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Új magyar Shakespeare-tár I.

1987 februárjában a Modern Filológiai
Társaság kebelén belül megalakult a Ma-
gyar Shakespeare Bizottság. Életrehívói
között neves irodalomtörténészek,
Shakespeare-kutatók mellett ott voltak a
fiatalabb kutatónemzedék képviselői és
mutatóban színházi szakemberek is. E
Shakespeare Bizottság már a harmadik; az
1860-ban a Kisfaludy Társaságból kivált,
Arany János, Csengery Antal, Jókai Mór,
Lukács Móric, Szász Károly, Szigligeti
Ede által alapított és századunkban
újjászervezett egyesülés jog-utódjaként
kíván kísérletet tenni a jövő-ben arra,
hogy (amint azt Géher István az alakuló
ülésen elmondott, irányadónak méltán
tekinthető beszédében megfogalmazta)
rendbe tegye Shakespeare háza táját:
inspirálja a fordítókat, összefogja,
orientálja a Shakespeare-kutatókat és nem
utolsósorban megpróbálja áthidalni az
irodalomtudomány, az elmélet és a mai
magyar színházművészet, a gyakorlat
közti mély szakadékot. Hiszen mégiscsak
nonszensz a fennálló tudathasadásos
helyzet; mintha a filológus és a rendező
munkájának nem ugyanaz az oszthatatlan
shakespeare-i mű lenne a tárgya és az
előadásban megvalósuló végcélja.

Van tehát már Shakespeare Bizottsá-
gunk, amely a Soros-alapítvány támoga-
tásával megjelentette első kötetét, az Új
magyar Shakespeare-tárat. A kiadvány
azért „új", mert az 1908-1922 között
évente megjelent, a szakembereket ösz-
szefogó, a kutatás és a tájékozódás folya-
matosságát biztosító Shakespeare-tár
nyomdokaiba lép. A majd három és fél
száz oldalra rúgó terjedelmes kötet má-
sodik felének fejezetei (Mű és értelmezés,
Színházi műhely) tarthatnak számot
leginkább a színházi szakemberek érdek-
lődésére. Nem hagyhatjuk azonban szó
nélkül a kötet egyik legfontosabb, széles
körű és mélyreható kutatómunkán alapuló
nyitótanulmányát, Dávidházi Péter írását
az első magyar Shakespeare Bizottságról.
Arról a bizottságról, amely a mecénás
Tomori Anasztáz támogatásának
jóvoltából mindössze tizennégy év alatt
(1864-1878 között) megjelentette az első
teljes magyar Shakespeare-kiadás
tizenkilenc kötetét. A részben már ko-
rábban elkészült fordítások gyorsan köz-
kinccsé váltak, évadonként folyamatosan
tűzte műsorára Shakespeare darabjait
korszerű fordításban a Nemzeti Színház.

Olyan örökség ez, amelynek méltó
folytatójává felnőni nem kis feladat. Hi-
szen a Shakespeare-életmű újrafordítása
ma szinte ugyanolyan sürgető feladat,
mint volt száz évvel ezelőtt. Amint Géher
István is felemlítette az alakuló ülésen
tartott beszédében: az 1988-ban megjelent
négykötetes Shakespeare-összkiadás
mindössze három olyan fordítást tartalmaz
(Vas Istvántól az V. Henriket, Mészöly
Dezsőtől a Lóvá tett lovagokat és a Sok
hűhót), amely az utóbbi negyed-
században készült. Kellenének tehát a
mai, korszerű fordítások. Shakespeare
Bizottság és alighanem fordítói készség és
képesség volna is-de hol a mai Tomori
Anasztáz?

Peter Hall, a brit Nemzeti Színház
1988-ban leköszönt hírneves igazgató-
rendezője a hatvanas években elsősorban
Shakespeare-rendezéseivel keltett feltű-
nést. 1960-ban, még a Royal Shakespeare
Company rendezőjeként, John Bartont, a
tudóst valósággal elcsábította az egyetemi
katedráról, és az ő filológusi segítségével,
közreműködésével hozta létre remek
Shakespeare-rendezéseit, köztük a Rózsák
háborúját feldolgozó, tévésorozatként
nálunk is ismert Shakespeare-ciklusát
(1963). Barton segítségül hívására Hallt
nyilván az a bölcs belátás indította, hogy
Shakespeare darabjai nem könnyen adják
meg magukat a mai rendezőnek. Az
értelmezéshez nélkülöz-hetetlen a
tudomány segítsége. Noha minden mai
magyar rendező mellett nem állhat egy
John Barton, a Shakespeare-tár
kétféleképpen töltheti be ezt a funkciót a
jövőben. Egyrészt azzal, hogy teljesíti azt
a kötelességét, ami minden nemzedéknek
elmulaszthatatlan házi feladata:
megteremti a maga Shakespeare-képét,
korszerű Shakespeare-értelmezését,
másrészt közvetíti, behozza a drámaér-
telmezésbe azokat az új módszereket,
amelyek a Shakespeare-kutatást is meg-
termékenyítették.

A kötet tanulmányai közül különösen
figyelemre méltó ez utóbbi szempontból
Szőnyi György Endrének az új historiz-
musról és Kállay Gézának az új retoriká-
ról szóló írása, amelyek segítségével a
shakespeare-i életmű értelmezésének
fontos elemei kerülnek új megvilágításba.
A drámaértelmező tanulmányok jó része
témaválasztásában és problémafel-
vetésében meglehetősen ezoterikus, a
színházi gyakorlat számára vajmi keveset
nyújt.

Nem lehetünk igazán elégedettek a
Színházi műhely fejezettel sem. Maller
Sándor adatgazdag tanulmányának a má-
sodik világháború előtti sárospataki gim-
náziumi műkedvelő előadásairól, Huszti

Péter vallomásának A windsori víg nők
főiskolai vizsgaelőadásáról vagy Visky
András modellértékű elemzésének a Bu-
landra Színház Hamletjéről van itt helye,
létjogosultsága, de önmagában ez kevés.
Hol vannak az elmúlt évek hazai Shakes-
peare-előadásait elemző esettanulmányok,
színészi-rendezői vallomások, amelyek
valamelyest reprezentálnák a mai magyar
Shakespeare-játszás helyzetét?

A kötetet kiegészítő mellékletek közül a
Shakespeare-kutatás számára fontos
külföldi folyóiratok hazai lelőhelyjegyzé-
ke hasznos, a kitűnő annotált bibliográfia
pedig kutatónak, színházi szakembernek
egyaránt nélkülözhetetlen.

A Shakespeare Bizottság már in extenso
közli az újjáalakulása óta tartott ülései
jegyzőkönyveit. Örvendetes lenne, ha az
oly ígéretes kezdet után gazdagodó foly-
tatásról számolnának be az eljövendő do-
kumentumok.
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