
Mesterek és metrumok
Arany Szentivánéji álom-fordításáról

Arany János 1864-ben fordította le Shakespeare Szentivánéji álom című
darabját, akkora sikerrel, hogy azt az azóta eltelt százötven év újabb
fordításainak sem könnyű elhomályosítaniuk. Mint az a korban szo-
kás volt, Arany többnyire precízen követi az eredetit mind tarta-
lomban, mind formában, ám ahol szükségét érzi, eltér attól — mind
tartalomban, mint formában. Verstani szempontból mindenütt igye-
kezett formahű lenni, két okból is. Egyrészt, mert a szerző által hasz-
nált versmértékek a magyarban is természetesek, bejáratottak, kü-
lönösebb „kunsztot” nem igényelnek; másrészt, mert Shakes peare a
szövegformákat nyilvánvalóan dramaturgiai eszközül használja. Se-
gítségükkel úgy dolgozik, mint egy operaszerző, aki bizonyos sze-
replőket vagy érzelmi állapotokat mindig bizonyos hangszerekkel
kísér. Ezt a hangszerelést érdemes megtartani, így Arany az erede-
ti szöveg formai rendjét a fordításban híven követte — egy alább em-
lítendő fontos kivétellel.

A jelen írásban azt vizsgálom meg, hogyan kezeli Arany a darabban
szereplő komikus figurák: a mesterek szövegeit.

A mesterek bumfordi szójátékait, félreértett idegen szavait Arany me-
részen helyettesíti más, a magyar fülnek (legalábbis a korabeli magyar
fülnek) ismerősen csengő, kellően mulatságosnak ható szójátékokkal.

A csekély műveltségű alkalmi színjátszók képtelenek megjegyezni
a betétdarabban (V.1.) előforduló két mitológiai szerelmespár nevét:
Leander és Héró helyett „Limander” és „Heléna”, Cephalus [cefalusch]1

és Procris [prokrisch] helyett „Cofalus” [cofalusch] (vagy „Safalusz”?)
és „Procrus” [prokrusch] jön ki a szájukon, amin a korabeli művelt
közönség jóízűen kacaghatott. Leander szerelme Héró volt, semmi
köze Helénához. Cephalus (vagy Kephalosz), a legendás vadász any-
nyira szerette feleségét, Prokriszt, hogy nem engedett Auróra haj-
nal-istennő csábításának és hű maradt asszonyához. A „Procrus” tor-
zítás azért is hathatott komikusan, mert az -us jellemzően hímnemű
végződés a latinban. Arany, bízva közönsége latinos műveltségében,
követi Shakespeare-t.

A III.1.-ben a mesterek próbálják a Herceg esküvőjére tervezett be-
tétdarabot, amit Quince/Vackor írt; ám mint kiderül, Bottom/Zu -
boly félreolvasta a kéziratot s rosszul tanulta meg a szöveget. Alább
idézem az eredetit és Arany fordítását. A tévesztett szavakat dőlt-
tel kiemelem:

Bottom: Thisby, the flowers of odious savours sweet,—
Quince: Odours, odours.
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Bottom: — odours savours sweet:
(odious = ‘gyűlöletes’. odours = ‘illatok’. Talán odorous = 
‘illatos’ volna az ideillő alak.)

Zuboly: Mint a virágok háj-illatja, Thisbe:
Vackor: Báj, báj!
Zuboly: — báj illatja, Thisbe:

Az eredetiben itt a félművelt mesterek az udvari élet finomkodó,
latinos szavait használják rosszul: odious/odorous — mintha magya-
rul mondjuk otkolon (= eau de Cologne, azaz kölni) helyett oktogont
mondanának. Arany fordításában egy hétköznapibb, életszagúbb,
falusiasabb félreértést kreál a háj/báj szópárral.

Egy hasonló példa, melyből még jobban kirajzolódik Aranynak
a mestereiről alkotott képe, a IV.2.-ben van, ahol dicsérik az eltűnt-
nek hitt Bottom/Zuboly szép hangját.

Quince: (…) and he is a very paramour for a sweet voice.
Flute: You must say ’paragon’: a paramour is, God bless us, a

thing of naught.
(Szó szerint: Édes hangjára nézve valóságos szerető/se-
lyemfiú. — Úgy kell mondani: ‘kiválóság’; a szerető/selyemfiú,
Isten megáldjon minket, egy semmirekellő [= súly talan
dolog].)

Mint látjuk, két ritka, latinos-franciás szót kevernek össze, s ezt
még mulatságosabbá teszi a nézőknek az a tudása, hogy Bottom/Zu-
boly nem sokkal ezelőtt nagyon is szeretőként, kitartott selyemfiú-
ként működött a tündérkirálynő udvarában.

Vackor: (…) kellemes hangra nézve pedig valóságos musta.
Dudás: Akarnád mondani, mustra: hisz a musta, Isten akárho-

va tegye! csizmadia-jószág.
(Musta: kurtanyelű vasbunkó, mellyel a bőrt egyenge-
tik, simogatják. — Mustra: díszpéldány, kiállítási tárgy.)

Félretéve azt, hogy a musta — a szerszám is, a neve is — keve-
sek számára ismerős, Arany szemmel láthatólag itt is arra törekedett,
hogy a mesterek világát elmozdítsa az alacsonyabb társadalmi ré-
tegek felé. (Nyilván ezért is használ végig tegeződést a mesterek kö-
zött, holott az eredetiben mindig magázzák egymást, ami akkoriban
a feltörekvő polgárság szokása volt.)

Ez a „deklasszálás” legfeltűnőbben abban nyilvánul meg, ahogyan
Arany a mesterek által (azaz a darab fikciója szerint Quince/Vackor
ácsmester által) költött verses részeket kezeli. Ehhez röviden tekintsük
át a Szentivánéji álom versformáit.
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A darab ötféle szövegformából van összeszőve: van rímtelen ötös jam-
bus (blank verse); van párosrímes ötös jambus (heroic couplet); van-
nak strófa-jellegű keresztrímek; van párosrímes négyes trocheus; és
van próza, ez utóbbi csak a mesterek szájában és a közjátékot néző
előkelőségek tréfás beleszólásaiban.

Ez a mű is — mint Shakespeare minden darabja — döntően ötös
jambusban van („jambikus pentaméterben”). Ilyenkor egy sor öt jam-
bust tartalmaz, tehát öt darab „ti-TÁ” (hangsúlytalan plusz hang-
súlyos) felépítésű, két szótagos lábat. (A sor végén állhat tetszőlegesen
még egy hangsúlytalan szótag, az úgynevezett „nővég” ). A verssorok
így 10 (nővég esetén 11) szótagot tartalmaznak.

Arany a fordításában ezt a versformát eléggé hűen követte. Idéz-
zünk egy tipikus példát eredetiben és Arany fordításában. Az „x” a
(viszonylag) hangsúlytalan vagy rövid, a „/” a (viszonylag) hang-
 súlyos vagy hosszú szótagot jelöli:

A jambikus sorok a rím szempontjából lehetnek többfélék: rímte-
lenek, illetve így vagy úgy rímesek — ezt Arany gondosan tükrözi (bár
Shakespeare tiszta rímei helyett gyakran asszonáncokat, közelítő rí-
meket használ), de a jelen elemzés szempontjából a rímelés mellékes.

A jambikus sorok „könnyű” — azaz rövid vagy hangsúlytalan — szó-
taggal (zenei szakszóval: felütéssel, „Auftakt”-tal) kezdődnek. A jambus
a maga „felütéses” sorkezdetével nyugatról jön, a 19. század elején ter-
jed el a magyar költészetben, jórészt a németből és angolból készült for-
dítások révén, mivel a fordítók követni akarták az eredetinek újszerű,
érdekes, idegenes lejtését. Jambusban van a Bánk bán, a Gondolatok a könyv-
tárban, Az ember tragédiája, és a század közepén már jambusban fordítják
Goethét, Schillert, Shakespeare-t. Így tesz Arany is a mesterek szövege-
ivel — de csak kezdetben. Quince/Vackor mentegetőző előszava (V.1.)
kifogástalan ötös jambus, keresztrímmel, abab formában, pontos mása az
eredeti formának. A könnyű kezdőszótagot (a felütést) dőlttel jelzem:

Prológ Ha nem tetszünk, nincs más kivánatunk.
Ne véld, uram, hogy jöttünk sérteni,
Csak kimutatni. Jó akaratunk
Ezen végcéllal fogjuk kezdeni. (stb.)

Az alábbi részletben — mely a darab elején, a próba során hang-
zik el — még a nő- és hímvégű sorok váltakozása is hűen adja vissza
a jambikus eredetit (amellett, hogy mesterien ügyetlen!):

Pyramus Mint a virágok báj-illatja, Thisbe:
Szép Thisbe, édes párád olyatén.

Az alapvető jambus

A jambus a magyar

hagyományban
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II.1. I will not stay thy ques tions; let me go!

Én nem vitá- zok itt tovább; eressz!
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De ha! neszt hallok: várj csak engem itt be,
Egy pillanatban itt leszek megén.

A mesterember-betétdarab további részeiben azonban — mint lát-
ni fogjuk — nem ez a helyzet.

Mondtuk, hogy a jambus mint verselési mód késői import a ma-
gyarban, szövegben is és zenében is. A magyar népdalok mind hang-
súllyal kezdődnek (Megismerni a kanászt), és ezt még a névelőre is rá-
kényszerítik, amely egyébként nyelvtanilag hangsúlytalan (A Csitári…).
Kölcsey Hymnusának (1823) ritmusa azért érdekesen magyaros, mert
sorai döntő többségükben „nehéz” azaz hosszú és hangsúlyos szótaggal
kezdődnek (Isten…, jó…, nyújts…, ős…, Kárpát… stb.), azaz nem jam-
busok, hanem trocheusok. A trocheusokból álló (azaz trochaikus) ver-
selés, sőt általában a hangsúllyal kezdődő metrumok — mint példá-
ul a hexameter — a legtöbb népnél korábbiak, ősibbek, népibbek a
hangsúlytalan felütéssel kezdődőknél, köztük a jambusnál.

Így volt ez az angoloknál is. A Szentivánéji álomban ennek megfele-
lően a trocheusokban írt sorokat mindig a tündérek, manók és hasonló
lények szájába adja Shakespeare, ezzel kívánva jelezni, hogy ők egy
ősibb, „jambus-előtti” — népi, paraszti, erdei — világot képviselnek.
Lássunk erre is példát, hozzátéve Arany tökéletes, formahű fordítását.
Példánkban a sorok négy trocheusból állnak („TÁ-ti”), s az utolsó láb
csonka, hiányzik a hangsúlytalan második szótagja (azaz csak „TÁ”).

Az „a(p) pacsirta” írásmóddal azt kívántam jelölni, hogy Arany ide-
jében még létezett a „névelő-erősítés”, azaz a verselésben a névelő
utáni mássalhangzót kettőzve lehetett ejteni: appacsirta, miáltal a né-
velő nehéz szótagként működhetett.

Arany János egy merész húzással a mesterek betétdarabjának további
részében Shakespeare ötös jambusa helyett az attól teljesen eltérő ma-
gyaros felező tizenkettest használja. Ez a sorfajta két 6 szótagos fél-
re oszlik, s mindkét sorfélben két tipikus hangsúly van, egy erősebb
az 1., egy gyengébb az 5. szótagon. Például:

Ez, akinél lámpás, / bokor van és kutya,

Ez a trochaikus forma a Toldi, a János vitéz, a Családi kör és hasonló,
jellegzetesen magyar művek versmértéke — ilyen Shakespeare-nél
sehol sem fordul elő. Arany azért választhatta ezt a magyaros met-
rumot, mert következetes akart lenni „deklasszálási” programjához:

Elöl hangsúlyos

(trochaikus) verselés

A mesterek magyaros

versei
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/  x /     x /      x /

IV.1. Fairy king, at- tend and mark:

I can hear the morning lark.

Szelle- mek ki- rálya! Halld:

Hallom a(p) pa- csirta- dalt.
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úgy érezte, a Vackor és Társai Színtársulat szájába nem adhat jam-
busokat, hiszen ezek egyszerű parasztemberek, akik az uraság es-
küvőjére készülődnek. Csakhogy Shakespeare-nél éppen azért bot-
ladoznak jambusban, mert sznobságuk és dilettantizmusuk egyik jele,
hogy a divatos, úri stílust célozzák meg.

Tessék csak hangosan elolvasni az alábbi sorokat, a Prológ beve-
zetőjének elejét. A felezés helyét bejelöltem, az első két sorban a hang-
súlyokat is. Igazi 19. századi magyar epikus stílus (pontosabban an-
nak remek paródiája):

Prológ Nagysádtok e dolgon / csudálkozhat nagyon,
Míg kiderül minden, / a(m)mi rejtve vagyon.
Ez ifju Pyramus [pirámusch], / bárki megtudhatja
És e szép leányzó / Thisbe, nem tagadja.
Ez a sáros, meszes / férfiu fal légyen,
Mely a szeretőket / választja irégyen,
Melynek hasadékán / két szerető szája
Suttogott örömmel, / senki ne csudálja.
Ez, akinél lámpás, / bokor van és kutya,
A holdat jelenti; / mert mindenki tudja,
Holdvilágon össze- / -jőni nem rettegtek;
Az Ninus sirjához / találkozót tettek. (stb.)

És a továbbiakban mindenütt, ahol Shakespeare-nél jambust mon-
danak a mesterek, ott Aranynál magyaros felező tizenkettesben be-
szélnek. Még néhány jellemző magyaros sorpélda:

Mégpedig e falat / úgy képzelni tessék,…
Mártja kemény kardját / kínos kebelében…
De nem éri ajkad, / csak a meszet nyalom…

És álljon itt a legfrappánsabb, legmulatságosabb sorpár (megtá-
mogatva a bravúros rímmel, hiszen Thisbe kiejtése [tischbe] volt!):

Melyen is keresztül / Pyramus meg Thisbe,
Az két hív szerető / susogának ki s be.

Arany tehát azt mondja: az amatőr drámaköltő, Quince/Vackor
magyaros formában írta meg drámáját. Ezek szerint Vackor is, szín-
társulata is magyar. Ebben Arany helyesen követi Shakespeare-t, aki-
nél egyértelmű, hogy a mesterek angolok, vagyis „a mieink”. Athén
ide vagy oda, tündérvilág ide vagy oda, ezek a mieink, ezek Ang-
lia ismert kispolgári figurái. Ezt sugallja Shakespeare már a névvá-
lasztással is: Peter Quince, Francis Flute és a többiek nem Athén mí-
toszvilágának lakói. Mutatis mutandis, Arany magyarként mutatja
be őket, mert lefordította nemcsak a nevüket (Vackor, Dudás stb.),
hanem a versmértéküket is, hiszen ha „a mieink”, akkor verseljenek
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úgy, ahogy a mieink szoktak. Makro-szinten tehát Arany remekül
oldotta meg a feladatot, megvalósítja a szerző azon szándékát, hogy
a mestereket a közönség ismerősnek, hazainak érezze.

Mikro-szinten azonban nem: a magyaros versforma alkalmazásá-
val élesen szembement Shakespeare-rel, eljárása keresztezi a Shakes-
peare-i hangszerelést, hiszen az eredetiben csakis a tündér-féleségek
használnak ilyesféle trochaikus verselést. Arany radikális (és persze re-
mekül kivitelezett) ötlete a mesterembereket a tündérek erdejéhez, a
falu, a folklór, a hagyomány világához kapcsolja: Vackor, Zuboly, Orrondi
és a többiek (már névválasztásai révén is) Puck világába tevődnek, me-
sealakokká válnak — holott az eredetiben az bennük a komikus (és ta-
lán megható is), hogy mindenáron a modernet, az urbánusat, az „ud-
varias” értékeket majmolják.

A II.1. jelenetben, a próba során, amikor először hallunk sorokat a be-
tét darabból, pár sornyi jambus után (Mint a virágok…, lásd fent) elhang -
zanak kétes ritmikájú sorok is. Ezek 12 szótagosak, ám nem nyilvánvaló,
hogy hatos jambusként (= alexandrinusként), avagy magyaros fele-
ző tizenkettesként kell-e őket ritmizálni. Mintha fokozatosan menne
át a jambus a magyarosba! Ezt jelzem a sorok közepére tett „#” jellel:

Thisbe Tündöklő Pyramus [pirámusch], # te liliomlevél,
Szép, mint dicső bokrán # a szép piros rúzsa;
Te fürge, fiatal, # te drágakő; juhbél!
Hű, mint a leghűbb ló, # mely nem fárad soha,
Találkozunk, Pyramus, a Nina sírján —

Pyramus Thisbém, ha szép vagyok, # tied vagyok csupán -

Néhány soron bemutatom a kétféle ritmizálás lehetőségét. Egyik sem
igazán meggyőző — talán Arany ezzel az amatőr író ügyetlenségét akar-
ta érzékeltetni. Csakhogy az ügyetlenséget éppen a kifogástalan „ze-
nebohóci” botladozással (azaz profi mutatvánnyal) szokás érzékeltetni,
ahogy Shakespeare is, és — mint láttuk — másutt Arany is.

Hatos jambusként:
tün dök | lő pí | ramus || te li | liom | levél
szép mint | dicső | bokrán || a szép | piros | rúzsa

Felező tizenkettesként:
tündöklő pi | rámus || te liliom | levél
szép mint dicső | bokrán || a szép piros | rúzsa

Mivel a Pyramus nevet Arany egyebütt láthatólag „ti-TÁ-ti” rit-
musúnak skandálja, ez érzésem szerint a magyaros felé dönti el a mér-
leget ezekben a kétes esetekben is. Mintha Arany-Vackor keze vacil-
lálna: milyen versmértékben írjam drámámat? Mint láttuk, a döntés
megszületett: magyarosban!

A habozó kezdet
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