
1. A szín pad ra for dí tás sajátossága 
 

 A szín há zfor dí tás, s kü lö nö sen az egy adott 
ren de zés szem po nt ja it szem elôtt tar tó szín -
pad ra for dít ás el mé le tét ak kor ra gad hatj uk 

meg, ha figye lembe vesszünk a szín ház sa já tos 
meg  nyi lat kozó helyzetét: a szí nész konk rét idô ben 
és he lyen szö ve get mond a néz ô nek, aki hez így 
egy szer re jut el a szö veg és a rend e zés. Ho gy a 
szín há zfor dí tás fo lya ma tát el gon dol has suk, egy -
szerre kell a for dí tás-te o ret i kus hoz, a ren de zô -
höz és a szí nész hez for dul nunk, s megb i zo nyo -
sod ván együtt m û  kö  dé sük rôl a for dít ás ak tu sát be 
ke ll ágyaz nunk eme tra ns la ti on-fo ga lom ba, amely 
sok  kal tá gabb a dr a ma ti kus szö veg ren de zés sé 
alakításánál. A szín ház ban a színpadra for dít ás 
je len sé ge va ló ban jó val töb bet fog lal mag á ba, s 
ko ránt sem kor lá to zó dik a dram a ti kus szö veg 
pusz ta nyel vek kö zöt ti át fordí tá sá ra. A sz í npad 
és a ren de zés ford í tásp rob lé má i nak köz e lí té sekor 
két nyil ván va ló tényt kell min den kép pen szem 
elôtt tar tani: pri mo, a ford í tás a színé szek tes tén 
és a né zôk fü lén hal ad át; se cun do, nem egy sze -
rûen egy nyelvi szö ve get for dí tunk egy má sikra, 
ha nem a me g nyi latk o zó hely ze te ket ál lít juk szem -
be és be szél tet jük egy más sal, kom mu niká l tat juk 
az idôben és tér ben el vá lasztott kü lön bö zô kul -
tú rá kat. És vé gül tisz táz ni ke ll a for dí tás és fôként 
a brechti ad ap tá lás (Be ar beitung, szó sz e rint »át -
dol go zás«) külö nb sé gét: az a dap tá ció meg ha tá -
roz á sá nál fog va ki csú szik min den sza bá lyozás 
alól: „Ami kor ad ap tálu nk, má sik da ra bot írunk 
és a szer zô he lyé re lépü nk. Amik or for dí tunk, egy 
egész da ra bot rend ben átí runk, nem te szünk hoz -
zá és nem ve szünk el, nem rö vidí t jük és nem bô -
vít jük, a színpadot nem mó do sít juk, a sze rep  lôt 
nem ala kít juk át, a rep lik á kat nem vál toz tat juk.” 
(DÉP RATS in CORVIN, Encyc lo pé die du théâtre, 
Bor das, 1995. 900).

2. A meg nyi latk o zó hely ze tek in ter fe ren ci á ja 
 

 A for dí tó és for dí tá sá nak szövege két komp -
lexum me t szés pont já ban he lyez ke dik el, ame -
lyek hez kü lönb ö zô mért ék ben ta r toz nak hoz -

zá. A le for dí tott szö veg egy szer re al kot ja a for rásszö -
veg és -kul tú ra, va la mint a cél szöv eg és -kul tú ra ré -
szét, amennyi ben az át ül te tés szem an tik ai, rit mi kai, 
akuszt i kus, kon no ta tív (stb.) di men zió i ban egy -
szer re érinti a for rásszö ve get és ezekben a dime n -
zi ók ban a cél nyelvre és -kul túr á ra szük ség képpen 
ad ap tá lt cél szö veg et. A nyel vi for dí tás e „nor mál” 
je lensé gé hez hoz zá adó dik a színházban a meg nyi -
lat ko zó hely ze tek köz ti kap cso lat: ez per sze a leg -
gyakrabban csak vir tuál is, hi szen a for dí tó az esetek 
több sé géb en írott szö veg bôl dol go zik; me gesik 
mégis (no ha rit kán), hogy a le fordí tan dó szö veg et 
konk rét ren de zésb en ér tel me zi, hogy egy meg va -
ló sult megny i lat ko zó hely zet tel „ves zi kö rül”. 

De még eb ben az esetb en is tud ja jól, s eb ben 
tér el munk á ja a filmszink ron tól, ho gy for dí tása 
nem ôri z he ti meg ke z de ti meg nyi latk o zó hely ze -
tet, mert egy el jö vendô, még nem, vagy nem elég -
gé is mert meg nyi lat ko zó hely zet szá má ra kés zül.  
A for dí tott szö veg konkrét rend e zé se es e té ben a 
meg nyi latko zó hely zet tö kél e te sen ész lel hetô a cél -
kul tú rá ban és a nyelv ben. De „tov ább lépve” a for -
dí tó hely zeté hez az eset sokk al bo nyo lult ab bá válik, 
hi szen fordí tás köz ben azt a vir tuál is, rá adá sul 
elmúlt meg nyi lat ko zó hel yze tet, mel yet egy ál tal án 
nem, vagy már nem is mer, ah hoz a jele n be li ki je -
len tô hely zeth ez kell al kal maz nia, me lyet egy ál talán 
nem, vagy még nem ismer. Mi e lôtt rá tér nénk a 
dram a ti kus szö veg és for dí tá sának kér dé sé re, le kell 
szö gez nünk, hogy a va lós meg nyi lat ko zó hely zet 
(a be fo gadás ban le for dít ott és helyz et be hoz ott szö -
ve gé) nem más, mint a for rás- és a cél meg nyi lat -
ko zó hely zetek kö zötti tran zak ció, me ly rá pil lant 
ugyan a for rásra, de in kább a cél fe lé kacs in gat.
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A szín há zi for dít ás egy sze rû herm e ne u tikai tett: 
hogy meg tudj am, mit akar mon da ni a for rás-szö -
veg, egy cél-nyelv bôl ki in dulva gya korl a ti kér dé sek -
kel kell bom báz nom, meg kell kér dez nem: ide he -
lyez ve, ah ol én va gyok, a be fo ga dás vég sô hely ze -
té ben egy má sik ny elv, a cél ny elv fo gal mai rév én 
meg je le ní tôdve, mit akarsz ne kem és ne künk mon -
dani? A her me ne u ti kai tett a for rás-szö veg in terpre -
tá lá sakor ab ban áll, hogy né hány nag yobb, más 
nyelv  re le for dí tott szá lat kib ont va ma gunk hoz, a 
cél-kul tú ra és ny elv felé húz zuk ezt az idegen sz ö -
ve get, hogy mind ink ább le vá lasszuk ered e té rôl és 
for rás á ról. A for dí tás nem a szö ve gek szem an ti kai 
egyen lô sé gét ker e si, han em a for rás-szöveget köze -
lí ti a cél-szö veghez. A kö ze lít és fo lya ma tá nak l eír á -
sa kor a for rás-szö veg tôl és kul tú rá tól a né zô konk -
rét be fog adá sá ig kell köv et ni útj á nak áll o má sa it.  

 
3. A meg va lós u lá sok so roz a ta 

 

 Ah hoz, hogy meg ért sük az áta la ku lá so kat, me -
lye ken a dram a ti kus szöveg meg írá sa, le for -
dí tá sa, dra ma tur gi ai elem zé se, szín pa di el -

hang zá  sa és a né zô ál tali be fog adá sa fo lya mán át -
megy, re konst ru ál ni kell az egyes meg va ló sulá sok 
so rán fel lé pô jel lem zôit és vált o zá sa it. 

A ki in du ló szöv eg (SZ0) szer zô jé nek vá laszt á sa 
és meg for máz á sa ered mény e kép pen jött lét re. Maga 
ez a szö veg, ho gy ki de rüljön a kör nyezô kul tú rá -
hoz fûzô dô vi szo nya, csak sa ját meg nyila t ko zó 
hely  ze té nek kon tex tu sá ban, még pe dig in ter- és 
ideo tex tu ális dimenziójában ol vas ható. 

a. Az írott for dí tás szövege (SZ1) függ a SZ0 vir -
tu á lis és mú lt be li megny i lat ko zó hely zet é tôl épp -
úgy, mint a jö vô beli néz ô tôl, aki hez SZ3 vagy  
SZ4-ként jut el majd a szö veg. A for dí tásn ak ez a 
SZ1 szö ve ge hoz za lét re az el sô konk re ti zá ci ót.  
A for dí tó az olv a só és (tech ni kai ér te lem ben) a 
drám a í ró hely zet é ben van: ô vá lasztja ki a le for dí -
tan dó szöveg vir tu á lis ál la pot a it és le het sé ges 
fordulatait. A fordí tó drá maíró, akinek el ôször is 
egy mak rote x tu á lis ford í tást kell ké szí te nie, hogy 
el vé gez hesse a szö veg be fogl alt fikció dra mat ur -
giai elemz é sét. A szá má ra meg fe le lô nek tûnô ak -
táns lo gi ka alap ján re konst ru áln ia kell a tör tén e -
tet; re konst ruá l ja a dr a  ma tur gi át, a sz e rep lôk rend -
szer ét, az ak tán sok moz gá sán ak te rét és idej ét, a 
sz er zô és a kor sz ö ve gen át ütô ide o lóg i ai szem -
pont ja it, min den sze replô sa já tos sz e mé lyi ség je -

gyét és a szer zô szup ra szegmen tált jegyeit, me lyek 
gy a kor ta egybe mos sák a fo gad ta tás, a mû sor ra tû -
zé sek, fel újí tá sok, me gfe lel tet é sek disz kur zu sát és 
rend sze rét; az az min dent re konstruálnia kell, ami 
a for rás-szöv eg egy sé gét biz to sít ja. Ugyan akk or a 
mak ro tex tu á lis ford í tás, amely csak a szö veg olv a -
sat ban – sz ö ve ges és nyelvi mik rost rukt ú rák ban – 
lé te zik, meg ha tá roz za ön nön mik rost ruk túrá i nak 
le for dí tá sát. Eb ben az érte lem ben a szín há zi for -
dít ás (ép púgy, mint az irodal mi for dí tás va gy a 
fikc ió for dí tá sa) nem pusztán nyel  vé sze ti mû ve let; 
túlsá go san kö tô dik egy st i lisz tik á hoz, egy kul túrá -
hoz, egy fikci ó hoz, mint sem hogy ki lép het ne saját 
mak rost ruk tú rá i ból. 

b. A dra ma turg ia szö ve ge (SZ2) min dig olvas -
ha tó a SZ0 ford í tá sá ban. Még az is elô for dul hat, 
hogy egy drá ma í ró közv e tít a fordí tó és a rend e zô 
kö zött (a SZ2-ben), hogy a drama tur gi ai vála sz tá -
sok rend szer e zé sé vel – az SZ1 for dít ás (mely, mint 
lát ni fog juk, be ol vadt a dra ma tur gi ai elem zés be) 
ol va satá val – és tör té ne te sen az ere de ti SZ0-ra hi -
vat koz va elô ké szít se a ter e pet a jö vô be li rend e zé -
seknek. 

c. A kö vet kezô fo kozat SZ3, a SZ1-bôl és SZ2-
bôl ford í tott szö veg a szín pad dal érintk ez ve áll ja ki 
a pró bát. Itt a me g nyi latk o zó hely zet végre meg -
való sult: „für dik” a kö zöns ég ben és a cél-kultú rá -
ban, me lyek azonnal iga zol ják, mû kö dik-e a szö -
veg vagy sem. A SZ0 vir tu ális és a SZ3 ak tu á lis 
megn yi lat kozó hely ze tek konf ron tá ció ja ként a ren -
de zés fel kín ál egy lát vány-szöve get, s ez zel a tex tu -
á lis je lek és szce ni kai je lek kö zöt ti összes le hetsé -
ges vi szony vizs gála tá ra kész tet. 

d. A so ro zat ez zel még nem ért vé get, hi szen a 
né zô meg kap ja a SZ3 szc e ni kai meg va lósu lá sát, és 
ma gá é vá te szi: ezt az utol só fo ko za tot ta lán be foga -
dói meg való su lás nak vagy be fog adói megn yi lat kozás -
nak ne vez het nénk. Ez az a pill a nat, am i kor a forrás-
sz ö veg el ért vég re cél já hoz: a meg való sult ren de -
zés so rán megérint egy né zôt. Ez a nézô a szö ve get 
csak a meg va lós í tá sok és „köz ve tí tô” for dí tá sok kap -
cso lat-özö né ben teszi ma gáévá, mi köz ben a fo r dí -
tá sok – a for rás-szöv e get min den foko zat ban szû -
kít ve vagy bô vítve – egy min dig meg tal á lás ra és 
összer a kás ra vá ró szöv e get ké szíte nek be lô le. Nem 
túlz ás azt mon da ni, hogy a for dí tás egy szerre dra -
mat ur gi ai elemz és (SZ1-SZ2), ren dez és (SZ3) és a 
kö zön ség meg szó lí tá sa (SZ4), mi köz ben semm it 
sem tudnak egy más ról.
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4. A sz í nhá zi fordí tás be fog adá sá nak fe l té te lei 
 

a. A jövôbeli kö zön ség her me neu ti kai ko m pe ten ci á ja 
 

 L átt uk, hogy útjának vég én a for dí tás el jut a be -
fog adói megv a ló su lás ig, s el sô fo kon eldönti 
a SZ0 for rás-szö veg hasz nál a tát és je len té sét. 

Meg mondja, mennyi ben fon tosak a le for dít ott ki -
jelen tés be érk e zé sé nek kö rülmé nyei, ame lyek – 
szín há zi kö zönsé g rôl lév én szó – egé szen kü lönle -
ge sek. Itt a szö ve get hal lani kell, és leg f ôképp meg -
ér te ni, hogy mi kész tette a ford í tót épp erre vá lasz -
tásra és ezen „el vá rá si hori zont” (JA USS) fel  té te lezé -
sé re a kö zön ség rés zé rôl. A for dító csak az Én és a 
Má sik össze ve té sé ben kép zel he ti el for dí tás á nak 
töb bé vagy ke vés bé meg fe lelô jel leg ét. Ám ez jócs -
kán függ más té nye zôkt ôl is, ne ve ze tes en egy má -
sik kom pe ten ciá tól. 

 
b. A jövôbeli kö zön ség rit mi kus, pszich o ló gi ai,  

aud i tív kom pe ten ciá ja 
 

 A for rás-szö veg (SZ0) és a szceni kai megv a ló su -
lás (SZ3) kö zöt ti rit mi kai és pro zó di ai meg fe -
lel te tés vagy leg alább át vi tel (transp o si ti on) 

gyak ran a „jó” for dí tás elengedhetetlen is mér ve ként 
sze repel. Va lój á ban a for dí tott üze net form á ját kell 
figye lem be venni, ne ve ze tes en az üze net rés zét alko -
tó tarta mot és rit must. A játszhatóság és a mondha -
tó  ság krit é ri u ma ugyan ak kor ér vé nyes, hi szen így 
el  len ôriz hetj ük a kim on dott és pr ob le mati kus szö -
veg be fo gadás á nak mó dját, ami nt az el tér a megszo -
 kott já ték és a va ló szerû ség nor má já tól. Biz o nyos, 
hogy a szí nész fizi ka i lag képes ki ejte ni és el ját szani 
szö ve gét. Eb bôl köv et ke zik, hogy az egész gyors be -
fog adá sa ro vá sá ra ke rül ni kell az eu fó niá kat, a je lö -
lô ol csó já té kát, a rész le tek sza po rí tá sát. A játsz ható 
és a mond ha tó szö veg igén ye a szé pen besz é lés nor -
májá hoz, a mon dat re to ri ká já nak és a szí nész tisztán 
lég zé si és ar ti kulá ci ós elô adás á nak (l: SHA KES PEARE 
for dí tá sai) könnyed le egysz e rû sí tés é hez vez et het.  
A ren dezés mun ká já ra a „jól mond  ha tó” szö veg álar -
cá ban fel lépô ba nali zá lás ve szé lye le sel ke dik. 

A szö veg hall ha tó és be fo gadh a tó korr e la tív fo -
gal ma szint én a köz ön ség tôl függ, és at tól, mi ként 
ké pes össze mér ni a né zôk re ha tó szöv eg és fikció 
ér zel mi töltetét. Itt is mét megfigyel het jük, hogy a 
kor társ rende zés már nem is me ri el a fóni kus kor -
rek ció, a tisz ta be széd és a tets ze tôs rit mus nor máit. 
Más kri tér i u mok lép nek a mon da ni és hal lani is 
kel le mes, tú lon túl nor ma tív szö veg he lyé be.

5. A fordí tás és ren de zése 
 

a. A meg nyi lat ko zó hely zet vál tá sa  
 

 A z SZ3-ra tör té nô for dí tás, mely már egy tény -
le ges rend e zés be il lesz ke dik, a de ik ti kus rend -
szer nek kösz ön he tô en „rá te le pe dett” a szín -

pa di meg nyi lat ko zó hely zet re. S am int megt e le pe -
dett, a for díto tt szöveg meg sza ba dul hat azok tól a 
fordu la tok tól, me lyek csak sa ját megnyilatkozó kör -
nye zetü k ben ért he tô ek. A dra mat i kus szö veg mind -
ezt már jól isme ri, hi szen foly ton a de i xiss el, a 
szemé lyes név más sal, a csend del ját szik, és a színi 
uta sítá sok ban a visszáj á ra for dít ja a lé nyek és a tár -
gyak le írá sát tür el me sen várva, hogy egy rend e zés 
fel vált sa a szö ve get. 

A dra mati kus szöveg ezen sajá tos sá ga, és a for -
ti o ri szín pa di for dí tása en ge di meg, ho gy a szí nész 
min den fé le akusz tik us, gesz ti kus, mi mik us, 
posztu rá lis esz köz zel ki e gé szítse az el monda n dó 
szö veget. Itt lép já tékba a szín ész ritm i kai be a vatk -
o zá sa a dram a ti kus szö veg be, intonációja, mely egy 
hosszú mo no lóg nál is több rôl árul ko dik, frazí ro -
zá sa, mely ked vé re kur tít ja vagy nyújt ja a tir á dá -
kat, stru k tu rál ja vagy dest ruk tur ál ja a szöve get: 
megannyi geszti kus lehe tô ség, mely a be széd és a 
test kö zöt ti ke rin gést biz to sít ja. 

 
b. A for dít ás mint ren de zés 

 

 K ét gon do lat rend szert kép vi se lô isk o la, a for -
dí tó ké és a rendezôké áll szemben egy mással 
a ford í tás és a ren dez és vi szo nyán ak meg ít é -

lé sé ben. Ug yan az a vi ta, mi nt ami a dra ma ti kus 
szöv eg és a ren de zés é nek kap csol a tá ról zaj lott. 

Az au ton ó mi á ju kat féltékenyen ôr zô fordí tók 
sze mé ben, akik több nyi re min den to váb bi nél kül 
pub li kál ha tón ak tartj ák munká ju kat bár mif é le sa -
já tos rend e zés tôl füg getle nül, a for dí tás nem de ter -
mi nálja szük ség szer û en vagy tel jes egés zé ben a ren -
de zést; sza bad ke zet ad a jö vô beli ren de zôknek. 
DÉP RATS vallja ezt a néz e tet. 

Az el len té tes té zis könnye dén azo no sít ja a fordí -
tá st a ren de zés sel, itt a ford í tás szö ve ge már tar tal -
maz za sa ját ren de zését és irá nyít ja is azt. Így az is 
fel téte lez he tô, hogy a szöv eg, akár eredeti, akár for -
dí tott, már ta r tal maz egy elô-ren de zést. Ez a prob -
 le ma tik us ál lás pont szin te azt suga ll ja, ho gy mind -
ezt figyel em be kell ven ni a ren dez és meg va ló sí tá -
sa kor és a for dí tás el kész í té se kor. DÉPRATS a követ -
ke zô kép pen tomp ít ja ezt a túl éles el len té tet: „Még 
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ha ma ga a fordí tás szán déka elv á lasztha tat lan is a 
szín revi tel szán dé ká tól, akk or is le hets é ges, ho gy 
olyan jel en tôs for dít ás jöj jön lét re, amely bár mi fé -
le konk rét el ôadás ra uta ló ref e ren ci ák on túl elég 
ér zé keny ahh oz, hogy más ren de zé sek is fel hasz -
nál ják” (901). 

 
6. A szó-te st (verbo-kor pusz) el mé le te 

 

 A ge sz tus és a szó szö vet sé gét szó-testn ek ne -
vez zük. Ez nem más, mint a nyelv hez és a kul -
tú rá hoz kö tött (gesz tik us és vo ká lis) rit mus 

és szö veg szab á lyo zása. A se gít sé gé vel tet ten ér he -
tô az a mód, aho gy a for rás-szö veg, majd a for rás-
já ték egy faj ta gesz tik us és rit mik us ki je len tést a szö -
veg re asszoc i ál tat; ez után a cél nyelv ben egye nér té -
kes és al kal mas szó-tes tet kell ke res ni. A dra ma ti -

kus szöv eg for dí tá sa kor el en gedh e tet len, hogy vi -
zu á lis és geszti kus képet al koss unk a for rás nyelv 
és -kul tú ra szó-tes tér ôl, hogy a cél-nyelv és -kul -
tú ra szó-tes tébôl ki in dul va meg kí sér el jük al kal ma -
zás át. Gyak ran fel hív tuk a figyel met, mennyi re fon -
tos a szín ész játé kán és a ren de zé sen ke resz tül le -
ír ni a for rás nyelvben meg je le nô tes tet és gesz tust, 
hely re ál líta ni „fizi kai va ló ját”. A for rás nyelvbôl és 
-kul túr á ból jött szó-test nek sz em be kell ta láln ia ma -
gát a for dí tás korá nak nyel vé bôl és kul tú rá jából 
szár ma zóval: eb bôl áll a for dí tás. 
 
(Patrice Pavis: Dictionnaire du théâtre, Dunod, 
1996.) 
 

 
Fordította: Jákfalvi Magdolna

34


