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szöveg (az egyes szavaktól a globális összefüggésekig) a viszonyítás kedvéért hirtelen 
egyértelművé válik, s a fordítótól azt várjuk, hogy ezt az egyetlen értelmet „adja vissza”. 
Egyszerre életre kel a szerző mint műve esszenciális jelentésének végső birtokosa, aki-
vel a jó fordító valamilyen misztikus úton egyesül, hogy a mű már-már platóni ideáját 
a célnyelv ruhájába öltöztesse. A fordítás ezzel szemben természetesen aktív értelme-
zést jelent, választást lehetséges megoldások közül, és az értelemteremtés (nem pedig 
leképezés) folyamata nem ér véget a fordítás elkészültével, hiszen a megszületett mű 
(jó esetben) olyan további jelentéseket generál, amelyeket a fordító éppúgy nem kont-
rollál, ahogy a szerző sem uralja saját műve jelentését.5

Másodszor a fordítástudománynak köszönhetően alaposabb ismeretek állnak 
rendelkezésre a fordítás szociológiájával kapcsolatban. Ahogy a legmagányosabb alkotó 
sem a világtól elszigetelten dolgozik, úgy a fordító munkáját is szerkesztők, kiadók, 
piacok, jogszabályok, politikai szituációk, ideológiák és még számos más tényező 
befolyásolja, amelyek mind szerepet játszanak a fordítandó mű kiválasztásában, a for-
dítói szereppel kapcsolatos elképzelések formálásában és a poétikai, stilisztikai stb. 
döntések meghozatalában. Ezek a szempontok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az eredeti és a fordítás közötti absztrakt ekvivalencia helyett azokról a konkrét nor-
mákról, értékrendekről, kulturális mintázatokról gondolkodjunk, amelyek egy adott 
történeti helyzetben egy adott olvasóközönség számára megfelelőnek mutatnak vala-
mely fordítást.6 Klaudy Kinga megfogalmazásában: „a norma nem más, mint a fordí-
tók által bizonyos korokban és bizonyos szocio-kulturális környezetben rendszeresen 
kiválasztott tipikus fordítói megoldások tárháza. […] A fenti leírásban a norma deszk-
riptív kategória. Csak nagymennyiségű forrásnyelvi és célnyelvi szöveg leíró elem-
zése alapján lehet kiválasztani a leggyakrabban alkalmazott stratégiákat.”7 A Susan 
Bassnett és André Lefevere által jeromosinak nevezett modell helyébe – amely a szent 
szöveg transzcendens jelentésének megőrzését tekintette a fordítás céljának – világi, 
történeti modellek léptek.8

Mindez nem jelenti azt, hogy az eredeti és a célnyelvi szövegek részletes összeha-
sonlítását szükségetlenné tették volna a szociológiai és kultúratudományi szempon-
tok. A hermeneutikai irányultságú elemzés nagyon is kíváncsi a fordítás legapróbb 
részleteire is, és ennek során természetesen megvilágító erejű a forrás- és célnyelvi 
szövegek összevetése. Ez ugyanis segít megérteni a fordító értelemadó tevékenységét. 
Antoine Berman több tipikusnak mondható fordítói magatartást is leír: például 
racionalizálás, egyértelműsítés, általánosítás, megnemesítés vagy népszerűsítés. Ez 

5 Lásd például Kevin Windle – Anthony Pym, European Th inking on Secular Translation = Th e Oxford 
Handbook of Translation Studies, szerk. Kirsten Malmkjær – Kevin Windle, Oxford UP, Oxford, 
2011, 7–29. Lawrence Venuti, Introduction = U., Translation Changes Everything, Th eory and Practice, 
Routledge, London, 2013, 1–10.

6 Lásd például Claudia V. Angelleli, Introduction. Th e sociological turn in translation and interpetation 
studies = Th e Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies, szerk. Claudia V. Angelleli, John 
Benjamins, Amsterdam, 2014, 1–7.

7 Klaudy Kinga, Bevezetés a fordítás elméletébe, Scholastica, Budapest, 1999, 125–126.
8 Susan Bassnett – André Lefevere, Constructing Cultures: Essays on Literary Translation, Multi-

lingual Matters, Clevedon, 1998, 1–9.

GÁRDOS BÁLINT

„Eszedbe jussak.” Tanulmányok 
Arany János Hamlet-fordításáról, 
szerk. Paraizs Júlia

Arany János Hamlet-fordításának új értelmezései a fordítástudomány kritikai szem-
pontjainak sikeres értékesítését mutatják az irodalomtudomány és tágabban a kultú-
ratudományok terén. Bizonyítják, hogy sikerülhet továbblépni a „megfelel-e az ere-
detinek” végtelenül absztrakt és végső soron semmitmondó kérdésén, és saját jogán 
lehet olvasni a fordított művet. Mondhatni Arany szellemében járnak el ezáltal az 
értekezők, aki a Kisfaludy Társaságnak írt jelentésében ezt javasolta: „az áttétel ne 
annyira azt az olvasót igyekezzék kielégíteni, ki az eredeti Shakespeare-rel kezében 
szót szóval összehasonlít”.1

Szükség volt ehhez a „fordító láthatatlanságának” legyőzésére. Lawrence Venuti, 
e fogalom bevezetője szerint leginkább az nehezíti az értelmes fordításelemzést, hogy 
az olvasók és a kritikusok többnyire azt várják el egy fordított szövegtől, hogy legyen 
olyan „gördülékeny”, mintha eleve a célnyelven írták volna, és ne érződjön rajta semmi-
féle idegenszerűség.2 Az értelmezés azonban nagyon is megkívánja a fordító előcsalo-
gatását (keresett vagy rákényszerített) láthatatlanságából, és tudatos vagy tudattalan 
döntéseinek, választott vagy habitusként hordozott normáinak, sőt a fordítói munka 
igen tágan értett kulturális, történelmi és politikai környezetének minél pontosabb 
rekonstruálását. Igaza lehet Géher Istvánnak, aki Arany Hamlet-fordításáról szóló 
(a kötet legtöbb írásában idézett) alapvető tanulmányában megemlíti: tudatában van, 
hogy „háborgatom, talán felháborítom Arany János halhatatlanságban nyugvó szel-
lemét”3 – különös tekintettel nemcsak általában Arany sokat emlegetett rejtőzködő 
alkatára, hanem arra a konkrét (első látásra Venuti vádja alá eső) tanácsára is, hogy 
a fordítók „az eszmét, az erőt, a nyelv (különösen szavalati) gördülékenységét apró 
formai bíbelődésnek soha fel ne áldozzák”.4

A kötetben szereplő tanulmányok ismertetése előtt érdemes néhány szóban fel-
idézni, milyen szempontokkal gazdagította a fordítástudomány általában az irodalom-
tudomány eszköztárát és konkrétan a Shakespeare-recepció vizsgálatát. A fordítás-
tudomány először is emlékeztet arra, hogy fordítások vizsgálatakor a legbanálisabb 
irodalomelméleti belátásokról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni: a forrásnyelvi 

1 Arany János, [A magyar Shakespeare megindítása] = Magyar Shakespeare-tükör. Esszék, tanulmányok, 
kritikák, szerk. Maller Sándor – Ruttkay Kálmán, Gondolat, Budapest, 1984, 213.

2 Lawrence Venuti, Th e Translator’s Invisibility. A History of Translation, Routledge, London, 1995, 1–43.
3 Géher István, A magyar „Hamlet”. Arany János furcsa álcája, Holmi 2005. december http://www.

holmi.org/2005/12/geher-istvan-a-magyar-hamlet-arany-janosfurcsa-alcaja-jegyzetek
4 Arany, I. m., 213.
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a megközelítés normatív ugyan – hiszen kíváncsiak vagyunk a fordításban tükröződő 
elvárásokra és értékekre –, de nem abban az értelemben, hogy jobban akarnánk tudni 
a fordítónál, hogyan kellett volna döntenie vagy mi lett volna „a” helyes megoldás.9

A tekintélyes Blackwell Companions sorozatban megjelent 2014-es kézikönyvük 
előszavában a szerkesztők, Sandra Bermann és Catherine Porter hat pontban sorolják 
föl a napjainkban zajló fordítástudományi kutatások legjellemzőbb irányait, s bár 
(mint elismerik) a lista bizonyára bővíthető lenne, e pontok hasznos viszonyítási 
alapként szolgálhatnak annak eldöntésére, hogy miben követi az „Eszedbe jussak” 
című tanulmánykötet a nemzetközi trendeket és miben tér el azoktól. 1) A fordítást 
produktív, nem pedig reproduktív nyelvi és kulturális tevékenységnek tekintik. 2) 
A posztkoloniális kritika eredményeképpen a fordítás hatalmi aspektusai nyernek 
jelentőséget, különösen a többnyelvű birodalmak kontextusában, ahol a különböző 
nyelvi keveredések, interakciók vizsgálata kerül a „tisztának” feltételezett nemzeti 
nyelvek közötti közvetítésen alapuló modell helyébe. 3) A fordítás mint határátlépés 
és határmeghúzás az egyéni és csoportidentitások kialakításának számos folyama-
tában vesz részt. Ennek vizsgálata során a fordításkritika elsősorban a migráció- és 
a genderkutatással lép szövetségre. 4) A fordítás együttműködés, amelynek vizsgálata 
nem pusztán egy személy, hanem egy egész személyközi, intézményes, technológiai, 
jogi és gazdasági tényezők mentén jellemezhető hálózat leírását teszi szükségessé. 
5) A fordítások tanulmányozása egyre nagyobb szerepet kap a nemzeti irodalmak 
kutatásában – mind az olyan korszakok kapcsán, amelyekben a fordítás különösen 
központi szerepet játszott, mind általában a nemzeti irodalom kirajzolódása tekinte-
tében –, így emlékeztetve arra, hogy a nemzeti irodalomtörténet elkerülhetetlenül 
transznemzeti irodalomtörténet is. 6) A fordítás hűségességének vizsgálata helyébe 
a fordítás etikusságának tárgyalása lépett. Bár a fordító feladata nem a forrásnyelvi 
szöveg reprodukciója, ez mégis bizonyos kötelezettségeket támaszt. A szakirodalom 
különösen kíváncsi azokra az eszközökre, amelyekkel a fordításnak az eredetitől való 
függése, illetve a két szöveg párbeszéde jelezhető, a lábjegyzetektől a szándékosan ide-
gennek ható szóválasztásokig.10 Hetedikként hozzá tehetünk egy a szépirodalmi szö-
vegek és különösen Shakespeare fordítása szempontjából egyre inkább előtérbe kerülő 
szempontot. A fordítás belép a nemzeti irodalom történetébe, de éppígy túl is léphet 
azon, amennyiben (a 19. századtól kezdve különösen) a világirodalom részeként olvassák 
őket. A világirodalom ugyanis jelentős részt (az olvasók többsége számára: kizárólag) 
fordításokból áll,11 illetve David Damrosch megfogalmazásában „olyan művekből, 
amelyek gyarapodnak a fordítás által”, s a recepciónak egy olyan változatából, amely 
képes a nemzeti és a helyi aspektusoktól bizonyos mértékig eltekinteni.12

9 Antoine Berman, Translation and the Trials of the Foreign, ford Lawrence Venuti = Th e Translation Studies 
Reader, szerk. Lawrence Venuti, Routledge, New York, 20123, –.

10 Sandra Bermann – Catherine Porter, Introduction = A Companion to Translation Studies, Wiley-
Blackwell, Chichester, 2014, 9–10.

11 Lawrence Venuti, World literature and translation studies = Th e Routledge Companion to World Literature, 
szerk. Th eo D’haen – David Damrosch – Djelal Kadir, Routledge, London, 2012, 180–193.

12 David Damrosch, What is World Literature?, Princeton UP, Princeton, 2003, 282–303.

A Shakespeare-fordítások tárgyalása terén aránylag korán határozott, a fentiekkel 
összeegyeztethető módszertani elképzelésekkel (és kutatási eredményekkel) találkoz-
hat, aki kezébe veszi a European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic 
Age című 1993-ban publikált (egy 3 évvel korábbi konferencia anyagára építő) tanul-
mánykötetet. Ennek szerkesztői, Dirk Delabastita és Lieven D’Hulst világos és máig 
hasznosnak tűnő alapelveket fektettek le a Shakespeare-fordítások elemzéséhez; ezek 
(a teljesség igénye nélkül) a következők. 1) A kritikus nem ragadhat le fordítástechni-
kai kérdések vizsgálatánál, hanem tovább kell lépnie a fordító döntései által tükrözött 
poétikai és kulturális rendszerek (normák) feltárásig. 2) A fordítások vizsgálatának ki 
kell terjednie a szöveg színpadi használatának szempontjaira is. 3) Az elemzésnek 
a célnyelvi kultúrára kell összpontosítania és funkcionálisnak kell lennie (vagyis te-
kintetbe kell vennie, hogy Shakespeare-t a legkülönfélébb célokkal lehet fordítani). 
4) Vizsgálni kell, milyen szerepet játszott Shakespeare az adott nemzeti irodalom 
énképének és más irodalmakhoz való viszonyának alakításában. 5) A fordításokat 
kulturális kontextusukban kell vizsgálni.13 Dávidházi Péter például kifejtette, hogy 
mire elkészültek az első szélesebb körben megismert Shakespeare-fordítások, addigra 
Magyarországon igen erős kép élt a drámaíróról, amely a fordítások készültét és fogad-
tatását is nagyban befolyásolta.14

A fordítástudomány hallatlan sikere ellenére az angol nyelvű irodalomkritika 
továbbra sem fordít igazán nagy fi gyelmet nem angol nyelven keletkezett szövegekre 
(ideértve a fordításokat és azok elemzését is). Azonban több érdekes közelmúltbeli 
kísérlet bizonyítja, hogy repedések mutatkoznak az anglocentrizmus pajzsán, és 
Shakespeare nemzetközi értelmezői – színészek, rendezők, más médiumokban alkotó 
művészek vagy éppen irodalomtudósok – esetenként meg tudnak jelenni az angol 
nyelv (mint lingua franca) által uralt színpadon. Ahogy a meghatározó Arden Shakes-
peare sorozatban megjelent, legkülönfélébb Shakespeare-fordításokat tárgyaló tanul-
mánykötet szerkesztője megjegyezte, „a történeti fordítások modern hasznot akkor 
hajthatnak, ha nem elszigetelve tanulmányozzuk őket, hanem az eredetivel párbe-
szédben álló egyenlő partnerként”.15 Ez komoly lehetőség a magyarországi kutatók 
számára is.

Az „Eszedbe jussak” című kötetnek kettős célja van: egy speciálisan a magyar fi loló-
giát illető – amennyiben a kötet az MTA Irodalomtudományi Intézetében készülő 
Arany János kritikai kiadás releváns kötetének szellemi tőkéjét gyűjti össze – és egy 
a magyar irodalom és irodalomtudomány egyik legfontosabb nemzetközi kapcsolódási 

13 Dirk Delabastita – Lieven D’Hulst, Introduction = European Shakespeares. Translating Shakespeare 
in the Romantic Age, szerk. Dirk Delabastita – Lieven D’Hulst, John Benjamins, Amsterdam, 1993, 
9–24.

14 Péter Dávidházi, Th e Romantic Cult of Shakespeare. Literary Reception in Anthropological Perspective, 
Macmillan, London, 1998, 110–132.

15 Shakespeare and the Language of Translation, szerk. Ton Hoenselaars, Th e Arden Shakespeare, London, 
2004. Hasonló kezdeményezésekről lásd Alexander C. Y. Huang, Shakespeare and Translation = Th e 
Edinburgh Companion to Shakespeare and the Arts, szerk. Mark Thornton Burnett – Adrian Streete, 
Edinburgh UP, Edinburgh, 2011, 68–87.; Shakespeare beyond English. A Global Experiment, szerk. 
Susan Bennett – Christie Carson, Cambridge UP, Cambridge, 2013. 
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pontjával kapcsolatos. Szerkesztőjénél, Paraizs Júliánál pedig talán senki nem tett 
többet a klasszikus Shakespeare-fordítások nemzetközi sztenderdeknek megfelelő 
hazai tárgyalásáért. Petőfi  Coriolanus-fordítását tárgyaló 2008-as doktori disszer-
tációja16 és számos kapcsolódó magyar és angol nyelvű publikációja a szakirodalom 
megkerülhetetlen tételei.17

Ruttkay Veronika előszava után elsőként Korompay H. János (a készülő kritikai 
kiadás sorozatszerkesztője) kettős célkitűzésű tanulmánya szerepel. Korompay egy-
részt vitatja a fordítás elkészültének Géher István által felvázolt kronológiáját, bizo-
nyítva, hogy 13 hónap alatt (1865 októbere és 1866 novembere között) Arany igenis 
elkészülhetett a munkával (az Arisztophanész-fordításokkal összehasonlítva az ehhez 
szükséges 12 oldal/hónapos sebesség egyáltalán nem tűnik kirívónak).18 Másrészt 
(ezzel szoros összefüggésben) azt is megmutatja, hogy a Hamlet-fordítás többek között 
lenyűgöző szintézis is. Részben azért készülhetett el aránylag gyorsan, mert Arany 
bátran használja a meglevő fordítások megoldásait, korának versnyelvét és saját korábbi 
költeményeinek szókincsét is. Korompay lefegyverzően alapos konkordanciavizsgála-
tokkal igazolja, hogy Arany „Hamletje nem csak egyéni, hanem kollektív befogadás 
is, amely a magyar irodalmi szókincsnek az archaikusat és a tájnyelvit is magába 
foglaló, széles regisztereivel él”. (45.)

Korompay tanulmánya elsősorban a szókincs által tükrözött hagyományrétegeket 
vizsgálja Shakespeare szövegében, Paraizs Júlia írása pedig a színházi hagyományban 
keresi az Arany-fordítás helyét. Kimutatja, hogy Arany gondolt munkájának színpadi 
hasznosítására, és elemzésében egy rendkívül hatékony szempontrendszert mozgat, 
amely a színészek, dramaturgok, rendezők, nézők és kritikusok perspektíváját egy-
formán érvényesíti. Az új fordítást ugyanis természetesen olyan helyzetben kellett 
színpadra állítani, amelyben a színészek, a nézők és maga a fordító is igen jól ismerték 
Vajda Péter nem éppen elismert, de jobb híján mindenfelé használt szövegét és szá-
mos megszokott rendezői, dramaturgiai és színészi megoldást. Újításról tehát csak egy 
igen erős hagyomány összefüggésében beszélhetünk itt („Lehet a szokottabb sor: 
»Lenni vagy nem lenni« stb.” írta Arany rezignáltan saját megoldása mellé – 84.). Ám 

16 Ez egészében máig publikálatlan, de online olvasható: http://doktori.btk.elte.hu/lit/paraizsjulia/diss.pdf.
17 Lásd például Re-gendering or Unsexing? Shakespeare’s Sonnets in Hungarian = Shakespeare’s Sonnets Global. 

An Anthology Celebrating the Quartercentenary of Shake-speares Sonnets (1609), szerk. Jürgen Gutsch 
– Manfred Pfister, Edition SIGNATh UR, Dozwil, 2009, 325–336.; Th e Author, the Editor and the 
Translator. William Shakespeare, Alexander Chalmers and Sándor Petőfi  or the Nature of a Romantic Edition = 
Shakespeare Survey, 59.; Editing Shakespeare, szerk. Peter Holland, Cambridge UP, Cambridge, 2006, 
124–135.; „Sándor ezért még hálás lesz nekem a túlvilágon”. A szövegrevízió mint a kulturális emlékezés 
alakzata Petőfi  Shakespeare-fordításának fogadtatástörténetében = Idegen költők – Örök barátaink. Világ-
irodalom a magyar kulturális emlékezetben, szerk. Gárdos Bálint – Péter Ágnes – Ruttkay Veronika 
– Timár Andrea – Vince Máté, L’Harmattan, Budapest, 2010, 219–244.; Kisebb-nagyobb örömök. 
Arany János Shakespeare-fordításai a sajtó alá rendezés tükrében = Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal. Egy 
rejtőzködő életmű újraolvasása, szerk. Dávidházi Péter – Komáromy Zsolt, Reciti, Budapest, 2015, 
91–110.; Shakespearean Rhapsody. A Midsummer Night’s Dream at the National Th eatre in Budapest (1864) 
= Shakespeare Jubilees: 1769–2014, szerk. Andrew Dickson és mások, LIT, Münster, 2015, 231–256.; 
A többes szerzőség poétikája. Petőfi  Coriolanus-fordítása = Ki vagyok én? Nem mondom meg. Tanulmányok 
Petőfi ről, szerk. Szilágyi Márton, Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014, 58–102.

18 Talán kicsinyesség megjegyezni, de a táblázatban „hó/oldal” szerepel „oldal/hó” helyett. (49.)

az óriási tekintélyű fordító munkája új lehetőségeket is teremtett, például színpadra 
lehetett állítani olyan korábban kihagyott részeket, mint a mára teljesen megszokott 
sírásó-jelenet.

A történész Cieger András Arany fordításának politikai olvasatára vállalkozik. 
Kimutatja, hogy az 1868-ban új fordításban színpadra állított Hamlet a kiegyezés utáni 
Magyarországon azonnal politikai jelentéssel telítődött: a nemesebb múlttal társított 
idősebb Hamlet 1848 elárult szellemeként kísért a színházakban és a kritikában. 
Tanulmánya azonban éppen annak a bizonyítéka, hogy ez a látszólag igen egyszerű 
megfeleltetés milyen bonyolult és ellentmondásos, amint konkrét emberi történetek 
összefüggésében vizsgáljuk. A kiegyezés után az értelmiség számára éppúgy nem 
volt egyértelmű, mint a darab hőse számára, mit is jelent a minden rothadtsága elle-
nére megkerülhetetlen jelenben maradni hűnek egy ideális (vagy idealizált) múlthoz. 
Cieger kis portrék sorával mutatja be, miképpen kerültek elő újra meg újra Hamlet-
utalások különböző értelmiségiek önértékelésében s az őket tárgyaló nyilvános és 
privát közlésekben.

Pikli Natália ezt követő tanulmánya szerencsésen egészíti ki Korompay kollektív 
befogadásra vonatkozó megjegyzését „a shakespeare-i szöveg groteszk-vulgáris tar-
talmai” (139.) fordításának vizsgálata tekintetében. Pikli ugyanis túlmegy a „hány 
disznóságot mert visszaadni” bevett kérdésén, és az egyes fordítási megoldásokat 
Arany saját költeményeihez, valamint a korabeli (történeti szótárakból rekonstruál-
ható) közbeszédhez méri. A kortárs norma biztosabb kezelésével Piklinek sikerül túl-
lépni a durván normatív megközelítéseken (bár többször nem állja meg, hogy meg 
ne dicsérje Arany megoldásait), és igen érdekes megállapításokat tesz Arany fordítá-
sokból rekonstruálható (különösen karakterekkel kapcsolatos) műértelmezésével 
kapcsolatban.

Dávidházi Péter egy gazdag életmű számos szálát veszi fel újra: nemcsak Arany 
és a Shakespeare-recepció kutatásáról van szó, hanem a hagyományrétegződés je-
lenségéről is,19 konkrétabban a bibliai hagyományok továbbéléséről költői művek-
ben és a teodícea fi lozófi ai hagyományának kapcsolatairól az irodalmi kultúrával. Egy 
2015-ben, a Shakespeare Surveyben megjelent tanulmányában például ugyanazt 
a Hamlet-részletet vizsgálja – amelyben a herceg az ószövetségi Jeftha alakjára utalva 
támadja meg Poloniust –, mint ebben a kötetben. Ott a felhalmozódott jelentésréte-
geket tárgyalja, amelyek a Hamlet által ügyesen használt népszerű ballada szövegét 
a Biblia különböző fordításaihoz, valamint azok Shakespeare számára is ismert kom-
mentárjaihoz kapcsolják, s azt fejti ki, hogy a rövid allúzió tulajdonképpen Polonius 
és Ophelia egész tragédiáját előre sejteti, amennyiben a nézők és olvasók emlékeznek 
a megfelelő hagyományokra. A hagyományrétegződés ráadásul megállíthatatlan és kont-
rolálhatatlan, így a lányát egy elsietett fogadalom miatt égő áldozatul adó apa története 
akár a teológiai holokausztértelmezésekig előrenyúló jelentéseket is magára vehet.20 

19 Erről a fogalomról részletesen írt Th ienemann Tivadar kapcsán: Dávidházi Péter, Menj, vándor. Swift 
sírfelirata és a hagyományrétegződés, Pécsi Tudományegyetem – Pro Pannonia, Pécs, 2009, különösen 38–49.

20 Dávidházi Péter, ‘O Jephthah, judge of Israel’. from original to accreted meanings in Hamlet’s allusion = 
Shakespeare Survey, szerk. Peter Holland, Cambridge UP, Cambridge, 2015, 32–47.
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Mindennek persze nagyon is sok köze van a fordításhoz: a bibliai szöveg Shakes-
peare-hez is fordításban jutott el, az értelmezést a latin nyelvű kommentárokon kívül 
talán a Vulgata is befolyásolta, Arany számára – aki lányát gyászolva fordította a 
Hamletet – pedig különösképpen húsba vágó volt a szöveghely. Így amikor a ballada-
részletet (az angol szöveg által nem teljesen indokoltan) „a sors szerint” és az „úgy 
leve/mint eleve” szavakkal fordította, akkor abban a hit egész drámája megérezhető.

Matuska Ágnes egy jelenkori drámaelméleti vita felől értelmezi Arany bizonyos 
fordítói megoldásait. A vita a színház önrefl exivitása körül forog. Az egyik oldalon 
azok állnak, akik szerint a középkori és a reneszánsz dráma rituális jellege arra épül, 
hogy a befogadók számára az, amit látnak: nem fi kció. A másik oldalon pedig azok, 
akik szerint a színház képes a két hatást egyszerre közvetíteni. A Hamletben ez a kér-
dés látszat és valóság viszonyaként jelenik meg: mit lehet eljátszani (vagy megjátszani) 
és mi fejez ki valóságot – úgy a tetteit és érzéseit leplező király, mint a professzionális 
színészek esetében. Arany Matuska értelmezésében rendre úgy fordítja az idevágó 
helyeket, hogy nála a játék „nem leképez és tükröz, hanem megképez és teremt”. (182.)

Fabiny Tibor a hendiadiszek retorikai alakzatának fordítását hasonlítja össze Arany 
János és Nádasdy Ádám munkáiban. A hendiadisz legegyszerűbb meghatározása 
„egyet mondani kettőn keresztül” (például búval és bánattal – 192.). Azonban (első-
sorban Frank Kermode tanulmányaira támaszkodva) Fabiny kimutatja, hogy ennek 
Shakespeare-nél nem dekoratív célja van, hanem az olvasást és a dramaturgiát lelas-
sítva jelentésképző funkcióval bír, s különösen fontos a Hamlet esetében, ahol jóval 
nagyobb számban fordul elő, mint a szerző más darabjaiban. A tragédiát a legkülön-
bözőbb párosok határozzák meg: olyan felcserélhető fi guráktól, mint Rosencrantz 
és Guildenstern Hamlet olyan lehetséges tükörképein át, mint Laertes, Fortinbras 
vagy Horatio az olyan nyugtalanító (mert összetéveszthető) párosokig, mint idősebb 
Hamlet és Claudius. A darabot is megkettőzi a színház-a-színházban dramaturgiája, 
ráadásul a beépített előadás is két részre tagolódik. Így érthető, hogy a kritikát (amely 
a nyolcvanas évekig fel sem ismerte a hendiadiszek jelentőségét) nagyon izgatja a ket-
tőzések nyelvi megvalósulása a dráma szövegében. Bár nem tudható, Arany ismerte-e 
egyáltalán a retorikai kategóriát, Fabiny konklúziója szerint „[a]z érthetőség és a mai 
színházi gyakorlat szempontjából a »minden zugba bevilágító« Nádasdy-fordítás 
a sikeresebb. Ha azonban nem csupán a színház, hanem a kétértelműségeket kedvelő 
irodalmiság szempontját nézzük, akkor Arany János a szöveghűség miatt pontosab-
ban reprodukálta a hendiadiszeket, mint Nádasdy Ádám”. (217.)

A kötetet záró tanulmányban Nádasdy Ádám „a nyelvész szemével” vizsgálja meg 
„Arany János Hamlet-fordításának metrikai megoldásait”. (219.) Nem lévén nyelvész, 
csak azt emelem ki, hogy a nyelvész belátásai miért olyan hasznosak irodalmárok 
számára is. Arany Shakespeare nyugati jambusait a korban bevett módon antikizáló 
jambusokkal fordította (főbb különbségek: a nyugati jambus alapja a nyelvtani-lexikai 
tényezőktől is függő hangsúly, az antiké a tisztán fonetikai alapú szótaghossz, az 
elsőben nincs soráthajlás, a másodikban van, az előbbiben az utolsó szótag mindig 
hangsúlytalan, az utóbbiban lehet hangsúlyos), s ezáltal elkerülhetetlenül valamelyest 
eltávolította a „beszédszerűségtől”, vagyis nehezebbé tette a színpadi dikciót. Azt 

hiszem, nem is lehetne ennél kézzelfoghatóbb példát találni a hűséges fordítás ideál-
jának problematikusságára. Arany fordítását formahűnek érzékeljük, hiszen máig azt 
tanuljuk, hogy az időmértékes, klasszikus jambus „a” jambus, és Arany épp ilyenben 
fordított. Nádasdy tanulmányának fontos implikációja, hogy ez pusztán megszokás, 
kultúra kérdése – vagyis lehet máshogyan is.

Végül néhány szót Ruttkay Veronika előszaváról, amely miközben ellátja hagyo-
mányos feladatát (vagyis bevezeti és kontextusba helyezi a kötetben szereplő tanulmá-
nyokat), messze túl is megy azon, és izgalmasan megnyitja a diszkussziót az emlékezet 
kutatásának számos területe felé. Néhány témát említek, a teljesség igénye nélkül. 
1) A darabban Hamlet elsőként az emlékezés feladatát kapja apjától. 2) A tanulságot 
a herceg azonnal felírja, letörölve írótáblájáról minden egyebet, ami érinti az írás (s más 
technológiák) viszonyát az emlékezethez és a felejtéshez. 3) Shakespeare darabja egy 
olyan kultúrához tartozik, amely jelentős részben különböző emlékezetben őrzött szö-
vegek (közhelyek) vándorlására épít. 4) A dráma különböző szövegei részben a színé-
szek emlékezetében alakultak ki. 5) Arany fordítása is „emlékezik” számos más műre 
és műfordításra, köztük olyanokra is, amelyeknek témája éppen az emlékezet és a felejtés. 
A tanulmány különös erénye, hogy nemzetközi szakirodalmi kontextusba emelve 
megidézi a hazai kutatás számos e kötetben nem szereplő alakját (Ruttkay Kálmántól 
kezdve Géher Istvánon át olyan mai értelmezőkig, mint például Kiséry András, Kiss 
Attila, Merényi Annamária, Nyusztay Iván, Schandl Veronika, Szőnyi György Endre, 
Takáts József vagy Tóth Orsolya), és ezáltal a kritikát tekintve megalkotja azt a hát-
teret, amelyre vonatkoztatva értelmet nyer a kötetet magába foglaló sorozat címe: 
Hagyományfrissítés.

Visszatérve a recenzió elején említett szempontokra, jól látható, hogy nem mind-
egyik jelenik meg egyenlő súllyal. Számomra legfeltűnőbb a fordításszociológiai 
szempontok alaposabb érvényesítésének hiánya volt. Az első Shakespeare-összkiadás 
elkészültének körülményeiről – kultusz és intézményesülés szempontjait követve – 
a klasszikus tanulmány továbbra is Dávidházi Péter 1989-es monográfi ájának ide-
vágó fejezete.21 Talán lennének még feladatai a kutatásnak a fordítás folyamatának 
további leírásában. Milyen szakmai önképük volt az egyes fordítóknak? Milyen ideá-
lokat követtek?22 Mennyire lehet ekkor szakmának tekinteni a fordítást (Géher István 
szerint „Arany nem volt rendszeres gyakorlatot folytató professzionista műfordító, 
még ha pályája elején leginkább annak készült is. Költői habitusa azonban a kritikusok 
szerint a műfordítóéval rokon.”)?23 Mennyiben dolgoztak teamként a fordítók (Dávid-
házitól tudjuk, hogy Arany fordításait senki nem ellenőrizte24)? Milyen anyagi meg-
becsültséget jelentett (Shakespeare-t vagy bárki mást) fordítani? Létezett-e fordítói 
karrier? 
21 Dávidházi Péter, „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Gondolat, 

Budapest, 1989, 179–190.
22 Kállay Géza ír röviden Arany feltételezhető fordítói elveiről, lásd Kállay Géza, „Nem mintha már 

teljesen elégült volnék dolgommal” = A magyar irodalom történetei, II., 1800-tól 1919-ig, szerk. Szegedy-
Maszák Mihály – Veres András, Gondolat, Budapest, 2007, 491–510.

23 Géher, I. m.
24 Dávidházi, „Isten másodszülöttje”, 183.
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Nyilván nem helyes számon kérni egy konferenciakiadványon, hogy nem fed le 
minden lehetséges kutatási irányt, de talán az arányok elgondolkoztatók lehetnek. 
A lényegen azonban ez nem változtat: az itt összegyűjtött tanulmányok nemcsak az 
Arany-fi lológia számára értékesek, hanem a fordítások hazai tárgyalásának számta-
lan kérdésében is rendkívül szükséges támpontot nyújtanak.

(reciti, Budapest, 2015.)

MÉSZÁROS ZSOLT

Angyal vagy démon. Tanulmányok 
Gyulai Pál Írónőink című írásáról, 
szerk. Török Zsuzsa

Jelen kötetet konferencia előzte meg, amely a Hagyományfrissítés-sorozat (MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézet – XIX. Századi Osztály) negyedik részeként került 
megrendezésre 2014-ben. A széria koncepciója szerint az egyes alkalmak meghívott 
résztvevői a 19. század egy adott kánonalakító, ma is meghatározó szövegét veszik 
elő, és olvassák újra. Így került terítékre Kölcseytől a Nemzeti hagyományok (2011), 
Széchenyitől a Hitel (2012), Aranytól a Hamlet-fordítás (2013), Vörösmartytól a Szó-
zat (2015). Az alapötlet – miszerint a hagyomány folyamatos párbeszéd – gyümöl-
csözőnek tekinthető, mert egyrészt leporolja, feleleveníti a 19. századot, másrészt, mert 
az inter diszciplinaritás felé nyitva, új szempontokat, megközelítéseket von be az iro-
dalomtörténeti kutatásokba (például jog, gazdaság, történelem, nyelvészet, fordítás-
elmélet, fi lozófi a, folklorisztika). A tanácskozásokhoz rendszerint hozzákapcsolódik 
egy az előadásokból szerkesztett kiadvány, amely nyomtatott formában és digitálisan 
egyaránt elérhető, sőt, szabadon letölthető a reciti honlapjáról. 

E konferenciasorozat negyedik etapjának fókuszában Gyulai Pál 1858 tavaszán, 
a Pesti Napló hasábjain folytatásokban megjelent, később Írónőink címmel elhíresült 
írása áll, amely a női szerzők fellépését, szerepkörét tárgyalta.1 A belőle kibontakozó, 
többféle szövegtípust (recenzió, cikk, nyilatkozat, szerkesztői megjegyzés, irodalmi 
mű) felölelő, hatástörténetileg is jelentős úgynevezett írónővita korabeli álláspontjai-
val, érveivel, illetve a női irodalmi teljesítmények recepciójára máig kiható elemeivel 
már – a jelen kötet közreműködői közül is – többen foglalkoztak. Az Angyal vagy 
démon hat tanulmánya annyiban jelent újdonságot az eddigiekhez képest, hogy „rá-
zoomolva” Gyulai szövegére, annak keletkezési körülményeit, közreadását és fogadta-
tását, valamint mindezek különböző (társadalom-, irodalom-, sajtó- és eszmetörté-
neti) kontextusait tárja fel mikrovizsgálatok segítségével, helyszínelői precizitással. 
A hat szerző (Fábri Anna, Margócsy István, Gyimesi Emese, Török Zsuzsa, Sárai 
Szabó Katalin, Vaderna Gábor) más-más megközelítéssel, a cikk és vitakörnyezete 
más-más vonatkozásaival dolgozik, de összefűzni látszik őket az a szemlélet, amely 
társadalomtörténeti és médiatörténeti belátásokra alapozva, fi gyelembe veszi az 
írás, az irodalmi tevékenység társadalmi használatát.

1 A cikk eredetileg Flóra 50 költeménye. Andersen meséi címmel látott napvilágot a Pesti Napló 1858-as 
évfolyamának 61., 62., 65., 70. és 92. számaiban, majd bekerülve a Magyar Tudományos Akadémia 
által 1908-ban kiadott Gyulai kritikai dolgozatai (1854–1861) közé, már úgy szerepel, hogy Írónőink. 
Ez utóbbi címváltozat terjedt el a szakirodalomban rövidsége és lényegre törő mivolta miatt; én is így 
hivatkozom rá.


