
Bolyai Farkas helyett Bolyait írtunk volna, Born 
Ignácról megemlítettük volna, hogy alakja 
néhány pillanatra a Pályám emlékezetében is 
fölbukkan, és talán még azt is, hogy „Sarastro 
ősképe". Barcsa/ Ábrahám Barcsay vagy Bartsai; 
Schedius folyóirata valójában Zeitschrift von 
und für Ungern (tehát nem Ungarn). Több mint 
túlzás, hogy Pázmándi Horváth Endre 
Árpádiásza „hatalmas hatással volt korára". 
Nem volt hatással korára. Amikor Trattner-
Károlyi Nemzeti vagy Hazai Vándor c. naptárá
nak egy kötete párhuzamosan hozta a Zalán 
futása és az Árpádiász megfelelő helyeit, a 
kortársak némi kárörömmel olvashatták. Túlzás
nak érezzük (129.), hogy Kazinczy nagyra tar
totta volna a Zalán futását. Nem tartotta 
nagyra. Megérezte, hogy ez már olyan irodalom, 

amelyhez nem sok köze van; amely nem az ő 
esztétikai elvei szerint készült. 

Átfutva az eddig írottakat, vesszük észre, 
milyen igazságtalanok voltunk a kitűnő munkát 
végző szerkesztőkkel, elő- és utószóírókkal; 
mennyire nem érdemük szerint méltattuk a 
kötet valamennyi munkatársát; milyen színtelen 
szavakkal írtunk a kitűnően válogatott illusztrá
ciós anyagról! De Csatkai Endre 1925-ös érteke
zését olvasva, a magunk kutatásának alapvető 
problémáiba ütköztünk, s a szépen megfogal
mazott olvasmány elragadott bennünket. Hogy 
szembesülhettünk kételyeinkkel, tévelygé
seinkkel, ez is a kötet munkatársainak érdeme. 
Munkájukat nagyra értékeljük, s hisszük, hogy 
jó szolgálatot tettek a Kazinczy-kutatásnak. 

Fried István 

• 

MARIANNA D. BIRNBAUM: MIKLÓS RADNÓTI 
A Biography of His Poetry. Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität 
München. Serie C, Band 14. München 1983. 253 1. 

Marianna D. Birnbaum Kaliforniában élő 
magyar kritikus, irodalomtörténész és egyetemi 
oktató; íróként-szervezőként eddig is sokat tett 
a magyar irodalom amerikai — tágabban: angol 
nyelvterületen történő - megismertetéséért és 
népszerűsítéséért. Jelen könyve Radnóti Miklós 
életművének monografikus feldolgozása angol 
nyelven, s mint üyen, jó „stratégiai" pillanatban 
érkezik: Radnóti költészete ugyanis a hetvenes 
évek során ismertté, sőt, elismertté vált az 
angolszász világban (elsősorban persze hivatásos 
irodalmárkörökben, egyetemeken stb.), s ha 
Vas István szellemes kritériumát vesszük alapul 
- magyar művész akkor vált ismertté a világban, 
ha a kritikusnak-irodalomtörténésznek valaki 
más kapcsán jut eszébe a neve - , elmondhatjuk, 
hogy Radnóti neve az utóbbi években egyre 
gyakrabban bukkan fel angol nyelvterületen 
ilyen összefüggésben, például a New York 
Review-mk, e rangos amerikai folyóiratnak az 
európai költészettel foglalkozó cikkeiben és 
recenzióiban. 

Megismerését és elismertetését egy sor angol 
nyelvű fordításkötet segítette: Birnbaum hét 
ilyen kiadványt lajstromoz könyve bibliográfiai 
részében (egy közülük 1969-es keltezésű, a 
többi a hetvenes-nyolcvanas évekből származik), 
Steven Polgar, Clive Wilmer, George Gomori, 
George G. Haydu, Thomas Orszagh-Land és 
mások fordításait, közöttük a talán legambició-
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zusabb vállalkozást is, Emery George 1980-as 
kötetét, mely Radnóti összes verseit adja közre 
angolul. Értekezése is nyilván ehhez a lassú, 
nem különösebben látványos, de a jelek szerint 
máris eredményes elismertetési folyamathoz 
kíván hozzájárulni. 

Könyve módszerét alcímében jelzi: Radnóti 
„költészetének életrajzát" kívánja megírni, 
ugyanis - az előszóban kifejtett véleménye 
szerint - „élni Radnóti számára egyet jelentett 
avval, hogy írni", ezért életrajzának tényeivel 
csupán annyiban foglalkozik, amennyiben ezek 
költészetének anyagát képezték. Ez Radnóti 
esetében persze nem jelent szűkösséget: mint 
Birnbaum is utal rá, ez a költészet szokatlanul 
— legalábbis századunkban szokatlanul - szemé
lyes költészet, közvetlen én-líra, s így természe
tesen Birnbaum választott keretében igen logi
kusan fér el a költő élete. 

Ezt az életet taglalja - mindig a költészettel. 
párhuzamosan — az első fejezet, mégpedig négy 
olyan életszelet, illetve életszakasz fókuszába 
vonva, mely mind közvetlenül meghatározó volt 
Radnóti költészetére nézve. A költő életének 
tragikus logikája készteti arra, hogy az élet 
taglalását Radnóti halálával kezdje, s egyben 
rámutasson a halálnak mint centrális mozzanat
nak a jelentőségére a költő művészetében; 
ezután Radnóti születésének tragikus körül
ményeit, a család és a gyermekkor szerepét, 

749 



illetve az „ikreket szülő anyácska" emlékének 
fontosságát hangsúlyozza, s a művön kívüli élet
rajzi adatok mellett itt az Ikrek havát is kiak
názza, amikor Radnóti bűntudatának és egész 
élete során kísértő' ,,másság"-érzésének az erede
tét igyekszik feltárni; következő fókusza a 
Szeged-élmény, intellektuális és politikai érte
lemben egyaránt, melynek során Birnbaum kitér 
Radnóti baloldali elkötelezettségének (szocialis-
taságának, illetve kommunista kapcsolatainak) a 
kérdésére, s hangot ad annak a véleményének, 
hogy ez az elkötelezettség Radnótinál jóval 
alkalmibb volt, mint általában vélik, ugyanis 
szerinte a szocializmus mint téma nagyjából 
1933-tól eltűnik Radnóti költészetéből, a nyílt 
politikai elkötelezettség helyett ,,egy univerzális 
humanista eszmény keresése" kezdődik el, mely 
„végső éveinek nagy antifasiszta, pacifista 
verseiben kulminál" (p. 54); végül pedig Radnóti 
párizsi útjait taglalja, s velük kapcsolatban a 
költő életművében oly fontos Párizs-élményt 
elemzi, számos finom és fontos megfigyeléssel 
gazdagítva ismereteinket. 

A következő fejezet a „Költő és környezete" 
címet viseli. Birnbaum itt elsőként Radnóti 
természetköltészetének jellegzetességeit leltá
rozza, majd szerelmi költészetét elemzi, rá
mutatván a korábbi szerelmes versek erotikája és 
a Fanni-költemények szemérmesebb, bár benső
ségesebb hangja közötti fontos különbségre. A 
fejezet harmadik részében Radnótinak a versei
ben megalkotott és a világ elé tárt önportréját, 
költői önképét elemzi: igen pontosan és 
érzékenyen rögzíti, hogy a pályakezdés és az 
első költői korszak változatos önképei (az 
„újmódi pásztor", a „Krisztus-alak") után az 
érett évek termésében ez az önkép a „Költő" 
alakjában stabilizálódik s marad mindvégig 
alapvető fontosságú Radnóti költészetében. 

A monográfia harmadik fejezetében Birn
baum áttér a szorosabban szövegelemző mód
szerre és a Radnóti-életmű textúrájának néhány 
fontos jellegzetességét világítja meg. Először a 
színek szerepét vizsgálja részletesebben Radnóti 
költészetében: kitér előfordulási gyakoriságukra, 
jelképes jelentésrendszerükre, illetve ennek a 
jelképes jelentésrendszernek az életmű diakró-
niáján belüli átalakulásait vizsgálja (ennek a 
fejezetrésznek egyébként magyar nyelvű válto
zata is megjelent „Radnóti Miklós színei" 
címmel az Irodalomtörténeti Közlemények 
1974-es kötetében, a 701-706 oldalon). Később 
az életmű vezérmotívumait elemzi, azaz azokat 
a képi elemeket tekinti át, amelyek rendszeresen 
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visszatérnek a versekben, s így jelképes össze
függéseket hordozó rendszert alkotnak; ezekhez 
hasonlóan de - nyilván fontosságát érzékelte
tendő - a többitől különválasztva tárgyalja a 
fejezet harmadik részében a halálmotívum 
gazdag jelentéskörét, Radnóti költészetének 
eszmeileg és költőileg egyaránt legfontosabb 
összetevőjét. 

A következő fejezet részben a Radnótit érő 
hatásokkal és e hatások Radnótinál történő átha-
sonításával foglalkozik, részben pedig Radnóti 
anyagkezelésével. Birnbaum elsőként Radnóti val
lásosságának szentel néhány oldalt és a szokásos
nál bővebben és árnyaltabban igyekszik közel 
kerülni „Radnóti nagyon is összetett érzéseihez a 
maga vallásával, illetve a katolicizmussal kapcso
latban" (p. 135). Véleménye szerint Radnóti 
kalolizálását nem - vagy nem csupán - az élet
mentés exigenciája diktálta; viszont meglepőnek 
találja, hogy az áttéréssel kapcsolatos gondolata
inak és érzéseinek nem maradt költői foglalata és 
felveti azt a lehetőséget, hogy lappanghatnak 
olyan Radnóti-versek, amelyeket ennek a téma
körnek szentelt a költő (p. 141). 

Ezután a Radnótit ért irodalmi és képzőművé
szeti hatásokat tekinti át, illetve a lehetséges pár
huzamokra mutat rá (impresszionizmus, stb.), 
majd a fejezet hátralevő részében az Eklogákat, 
illetve Radnóti klasszicizmusát elemzi meggyő
zően és érdekesen; itt mutat rá például, hogy 
Radnóti számára élet és írás éppen az Eklogákbm 
vált fogalmilag és élménybelileg szétválaszthatat-
lanná és ezeknek a vezértémája éppen e kettőnek 
a megkülönböztethetetlen egysége; - az az egy
ség, amelyre Radnóti költészete szinte kezdete
itől fogva törekedett. A fejezetet Radnóti anyag
kezelésének - elsősorban költői képeinek és a 
bennük megtestesülő alkotói módszernek - a 
gondos és tartalmas elemzése zárja. 

Ezután rövid fejezetet szentel Radnóti prózá
jának és kritikai írásainak: ezeket - joggal — a 
versekhez képest csupán másodlagos jelentőségű-
éknek tartja. Ugyanitt tér ki Radnóti műfordítói 
munkásságára és ennek összefüggéseire Radnóti 
„saját" költői világával. A témára szánt terjede
lem itt - tekintve a könyv jellegét - érthetően 
kisebb és a taglalás is inkább Radnótinak a mű
fordításra vonatkozó elméleti-értekező megállapí
tásaival foglalkozik. 

Végül az „Epilógus" következik: Birnbaum itt 
visszatér a „tiszta" életrajzhoz és Radnóti utolsó 
hónapjainak a történetét tekinti át, Tolnai Gábor 
és Kőszegi Ábel oknyomozó és eseményrögzítő 
kutatásai nyomán. 



Marianna D. Birnbaum könyve arányos, gon
dos és meggyőző munka: a szerző kiválóan ismeri 
és alkotóan alkalmazza a hazai Radnóti-szakiro
dalom eredményeit, jól érzékeli és pontosan 
követi a Radnóti-kutatás jellegzetes irányait, esz
mei és módszertani csomópontjait, kérdésfelte
véseit és megközelítésmódjait; kerete mindig ez a 
koordinátarendszer, s ezen belül számos új meg
figyelésre képes. Különösen sikeresnek mondható 
a mű arányos és takarékos szerkezete: Radnóti 
életének és költészetének súlypontjait ez a szer
kezet igen meggyőzően és nagy heurisztikai érték
kel jelöli ki. Ha az értekezést a magyar Radnóti
irodalom közegébe helyezzük, elmondhatjuk, 
hogy színvonalas és érdekes munkát olvastunk, 
melyben gondos mértéktartással vegyül az ismert 
az újjal, a standard Radnóti-kép a szokatlanabb 
(és tapintatosan polemikus éllel hangsúlyozott) 
vonásokkal. 

Ha viszont a könyv címzettjét vesszük szem
ügyre, azaz azt az angol nyelven olvasó nemzet
közi irodalmárközönséget, amelynek Birnbaum a 
monografikus feldolgozást szánta, kénytelen 
vagyunk rámutatni a könyvnek néhány ebből a 
szempontból kétes értékű vonására. Gyakran 
ugyanis kifejezetten bizonytalanná válik, hogy 
kinek is írja Birnbaum a könyvet: hol a nemzet
közi olvasó ismeretanyagával számol, hol pedig 
mintha feltételezné erről az olvasóról, hogy tudja 
mindazt, amit egy ilyesféle könyv magyar olva
sója tud. Radnóti kapcsán így minden magyarázat 
nélkül, vagy legfeljebb egy-egy félmondatos tájé
koztatás kíséretében bukkan fel Berzsenyi, 
Vörösmarty, Arany, Ady, Kassák, Füst Milán, 
Babits, Kosztolányi, Vas István neve. Hasonló
ságok és különbségek tömör jelzésére szolgálnak; 
de tudja-e a nemzetközi olvasó, hogy mihez 
hasonlítson, mitől különböztessen? 

Hasonló bizonytalanság érezhető a könyv 
fogalomkészletében is. Birnbaum - mivel angolul 
ír - az angol-amerikai irodalomtudomány szoká
sos értekező szaknyelvével igyekszik operálni, de 
ez a nyelvhasználat gyakran keveredik el egy más
fajta fogalmi keret elemeivel, bizonyos termino
lógiai hungarizmusokkal, amelyek a nemzetközi 
olvasót legalábbis zavarba ejthetik. Radnóti verse
inek jellemzésére Birnbaum például gyakran hasz
nálja az atmosphere illetve a mood („atmosz
féra", „hangulat") szavakat, egy helyen pedig 
egyenesen Radnóti /orre-jének, azaz legerősebb 
oldalának nevezi a „hangzás és lexikai elemek 
révén történő atmoszférateremtést" (p.173). 
Ilyesféle megállapítás - a szokásos magyar elem
zésekben - bevett dolog (bár mintha mostanában 

már nálunk sem hatna a költői érték megfelleb
bezhetetlen bizonyítékaként), az angolszász ter
minológiában viszont kifejezetten pejoratív asszo
ciációkat kelt, akaratlanul is egy kifogásolt költői 
minőségre utal, a késő-viktorianizmus és a század
vég üresnek érzett „hangulatköltészetéhez" tár
sítja Radnótit. (Szőrszálhasogatás, de jelezném, 
hogy a könyv szövegében itt-ott bántóan szemet 
szúr néhány egyszerű nyelvi hungarizmus is: pél
dául a 169. oldalon a Radnóti's poetic solutions 
kifejezés a „Radnóti költői megoldásai" magyar 
klisé szószerinti fordítása, s meglehetősen angol-
talannak hat.) 

Amikor viszont a nem magyar irodalomtudo
mány fogalomkészlétéből merít a szerző (David 
Lodge-ot, Jurij Lotmant idézi, Lodge elméleti 
megállapításait még tovább is fejleszti), ez bizo
nyos fokig külsődleges mozzanat marad a könyv
ben: a közreadott Radnóti-szövegelemzésekben 
az ilyen elméleti kitérőknek nincs különösebb 
gyakorlati hozadéka, maga az elemzés a magyar 
Radnóti-irodalomban megszokott stilisztikai 
módszerekkel folyik. 

De ezek csupán apróbb kifogások. Nagyobb 
hiányosságnak érezzük viszont, hogy Birnbaum -
miközben érzékenyen és pontosan kijelöli Rad
nóti helyét a magyar költészet rendjében - elmu
lasztja, hogy igazán koncentrált formában fel
vesse Radnóti kapcsán az érték és a jelleg kérdé
sét; számára - mint magyar olvasói számára is -
természetesen nem kétséges, hogy Radnóti 
mennyire jelentős költő és miféle jellegzetességei 
alapján az. A nemzetközi olvasó viszont, aki szá
mára ugyanez nem magától értetődő, itt a könyv 
által nyújtott képnél valamivel meggyőzőbbet igé
nyel: érveket, hogy miért is világirodalmi rangú 
költő Radnóti és legalábbis kísérletet arra, hogy 
az értekezés szerzője kijelölje Radnóti helyét a 
költészet világtérképén. Nelly Sachs és Paul Celan 
neve bukkan fel a könyv utolsó mondatában, 
mint Radnótival egyenrangú költőké; de maga a 
könyv ezt a megállapítást igazából vajmi kevéssel 
készítette elő, ugyanis az európai és világirodalmi 
összevetésektől jobbára tartózkodott és nem pró
bált helyet találni Radnóti számára valamiféle 
modern költészeti és költői tipológiában, mint 
ahogy költészetének egyszeriségét, a XX. századi 
világlírában mindenki másétól eltérő minőségét 
sem ragadta meg kellő határozottsággal. 

Azaz Birnbaum könyvének legfőbb, pontosab
ban egyetlen igazi hiányossága (és ez a maga vál
lalta szerephez és feladathoz képest hiányosság), 
hogy paradox módon nem eléggé nem magyar 
munka: a „kívülről", máshonnan és másként lá-
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tott Radnóti hiányzik belőle, egy másfajta kri
tikai fogalom- és normarendszer alapján megalko
tott Radnóti-kép, mely éppen ismeretlenségével 

BESZÉLGETÉSEK PILINSZKY JÁNOSSAL 
Válogatta és szerkesztette: Török Endre. Bp. 1983. 

Pilinszky János kellemes beszélgető társ volt. 
Szívesen, kedvvel nyilatkozott meg, s minden 
ilyen alkalommal elmondott igazán lényeges dol
gokat a létről, az emberi gondolkodásról, olykor 
az irodalomról is. Semmiképpen nem nevezhetjük 
rendszeralkotónak, a vele folytatott beszélgetések 
sorából mégis öntörvényű, a dolgok lényegére ori
entált szemléletmód körvonalai sejlenek föl, 
melynek részben a megfogalmazás tömörsége adja 
a koherenciáját, részben pedig az a tény, hogy 
pontosan, aforisztikusan fogalmazott szövegei 
ugyanakkor mégis nyitottak, s az olvasó „bele
értheti" a maga meggyőződését szavaiba, melyek 
rendszerint túlemelkednek a köznapi szférán, oly
kor sejtelmesen többértelműek, máskor éppen rö
vidre zárt voltukkal keltenek kivételes hatást. Ke
vés lírikusa van a világköltészetnek, aki ilyen egy
értelműen fejezte volna ki a lét végességét. Nem
egyszer nyomatékosan hangsúlyozta, hogy „csak 
üdvtörténeti értelemben beszélhetünk optimiz
musról", s a fejlődés, melyet tapasztalunk, mi
helyt utópiákat építünk rá, csak látszólagos, mert 
ezek elvonják a figyelmet a mindennapi lét reali
tásáról. Ebben a vonatkozásban Simone Weil gon
dolatát követte, aki arra figyelmeztet: „a reális 
pokol is jobb, mint egy képzelt mennyország". 
Ennek a „reális pokol"-nak vélt és valódi üzene
teit kereste a művészetekben s ezeket olvasta ki a 
maga számára a szívéhez legközelebb állók -
Tolsztoj, Dosztojevszkij - alkotásaiból. A „sötét 
sorsok" egyértelművé tették számára, hogy a mű
alkotás egyik legfontosabb feladata a vígasztalásé, 
jóllehet hite szerint maga a mű szinte légüres tér
ben keletkezik, alkotójának olyan lelkiállapotá
ban, amikor semmi egyéb nem létezik számára, 
csak az alkotás feladata, melyet Rilke nyomán 
így jellemzett: „addig kell írni valamit, amíg sem
mit se látunk belőle". 

Az alkotás pszichológiája rendkívül mélyen 
foglalkoztatta. Azokból a rendszertelen gondolat
töredékekből, melyeket különböző beszélgetések 
során a vers születésével kapcsolatban mondott 
el, arra következtethetünk, hogy felfokozott 
szenvedéllyel írta verseit - az ihlet megszállott
ságában - , már-már euforisztikus idegállapotban, 
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és újdonságával lehetne a magyar olvasó számára 
is merészen tanulságos. 

Takács Ferenc 

. Magvető K. 255 1. 

s ezért fogalmazhatott úgy, hogy „a versben van 
valami, és ez nyilván túlcsap a költő személyisé
gén, mert a költő önkívületi állapotában jön lét
re . . . s az a különös, hogy ez az énvesztés tulaj
donképpen ugyanakkor a legszemélyesebb is. 
Amikor elvesztjük önmagunkat, akkor nyerjük 
meg magunkat." Vagy ahogy megint csak szíve 
legkedvesebbjét, Simone Weilt parafrazeálja: „a 
művészet nagy lehetősége, hogy fiktív síkon meg
szülessék valami realitás, szemben az élettel, ahol 
reális síkon nagyon is gyakran fikciók közt vergő
dünk, és fikciókban élünk". 

Rilkét idézi egy helyen: rettenetes, hogy a 
tényektől sohasem tudhatjuk meg a valóságot. A 
műalkotás volt számára az a realitás, melynek ré
vén kiszakadhatott a tények hálójából, s egy új 
létrend realitásának közelségébe juthatott: „A 
művészet tulajdonképpen nem más, mint áttörni 
a tényeket és eljutni a valósághoz" - mondta 
Szigeti Istvánnak válaszolva egy rádióadásban. Ez 
a másik dimenziójú „valóság" azonban nem a 
ráismerés önfeledt boldogságával ajándékozta 
meg, hanem a létbe való kivetettség még tragiku
sabb tudatával. Jézus példájára hivatkozva mond
ja, hogy „azt a küszöböt nem lehet elkerülni, 
amikor az értelem kialszik,, és nincs segítség". 
Ezeket a tragikus pillanatokat azonban - ezt is 
nem egyszer hangoztatta - csak a legnagyobbak 
tudták megragadni és kifejezni. Ahogy haladt 
előre az időben, úgy élte mind határozottabb 
meggyőződésévé, hogy a kifejezés e teljességét 
leginkább a zenében, Bachnál lehet megtalálni. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy elfordult volna az 
irodalom adta lehetőségektől. „.. . olyan korok
ban — ez az idézet is az előbbi beszélgetésből való 
—, amikor a kommunikációról súlyos kételyeink 
vannak, amikor a metakommunikációt is kényte
lenek vagyunk bizonyos értelemben kétségbe 
vonni, az írás személytelenségében például, vagy a 
művészet személytelenségében még mindig van 
remény a párbeszédre". Az irodalmi műalkotá
sokat - az igazán értékeseket - úgy tekintette 
mint a párbeszéd nagyszerű alkalmait. Az író -
szerinte — eleve azzal a szándékkal kezd írni. 
hogy megteremtse e fiktív párbeszéd közegét, 



mely az olvasó által annyiszor teremthető újra, 
ahányszor kezébe veszi a könyvet és olvasni kez
di. De honnan, miből tudhatjuk meg, hogy a mű
alkotás értékhordozó? Erre vonatkozóan Pilinsz
ky János meglehetősen talányosan válaszolt, s 
megint csak a részvét érzését említette, mint a fel
kelthető érzelmek csúcsát. Ne feledjük azonban, 
hogy szótárában a „részvét" többjelentésű, ha 
nem azonos alakú szó, mely olykor szinte értel
mezhetetlen. Hiszen amint a filozófia történeté
nek is vannak olyan szövegei, amelyek újszerűsé
gük és képszerűségük miatt nehezen értelmezhe
tők, Pilinszky is nagyon sok esetben képek és 
hasonlatok segítségéhez folyamodik mondandója 
minél érzékletesebb kifejezésére, elvetve közmeg
egyezéses fogalmakat, olyanokat alkotva helyet
tük, melyek látszólag áttetszően egyszerűek, 
valójában igencsak talányosak, s bennük rejlik a 
költőnek az a felismerése is, hogy a jelenségvilág 
bonyolultságát, gazdagságát valamilyen módon 
fogalmazásunknak is követnie kell. Ami érvényes
nek látszik ,,a tények szintjén", nem érvényes a 
„realitás szintjén". Ez utóbbi történéseit azonban 
már nem ellenőrizhetjük, legfeljebb intuitív 
módon közelíthetünk hozzájuk. S ebben a felis
merésben nemcsak a költészet kivételes lehetősé
geinek tudata nyert nála megfogalmazást, hanem 
majdhogynem lehetetlenségének is, amellyel 
egyébként Pilinszky egész életében vívódott, s 
amit - mint hosszabb-rövidebb elhallgatásai jel
zik — nem mindig tudott legyőzni. 

A hétköznapi tapasztalás és egy meghosszab
bított vetületének ilyen éles megkülönböztetése 
jelezhet valamit Pilinszky János művészetszemlé
letéről, jóllehet - ezt ismét hangsúlyoznunk kell 
— nem alkotott semmiféle esztétikai rendszert, 
sőt, mintha idegenkedett volna magától a rend
szertől is, amely hite szerint korlátozza az emberi 
gondolkodás érvényességi körét. Sosem az adott 
műalkotás formai elemei voltak számára a fonto
sak, hanem a mondanivalónak az a része, mely a 
befogadóban rezeg tovább, új és új hullámgyűrű
ket keltve, nem is egészen a műre reflektáló gon
dolatokat intonálva, sokkal inkább olyan eszmé
ket, melyek kapcsolatban lehetnek a műalkotás
sal, de olykor e kapcsolódás csak Pilinszky János 
hallatlanul egyéni olvasata szerint volt nyilván
való és kézenfekvő. Értelmezése természetesen 
szoros összefüggésben van költészetének termé
szetével, melyre jellemző, hogy tagad minden 

, konvenciót. Pilinszky olvasataiból is hiányzik 
- mindenfajta konvencionális elem, gyakran olyan 
, műalkotásokról is, melyek értékelésével kapcso

latban nagyjából közmegegyezés alakult ki, új-

szerű, meglepő mondanivalója volt, mely az ese
tek többségében arra ösztönzi olvasóját, hogy 
maga is próbálkozzék revízió alá venni addigi is
mereteit, és törekedjék egy érzékenyebb, még 
nyitottabb irodalomismeretre és - felfogásra. 

Talán első pillanatban meglepő állítás, mégis 
azt kell mondanunk: Pilinszky János előadás
módja sok rokonságot mutat az evangéliumo
kéval. Nemcsak akkor él diszkurzív szöveggel, 
amikor élményeiről, múltjáról számol be, hanem 
akkor is, amikor együttérzésre és együttgondol
kodásra igyekszik rávenni olvasóját vagy beszél
gető társát. Arra kényszerít, hogy állandóan ellen
őrizzük saját tudásunkat, s keressük szavainak, 
példázatainak, képeinek mélyebb értelmét. Ami
kor például általában a modern regényről beszél, 
két típust különböztet meg: a vertikálist és a line
árist. Utóbbi gyöngeségének véli, hogy „nehezen, 
vagy rettenetes intellektuaüs áttételekkel tudja 
megkerülni a történést és a pszichológiát". A ver
tikális regény különbözőségét viszont a követke
zőképpen érzékelteti: „A vertikális regény, ahogy 
én nevezem, tehát egy-egy ilyen önéletrajz, olyan, 
mint az erdő egy-egy fája. Ha szigorúan veszem, 
csak fák vannak. Annak ellenére, hogy a fáknak 
van együttélése, egy szimbiózisa az erdőben, de 
ez másodlagos jelenség, eltörpül amellett, ami egy 
fáé, most én fákat akarok. Ettől a történés, tehát 
ez a meredek, vertikális történés annyira gyors, 
hogy a pszichológia nem léphet be, egyedül a 
sors. Viszont történés is van benne, iszonyúan 
fölsűrítve." Voltaképp tehát a modern regénynek 
arról a törekvéséről beszél, hogy az szakítani 
akar, pontosabban: kitérni a lineáris időrend fe
gyelme elől, s a korábbitól eltérő módon köze
ledik a hősök pszichológiájához. E törekvéseit 
azonban nem egzakt módon írja le, hanem kép
szerűén, hasonlatok, metaforák segítségével, a rá 
jellemző nyitottsággal. 

Az analízist, mint magyarázó eljárást, külön
ben is elégtelennek, legalábbis korlátozott érvé
nyűnek vélte. Szilágyi Jánossal beszélgetve utalt 
arra, hogy a jelenségek gazdagságát nem lehet sza
vakkal kifejezni, mihelyt valaki leírja azt a szót: 
„fa", abban a pillanatban a fogalom elveszíti tar
talmainak nagy részét. Radnóti Sándor A szen
vedő misztikus című könyvének következtetéseit 
továbbgondolva fejtegeti, hogy ami papíron egy 
élettelen szó, az a gondolkodói behatolás által 
jóval erősebb és kifejezőbb. Ez utóbbi ténykedést 
nevezi ő „esztétikai kontempláció"-nak, „amely 
átérzés vagy átlényegülés eredménye, amit analí
zissel nem lehet kimutatni". Minden remekmű
nek van szerinte egy olyan pontja, amelyet a 
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tudomány már nem képes magyarázni, mert „az 
átélésnek egy olyan fokát" testesíti meg, amit 
nem elemezhetünk, vagy ahogy megint csak a rá 
jellemző kép szerűséggel fogalmazza meg: az ilyen 
egyszeri remeklések „kiégetik a papírt". 

Itt persze megint csak eljuthatunk Pilinszky 
János művészetfelfogásának sarkkövéhez: a té
nyek és a mögöttük rejlő, már-már kifejezhetet
len sűrűségű „realitás" szintetizálásának lehetet
lenségéhez. A művész, ha komolyan veszi felada
tát, s ha elég zseniális annak megvalósításához, 
akkor — erre több ízben és nyomatékosan hívja 
fel a figyelmet - megsejtethet valamit „a tények 
mögötti realitásokból". „ . . . számomra - mond
ta - Isten a tények mögötti valóság. Tökéletesen 
tartózkodó, tökéletesen csendes, tulajdonképpen 
semmi fegyvere nincs, csak jó és van". Monda
nunk sem kell, hogy ez az istenkép nem azonos a 
teológiáéval, ugyanakkor ha a nyüatkozat képsze
rűségét felfejtjük, rögtön pőre valóságában áll 
előttünk, hogy a transzcendens világrend léte, 
megragadhatósága Pilinszky János számára hit 
kérdése volt. S ez a hitre orientált szemléletmód 
határozta meg végső soron Pilinszkynek a költé
szet mibenlétéről, hatásáról vallott nézeteit is. 
Simone Weil említi a „drame immobile", a moz
dulatlan dráma fogalmát, amit nem az előadás
módra vonatkoztat, hanem a művészi alkotás 
benső tartalmaira. Pilinszky értelmezése szerint: 
„.. . kifejtik mindazt, és elmondják mindazt, ami 
megtörténhetne. És ez a potenciális valami, mint 
mozgatóelem, hogy minden benne van, ez egy ki
csit a költészetnek is tulajdonsága". 

Említettük, hogy Pilinszky János szemlélet
módjától távol állt a filozófus rendszeralkotá
sának igénye, s egyáltalán mintha idegenkedett 
volna minden olyan törekvéstől, mely a jelensé
gek összefüggésének magyarázatát keresi. A köl
tészetet és a költői tevékenységet sokszor hasonlí
totta az érintetlenség állapotához: „.. . az ember 
akkor fog ceruzát, amikor majdnem semmit sem 
tud" - mondta Krassó Lászlónak. Vagy egy má
sik, talán még érzékletesebb különbségtevése 
ugyanebben a beszélgetésben: ,,Azt szoktam 
mondani, hogy a költészet is gondolkodás, a gon
dolkodás egy formája, csak ellenkező előjellel, 
mint a filozófusok esetében. Tehát visszafelé for
gatja a dolgokat, újra meg újra semmit nem akar 
tudni, hogy a csecsemő szemével nézzen erre a 
világra, és ne összefüggéseiben lássa a dolgokat, 
hanem a keletkezésükben." 

Pilinszky Jánosnak sokszor feltették a kér
dést: katolikus írónak érzi-e magát. A válasz ter
mészetesen abból a szempontból is fontos, vajon 
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besorolhatjuk-e őt az úgynevezett - és erősen 
vitatott - neokatolikus irodalom új hullámába, 
de azért is, mert e fogalom léte és tételezhetősége 
meglehetősen kérdéses. (Már a fogalom honosítá
sakor is kétkedve szólt róla például Sík Sándor -
akit egybehangzóan szoktak katolikus költőnek 
nevezni - Egyetemesség és forma című tanulmá
nyában.) Pilinszky ebben a vonatkozásban is tel
jesen egyértelműen fogalmazott V. Bálint Éva 
kérdéseire válaszolva: „Költő vagyok és katolikus. 
Véleményem szerint a katolicizmus tulajdon
képpen nem más, mint elfogadása annak, hogy az 
ember menthetetlenül térben és időben él. Azt, 
hogy 'katolikus költő' vagyok, nem hiszem. Ugy 
gondolom, Assisi szent Ferenc az utolsó katolikus 
költő. Mert a költészet sokkal inkább gyónás, 
mint prédikáció . . . De szeretnék katolikus költő 
lenni — a szónak abban az értelmében, hogy kato
likus annyit tesz, mint egyetemes. Sokat gondo
lok Jézusra, bár mint minden igazhívő, eretnek is 
vagyok. Mert aki nem hisz, csak az nem eretnek. 
Ugy vagyok Jézussal, hogy öt-hat tanába bele
kapaszkodom. A többi homályban marad. Külön
ben a mai bibliakutatások pontosan látják, hogy a 
propagandisták hol, mit írtak bele, mi az, amit 
Jézus nem mondhatott, mert arámi nyelven nem 
lehetett kifejezni." 

Julien Green mondja JVap/ójában: „Aki békes
séget akar a földön, azzal tölti idejét, hogy sakk
ban tartja a mennyet. Némelyek éjt nappallá téve 
küzdenek". Ez a folytonos, meg-megújuló, rend
szerint vereséggel végződő küzdelem jellemzi 
Pilinszky János költészetét és a művészet szerepé
ről, feladatáról vallott felfogását. Nem véletlen, 
hogy újra meg újra visszatér Dosztojevszkijhez. 
Ennek hősei ugyanis azt a drámát jelenítik meg, 
amely a külsőségek, a szavak és a gesztusok 
mögött játszódik le, s amely végső soron az em
ber és Isten között, napról napra újratermelődik, 
alighanem beláthatatlan végkifejlettel. E harc tra
gikumát nem Paul Glaudel ábrázolta a legmélyeb
ben, hiszen nála a hit és a hűség magától értetődő 
tény. Teilhard de Chardin és Simone Weil azon
ban - utóbbi tette Pilinszkyre a legnagyobb ha
tást - a küzdelem drámai jellemzőire tették a\ 
hangsúlyt, nem palástolva a kudarcokat sem. Pier
re Emmanuel például a következőket írja: „Isten 
a fellegből kibontakozva / azért lép elő mezítele
nül, / hogy előnyt adjon az embernek, / hogy fel
kínálkozzék és ne adjon vissza minden ütést. / 
Hogy a harc kimenetele ne legyen vitás, / ahhoz 

az kell, / hogy Istennek ne legyen hatalma az em
beren / az ember pedig mindenre képes legyen 
Istennél." Jean Claude Renard arról ír (La Térre 



du sacre című kötetében), hogy a nyomok, ame
lyeket az ember követ, voltaképp eltitkolják ér
telmüket, az ember útja tehát tragikus út. Ezt a 
tragédiát szinte végletesen élte át s fejezte ki Pi
linszky János, aki úgy vélte, hogy a szenvedő em
bernek ez egyben egyetemes útja. Nyitva állt vol
na persze előtte az a lehetőség, hogy egy ponto
san nem körvonalazott humanizmus szószólójá
nak mondja s vallja magát. Ezzel kapcsolatban 
azonban erős és jogos fenntartásai voltak. így 
fogalmazott: „A szeretet nevében eddig már több 
millió embert pusztítottak el, míg a gonosz nevé
ben csak néhány tízezret, őszintén megmondom: 
boldogan lennék humanista, csakhogy a humaniz
mus nem elég. Kosztolányinak igaza van: a huma
nizmus olyan, mintha földrengéssel szemben egy 
memorandumot olvasnának fel. Én a szeretetnek 
pedagógiai változatában nem hiszek." 

Beszélgetések során, de olykor írásban is ta
pintatosan megfogalmazódott az a vélekedés, 
hogy Pilinszky János műveltsége meglehetősen 
szűkös volt, s bár a legnagyobbak szintjén fejezte 
ki a század sok fontos erkölcsi kérdését, az analí
zistől és a rendszeres gondolkodástól való idegen
kedése részben ezzel magyarázható. A Beszélge
tések Pilinszky Jánossal szabálytalan, de volta
képpen nem túlságosan sokfelé ágazó riportjaiból 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a „hagyo
mányos" értelemben valóban nem képezte magát 
rendszeresen. Impresszionista olvasó volt, ráka
pott egy-egy költőre, gondolkodóra, felfedezte 
magának, s igyekezett teljesen megfejteni titkait, 
ugyanabban a mélységben, ahogy a „fa létet" is 
értelmezte. Azt az üzenetet, mely csak neki szól, 
amelyből csak ő meríthet, rendszerint olyan terü
leteken találta meg, amelyek az irodalomtörténet
írás konvenciórendszerén kívül esnek, s amelyek 
már csak azért is figyelmet érdemelnek, mert 
bizonyára fontos mondandójuk lehet, ha egy 
ilyen érzékenységű szellemnek szellemi tartalma
kat adhattak. 

A francia lírával például nem teremtett benső
séges kapcsolatot, viszont elismeréssel méltatta 
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Pierre Emmanuel és Yves Bonnefoy esszéit. A 
német lírából rokonának érezte Paul Celant és 
Enzensbergert. Az angolok közül - mint mondta 
- T. S. Eliot foglalkoztatta leginkább. Fogékony
ságát és ízlésének rugalmas tágasságát jelzi, hogy 
amikor magyar nyelven válogatás jelent meg az 
újabb észak-amerikai költészetből, megismerke
dett Gregory Cor so lírájával. De amikor Cs. Szabó 
László azt kérdezte tőle, „vannak-e közös gond
jaik a nyugati és a közép-európai költőknek", in
kább a különbözőségeket emelte ki. A két külön
böző típusú líra „időélményének" eltérésével 
kapcsolatban ezt mondta: „ . . . nem szeretem 
hangsúlyozni, hogy magyar költő vagyok, mert ez 
végzetes adottság. Ugyanakkor mélyen érdekel
nek hazám valóságos problémái. Lehetsz te urbá
nus, lehetsz neokantiánus, egzisztencialista, bár
mi, nálunk közben még jelen van a népművészet 
és az az idő, amelyben a népművészet keletke
zett. Ezért más az időélményünk, egészen más 
még ma is, mint a nyugatiaké. Olyan kvalitatív 
erőt és befolyást jelent a művészetben, ami nem
csak nagyon nagy érték, de kikerülhetetlen is. 
Számomra égetően fontos. Nem akarok ebből 
ideológiát kovácsolni, nem is arra való. De mint 
időélmény, mint a mélységnek, egy elveszett 
édennek a sugárzása, esetleg a maga tragikumával, 
mert tragikus minden elmerült éden, végtelenül 
fontos, nagy a szerepe." 

„ . . . az írás maga nem kultúrfunkció, nem 
kultúrcselekedet." Az eddig elmondottakból alig
hanem nyilvánvaló, hogy Pilinszky János kivé
teles mélységű.és sűrűségű gondolkodása tudato
san vezetett eddig a pontig. Számára az írás in
kább a felfedezés egy lehetősége volt, melynek 
révén visszaállíthatta az ember eredendő ártatlan
ságát. Ugyanakkor azonban arra is rádöbbentette 
a század, hogy a boldogságnak és a tisztaságnak 
ez az édeni állapota jóvátehetetlenül elmerült a 
múltban. Kövületeit mutatta föl, az árvaság min
den kínjával és a ráismerés boldog biztonságával. 

Rónay László 
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MAGYAR SHAKESPEARETÜKÖR 
Esszék, tanulmányok, kritikák. Válogatta, szerkes 
Gondolat 627 1. 

,.Egyszerű embernek eszébe sem juthat immár, 
hogy esetleg Shakespeare nem a legnagyobb író, 
hogy művei nem a tökéletesség mintaképei, hogy 
nem okvetlenül muszáj bennük, legalább vala
mennyiben gyönyörködnie." - írja Nagy Lajos a 
most megjelent kötetben (384.), mely Shakes
peare magyarországi fogadtatásának, hatásának 
tükre. Ez az idézet ugyan csak egyetlen vélemény 
egyetlen részlete, mégis mutatja, hogy nemcsak 
forró méltatások, hanem a legkülönbözőbb szem
pontok szerint megírt cikkek, tanulmányok ke
rültek egymás mellé. Az itt egybegyűjtött írások 
közt van olyan, amelyet most nyomtattak ki elő
ször, többségük azonban már megjelent, jórészt 
nehezen hozzáférhető régi folyóiratokban. Ezek 
egykötetben való kiadása nemcsak azok számára 
lehet érdekes és hasznos, akiket Shakespeare és 
kora érdekel, hanem legalább annyira azok szá
mára is, akik a magyar színházi, irodalmi élet ki
alakulásával és fejlődésével foglalkoznak. 

A bevezető tanulmány megvilágítja a kötetben 
szereplő írások összefüggéseit. Áttekintést nyújt 
Shakespeare műveinek utóéletéről Angliában, a 
kontinensen és Magyarországon, elhelyezi a kö
tetben olvasható műveket, műrészleteket a ma
gyar irodalom fejlődésében. Szól Shakespeare 
drámáinak magyar vonatkozásairól, és bevezeti 
azokat a vitákat, amelyek a válogatásban is újra és 
újra felbukkannak, nevezetesen: színházba való-e 
Shakespeare, vagy magányos, ízlelgető olvasásra; 
és valóban a világ legnagyobb drámaírója volt-e, 
vagy csak ügyes bértollnok. 

A kötetben több mint száz szerző írása sora
kozik időrendben. A szerkesztés érdeme, hogy 
nem az utóbbi évtizedek termése dominál, hanem 
az egyes történelmi, irodalomtörténeti korszakok 
jelentőségük arányában kaptak helyet. Kazinczy 
és a felvilágosodás többi alakjának érdeme volt 
Shakespeare felfedezése, a reformkor honosította 
meg a magyar színpadokon és hozta létre első 
kitűnő Shakespeare-fordításainkat, s ezt a mun
kát folytatta a Nyugat-nemzedék. A legutóbbi 
harminc-negyven év írásait bemutató utolsó száz 
oldal hűen tükrözi a magyar és nemzetközi fejlő
dés irányát, mely az egész életművet átfogó elem
zések mellett az új, meglepő szempontok szerinti 
vizsgálatot helyezi a középpontba. Egyre többen 
figyelnek fel Shakespeare humorára, a groteszk és 
az irónia szerepére műveiben. Képalkotásával, 
szerkesztésmódjával, időkezelésével is mind gyak-
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rabban foglalkoznak. S e kétszáznál is több év 
alatt a magyar színház és színikritika Shakes-
peare-en nőtt fel, s az irodalomkritika is rajta 
köszörülte élesre fegyverét. 

A színház természetesen mindig magának kö
veteli Shakespeare-t. A műelemzéssel összekötött 
színibírálatok és szerepmagyarázatok, Shakes
peare darabjainak színpadra állításával, természe
tes vagy szavalás jellegű előadásával kapcsolatos 
kérdések végig jelen vannak a könyvben. Kazin
czy korában már az is dicséretes volt, ha valaki 
műsorra tűzött egy Shakespeare-művet. Később 
egyre magasabb igényekkel fordultak a Shakes-
peare-előadások felé. A teljes szöveget kívánták 
hallani, majd új, egyéni felfogásban akarták látni 
a drámákat - így lett fontos esemény például a 
fiatal, kamasz Hamlet megjelenése a színpadon 
1943-ban. S a Shakespeare-előadásokéhoz hason
lóan alakult a drámafordítások története is, 
hiszen pontos, szép és színpadra való fordítás 
nélkül semmit sem ért volna a magyar Shakes-
peare-színház, 

Shakespeare műveit nemcsak önmagukban 
vizsgálták a századok során, összehasonlították a 
görög színházzal (Gondol Dániel, Szigligeti Ede, 
Fülep Lajos, Alexander Bernát), a francia klasszi
kusokkal (Müller Godofréd, Szigligeti), Ibsen pol
gári drámáival (Nagy Lajos, Lukács György) és 
így tovább, hogy jobban értékelhessék nagyságát, 
hogy tisztábban láthassák helyét a drámaírás tör
ténetében (az oldalszámok a nevek sorrendjében: 
104, 147-152, 378-382, 288; 144, 146; 388-
389, 332). Sokan voltaképpen ugyanezzel a céllal 
támadták Shakespeare-t: nem ellene, hanem érte 
próbáltak valamit tenni azzal, hogy megkísérelték 
kibontani az évszázadok alatt rákeményedett kri
tikátlan rajongásból. Voltak, akik pszichológiáját 
konvencionálisnak találták (pl. Häuser Arnold, 
342., aki két lappal később Shakespeare nyelvét 
keresettnek, mesterkéltnek bélyegzi), mások föld
rajzi és történelmi tájékozatlanságát vetették 
szemére, de abban valamennyien megegyeztek, 
hogy művei értéket képviselnek. 

Az írásokból ki-kivillan a magyarságnak az 
adott periódusban éppen legégetőbb kérdése. 
Shakespeare már akkor magyar szerző lett, mikor 
magyarul még alig szólalt meg: segítette a magyar 
nyelv és nemzeti lét ügyét, a magyar színház meg
születését. A történelmi sorsfordulók, a forra
dalom és szabadságharc, a világháborúk, a béke-



évek hangulata átsüt az esztétikai, színházi elem
zéseken, a fordítások történetén. Shakespeare-
nek „ [ . . . ] ma, ['.. .] az európai kultúra elpusztít
hatatlan egységét és testvériségét kell, minden ön
kény ellen, puszta létével dokumentálnia" - írta 
Babits 1916-ban, a Shakespeare-jubileum ünnep
lésekor (355.) Több nagy költőnk tekintette 
Shakespeare-t mesterének, mások hozzá, művei
nek fordításába menekültek a politika viharai 
elől. Országh László 1944-es Lear király-elemzése 
mintha a II. világháború képe volna: „Az emberi 
együttélés formái széthullanak, az isteneitó'l meg
fosztott világ rettenetes káoszában a szexuális és 
hatalmi szenvedély elszabadult gigászai csatáznak. 
Az emberiség két részre szakadt, a jók maroknyi 
csapatára és a gonoszok iszonyú hordáira, a ter
mészet maga is viharban tombol, miként az erköl
csi rend[ . . .]"(437.) 

A kötet szerkesztési vezérfonala, a szoros idő-
rend helyenként megszakad, mivel egyes szerzők
től több írás is szerepel, és ilyenkor többnyire a 
legkésőbbi műnek megfelelő helyen találjuk egy 
csokorban a szerző korábban keletkezett írásait 
is. Ez csak akkor zavaró, amikor egymással vitat
kozó érvek szóródnak szét. A könyv egyik leg
főbb érdekessége ugyanis, hogy az egyes korsza
kokból egy-két rövidebb, néhány évnyi periódust 
választ ki, és abból lehetőleg azonos témájú tanul
mányokat, kritikákat közöl, a megjelenési év és 
hely megjelölésével. így lehetünk tanúi például az 
Athenaeum és a Regélő, vagyis Bajza József és 
Henszlmann Imre között felszikrázó hírlapi vitá
nak (113-117. ill. 122-126.). Ennek során Bajza 
színész és közönség számára egyaránt túl nehéz
nek, ráadásul illetlennek bélyegzi Shakespeare-t, 
míg Henszlmann Shakespeare nagyságához mért 
igényességgel kéri számon a jó fordítást, a teljes 
drámát a színpadon, s az értő közönséget és kriti
kusokat a nézőtéren. így követhetjük nyomon a 
drámafordítások sorsát is, pl. mint vélekedett 
Arany János Lemouton Milike Shakespeare-fordí-
tásairól, és mit gondolt ugyanerről maga az iro
dalomkedvelő honleány (208. ill. 137; Vas Andor 
kritikája 139-142.). 

A lapalji jegyzetek ilyenkor általában megjelö
lik, hogy hol található a témához kapcsolódó 
másik írás, de nem mindig. Azt a vitát például, 
amely a színház és a költészet, az irodalom kö
zött zajlott Shakespeare hovatartozása fölött, a 
kötetben két egymást követő, XX. századbeli írás 
mutatja be: Gábor Miklós felel Füst Milán szín
padellenes érveire azzal, hogy jobb előadásban 
bizonyára színpadon is remekművek lennének 
Shakespeare drámái (505. ill. 516.). Aki a kötetet 

folyamatosan, az első laptól az utolsóig elolvassa, 
annak nem is hiányzik itt a lapalji emlékeztető, 
hogy Füst Milán idevonatkozó sorait hol találja 
meg, megtalálja-e egyáltalán ebben a kötetben. 
De akik csak belelapoznak a könyvbe, hogy ér
deklődésüknek megfelelő témákat vagy szerzőket 
keressenek, azoknak itt is hasznos lenne az eliga
zítás. 

A magyarázó jellegű jegyzetek megkönnyítik 
a kötet olvasását, különösen a korai művek eseté
ben. A lap alján megtalálható az idegen szavak 
jelentése, a szövegben felbukkanó idézetek for
rása és a megértéshez nélkülözhetetlen művelő
déstörténeti háttér. A kötet végén két mutató 
segít a tájékozódásban. Az egyik a kötetben sze
replő Shakespeare-művek jegyzéke, a másik név
mutató. Mindkettő betűrendben, oldalszámokkal. 
A névmutató a kötetben előforduló személyek 
legfontosabb adatait ismerteti Hammurabitól 
Sinkovits Imréig. A közismert nevek mellett csak 
az évszámok (és persze a lapszámok) állnak, a 
kevésbé ismertekről azonban többet is megtud
hatunk innen, így például színészek esetében leg
fontosabb Shakespeare-szerepüket is megemlíti a 
mutató. 

Helyenként sajnos ebbe a kötetbe is csúszott 
sajtóhiba, pedig 1981. december 31., a bevezető 
tanulmány keltezése óta talán lett volna idő 
hibátlanul kinyomtatni. Choínoky Viktor például 
nem 1892-ben, hanem 1912-ben halt meg, a 
Nemzeti Színház 1841. február 13-1 Lear király 
előadásának színlapja alatt az áll, hogy az az 
1881. máj. 6-i Cymbeline színlapja, a 286. olda
lon egy sort kétszer nyomtattak, és egy másik 
alighanem kimaradt. A már idézett Nagy Lajos-
sorok is hibásan szerepelnek a kötetben (384.), 
bár ez a sajtóhiba már hagyomány lehet, hiszen a 
szöveg ugyanígy jelent meg a Szépirodalmi Kiadó
nál Nagy Lajos Válogatott tanulmányai közt is 
(Nagy Lajos művei. író, könyv, olvasó. Váloga
tott cikkek és tanulmányok I. Szépirodalmi, 
1959.) Először azonban, A kékmadár című rövid 
életű folyóirat utolsó ismert (1923/11) számában 
helyesen jelent meg. 

A Gondolat kiadó és a szerkesztők „[. . . ] cél
ja az volt, hogy közérdekű könyvet[ . . . ]" adjanak 
az olvasók kezébe, írja Maller Sándor a bevezető 
tanulmányban (52.). Ezt a célt szolgálja a kötet 
reprezentatív sokfélesége. Útirajz, levél, vers, röp
irat, műelemzés és még egy sereg különböző mű
fajú írás gyűjteménye a könyv, különféle szerzők 
tollából, akik között színész és poütikus éppúgy 
akad, mint költő vagy esztéta. Ez a szivárványos 
ragyogás ugyan kissé elszürkül, ahogy Shakes-

757 



peare fokozatosan elveszti nemzeti jelentőségét, 
ahogy mindenki személyes és nemzeti ügye he
lyett egyre inkább az irodalomtörténet berkeibe 
szorul vissza, kárpótlásul azonban kialakul egy 
Shakespeare-kép: az egymást hol kiegészítő, hol 
ellentmondó véleményekből határozott értékrend 
emelkedik ki, középpontjában Shakespeare költői 
nyelvével és legjobb drámáival, amelyekhez lassan 
csatlakoznak a szonettek is, ahogy a XX. század 
felé közeledünk. Az összefoglaló tanulmányok, 
melyek többször is felbukkannak a kötetben, 
Összegezve az addigi Shakespeare-kutatás eredmé
nyeit, egyre szakszerűbbek, egyre tudományosab
bak. Kialakul szabályrendszerük, amely szinte 
kötelezővé teszi a Shakespeare-drámák első kiadá
sainak vizsgálatát és a témák lelőhelyének, erede
tének felkutatását, azt is bizonyítva, hogy az 
irodalomtudomány is lehet éppoly száraz és a be 
nem avatottak számára érdektelen, mint bármely 
más tudomány. Nagyon érdekesek lehetnek vi
szont mindenkinek, a legszorosabban vett szak
mai közönségnek is a legjobb magyar Skahes-
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peare-forditok tanulmányai, elemzései (pl. Arany 
János 212, 216; Babits Mihály 359, 361; Vas 
István 438.). Részben azért, mert fordítás közben 
a művek legmélyéig hatoltak, részben mert köl
tők lévén nyelvük esszéíráskor sem veszít fényé
ből, gazdagságából. Gondolkodásmódjuk és stílu
suk miatt írásaik nemcsak új elemzési lehetősé
gekként, hanem önmagukban mint műalkotások 
is értékesek. 

Igazi újdonságot ma már nehéz felfedezni 
Shakespeare számtalanszor elemzett műveiben, 
így aztán sok erőltetetten újkodó vagy különösen 
szűk területre koncentráló írás is születik. Szeren
csére az újraolvasás, újrajátszás hozhat új szem
pontokat, felvethet még sosem hallott kérdése
ket, vagy adhat a régi kérdésekre új válaszokat. 
„A néző" - ahogy a kötet utolsó, 1981-es tanul
mányának zárósoraiban Géher István írja (591.) 
- „úgy emlékszik az előadásra, ahogy tetszett. 
Az olvasó azt gondol, amit akar." 

Friedrich Judit 
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Imre Sztárai4cözleményéhez (458-470.) tartozó 


