Zanetti, Fink, München, 2004, különösen 9–12.

Az írás anyagiságának működése pedig éppen a Teremtés könyvével való össze-
hasonlításban tűnik elő a legerőteljesebben, hiszen azt láthatjuk, hogy a Faust szöve-
gében előkerülő ismétlésmintázatok, az ismétlés szóban forgó kódjai jelentésük nél-
kül lépnek működésbe, és a szövegek ritmusának fent megmutatott egyezései alapján 
a sorszámlálás gyakorlata veszi át a szemantikai megfelelők, az „általános ekviva-
lens” keresésének helyét – a sorok száma, és nem a sorok jelentése válik e fordításvi-
szonyban alapvetővé. Faust tollának mozgását tehát a forrásszöveg ritmusa irányítja, 
a Teremtés könyvének ritmusa határozza meg az írás ritmusát a jelenetben. Miköz-
ben János Evangéliumának szavaira keres ekvivalenseket, Faust a Teremtés könyvének 
olyan fordítását végzi el, amely nem a jelentésen alapul, és amely csupán az ismétlés-
mintázatok egyezése miatt nevezhető fordításnak. A fordítás tehát nem általános 
vagy univerzális (szemantikai) ekvivalensek keresése között történik a fenti jelenet-
ben – ami Kittlernek a fordítás ellen felhozott legfőbb érveként funkcionál –, hanem 
ezen mintázatok vagy kódok között. Faust szövege pedig mindezek alapján nem 
csupán a szövegezés szintjén jut el az – ószövetségi kontextusban egyébként is erősen 
összekapcsolódó – szó kifejezéstől a tettig, de a fordítási folyamat közben is, hiszen 
éppen a szófordítás, a szó ekvivalenseinek a keresése helyét foglalja el a tett, azaz 
maga az írásjelenet, a toll mozgása, az írás praxisa.

Walter Benjamin a Teremtés könyvét illető, nyelvfelfogásának fontos részét képező 
olvasatát sem hagyhatjuk itt fi gyelmen kívül, miszerint pontosan a szöveg ismétlé-
seiből adódó nyelv ritmusa az, ami által a világ teremtésének aktusa megtörténhet.14 
És mivel a szöveg fordítása leginkább e ritmus működtetése által állhat elő – Faust 
szövege a szóban forgó ritmusfordításon keresztül az itt létrehozott kontextus össze-
függései szerint el is végzi azt. Mindösszesen tehát azt mondhatjuk, hogy amennyiben 
egy ilyen fordítás sikere sorok és betűk számlálásán, a nyelv ritmusán, a toll mozgá-
sán, az írás önműködésein múlik, akkor a fordítást végző Faust jelenetét szükség-
szerűen írásjelenetként kell értenünk, amely során az értelmezés hermeneutikája 
helyett az előzetességében megmutatkozó írás gyakorlata, a jelentésalapú fordítás 
helyett a szövegek ritmusa kerül középponti szerepbe; a fordítás tehát írásjelenetként 
válhat itt csupán a leírás tárgyává, ahol a ritmus, a nyelv anyagisága, az írás temati zá-
lása és praxisa kerül a szemantikai megfelelők keresésének helyére. És bár a Kittler 
által a két lejegyzőrendszer között tételezett különbségek korántsem kérdőjeleződnek 
itt meg, az eközben felvázolt, a fordítást illető elgondolása a fentiek alapján felbomlani 
látszik. A fordítás kizárólag értelmezésként való elképzelése, úgy tűnik, megkerüli 
a tényt, hogy minden fordítás szükségképpen magában foglalja az írás legalapve-
tőbb, gyakorlati működéseit. Ahelyett azonban, hogy ezt a részben Kittler által fel-
vázolt, de a Faustban és Coleridge leveleiben is fellelhető dichotóm struktúrát, illetve 
ennek kizárólagosságát az értelmezés helyett az írás praxisának és a nyelv anyagiságá-
nak minden mástól eltekintő hangsúlyozása által jelen kontextusra is átörökítenénk, 
egy további írásjeleneten keresztül kíséreljük meg – az e dichotómiától függetlenül 

14 Walter Benjamin, A nyelvről általában és az ember nyelvéről = U., „A szirének hallgatása”, ford. Szabó 
Csaba, Osiris, Budapest, 2001, 14–15.



TANULMÁNYOK66 67MEZEI GÁBOR: AZ ÍRÁS ANYAGISÁGÁNAK ELŐZETESSÉGE

címek, illetve a szöveget záró kifejezés (Rubáiyát; KUZA-NÁMA; TAMÁM SHUD) 
„megtartásával” is igyekszik eltávolodni az európai kontextustól, a perzsa szöveg jelen-
tése helyett – természetesen egyebek mellett a sorok olvasásának irányától eltekint-
ve – a formát helyezi előtérbe.19 A „forma,” vagy ahogy jelen kontextusban a nyelv 
médiumának előzetessége miatt szerencsésebb lenne megneveznünk, a szöveg anyagi-
ságának előtérbe helyezése azonban a Rubáiyát esetében már csak azért is nevezhető 
előnyös megoldásnak, mert maga a szöveg is hasonlóképpen jár el. Hasonlóan, egy-
részt tematikáját tekintve, hiszen a testi élvezetek hangoztatásán túl, illetve ennek 
mintegy eszközeként olyan ellentétpárokat képez, amelyek egyik oldalán a „Verskötet”, 
a „Kenyér” és a „Bor” (559.), másik oldalán a világot „értelmező” „Szent” és a „Bölcs” 
alakjai (562.) találhatók, de említhetnénk akár a „Korcsma” és a „Templom” póluso-
kat, illetve az „Észt, a meddő Banyát” és a „Szőllő Lányát”, az utóbbi javára egymás 
mellé helyező sorokat. (568.) E szembeállításon túl, azonban az is jellemző, hogy 
a szövegek, kisebb különbségekkel, egyre inkább kiterjesztik ezt a szembeállítást. 
Mindkét szövegben szerepel az emberi születés és halál viszonylatában a testet elhe-
lyező sátor-metafora, amely Sátorba „egy Szultán, a Halál / Útját járva, egy napra 
ide száll…” (566.) Szabó Lőrinc szövege azonban ezt a metaforát még inkább kiter-
jeszti azzal, hogy a szöveg legelső sorában a – FitzGerald egyetlen szövegváltozatá-
ban sem szereplő20 – „Ég sátora” kifejezésen keresztül mintegy kiindulóponttá, sőt, 
világmagyarázattá teszi, ezzel a szöveg a teremtés anyagiságát tárgyaló, külön címet 
kapó (KUZA-NÁMA, azaz ’fazekakról írni’) része felé terelve a fi gyelmet. Ez a nap-
felkeltével összekötött ébredésjelenet pedig egy komplett, a szöveg köré épülő, a szö-
veg két végpontján a csillagok képének megismétlése által is egyre inkább kontúros 
keret része lesz; az utolsó versszak – ami a továbbiakban igen fontos szerepet kap 
majd – a 72. „rubáj”, az „Ég nevű felfordult Kupa” (571.) sorának beteljesítéseként, 
ezúttal a Hold felbukkanása után éppen arra szólítja fel a Szákit, hogy a beszélő 
sírja fölött álljon meg egy kupával: „…és fordíts földnek egy üres Kupát!” (577.)

Mivel a 101 négysorosból álló szöveg ilyen módon egyetlen napot foglal magába, 
és a beszélő halálával végződik, a Szabó Lőrincnél mindent átfogó képpé tett Sátor-
metafora tulajdonképpen az egész szövegre utal, hiszen a sátor vendége, miközben 
„egy napra ide száll”, egy egész emberi életet végigél. Ez az ember és anyagiság viszo-
nyát jelző metafora pedig egy további képen keresztül utal vissza a Fausttal kapcso-

beszélgetés is megerősített, FitzGerald, illetve Szabó Lőrinc fordításai mögé aligha helyezhető oda 
a perzsa szöveg. Már csak azért sem, mert Khájjám négysorosai egyrészt nem kezelhetők összefüggő 
szövegként, hiszen a versszakok sorrendjét nála a rímek határozzák meg; a továbbiakban leírásra ke-
rülő narratív struktúra tehát csupán a két szóban forgó fordításszövegben érhető tetten. Ezen kívül 
pedig az is fontos különbség, hogy a versszakok száma a perzsa szövegek esetében még nagyobb el-
téréseket mutat, tehát az angol szövegben rögzült számozási gyakorlat is csupán a magyar szövegével 
megegyező. Mindez aláhúzza Szabó Lőrinc megjegyzését, miszerint FitzGerald nem fordítója, de sok-
kal inkább írója az „Omár-verseknek”, Szabó Lőrinc szövege pedig ilyen módon nem a perzsa, hanem 
az angol szöveg fordításaként olvasható.

19 Ehhez lásd Herbert F. Tucker, Metaphor, Translation, and Autoekphrasis in FitzGerald’s Rubáiyát, 
Victorian Poetry 2008/1., 76.

20 FitzGerald, I. m., 74.

mégis előtérbe kerülő – írás és az értelmezés viszonyának a fordítás szempontjából 
meghatározó újragondolását.

A fordítás helyébe lépő írás előzetessége
A Rubáiyátot író Mozgó Ujj

Míg a Faust-jelenet fenti értelmezésein keresztül kialakított fordítás-fogalmak vagy 
kizárólag a jelentésre, vagy a nyelv anyagiságára támaszkodtak, a továbbiakban jelen-
tés és írásjelenet aspektusait is szem előtt tartva, FitzGerald, illetve Szabó Lőrinc 
Rubáiyát-fordításain keresztül igyekszünk rákérdezni az írás a fordításban betöltött 
szerepére. Azon túl, hogy ez a viszony a szóban forgó szövegeken keresztül átgon-
dolásra kerülhet, illetve amellett, hogy megint egy írásjelenet közelebbi megértésére 
teszünk kísérletet, a szöveg egy további nézőpontból is hozhat belátásokat azáltal, 
hogy anyag és lélek, teremtés és elmúlás összefüggéseire kérdez, illetve mutat rá. Az 
anyag és teremtés aspektusait illető tematikus összefüggéseken túl azonban az érintett 
szövegek szövevényessége tekintetében is van közös pont a fenti olvasattal, amelynek 
a Bibliát fordító Faust jelenetét értelmező Kittler, illetve a Lutherról értekező, a Faustot 
fordító Coleridge szövegei alakították ki a kontextusát. És bár ez a kontextus a továb-
biakban is jelentős szerepet játszhat, maga az olvasott szöveg meghatározhatóságát 
illető szövevényesség a Rubáiyát esetében más, konkrétan a fordítást illető okokból 
áll elő. Legelőször is azért, mert Szabó Lőrinc nem Omár Khájjám szövegéből, hanem 
FitzGerald fordításából dolgozott – ami a fordításról értekező Walter Benjamin sze-
rint lehetetlen15 –, így az elkövetkezőkben is kizárólag ez a két szöveg kerül majd 
olvasásra, másrészt mert az angol fordítás is több variánssal rendelkezik. FitzGerald 
szövegének első négy kiadása számos helyen jelentős eltéréseket mutat, akár verssza-
kok beiktatásával, illetve törlésével együtt, az ötödik kiadás azonban már változat-
lan.16 Szabó Lőrinc – miközben könyvtárában egyébként mind a négy különböző 
kiadás több nyelven megtalálható – az utolsó verzióból fordított az Örök barátaink-
ban szereplő Rubáiyát-szöveg alapján, és bár önálló kötetként három változatban is 
megjelent, a dolgozat kontextusa miatt, illetve azért, hogy egy az eddig tárgyalt szö-
vegekkel közös kötettérben szereplő változat szerepelhessen itt, a továbbiakban ez 
a százegy négysoros versszakot tartalmazó angol és magyar Rubáiyát-verzió lesz a 
kiindulópontunk. Mivel pedig FitzGerald szövege nem kezelhető a perzsa szöveg 
fordításaként,17 Szabó Lőrinc munkája csupán az előbbi fordításaként olvasható.

Már csak azért is ez tűnik a legalkalmasabb eljárásnak, mert Fitzgerald szövege 
– amelynek a Khájjám-szöveghez való viszonyát gyakran nem is a fordítás fogalmával 
jelölik18 – miközben többek között a tulajdonnevek (Zál, Rusztum, Dsemshyd) és a 
15 Walter Benjamin, A műfordító feladata = U., „A szirének hallgatása”, 82.
16 Ehhez lásd a következő kiadás vonatkozó táblázatát: Edward FitzGerald, Rubáiyát of Omár 

Khájjám, Oxford UP, Oxford, 2009, 60–63.
17 A fordításszöveg bevezetőjében Szabó Lőrinc úgy fogalmaz, hogy „az Omár-verseket nem Omár írta, 

hanem Edward Fitzgerald angol költő.” Szabó Lőrinc, Edward Fitzgerald – Omár Khájjám négysorosai 
= U., Irodalmi tanulmányok, előadások, kritikák, Budapest, Osiris, 2013, 7.

18 Az eredeti perzsa szöveg és a fordítások összevetésben Torma Katalin volt segítségemre: a vele folytatott 
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latban már szóba hozott genezis-kontextushoz, hiszen a KUZA-NÁMA cím alatti, 
fazekakról szóló rész éppen Benjamin teremtés-értelmezéséhez kerül igen közel. 
A szakasz előtti, 81. rubáj szerint az Agyag-fi gurákká alakuló Fazekak beszélgetését 
egyértelműen teremtés-allegóriaként, vagy inkább magyarázatként teszi megfogha-
tóvá: „Mocskos Sárból gyúrt Embert a kezed” (573.). A „Gölöncsérnél” az Agyag-fi gu-
rákon tűnődő beszélő számára a Fazekak szólamai az előző négysorosban olvasható 
megállapítás illusztrációjaként olvashatók, a megint csak Sárból gyúrt fazekak közül 
az egyik pedig a következő kérdést teszi fel: „Mennyi Agyag! – ki tudja, közülük / 
ki a Fazekas és ki a Fazék?!” (574.) Ezzel nem csak az válik egyértelművé, hogy az 
anyag, illetve a sár ugyanúgy alapja a Fazekak készítésének és az ember „teremtésé-
nek”, de az is, hogy a mindkét esetben gyúrásként megnevezett tevékenység mögötti 
ágens is ugyanígy az anyaggal hozható összefüggésbe. De nem az agyag, illetve a sár 
az egyetlen, ami mintegy a létezést megelőző módon van jelen a szövegben, ennek egy 
példája lehet a bor, illetve a szőlő, illetve a beszélő következő megszólalása: „sors-
szabta por- s lélek-vázamban ott // volt már a Szőllő, nőtt, és karjai / ölelnek most, 
– gyalázhat a Szufi  …” (572.) A 61. versszakban az „Ég gyermekének” nevezett „kacs-
karingós Szőllővenyige” pedig szintén hozzájárul az említett keret körvonalazásához, 
hiszen a 91. rubájban a szöveget záró gyászjelenethez is hozzákapcsolja: „Ha meg-
halok, ne máglyát gyújts körém: / Venyigét s Szőllőlombot hints fölém, moss le 
Borral…” Ez az ilyen módon „Ég” és „Szőllő” között is kapcsolatot teremtő motivikus 
háló tehát a teremtés kontextusán keresztül, illetve Szabó Lőrincnél „Ég” és „Sátor” 
képeinek összekapcsolásával általános érvényre jutva az anyagiságot egyfajta előze-
tességben tünteti fel.

A Rubáiyát olvasása azonban éppen azáltal segíthet írás és anyagiság viszonyának új-
ragondolásában, mert az itt körvonalazott, az anyagiságot előzetességében megmutató 
kontextusa az írás tekintetében is releváns lehet. Egyrészt azért, mert számos olyan 
szövegrésszel találkozunk, ahol az írás praxisára való utalások tájékoztatnak írás és 
anyagiság, jelentés és írás viszonyáról, másrészt mert ezek az utalások a szövegek anya-
giságán keresztül mintegy beteljesülni látszanak. Legelőször is fontos itt megjegyez-
nünk, hogy a korábbiakban az anyagisággal szemben feltüntetett „Ész” Szabó Lőrinc 
fordításában egyértelműen az írás mint korporeális gesztus ellenpontjaként lesz itt jelen, 
amint azt a következő idézet is egyértelműen mutatja: „A Mozgó Ujj ír; végez, s megy 
tovább; / s vissza nem csalja csak egy fél-Sorát / törölni Ész és Szív, s nincs annyi 
Könny, / hogy kiolthassa egyetlen Szavát.” (571.) Írás és anyagiság összetartozása tehát e 
motivikus háló révén már ezen a ponton is egyértelmű, ugyanakkor FitzGeraldnál ke-
véssé erőteljes, hiszen fordításszövegében – és csupán ezen az egyetlen helyen – a Wit 
szó szerepel, míg az ’ész’ jelentésben jellemzően a Reason, illetve a Logic szavak állnak. 
Szabó Lőrinc fordítása tehát, ahogy az „Égre” is, az írásra, illetve a „Mozgó Ujjra” is ki-
terjeszti az anyagiság vonatkozásában funkcionáló motivikus hálót. Mivel pedig az 
anyag alapvető jellegzetessége volt a fentiekben, hogy előzetességében mutatkozik meg, 
ennek az összefüggésnek is lehet további jelentősége az írás tekintetében.

Az előző idézetnél maradva megállapíthatjuk, hogy a Faust fenti írásjelenetéhez 
hasonlóan itt is az írás-praxis tematizálódik igen szembetűnően; míg Faust esetében 

az íróeszközre került a hangsúly, itt az írás gesztusa, a konkrét testrész neveződik 
meg az írás ágenseként. Az írás instrumentumának – a korábbiakban Goethével is 
kapcsolatba hozott – uralhatatlansága jelen esetben a cselekvést végző végtagra ruhá-
zódik át, ezzel az írásjelenet „tiszta medialitásként” korporeális aktussá redukálva 
írható itt le.21 Ez a teljes egészében testi, a test mozgását középpontba helyező gesztus 
neveződik meg tehát a jelenetben a szöveget létrehozó működésként; a Rubáiyát vi-
lágának geneziséhez hasonlóan szövege is az anyagiságból eredeztethető. Az írás 
uralhatatlansága pedig még inkább hangsúlyossá válik a törlés, az idézetben egyértel-
művé tett lehetetlensége által. Kittler Faust hipotetikus cetlijéből kiindulva jegyzi 
meg, hogy az ember „látja a saját kezét az írás jelen pillanatában, és szükség esetén 
javításokat eszközölhet.”22 Itt azonban, bár hangsúlyosan kézírásról van szó – ahogy 
egyébként Omár Khájjám esetében is – a működő végtag „ír; végez, s megy tovább…” 
és nem mozog visszafelé, hogy törölje a már leírtakat. Kittler értelmezéséhez hason-
lóan, miszerint a törlés a hermeneutikai fordítás eszköze és megnyilvánulása (lenne) a 
Faust-jelenetben, ez az utólagos művelet – legalábbis Szabó Lőrinc fordításában – 
itt is az „Ész” hibákat feltáró, illetve javításokat eszközlő tevékenységeként jelenik 
meg. Az utólagos törlés, aminek Kittlernél az a célja, hogy eredményeképpen egyetlen 
jelentés váljon megnevezhetővé, itt az „Ész” csalásaként, illetve ennek beteljesületlen 
szándékaként („s vissza nem csalja csak egy fél-Sorát / törölni Ész és Szív…”) van 
jelen, a korporeális gesztusként megmutatkozó írás uralhatatlanságát nem befolyá-
solja tehát a jelentések keresésének eszközéül szolgáló törlés. Ennek az uralhatatlan-
ságnak, illetve az írás korporeális gesztusából fakadó előzetességének pedig különösen 
erőteljes kifejezése lesz, hogy nem csak az „Ész” és a „Szív”, de a megint csak teljes 
egészében a test működésére visszavezethető „Könny” sem képes elvégezni ezt a tör-
lést. Ebben a korporealitásra korlátozott írásjelenetben tehát az írás az „Ész” rész-
vétele nélkül, illetve részvétele előtt látszik működni, ezzel az írást megint csak elő-
zetességében mutatva meg.

Az írás praxisát illető önrefl exív megnyilvánulásokon kívül azonban a szövegben 
több olyan helyet találhatunk, ami nem csak törlés és jelentés, írás és anyagiság, de 
írás és jelentés viszonylatában is tovább alakíthatja ezt a két írásjelenet alapján létre-
hozott kontextust. Maga a törlés, illetve amint látni fogjuk, az előzetes jelentés hiá-
nyában inkább üres helyként megjelenő tipográfi ai megoldások ugyanis egyszerre 
vonatkoznak a szövegben írásra és beszélőre, egyszerre vetnek véget az életútnak és 
a szövegnek, illetve viszik színre a versbeli beszélő halálát. És ahogy Szabó Lőrinc for-
dításainak olvasásakor is a szokásosnál jóval nagyobb fi gyelem hárult a tipográfi ára, 
illetve legfőképpen a gondolatjelre, itt is megkerülhetetlennek bizonyul; bár korántsem 
célzottan érkezik ismét e tipográfi ai jelhez az itt kibontakozó értelmezés, erőteljes 
jelenléte ugyanúgy a szöveg lényegi aspektusait érinti a Rubáiyát esetében, ahogy a Rege 
21 Davide Giuriato, (Mechanisiertes Schreiben). Einleitung = „SCHREIBKUGEL IST EIN DING 

GLEICH MIR: VON EISEN.” Schreibszenen im Zeitalter der Typoskripte, szerk. Davide Giuriato – 
Martin Stingelin – Sandro Zanetti, Fink, München, 2005, 11. Giuriato itt az éppen Goethével 
szembehelyezett 1900-as lejegyzőrendszer jellemzésekor, az írógéppel kapcsolatos tapasztalatok alap-
ján tesz hasonló megfi gyeléseket.

22 Kittler, I. m., 18.



TANULMÁNYOK70 71MEZEI GÁBOR: AZ ÍRÁS ANYAGISÁGÁNAK ELŐZETESSÉGE

olvasásakor is tapasztalhattuk. A következő szöveghelyek ezen jelenlét fi gyelembe 
vételével az írás anyagisága és a jelentés viszonyának árnyalása révén, illetve fordítás és 
materialitás összefüggésében segíthetnek hozzá e tekintetben új belátásokhoz.

A fenti írásjelenet mintegy továbbírásaként, sőt, akár befejezésének nyitányaként is 
érthető a 98. rubáj, amely tulajdonképpen a történet lezárásának négy versszakon 
keresztül tartó folyamatát indítja el. Ez a folyamat egyrészt a fentiekben körvonala-
zott motivikus háló szálainak találkozásán, másrészt az írás anyagiságán keresztül 
történik, ez utóbbi pedig ebben az írásjelenetben kapcsolható hozzá először magához 
az íráshoz, illetve ebben a négy rubájban jut egy az egész szöveg olvasását meghatározó 
szerephez. A „Mozgó Ujj” fenti tevékenysége által előálló írás gesztusához követke-
zetesen illeszkedve, és azzal együtt, hogy a megnevezett testrész itt jelzőjével és kon-
textusával együtt – hiszen a „Sors Tekercsébe” történő bejegyzési folyamatról van szó 
– valamiféle transzcendens felsőbbséghez köthető, az írásra ebben az esetben is kor po-
reális gesztusként utal a szöveg: „s csak érné el, hogy a Szigoru Kéz / másképp jegyez-
zen, – vagy sehogy, soha!” (576.) És itt érdemes összehasonlítást tenni az angol szöveg-
gel, ahol a „Kéz” megnevezésétől igencsak különböző megoldással találkozhatunk, 
míg ugyanis a korábbi kiadásokban a Writer (’Író’) szó szerepel itt, a negyedik kiadás-
ban már a Rögzítő [Recorder]23 tevékenységéről van szó. A korpo reális gesztussá redukált 
írásnak, és a rögzítés tevékenységének – a jelentésrögzítés és a nyelv médiumának 
konstituáló működése között tételezett különbségtől korántsem függetlenül24 – igen 
távoli pólusai szerepelnek itt a két szövegben, ráadásul korántsem következmények 
nélkül. Szabó Lőrinc fordításának idézett sorát olvasva ugyanis azt a – FitzGerald 
szövegéből teljes egészében hiányzó – tipográfi ai jelhalmozást sem hagyhatjuk fi gyel-
men kívül, ami különösen pozícióját tekintve, az egész szövegre igen jellemző módon 
van itt jelen, de az sem véletlen, hogy éppen abból az angol szövegből hiányzik, amely 
rögzítésként jelöli meg a szóban forgó tevékenységet: „And make the stern Recorder 
otherwise / Enregister, or quite obliterate!” A gondolatjel, mivel a „másképp jegyez-
zen” felszólítás után található a magyar fordításban, olvasható e máshogyan történő 
tevékenység – illetve az angol szöveg szóhasználata szerint bejegyzés [Enregister] – meg-
valósulásaként is. És nemcsak a „bejegyzés” tranzitivitásából fakadó irányultsága, ahol 
mindenképpen valamilyen, az írás megtörténte előtt már létező és elérhető tartalom 
a tevékenység tárgya és eredménye, illetve a „jegyzés” mindenféle irányultságtól és 
tárgytól való mentessége miatt, ami pusztán a tevékenység kiemelésére korlátozódik, 
sőt tárgya híján magára az írásra való utaltsága okán olvasható a Rögzítő helyett a Kéz 
tevékenységének eredményeként. Hanem azért is, mert a jelentésrögzítéssel szembeállí-
tott írás konstituáló működése a gondolatjel elhelyezkedése miatt különösen plasztikus 
módon mutatkozik meg, a tipográfi ai jelhez ugyanis itt – és más szöveghelyek esetében 
is – utólag és közvetlenül kapcsolódik jelentés.25

23 FitzGerald, I. m., 88.
24 Ehhez lásd Mezei Gábor, A textus által színre vitt test – médiaantropológia és mediális megelőzöttség. = 

A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései, szerk. Bónus Tibor – Lrincz 
Csongor – Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2014, 225–240.

25 Bár más szöveghelyek, fonotextuális jegyek, illetve leginkább a szöveg képi szintjének fi gyelembe vételé-
vel, Tucker is hasonló következtetésekre jut, még ha ezek egy igen metaforikus, sőt, saját metaforájába 

A vesszőt és a gondolatjelet követő, a jegyzés felfüggesztésére vonatkozó félmon-
dat a már leírt tipográfi ai jelek utólagos értelmezéseként olvasható itt: „…másképp 
jegyezzen, – vagy sehogy, soha!” Amellett tehát, hogy ebben az írásjelenetben, amit 
a „Mozgó Ujj” tevékenységén keresztül akár az egész szövegre kiterjeszthetünk, az 
írás természetesen mindvégig működő anyagisága kerül előtérbe, hiszen igen szem-
betűnő módon kapcsolódik össze a gondolatjel a másképp történő jegyzésre való 
önrefl exív felszólítással, érdemes itt újra felidéznünk a 16. rubáj a törlés lehetetlen-
ségét illető utalását. A korporealitásra redukált írás uralhatatlanságaként szögezi le 
itt a szöveg, hogy a leírt „fél-Sorok” visszafelé történő törlése nem lehetséges. Ha 
Kittler hipotetikus cetlijét itt újra tekintetbe vesszük, igen szembetűnő ez a törlést 
illető különbség. Míg ugyanis Kittlernél az egyetlen jelentés megtalálása érdekében 
végrehajtott törlő tevékenység eredményeként áll előttünk a három áthúzott szó, 
a szóban forgó félsorban szereplő gondolatjel, noha a Kittler által rajzolt törlésjelhez 
vizuálisan igen hasonló, működését tekintve teljességgel különböző. Itt ugyanis, 
mivel nem az Ész által végrehajtott utólagos törlésről van szó, nem szerepel a vízszin-
tes vonal alatt áthúzott szó, illetve jelentés, mert az utólagosan kapcsolódik hozzá. 
Tehát nem törlésjellel van itt dolgunk, ahol a törlés tárgya Derrida nyomán a törlés 
után is mindig olvasható marad,26 hanem egy üres hellyel, ami utólag értelmeződik, 
tehát az írás anyagiságának előzetességéről értesülhetünk a szóban forgó szöveghely 
alapján. A Kittler által a hermeneutikai fordítás jellemzőjeként feltüntetett jelentés-
keresés eszközéül szolgáló törlés helyett tehát egy csak vizuálisan hozzáférhető üres 
hellyel szembesülünk itt, ami az írás anyagiságának megnyilvánulása lesz; és mivel ez 
– Kittler példájával ellentétben – valóban egy fordításszövegben szerepel, nem her-
meneutikai fordításról, hanem az írás anyagi jelenlétéről beszélhetünk ebben az eset-
ben ugyanúgy, ahogy a Faust esetében is. 

A versszakot záró félsor önrefl exív utalását olvasva különös módon azzal szembesü-
lünk, hogy a tipográfi ai jel az írás befejezésének színreviteleként kerül megjelölésre. És 
bár csupán egyetlen szöveghely olvasása alapján – és mert számos, a tipográfi ai jel elhe-
lyezkedését tekintve hasonló eset áll még rendelkezésünkre – nem vonhatunk le mesz-
szemenő következtetéseket, és annak ellenére, hogy ez a saját szövegét utólagosan értel-
mező félmondat mintegy az írás felfüggesztéseként érti a gondolatjelet, az értelmezés 
utólagosságának tényét semmiképpen nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül. Ez ugyanis 
egyrészt erőteljesen kapcsolódik ahhoz a korábbiakban megfogalmazott összefüggés-
hez, miszerint a tiszta korporealitásra redukált írás a jelentést (Ész, Wit) megelőző mű-
ködésként mutatkozik meg. Akár az írás felfüggesztéseként értjük a további példák 
alapján a gondolatjelet, akár fi nomítanak még ennek szerepén a szövegben található ön-
interpretatív gesztusok, annyit már ezen a ponton is biztosan elmondhatunk, hogy je-
lenlétének módját az írás előzetességének megnyilvánulásaként értékelhetjük.

záródó érvelés eredményei is, ahol a tipográfi ai jelek egy „textuális dráma” karakterei, illetve kórustagok. 
Tucker, I. m., 80.

26 Jacques Derrida, Of Grammatology, ford. Gayatri Chakravorty Spivak, John Hopkins UP, Balti-
more–London, 1997. 23.
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Hasonló belátásokkal szembesülhetünk – az írásjelenetet záró négy versszaktól 
egy pillanatra eltávolodva – a szöveg egy jóval korábbi pontján, ahol az élet mulandó-
ságának metaforájaként a Szahara homokjára eső hó elolvadásának hirtelenségével 
és visszavonhatatlanságával kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „mint Szahara 
poros arcán a Hó, / tündöklik és – nyom nélkül tűnik el.” (560.) Az írás anyagiságá-
nak ez a FitzGeraldnál is megfi gyelhető előzetessége („Like Snow upon the Desert’s 
dusty Face / Lighting a little hour or two – is gone”)27 itt azáltal válhat egyértelművé, 
hogy míg az előző esethez hasonlóan megint csak valamiféle tagadó funkcióban álló 
tipográfi ai jel előtt még a hó „tündökléséről” értesülünk, a sort kettészakító, és mint-
egy az eltűnés hirtelenségéért felelős gondolatjel után már nyomát sem látjuk. Maga 
az eltűnés tehát ezen a ponton a betűk eltűnésével együtt járó tipográfi ai jel révén 
történik meg, e történés értelmezése azonban ez alkalommal is utólagos. Az értel-
mezés szerint ez az eltűnés „nyom nélkül” valósul meg, ami az előző szövegrész ön-
interpretatív megállapításától eltérően nem csupán egy folyamat felfüggesztéseként, 
illetve a hó olvadásának befejeződéseként mutatkozik itt meg, hanem olyan eltűnés-
ként – amint a metafora által igen plasztikusan megjelenik – ami nem hagy nyomot 
maga után. A szöveg önrefl exív megállapításából kiindulva tehát elmondhatjuk, hogy 
a gondolatjel itt nem valamilyen, a korábbiakban jelen lévő tartalom nyomaként van 
jelen, hanem a jelenlét hiányáról tájékoztat.

És éppen a jelenlét hiányára való vonatkoztathatóság miatt érdemes visszatér-
nünk itt a fenti írásjelenet befejezése felé mutató utolsó négy versszakhoz, ahol az 
írásjelenet megszakadásával egyszerre a beszélő haláláról szintén e hiány itt említett 
színrevitelén keresztül értesülünk. A már szóba hozott 98. rubáj gondolatjele után 
mind a magyar, mind az angol szöveg hátralévő versszakaiban a fentiekhez köthető 
szerepet kap a tipográfi a működése. A következő versszakban példának okáért 
megint csak valamiféle megszűnés manifesztációjaként olvasható mind FitzGerald, 
mind Szabó Lőrinc szövegében: „To grasp this sorry Scheme of Th ings entire, / 
Would not we shatter it to bits – and then / Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!”, 
illetve „bizony szív szerint / szétzúznók a Dolgok bús Rendszerét / – s bölcsebben, 
de összeraknók megint!” És hasonlóképpen a jelenlét, itt már a beszélőhöz köthető 
hiányaként olvashatók a 100. rubájban is, ahol a napfelkeltével kezdődő Rubáiyát 
záróképének díszleteként megjelenő Hold a beszélőt keresi, aki az égitestre utalva 
felteszi a kérdést, vajon „még hányszor keres / bennünket majd e Kertben – s valaki 
/ többé soha, többé seholse lesz!” A fenti esetekhez hasonlóan itt is az írás anyagisá-
gának előzetességével szembesülünk, a gondolatjel ugyanis megint üres helyként áll 
a beszélőt kereső Hold képe után, amit ebben az esetben is utólag lát el jelentéssel 
az ezt követő fél mondat. Ez az üres hely ugyanakkor olyan afonikus, hangoztatha-
tatlan pontja a szövegnek, ami nem köthető a beszélő elhallgatásához, hiszen a szó-
lama még, a következő versszak végéig, illetve a TAMÁM SHUD – paratextuálisan 
a szöveg végét jelző – kifejezésig folytatódik. Az írás előzetességének egy további 
nyilvánvaló okaként tehát – még ha ez inkább a gondolatjel hangoztathatatlanságához, 

27 FitzGerald, I. m., 23.

mint a versbeli beszélőhöz is köthető – megállapíthatjuk, hogy az írás fonografi kus 
koncepciói itt nem lehetnek jelen magyarázó érvénnyel.28 Méghozzá azért, mert 
nem a beszélt nyelv, FitzGerald szövegében a Recorder megnevezéssel szóba hozott, 
de Szabó Lőrinc fordításából hiányzó rögzítéseként, hanem az írás anyagiságának 
a korábbiakban az írás uralhatatlanságából eredeztetett önműködéseként mutatko-
zik itt meg az írás.

A versszak harmadik sorának végén kurzívval szedett valaki a versbeli beszélő 
pozíciójának elbizonytalanítása által – mind a magyar, mind az angol fordításban – 
olyan, a sorban még előtte szereplő tipográfi ai jelen keresztül megkezdett folyama-
tának részese, ami a 101. rubáj, illetve az egész szöveg utolsó sorában éri el nyugvó-
pontját. Ezen a ponton azonban az összehasonlító olvasásra is nagyobb feladat hárul, 
hiszen eddigi szempontjaink szerint lényegi kérdésben különbözik a két szöveg. Ez 
az írás anyagiságát illető különbség pedig korábbi, az írásra vonatkozó önrefl exiók-
ban megnyilvánuló eltérésekkel is kapcsolatba kerül, attól sem függetlenül, hogy míg 
az angol fordítás jelentésrögzítést végző szubjektumként jelöli meg az írás ágensét 
(„stern Recorder”), a magyar fordítás a korporealitásra redukált írásra utalva egy 
testrészt jelöl meg ennek végrehajtójaként („Szigoru Kéz”). A mindkét szövegben 
szereplő „Mozgó Ujj”, illetve „Moving Finger” tevékenységével szembehelyezett Ész, 
illetve Wit pedig, amint a korábbiakban ezt megmutattuk – és mindezeken túl az az 
összefüggés, hogy míg az Ész komoly szerepet kap a magyar fordítás motivikus háló-
jában, a Wit csak ezen a ponton szerepel a FitzGerald-szövegben –, a Rubáiyát utolsó 
két sorában kap különös jelentőséget. Az Ésszel a fentiekben szembehelyezett, a kor-
porealitásra redukált írás ugyanis e háló olyan csomópontjaival lép kapcsolatba, mint a 
sátor, ami szintén csak a magyar fordításban, de az Éggel is összefüggésbe került, 
ahogy az ember genezisével, az Agyag-fi gurákkal, a Fazekakkal, illetve éppen a szó-
ban forgó 71. rubájt közvetlenül követő két sor szerint az – Ég Kapujával mintegy 
anagrammatikusan, illetve ahogy látni fogjuk, az írás terében is illeszkedő – Kupával 
is: „S az Ég nevű felfordult Kupa, / mely alatt nyüzsög az Élők Hada, –”. A felfordult 
Kupa, és az Ég azonosítása nem csak az utóbbi nevének átruházásaként történik itt 
meg, hanem a gondolatjelen keresztül is, amit nem csak az itt idézett két sor eseté-
ben köthetünk hozzá, hanem például a következő helyen is: „s nem nyitja makacs / 
kapuit az Ég –” (567.). Az Ég és a Kupa pedig éppen az utolsó két sorban helyeződik 
el az írás terének egy és ugyanazon helyén, ahol még mindig a beszélő – amint látni 
fogjuk, az írás anyagiságában nyugvópontra jutó – keresése zajlik:

S ha mégy majd, mint a derűs Holdvilág,
a vendég-csillagozta Füvön át, 
óh Száki, állj meg a helyemen, és – 
– és fordíts földnek egy üres Kupát! (577.)

28 A fonografi kus íráskoncepciók kritikájához lásd Sybille Krämer, „Operationsraum Schrift”. Über 
einen Perspektivenwechsel in der Betrachtung der Schrift = Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand 
und Maschine, szerk. Gernot Grube – Werner Kogge – Sybille Krämer, Fink, München, 2005, 
24–26.
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A szöveg zárlata, amely az első versszakban felkelő Nap helyébe lépő Hold, és az ott 
az Égen lévő, itt pedig a földdel érintkezésbe lépő csillagok képét megidézve arra 
szólítja fel a pohárnokot, hogy a test sátorában egyetlen napot eltöltő vendégek közül 
a beszélő helyére érve végezze el a szóban forgó különös gyász-rituálét, már azelőtt 
végrehajtja ezt a felszólítást, hogy az elhangzana. A korábbiakban üres helyként meg-
határozott gondolatjel, amely meghatározást itt a szöveg saját maga is megerősíteni 
látszik (helyemen), Szabó Lőrinc fordításában – az angol fordítástól eltérően – meg-
kettőződik, kötőszavával együtt a harmadik sor végén, és a negyedik sorban is megta-
lálható, fordított sorrendben. Azon túl, hogy ez a fordított sorrend könnyen kapcso-
latba hozható a sorrendváltást közvetlenül követő fordíts szóval, a sor, illetve a szöveg 
végéig tartó felszólítás utólagossága azért is egyértelmű ebben az esetben, mert az 
„üres Kupa” a beszélő „helyén” történő föld felé fordítását az egymás alatt szereplő 
gondolatjelek – azaz üres helyek – már korábban elvégezték. A Kupa és az Ég az előb-
biekben említett felcserélhetőségét éppen az első gondolatjelben használja ki ugyanis 
a szöveg, a beszélő szintén és ismét egy gondolatjelben manifesztálódó üres helye felé 
helyezett tipográfi ai jelben. Tehát míg a harmadik sorban található, felső gondolatjel 
a felszólítás utólagos értelmezése szerint egyszerre lehet itt jelen Égként és Kupaként, 
a negyedik sorban szereplő, alsó gondolatjel a – test sátrában, azaz a szöveg anyagisá-
gában valóban a napkeltétől holdkeltéig tartó egy napon át, azaz a szöveg által elbeszélt 
időhatárokon belül tartózkodó – beszélő üres helye. A Kupa a beszélő üres helye felé, 
vagy akár a (holt)testét tartalmazó föld felé fordítása – amellett hogy egymás anyagi-
ságának mintegy tükröződéseiként vannak itt jelen – tehát már azelőtt megtörténik, 
hogy a negyedik sor felszólítása elhangozna; az írás anyagiságának térbeli működése 
tehát ez esetben is megelőzi értelmezését, ahogy a beszélő tekintetében is, hiszen ha-
marabb látjuk üres helyét, mint hogy szólama véget érne.29 Ez az itt megmutatkozó 
térbeliség pedig további okokból is különös jelentőséget kap, hiszen az idézett sorok-
ban szereplő tipográfi ai jelek megfeleltethetősége szavatol azért, hogy Kupa és holttest 
azonosíthatóvá váljanak. És nem csak a sorok egymás alatti elhelyezkedése teszi ezt 
lehetővé, de egy lépéssel tovább az is, hogy a szóban forgó térbeli viszonyokat, az Ég 
sátora alatt látható Kert képét a két gondolatjel elő is állítja. Ez a képszerűség pedig 
ezen a ponton a lehető legkonkrétabban érthető, hiszen mindkét esetben a szóban 
forgó, fi gurálisan megjelenő tartalmak grafi kus megmutatkozásával szembesülünk. 
Amellett pedig, hogy ez a grafi kus jelenlét mintegy megelőzi a fi guralitás szintjén az 
utolsó sorban előálló kép hozzáférhetőségét, a szóban forgó fordításviszonyok te-
kintetében azt mondhatjuk, hogy az írás térbelisége révén a fordítás akár a fi gurális 
és a grafi kus, a szöveg és a kép között is megtörténhet, amely jelenséget a mediális for-
dítás fogalmával jelölhetjük. Míg a Hypogramma és inskripció című szövegében tárgyalt 
Hugo-vers olvasásakor de Man annak ellenére beszél a fi guralitás elkerüléséről, hogy 
a fl amand ablak üvegére írt szöveg értelmezése szerint csupán a címe révén hordozza 
az inskripció materialitását,30 a fi guralitás elkerülése, avagy a szöveg a fi guralitás mellé 
29 Médium és antroposz viszonyához, az antroposz mediális megelőzöttségéhez bővebben lásd Mezei, I. m.
30 Paul de Man, Hypogramma és inskripció = U., Olvasás és történelem, ford. Nemes Péter, Osiris, 
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helyezhető grafi kus jelenléte a FitzGerald-szöveg fordítása esetében a nyelv materia-
litása által áll elő.

Az üres helyek a beszélő szólamának végét, és a beszélő a szöveg befejeződésével 
egyszerre bekövetkező halálát színre vivő működésének különös aspektusa, hogy a je-
lentéssel való utólagos behelyettesítésük kritériuma az lesz, milyen pozíciót foglal-
nak el az írás terében. És bár például az Éggel és az emberi testtel is azonosított sátor 
„alul” és „felül” is szerepelhet, a Kupa például csak a felső gondolatjel üres helyére 
kerülhet. Annak ellenére, hogy nagyon messzemenő következtetéseket nem érdemes 
levonni ebből az összefüggésből, mégis könnyedén érthetnénk ezt a működést az 
írás műveleti terének31 kihasználásaként, ahol „ismeretlenek” kapnak térbeli – és egy-
máshoz viszonyított – elhelyezkedésüknek megfelelő „behelyettesítési értékeket”, 
amely összefüggés további asszociációkra késztetheti a szöveg olvasóját, hiszen a per-
zsa szöveg matematikus szerzője, az Európában is használt algebra alapjain dolgozó 
Omár Khájjám korától és tevékenységétől nyilván nem volt távoli az írás ezen lehe-
tőségeinek kihasználása. A perzsa szöveg hozzáférhetősége híján azonban ennek az 
összefüggésnek meg kell maradnia az asszociációk képlékenységében, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy az angol és a magyar szövegek alapján az eddigiekben levont 
következtetések ne szolgálhatnának maguk is bőven belátásokkal.

Azon túl ugyanis, hogy az angol szöveg nem építi ki olyan következetességgel 
azt a motivikus hálót, amit Szabó Lőrinc fordítása a Rubáiyát végén mintegy a szö-
veg anyagiságában látszik feloldani, az sem véletlen, hogy a FitzGerald szövegében 
szereplő, a jelentés rögzítését, lejegyzését végző Recorder működése kevésbé – noha 
mégis jelentős mértékben – használja ki a szöveg anyagiságát mint a Kéz tevékenysége, 
ami korporealitásra redukált írásként mutatkozott meg ebben az írásjelenetben. Az 
íráspraxis automatizmusa, a kéz mozgásának önműködése a fenti példák szerint tehát 
ebben a szövegben is a nyelv anyagiságának létesítő jelenlétével kerül összefüggésbe; 
a „Mozgó Ujj” által hátrahagyott írást utólag már nem törli „Ész és Szív”, az értelme-
zés nem tehet mást, mint hogy szembenéz az írás kultúrtechnikájának megkerül-
hetetlen közbejöttével, az írás működéseivel. Mindezekkel együtt mindkét fordítás-
szöveg hasonlóképpen, és a Faust fenti olvasatának belátásaihoz illeszkedő módon 
tájékoztatja olvasóját írás és fordítás, fordítás és anyagiság, illetve – a szintén a Faust-
jelenet kapcsán az előző alfejezetben kérdésként felmerülő – anyagiság és jelentés 
tekintetében. Az írás akár térbeliségében, akár az értelmezéshez, illetve a jelentéshez 
viszonyított előzetességében, akár hangoztathatatlan vizualitásában megnyilvánuló 
anyagisága olyan uralhatatlan, konstituáló működésként van jelen, ami alapján nem 
a hermeneutikává váló,32 hanem az írásból mint praxisból és anyagiságból eredez-
tethető mediális fordítással, vagy akár a fordítás helyébe lépő írás (ön)működésével 
kell szembesülnünk.

31 Krämer, I. m., 29–32.
32 Kittler, I. m., 16. 


