
Be ve zetés 

„Nem sze re tem, ha azt mond ják, so ha sem mit 
nem leszek kép es meg ér te ni más ok ból, ahogy 
ôk sem be lô lem. Erô sen el len szen vesnek ér -
zem, ahogy a külö nb sé ge ket át hi dal ha tatlan  ná 
teszik. Sem mit sem érthe tek a nôk bôl csak 
azért, mert fér fi va gyok, vagy az af ri kaiak  ból, 
me rt eu ró pai va gyok? Ez tel je sen az ôrü let be 
ker get, a szó val ó di ér tel méb en. Ha tény leg így 
kel le ne gon dol kod nom, akk or kép te len len nék 
to vább él ni. A lé te zé sem egész ér tel me a  
for dí tás leh e tô sé géb en rejlik. Ta lán mert  
ez a mun kám.” 

(Pan do ra sze len cé je. 11. sz. 10. o.) 
 
i tez fenti sza vai ajá n lás ként szol gá lhat ná nak eh hez 
a szö veg gyûj te mény hez, mert igen csak össz hang -
ban álln ak e könyv lát ké pével és az inte r kul tu rá -
lis ról al kot ott fel fo gás á val.  

Vi tez az eu ró pai hu ma nizm us rom lat lan ha gyo -
má nyá nak volt a része. A to le rancia ol yan minô sé -
gét, az el me olyan szé les látó kö rû sé gét tes tes í tet te 
meg, amely ma nap ság már ritka és gya nús. Mû -
vészként nem vett tu do mást ar ról, hogy az intel -
 lek tu ál is szín ház él vo na láb an tartj ák szá mon. Mind -
azo nál tal el mé leti me g lá tá sai (ame lyek re az itt kö -
vet ke zô, a for dí tás ról szóló szö veg csak egy pél dát 
szol gál tat a sok kö zül) fe lbe csülhe tet len ér té kkel 
bírn ak a mai zav a ros idôkben, ami kor a ré gi tár sa -
dal mi bi zo nyoss á go kat fel vál tot ta az új de ma gó g i -
ák ra jel lem zô ci niz mus és szkep ti ciz mus. Na gyon 
óva to san ke ll bán ni az eleg án san „csodás meg ol dá -
sok kal”, hi szen a diszn ók akár szmo kin got is ölt -
het nek, s úgy me het nek meg hall gatni az Öröm -
 ódát… 

Vi tez so ha sem lett hû tlen a humanista gond ol -
ko dásm ód hoz és az univ er zá lisra tö rô fel fo gás hoz: 
„az em be ri ség összes szö ve ge egyetlen ha talm as szö -
ve get al kot, ame lyet vég te le nül kü lön bö zô nyel -

veken ír tak”. A ford í tást a kul tu rál is és mû vé szi te -
vé kenység leg mag a sabb fo ká ra emel te, és egy tra -
gi  kus di lemma tár gyává te t te: le he tet len ség for dí -
tani, de tûr he tet len do log nem fordí ta ni. Vi tez pe -
dig sz ün te le nül for dít ott: szö ve ge ket ép púgy, mint 
dra mati kus hely ze te ket és színé szi gesz tuso kat. Szá -
mára a rende zés a nyil ván va ló do l gok ho má lyos sá 
té te lét je len tet te, nem pe dig a ho má lyos dol gok 
nyil ván va ló vá té te lét; munká i ban így a szöve gek 
enig mái megôrzésre, eset leg ki bil len tésre, de mi n -
den bi zonnyal át hel ye zés re kerültek. 

Leg fô képpen azon ban nem a kü lö nös dol gok 
ér de kel ték, han em ma ga a kü lö nös ség – az a mûvészi 
fo lya mat, ame lyet az orosz for ma list ák ta lál tak ki, 
jóval a brech ti Verf rem dungs ef fekt elôtt. Vi tez olyas -
va la kin ek lát ta a for dí tót és a ren de zôt egya ránt, 
aki a tör tén e ti séggel szem be ke rül ve dön té sek et hoz, 
és meg te remti a je lek hi e rar chiá ját.  

 
Ge org es Ba nu: A be szél ge tés be ve ze tés e kép pen két 

kér dést sze retnék fel ten ni: mily en alapon vá lasz tot ta ki 
azo kat a szö veg e ket, am e lye ket ed dig le for dí tott, és mi 
az alap ve tô kü lönbs ég Ön szá mára egy re gény, egy vers 
és egy dr a ma ti kus szö veg for dí tása kö zött? 

 
An to i ne Vi tez: Fi a tal on kezd tem for dí ta ni. 

Mun  ka nélkü li vol tam, kel lett va la mit csi nál nom, 
és csak két do logh oz ér tet tem: a színj át szás hoz és 
a for dí tásh oz (mivel tu d tam nyel vek et). Így min -
den fé le szö ve get for dí tot tam, függetlenül at tól, hogy 
mik azok. Em lék szem egy cik kso roza t ra a Le Com -
mer ce So vi ét i que (Sz ov jet ke res ke del em) címû kri -
ti kai lap ban. Az pél dául le he tôs é get ter em tett szá -
mom ra, hogy meg ism er jem a Szov jet unió son ka -
 sze le te lô gé pe it. Mi vel meg kel lett él nem va la hogy, 
min den fé lét for dí tot tam, ami csak az utam ba ker -
ült. Ezek vol tak a sok ke mény mun káv al te li ina -
sé vek. Ám a leg el sô szö veg, amely et életemben le -
for dí tott am, egy Höld er lin-vers volt. Tiz en hét éves 
vol tam, még gim na zista. Az el sô sor, „Täglich geh’ 



ich he ra us und such’ ein Anderes im mer”*, le nyû -
gö zô nek és l efor dít hata t lan nak tûnt szá momra. E 
köl te mény ben a sza vak nem kö ve tik a né met mon -
dat tan ál ta lán os sza bá lya it. For dí tott am már la tin -
ból, gö rög bôl és ném et bôl, de ez volt az elsô al ka -
lom, hogy szem be sül tem a for dí tás való di prob lé -
máj á val. A ta ná ra im so ha nem tu da to sí tot ták ben -
nem ezt a ha tást, ezt a szint akt i kai tö rést. Ôk ezt „a 
költôk en ged élyén ek” ne vez ték, ez ál tal pedig meg -
foj tot ták a köl té szet és az írás je len ség é nek fon tos -
sá gát. Az iga zat meg vall va, a ném et nyelv et ta lán 
le he tet len ség fran ci á ra for dí ta ni, mert a szem an ti -
kai me zô ket nem le het egy másra er ô sza kolni, ám 
ez nem vo nat ko zik egy az egyben az oro sz ra is. Épp 
az a gon do lat iz gat ott ti zen hét éves ko rom ban, hogy 
le he tet len ség for dí tani, de ugy an ak kor tûrh e tet len 
do log nem for dít a ni.  

Ké sôbb so ká ig csak nem iro dalmi, techn i kai szö -
ve ge ket ford í tot tam. Még a Don Pa i sib le (Sze líd 
uras ág) is, amely fo r dí tó ként meg hoz ta szá mom ra 
a hír ne vet, megrendelésre ké szült. Az óta le for dí -
tot tam Cse hov tól az Iva no vot, egy te l jes kö te tet Gor -
kij dram a ti kus szö ve ge i bôl az Ar che k iad ás szá má -
ra, Bulg a kov tól a Me ne kü lést és sok mind en mást. 
Majd el kezd tem kor társ gö rög kö l té sze tet for dít a -
ni, amit a csodálat, a gyö nyö rû ség és az a vágy, az 
a félre ért he tet len vágy mo ti vált, hogy ezt te gyem. 
Lé nye géb en Yan nis Ritsos köl té sze tére ko n cent rál -
tam, aki nek a mun ká it né hány gö rög ba rá tom nak 
kö szön hetô en is mer tem meg 1967-ben, az ez re -
des ek puccsá nak évé ben. Nag yon me gin dít ott ez a 
tal ál ko zás, ké sôbb pedig a szem élyes kap cso latf el -
vé tel a köl tôv el, és na gyon sz e ret tem vol na le for -
dí tani a vers e it.  

Ami a má so dik kérd ést il le ti, igen nagy kü lönb -
ség van a re gé nyek, a köl tem é nyek és a szín da ra -
bok fordí tá sa köz ött, de nem hi szem, hogy ez a kü -
lönb ség el mé le ti, sok kal in kább a hasz ná latb an ke -
re sendô. A for dí tás akt u sá nak ter mé szete, vé lem é -
nyem sze rint, min dig vál toz at lan. Ha va laki a 
na  pi la pok vagy a tudósító iro dák köz le mé nye in ek 
ba ná lis nyel vét kí ván ja le for dí ta ni, csak egyetlen 
al ap ve tô ne héz ség be üt közik – olyan szem an ti kai 
me zôk be, ame lyek nem es nek egy be. Egy re gény, 
még ha kö zép szerû is, ne heze bb eset, még pe dig a 
szin tak szis és a sti lisz ti ka mia tt. Mind azon ál tal (és 
most gyors an re kesszük ki Joyce, Pro ust és Faulkner 

mû ve it) a re gény nyelve ál ta lá ban vé ve át tet szôbb, 
mint a köl té sze té. A köl té szet egy nyelv szó ját é ka: 
ma ga a nyelv, an nak tel jes sû rû ségé ben. A köl té -
szet for dí tá sának ne héz sé gei rend kí vü liek. Höl der -
lin pél dá ját már em lí tet tem, de em lí ten ék még 
egyet, amely szá momra örök ta lány ma rad, ugyan -
ak kor vi szont örök gyönyörûség is, ez pe dig Pasz -
ter nak egyik kö ny vé nek a cí me: Ctcnhf vfz 
;bpym. 

Ezt úgy for dít ják, hogy Élet nô vé rem. Ám ez nem 
csak azt je lenti, hogy „az élet nô vé rem”, ha nem úgy 
is ér tel mez he tô, hogy „a nô vé rem az élet” va gy „az 
élet az én nô vé rem”, és így to vább. Az or osz nyelv 
min dez e ket a je len té se ket magá ban fogl al ja, a fran -
ci áb an vi szont kény te len ek va gyunk vá lasz ta ni kö -
zött ük. Lehe tet len ség le ford í ta ni, de meg kell ten -
ni, s épp ezt a le he tet len sé get sz e re tem. Kép te len 
rá az em ber, de köt e les sé ge, ho gy meg pró bál ja. Meg 
kell jel en nünk a vi lág íté lô széke el ôtt és for dí ta -
nunk kell. Majd hogy nem po li tik ai és mo rális kö -
te les ség azt ére z ni, hogy az iro da lom for dít á sá nak 
szüks é gé hez va gyunk lán col va.  

 
Alain Gi ra ult: Az zal a cé l lal, hogy me gis merje 

ôket a nagy köz ön ség? 
 
AV: Va jon az ért dolg o zom a szín ház ban, hogy 

megismertessem a köz ön sé get bizo nyos mû vekkel, 
vagy azért, mert mélyen érzem a mû vek „fo r dí tá -
sán ak” kötelességét? Ha ezt kel lô kép pen tár sas ági 
mo dor ban pró bá lom meg fo gal maz ni, azt mon dom, 
kéts ég kí vül azért, mert azt aka rom, ame lyi ket sze -
ret ném, hogy szé les kör ben is mer jék. De tény leg 
ez az igaz ság? Nem egy sze rû en azért, mert ezt aka -
rom csi nál ni? Nem is tu dom. Bor zasz tó an sz en ve -
dek at tól a gon do lat tól, hogy va la ki le for dí tatl a nul 
hagy hat val a mit egy szö vegb en, mi köz ben per sze 
tu dom, hogy fran ci á ul so ha sem fogunk meg fele lô 
fordí tást tal ál ni arra, hogy Ctcnhf vfz ;bpym. 
Ug yan ez el mond ha tó arr ól, hogy Ver ra la mo r te e 
av ra i tu oi oc chi („Tán el jô a ha lál, s bí r ja szem e i -
det” vagy „A ha lál el jön, s bír ja szem e i det”). Soh a -
sem fog juk tud ni le for dí tani en nek a mon dat nak a 
ha n glej té sét. Ha ola szul idézz ük, ak kor a hang lej -
tés egy sze rû és nyilv án va ló. Fran ci á ul e je len tés egy 
ré sze el tû nik. Ez a „for dít ha tat lan ság” olyan ta lány, 
amely re vá la szoln unk kell. Má sok nyel ve olyan, 
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mint a szf inx. Sok év vel ez elôtt for dí tó ként úgy él -
tem meg ezt a mun kát, ame lyet azért vég ez tem, 
mert ál lás tal an szí nész vol tam, mint áru lást az zal 
az éle t tel szem ben, ame lyet tény le ge sen él ni sze ret -
tem vol na. Ez ad dig a pilla na tig tar tott, míg rá jöt -
tem, hogy egy és ugyan az on do log ról van szó. Igen, 
ugyan ar ról a dolo g ról: az emberiség összes szö vege 
egyet len ha tal mas szöv e get al kot, amel yet vég te le -
nül kü lön bö zô nyel ve ken ír tak, és mind egy ik 
hozzá nk tar to zik, mind egyi ket le kell for díta nunk.  

 
Fran ç o is Rey: A ford í tók tól el té rô en azok az embe -

 rek, akik nem is me rik a szö ve get er e de ti ben, úgy ol vas -
sák an nak for dítá sát, mint ha fran cia szöveg vol na. A 
Bib lia pél dá ul a maga te l jes sé gé ben lé te zik mind en 
egyes ember számá ra, aki nek a nyel vé re le ford í tot ták. 
E szö veg ki sajá tí tá sa már egé szé ben meg tört ént. 

 
AV: Van nak ki vé tel nek számító szö ve gek, avagy 

olya nok, ame lyek ben a koc ká zat tiszt án speku la -
tív ter més ze tû vagy va la mi kép pen tu dom á nyos. Az -
tán lét ez nek olyan szö ve gek is, ame lyek ha tal mas 
po li ti kai koc ká zat tal vise lô sek. A Bib lia bi zo nyára 
eb ben a vo natk o zás ban le het példa, hi szen min den 
for dí tása po le mik us jelle gû. A for dít ást, a szính áz -
hoz ha sonl ó an, nem leh et el szi ge tel ten szem lél ni. 
Mindig a pol i ti kai erô tér ben he lyezk e dik el, az az 
po liti kai és mo rál is koc ká zat tár gya. Ha a szín ház 
szá mára al ko tunk da r abo kat, akk or az egy sze rû en 
nem leh et puszt án az ide a liz mus ál tal mo ti vált te -
vé keny ség. Pél dá ul, ha ma csi ná lunk szín há zat 
Chaillot-ban, ak kor az túl mu tat egy sor olyan pro -
duk ció létr e ho zá sán, ame lyek kö zül né hány jó, né -
hány ke vésbé si keres, de min degyik el szi get e lô dik 
a töb bi tôl. Nem, ez nem így van – harc van. Ki mel -
 lett is állunk? Mi mell ett is ál lunk? 

 
FR: Megd öb bent az a tény, hogy a ném e tek nek pél -

dá ul si ke rült ki sa ját í ta ni Sha kes pe a re-t a Schleg el és a 
Ti eck ál tal ké szí tett fordítások köz e gén ker esz tül, ellen -
 ben Fran cia or szág ban ri t kán ér he tô el az ide gen szö -
ve gek ilyesf aj ta „te r mé sze tes sé té te le”. Mi le het az oka, 
hogy a fran ciák min dig új ra for dít ják azokat a szöv e -
ge ket, ame lyeket egy szer már le for dí tot tak? 

 
AV: A Schl e gel-fé le szö veg vál to zat ok na gyon so -

ká ig ko rlát lan ural mat él vez tek, de ma már azt lát -
hat juk, ho gy el uta sítj ák ôket, és a né metek el kez -
dik új ra for dí ta ni Sha kes pe are-t. S ép pen ez jel lem -
zi a fo r dí tást: az a té ny, hogy fol ya ma tosan új ra ne -
ki kell kez de ni. Úgy ér zem, ez ma gá nak a 

mû    vé szetnek, a vég te len vá l to za tos sá got kép vi se lô 
szín  ház mû vé szetn ek a ké pét is mu tat ja. Min dent 
új ra és új ra el kell játs za ni, fog ni kell min dent és 
új ra for dí tani. 

 
GB: Ha va la ki egy fo r dí tás ban létezô szö ve get ál -

lít szín padra, akkor több sza bad ságot en ged meg ma -
gá nak, mint ha az ere de ti szöve g gel dol goz na? S mi jön 
létre ab ból, ha vala ki egy nagy sze rû for dí tást visz szín -
padra? Go et he, Ner val, eset leg Go et he-Ner val? 

 
AV: Ne héz er re ál talá nos ság ban vá lasz ol ni. Ha 

a for dí tás k ivá ló, ak kor az ere de ti és an nak for dí -
tá sa is szín padra ke rül. Ez esetb en a for dí tás is az 
elô adás tár gyá vá vál ik. Ami a Fa ust-Nerv alt il le ti, 
az én mun kám fig ye lem be vette a fran cia ro man ti -
ka Go et hé rôl al ko tott néz e te it. Igaz, hogy Ne r val -
lal szem ben olyan sza bad ságot en gedt em meg ma -
gam nak, amit Go et hé vel szem ben so ha sem tet tem 
vol na. Ám min dez azért tör tént, hogy köze lebb ke -
rüljü nk az ere deti szö veg hez, és pon to sab ban 
játsszuk el azt, amit a költô el képz elt. Van ugyan -
is néh ány ba ná lis fél re ért és Ner val for dít á sá ban. 

 
GB: Va la mik or egyet ér tés volt a for dí tó és a sz er -

zô kö zött, de ma úgy tû nik, a for dí tó a ren dez ô nek dol -
go zik egy elô adás sal a fe jéb en. To váb bá na gyobb 
szerénység ér zé kelhe tô a for dí tó rés zé rôl, aki egyre in -
kább kéz mû ves sé vá lik, a fel ada ta ped ig a hasz nos ság 
szem pont ját kö ve ti. A for dító töb bé már nem az a nagy 
író, aki a ve le egyenr an gú tár sa it for dítja: Schle gel Sha -
kespe a re-t, Ba u de la i re Poe-t, Ner val Go et hét. 

 
AV: Egy nagy sz e rû ford í tás, mi vel igaz án iro -

dal mi alko tás ról van szó, már ma gá ban hord ja sa -
ját mise en scène-jét. Ideá lis eset ben a fordításnak 
ural ni kell a mi se en scè ne-t, és nem szabad, hogy 
ez for dít va tör tén jen. 

 
FR: Ami kor Ner val for dí tá sán dol goz ott, ak kor is 

a né met szö veg ma radt a fô von at ko zási pont? 
 
AV: Per sze, mivel Ne r val for dí tá sa te le van hi -

bák kal. Kö te les sé gem volt megv izs gál ni a né met 
szö ve get, hogy megtudjam, mit is mon dan ak va ló -
já ban a sze rep lôk, s mely cse le ke de te ket kell a szín -
pa don rep re zen tál ni. De ha tör té ne tes en va la ki egy 
ál ta lam is el is mert, nagy szerû for dítá st kí nált vo l -
na fel szá mom ra, akkor csak az zal fog lalk oz tam 
vol na, s hagy tam vol na az ered e tit. Ak kor ne kem 
a ford í tás lett vol na az ere de ti. 
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GB: Mi le het egy nagyszerû for dí tás alap ja? Az 
egyen ran gú ság vagy a vis zony lagos iz o mor fizm us, 
amire a ford í tók hi vat koz nak? Eset leg a szab ad ság, 
amit csak a nagy írók és köl tôk en ged nek meg magu k -
nak a szö veg gel szem ben? 

 
AV: Jó for dít á sok a szláv or szágo k ban kés zül -

nek, mert ott a köl tôk fordítanak. Pasz ter nak Ham -
let-ford í tá sa nem iga zán „hû” az eredetihez, de re -
mek mû. Nem át tetszô fordítás, ha nem a Ham let 
Paszt er nak-fé le mi se en scène-je. Ez a Ham let egy 
biz o nyos tör tén el mi pil la nat ban kel et ke zett orosz 
köl tôi mû Pasz ter nak tol lá ból. Ha Pasz ter nak fél -
re for dít egy részt, ak kor ez a for dít ás a szö vegh ez 
tarto zik, akk or ez ma ga a szö veg. Én pe dig nem 
avat  koz hat ok be le a szö veg szö ve té be. Moszk vá -
ban a Tar tuf fe-öt ren dezt em Lo zsinsz kij for dí tá sá -
ban, amely iga zán cso dá latra mél tó, mert si ke re sen 
old meg ir tóz a to san ne héz tex tu á lis prob lé mák at. 
Eb ben a for dí tás ban él a vágy, hogy mind az olva -
sók nak, mind pe dig a hall gat ók nak je lezze, hogy a 
szö veg és a sze rep lôk a múlt hoz tar toz nak, a stílus 
pedig egy igen csak vid é ki csa lád ra jel lem zô élet -
mó dot idéz fel. Ez teh át Lo zsinsz kij elô adá sa. Mi -
közben a Tar tuf fe-elôadásomat ját szot ták Moszk -
váb an, Ljub i mov is szín padra ál líto t ta a da ra bot, 
de ô egy má sik, szint én ki váló fo r dí tást hasz nált, 
amely na gyon kü lön bö zô volt, és sok kal ink ább 
mo dern. Ez per sze nem pusz ta vé letle n ség bôl tör -
tént, hi szen Ljub i mov a po lit i kai áll ás fog lal ás szük -
sé gét érez te. Loz sinsz kij mi se en scène-je tá vol sá got 
és tört é nel mi mély sé get ké pvi selt, a Do nsz ko jéb an 
vi szont több volt a rappr o che ment (kö ze lí tés), és je -
lezte a hely zet azo nos sá gát. A mi se en scène ha tá sa 
már ma gáb an a for dí tás ban ér zé kel he tô. S le szö ge -
zem, egyik fo r dí tás sem úgy ké szült, hogy egy meg -
ha tá ro zott pro duk ció lett vo l na a fordítók fe jéb en. 

Az ér de kel iga zán, ami nem for dít ható le, ami 
nem en gedi, hogy is mer ôs for mák ra re du kálj ák. 
Semmi sem bo sszant föl annyi ra, mint az az utó pia, 
amely nek el kép zel é se szer int csak annyi a fel adat, 
hogy szín tár su lato k kal egy ütt mû ködô ír ó kat kell 
sze rez ni, s ez majd el ve zet a jó, a sz í nház szük ség -
let e it k iel é gí tô sz ö ve gek elô ad á sá hoz. Ez persze 
meg  va ló sít ha tó. Ez a fo lya mat még új mû vek kel is 
szol gál  hat, de nem ez a lé nyeg. Az az imp li cit bi zal -
mat lanság bosszant eb ben az el kép ze lés ben, am e -
lyet a nem kisebbíthetô sze re pû költ ôrôl el árul. Szá -
mom ra épp a köl tô nem ki seb bíth e tô szerepe a fon -
tos. Cla udel mun kái nem ad ha tók elô a meg írá suk 
ide jén lé te zett tech nik ák alapj án, mert jó val meg e -

lôzték ko ruk elô adá si tech nik á it. Ugya nez vo nat ko -
zik Csehov mun ká i ra is. Nem igaz án tud ták ôket 
szín pad ra áll í ta ni ad dig, míg a rende zô Szta nyisz -
lavsz kijt el nem bûv öl ték, és nem ha táro zott úgy, 
hogy elô ad ja ôket. Nagy tisz te let tel vi sel te tek az írás 
és a költôi ma gány iránt. Nem mon dom, hogy a köl -
tô nek kap cso la tot kell tar ta ni a vi lág gal, de azt sem, 
hogy nem kell; csak azt tud om, hogy ami kor ír, 
egye dül van: írás köz ben mag á nyo san. 

 
AG: Pon tos í ta ni tu d ná, hogy mit ért a ford í tás mint 

mi se en scène me ta forá ján? 
 
AV: Ez na gyon egy sze rû. Ar ra a meg font o lás ra 

vo nat ko zik, hogy mind annyi unk hoz hozz á tar tozik 
mind az, amit va laha ír tak, és ezt a sz í nház ban fo lya -
 ma tosan elô is kell ad ni. Én ezt kö tel es ség nek tar -
tom. A mû alk o tá sok olyan tal á nyok, ame lyekre ál -
landó an meg kell pró bálnu nk vá laszt ta lál ni. Ez még 
ab ban az eset ben is igaz, ha úgy tûnik, va la mely szín -
há zi re mek mû hosszú idô óta mind en olyan kér dés -
re vá lasz ol, amel yet fel tet tek neki. Az em ber ek meg -
ör eg sze nek és meg hal nak, sôt ami a leg fôbb, a kö -
zön ség vál to zik. Hány éve sek azok, akik lát ták a 
Hom burg her ce gét? Ki lát ta Gé rard Phi lippe-et? 

Sze ret nék vála szol ni ar ra az ál lan dó és bu ta kö -
vet e lés re (vagy a pusz ta jó zan ész refl e xi ó jára), mi -
sze rint a mû vek et úgy kell elô ad ni, aho gy azok meg 
let tek ír va. Ez per sze semmit sem je lent, ha azál tal 
ér tel mez zük, hogy „a köl tem é nye ket úgy kell le for -
dí ta ni, ah ogy azok meg let tek írva”. Brecht fi no man 
vá lasz olt az Ameri ka-el len es te vék eny sé gek et vizs -
gá ló bi zottsá g nak, am i kor meg kérd ez ték tô le, hogy 
tény leg ezt vagy azt mond ta-e: „Ezt nem mond tam. 
Én egy ver set ír tam né me tül.” Ho gyan írt Mo liè re? 
Mit jele n te nek Mo liè re mû vei? Nem tu dom. A tárgy 
örö k re megoldatlan marad, a szö veg nyoma vi szont 
meg mar ad, és fo lya ma to san le kell ford í ta nunk. 

A köl té szet for dítá sa olyan mû ve let, am ely se nem 
szó sze rin ti, se nem át tet szô. A Le Com mer ce so vié -
 tique le het, hogy il yen, de Pasz tern ak ho má lyos. Vég 
nél kül le het da r abo kat szín padra vin ni, aho gy vég 
nél kül le het for dí tani is. S épp azért, mi vel leh e tet -
len ford í ta ni, ál lít om: egy da rab elô adá sa for dí tás. 
Nem leh et, de meg kell prób ál ni. Van az em be ri szív -
ben egy olyan ösz tön zés, ame ly ar ra kényszerít, hogy 
for díts unk és al kos sunk a szín ház szá má ra.  

 
AG: Ki tud ná fejte ni azt a meg fo gal ma zá sát, mi -

sze rint a szín ház „az a hely, ah o vá egy nép a sa ját nyel -
vét hall a ni jár”? 
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AV: Példa le het er re a Cseh Nem ze ti Szín ház 
bér le ti elô fi ze té sek útján tör ténô lét rej öt te az Oszt -
rák-Magyar Mo nar chia eln é me te sít ett Prá gá jáb an, 
ami nyílt po li ti kai dek la rác ió volt. Azt hi szem, Fran -
cia or szágban, ahol a fr an cia nyelv ú jjá te rem tés é -
nek prob lém á ja nem lé te zik, a szín ház ál tal á nos -
ságb an a tan ács ko zás és a mun ka hely színe, ahol a 
tár sad a lom meg vizs gál hatja sa ját nyel vét és tet te it. 
A szín pad a nem zet nyel vé nek és tet te i nek a la bo -
ra tór i u ma. A társ a da lom többé-ke vésbé tisz tán lát -
ja, hogy ezek ben a szín háznak ne ve zett épüle tek -
ben az em be rek ho sszú órá kon ke resz tül dol goz -
nak azért, hogy meg emel jék, megtisztítsák és át -
alakít sák a minden na pi élet csele k vé se it és 
hang   vé te lét, vala mint meg is kérd ô je lez zék, vál ság -
pont ra is jut tas sák azo kat. Ezért a mû vé szi szín ház 
– s itt a „mû vé szi” a fon to sabb ki fe jez és – kri ti kus 
po zí ci ót fog lal el az zal a já tékst í lus sal szem ben, 
amely a te le víz i ós drá mák ban lát ható, s amely egy -
sze rûen cs ak rep ro duká l ni, né psze rû sít e ni és vissza -
tük röz ni pró bál ja a nem zet egés zé nek sa ját képét, 
ame lyet az könnye dén fel is is mer. Mi n dig szá mot -
te vô po li tikai je lent ô sé ge volt – és min dig az is lesz 
– annak, ha a meg szoko tt nak és nor má lis nak vélt 
cse lek e de tek el len ke zô jét tett ék vagy azok tól va la -
mi el térô do l got tet tek, ha meg tiszt í tot ták a tes ti 
vagy vo ká lis vi sel ke dést, ha rö vi den (ah ogy a fu tu -
ris ták kif e jez ték) po fon ütöt ték a köz íz lé st. Ha a 
szín ház csak ugyan a tár sa da lom tett e i nek és sza -
vai  nak a la bo rat ó ri u ma, akkor egyará nt ôri zô je a 
ki fe jez és ré gi form á i nak és ell en sé ge a ha gyo má -
nyok nak. 

 
GB: A De Cha il lot à Cha ill ot cí mû írás ban szól 

ar ról, hogy a mo zi filmek sz ink ro niz á lá sá ban szer zett 
ta pasz ta la tai mi lyen fon tos sze re pet töl töt tek be a fo r -
dí tói munká ban. 

 
AV: En ged jen meg egy ki tér ôt, mi e lôtt a lé nyegre 

té rek. Ami kor ezt csi nált am, hogy meg tud jak él ni, 
ak kor a mu n ka nagy on bol dog tal an ná tett. Majd 
rájö t tem, ho gy a fog lalk o zá somnak, a szí nész ként 
va ló létezésemnek, a szí nés zé let ván dor ló ter mé sze -
té nek a ré sze, s eb ben ma sok kal erô seb ben hi szek, 
mint va laha. A szink ro nizá lás is szín ház, a szó je -
lent é sé nek leg tá gabb ért el mé ben. Olyan mun ka, 
amely kap csola t ban áll a sar la tán, a Pont Neuf te te -
jén gyógy ír ral ku fár ko dó em ber munk á já val. Meg -
ta nul tam, hogy ne szé gyen kez zek emi att töb bé. 

A szink rons zak má ban ta lálko z tam Ric hard 
Heinz-cel, egy na gyon te het sé ges em berr el. Ami a 

szinkr on ban ér de kes, az a kü lön bö zô más sal hang -
zók nak a hang sor ban e lfo g lalt he lye. A szabá ly sze -
rint, ahol az ere de tib en la bi á lis vagy den tá lis hang 
van, ott a fran ci á ban is la bi á lis nak vagy den tá lis -
nak kell len nie, hogy a szink ron i zált fi lm né zô je át -
élhe s se a meg fe le lés érz é sét. Ezért pél dá ul ad dig is 
el lehet men ni, hogy a „[fiú] meg halt” [he is de ad] 
ki fe jez ést úgy ford ít juk: il est dé cé dé. Ami vi szont 
job ban szá mít a szinkr on ban, mint a má s sal hang -
zók meg fe le lé se, az a fo r dí tás – nem szó sze rint, 
ha nem az ér te lem moz gá sá ban. He inz nem hab o -
zik me gvál tozta t ni a szö veg et, hogy a be széd moz -
gá sá hoz, va g yis a geszt us hoz iga zít sa.  

Min dez az au ten ti ci tás b eny o má sát kel tô, el e -
ven ered ménnyel szol gál, amelyb en ugyan, ha kö -
ze lebb rôl vizs gál juk, fel fede z he tô, hogy a hang -
képzés nem ill esz ke dik. Ez vez e tett rá ar ra, hogy 
ami a fo r dí tás, az elô adás és min den idô ben tört é -
nô do log je lens é ge eset é ben szá mít, az a je lek hi e -
rar chi á ja. Min dig na gyon aggá lyo san ke zel em a szó 
sze rinti je len tést, ugy an ak kor fo lya ma to san szük -
sé ges fel ten ni ma gam nak Szta nyisz lavszk ij „má -
gikus ha” kérd é sét: mit mond tam vol na, mit csi -
nált am vol na, ha… Most a szín há zi di a lóg u sok, a 
gyors di a ló gu sok for dí tó járól be szé lek.  

Ren de zô ként min dig a je lek em lí tett hi e rarc hi -
á ján dol go zom. Olyan ez, mint a bû vészt rükk: egy 
techn i kai hat ás vagy egy já ték le he tô vé te szi, ho gy 
a kö zön ség fi gyel mét más hol el ter el jék.  

Ami a for dít ás anyagát il le ti, azok ról a prob lé -
mák ról sze ret nék be szél ni, am e lyek kel Cso lo hov 
darabjánál ke rül tem sz em be, am i kor bi zo nyos sze -
rep lôk di a lektu st vagy fél-dial ek tust haszn ál nak a 
Don Pa i sible-ben. 

Az 1914-es háb o rú lö vé szár ka i ban küz dô ko zá -
kok ról van szó. Cso lo hov di a lek ti kus je l le get köl -
csö nöz a szö veg nek azál tal, hogy a meg szok ott 
orosz ki fe je zé sek he lyett bi zo nyos ko zák sza va kat 
használ, ame lyek azon ban az or osz ol va sók több -
sé gé nek is me rôsek. Ho gyan for dít suk le eze ket? 
Ha son ló esetb en a for dí tók több sé ge ha tal mas 
munka árán szó ról szó ra, mon datr ól monda t ra, ki -
fe je zés rôl ki fe je zésre pró bál ja meg át vin ni a dia lek -
tust egyik nyelv bôl a má sikba. A ko zá kok így fran -
ci á ul be szél nek, le galább olyannyi ra jel zett di a ló -
gus ban, mint az orosz szö vegben, vi dé ki es és a lö -
vé szár kok ból köl csönz ött szav ak kal. Le gel ô ször én 
is ezt tettem, majd min det ki húz tam, és a ko zá kok 
szö ve gét ren des franc i á ra for dí tot tam, am ely nem 
bír túl sok konn o tá ci óval, a le xi kál is ha tást vi szont 
szint ak tik a i val he lyet tesí tet tem. Va la mi fé le csa vart 
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pró bál tam te rem te ni a mon dat ban, olyan ol va sá si 
ne hé zsé get, amely le he tôvé tet te, hogy a Don Pa isible 
olv a só ja jel zést kap jon a kü lönb ség rôl akö zött, amit 
a szereplô mond, és amit egy mû velt, Moszk vá ból 
szá rma zó orosz mon da na. Van kü lönb ség, de nem 
muta tok rá, nem hatá ro zom meg, egy sze rûen cs ak 
jel zem. Ha ug yan is úgy dön tök, hogy a koz á ko kat 
chti mi vagy Mar se il le-i di a lek tus ban be szél te tem, 
ak kor az ol va só kép ze le té ben egy chti mi vagy Mar -
sei l le-i po l gár fog meg je len ni. Ha ehe lyett csak 
annyit köz lök, hogy az il le tô nem „stan dard fran -
cia” nyel vet be szél, ak kor az olva só a ma ga mód -
ján tud ja el kép zel ni a ko zá ko kat; csupán nem tud -
ja, hog yan be szél. Ám nem va gyok ab ban a he ly zet -
ben, hogy ezt a tu do más á ra hoz zam. Itt in kább az 
al á for dítás [un dert rans la ti on], mint sem a fö lé for -
dí tás [ov ert ransl a ti on] mû köd ik. Le gyen szó for dí -
tásb e li vagy szín házi mi se en scène-rôl, ré szem rôl a 
mun ka ugya naz: a jelek hier ar chi á ját érin  tô dön -
tés ho zat al mû vés ze te. 

 
AG: Jelzi va la mik ép pen az olvasónak, hogy for -

dítást ol vas? 
 
AV: Pon to san. El végre nem egy fran cia nyel vû 

költ ôi mû vet alk o tok. 
 
FR: Ez fel veti azt a prob lé mát, hogy mi kép pen for -

dít suk le a kü lönbsé get fran ci á ra. Lé tez ik egy tár sa -
dalmi hi e rar chia a nyelv ben, ami azt je lenti, hogy az 
el fo ga dott fran cia nyel vi nor má tól való min den el té rést 
rossz fran ci a ságnak ér zünk.  

 
AV: Nem be szél he tünk a for dí tásr ól ál tal á nos -

ságb an, vagy is anélk ül, hogy meg mond a nánk, me -
lyik a ford í tás ra ke rülô er e de ti ny elv és me lyik a 
for dí tás nyel ve. Nem for díth a tunk ugya núgy pél -
dá ul né met rôl olasz ra, mint né metr ôl fran ci ára. A 
fran cia nyelv nek sik e rült el fele j te nie sa ját di a lek ti -
kus vál to za tait, sôt azt hi n nie, hogy töb bé nem is 
lé tez nek, ami per sze messze nem igaz. Az ola sz vi -
szont tu dat á ban van sa ját sok fé lesé gé nek, még ha 
létezik is a stand ard olasz nyelv. Az tán lé te zik még 
a „na gyobb” és „ki sebb” nyelv ek probl é má ja. 
Meggyô zôd é sem, hogy nem ugya núgy ford í tunk 
egy ki sebb nyelv be (vagy nyelv bôl), mint egy na -
gyobb nyelv be (vagy épp ab ból). Ezek po liti kai 
tény e zôk. A for dí tás prob lé má ja nem pusz tán tech -

nikai jel legû, hi szen tör tén el mi ér té kek hez is kap -
cso lód ik. 

De sze ret nék visszat ér ni egy konk rét kér désre, 
a hib ák fordí tá sá ra. Rits os pél dá ját emlí te ném, aki 
a gö rög nyelv mes te re. Még hoz zá olyan gör ög nyel -
v en ír, amely min den kor és min den cso port ny -
el vi ele me it ma gá ba olva szt ja. Egyar ánt köl csö nöz 
a mai nép nyelv bôl, a bi zán ci és a klasszi kus gö -
rög bôl, az Új Tes ta men tumból, va lam int Ho mé -
rosz és Hész i o dosz gö rög nyel véb ôl. Min den 
szöveg da rab fi no man idé zi fel a gö rög nyelv to ta -
li tás át. Né ha azon ban hi bá zik eb ben a mû vé szi 
nyelv gyûj te mény ben. Ara gon ugya nezt tes zi: „La 
veil le où Gre na de fut pri se”.* Ha egy gö rög ol va só 
ol vas sa és él ve zi, ak kor Rit sos nyelvi hi bái e lra ga -
dó ak. De ha min den olyan he lyet, ahol Rit sos gö -
rög ül hi báz ik, én is hi bá san fordítok franc i á ra, ak -
kor a fran cia ol vasó pusz tán csak egy fran cia nyelvi 
hib át fog ész lel ni. Ho gyan ér tet het ném meg az ol -
vas ó val azt, am it meg pró bál tam ki fe jezni? Csak 
két lehe tô ség kí nál ko zik: alá for dí ta ni, az az tar tózk -
od ni a hi bák bes zú rá sá tól, vagy fölé for dí tani, az -
az sokkal na gyobb hi bák at be ill esz te ni, hogy va -
la mi fé le szín pad i as me gol dást te remt sünk, am i vel 
fel leh et hív ni a fi gyel met a hi bá ra, vagy is hogy az 
ol vasó is ész re ve gye és él vezze a szint ak ti kai csa -
vart. Rá adás ul ké tel kedn ie sem sza bad a szán dé -
kom ban. Az ol va só to vább ra is tu da tá ban van an -
nak, hogy a költ e ményt nem ere de ti nyel ven ol -
vas sa. Megt e rem tôdik egy ka p cso lat, amely ben az 
ol va só el mé je el fo gadja a for dí tó ál tal le fekte tett 
sza bá lyo kat. Ez ped ig szín há zi prob lé ma, amellyel 
akkor is talá l koz tam, ami kor Ma ja kovsz kij Gôz -
fürdô cí mû da ra bját rend ez tem. A Gô zfür dô har -
mad ik fel vo ná sá ban van egy má sod ran gú tor na -
be mu ta tó, amely szim boli s ta és gyô ze del mes, Ma -
ja kovsz kij szá má ra ped ig ne vet sé ges. De ha szín -
pad ra ál lít juk a ha r ma dik felvo nást, nem 
pr o du kálha tunk egy más od ran gú b emu ta tót. 
Nincs jo gunk ezt ten ni, mert ott van a kö zön ség. 
A kor tár sak szám á ra természetesen nyil ván va ló vo -
lt a szer zô krit i kus szán déka – azon nal fel is mer -
ték az idegen te s tet a da rab ban, még pe dig an nak, 
ami. De 1967-ben hogy ma gya ráz zam meg a köz -
ön ség nek, hogy nem áll szán dé kom ban ef fé le be -
mut a tót lét re hoz ni. Nem emlékszem már, hogy ol -
dot tam meg a prob lé mát, de azt hi szem, a kö zön -
ség ért et te, amit lá tott.
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AG: Ez az, amit Bart hes a Mythol o gi es (Mi tol ó -
gi ák) vé gén „ba rokk iró ni á nak” ne vez. Nem ka rik a tú -
rá ról van szó, ha nem olyan kis tö b blet rôl, amely va la -
miké p pen nyo maté ko sít. S ez te rem ti meg a má sod la -
gos hat ást. 

 
AV: Ha bel e gon dolok, va lój á ban ez volt az 

egyet len al ka lom, ho gy gúnyt vagy pa ró di át al kal -
maz tam a szín pad on. Fur csa, hogy so kan gúnyt lát -
nak min dabban, amit csi ná lok – né ha még dics ér -

nek is érte. De én nem sze re tem a gú nyo ló dást. 
Min dig ko moly va gyok és naiv. Részb en vál lal nom 
kell a fe le lôss é get a fél re ér tel mez é sé ért. 

 
(The Duty to Transl a te. An in ter view with An toi ne 
Vi tez. In: The In ter cultu ral Per for man ce Re a der. 
Szerk. Pat ri ce Pa vis. Lo n don–New York, Ro utl ed ge, 
1996. 121–130.) 

 
For dí totta Ké ke si Kun Árp ád
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