
Van még egy fejezet a kötetben, amelyet a
magyar nyelv szerelmesei, a költői mű születése
iránt érdeklódők fognak lelkesen olvasni. Az.
Irodalmi szénaboglya röpke kis írások gyűjte

ménye. Szellemes szófejtések, párhuzamok, von
zalmak, élménytöredékek, tények-érzelmek,
gondolatok villannak fel itt szikrázó-szép mon
datokban.

A Rónay Györgyről sz616 Asztal és kenyér
című esszéból tudjuk, hogy kettőjük beszélge
téseiben a .minőség mérhetösége" foglalkoztat
ta őket, amint írja: .a tetszésén, nemtetszésen túl
ezt az abszurditást kergettük, vadásztuk a mes
terség labirintusaiban." Nemes Nagy Ágnes e
kötetével bennünket is elkalauzol az irodalom
csodálatos labirintusain. Érdemes vele elindulni.

R. Takács Olga

Dávidházi Péter:
"Isten másodszülöttje"
(A magyar Shakespeare-kultusz
természetrajza)

.Uraím, le a kalapokkal" - valójában így,
régimódi felsz6lítással kell kezdenünk ismerte
tésünket. mivel igazi filológust, a szó legjobb
értelmében vett eszmetörténészt, az irodalmi
gondolkodás avatott, sót - tárgyszerűen szólva
- beavatott képViselőjét üdvözölhetjük az
Arany jános-, Erdélyi János- és angol irodalmi
kutatasaíröl, müfordítasairöl (Shakespeare-szo
nett, Byron-költemény) ismert, már nem egé
szen i,Dú, de még elégfiatal Dávidházi Péterben.
Le a kalapokkal. mert újszerű mú született,
újszerű vonalvezetéssel jelöltetik ki a magyar
angol, magyar irodalmi-világirodalmi kapcsola
tok egyjellegzetesen magyar útja. Smég egyszer
le a kalapokkal, mert a merésznek tetszőkísérlet
sikerült. az irodalmi kultusznak nemcsak
természetrajza, hanem lélektana, nemcsak fej
lődéstörténete, hanem művelódéstörténetiho
zadéka bomlik ki előttünk, széles és alapos
elméleti fejtegetésekkel együtt. Szó esik a ma
gyar Shakespeare-fordításokrol és azok vissz
hangjáról, de még inkább arról, miképpen vezet
nek a szakrál.issá vál6, sz6kincsében és szakkife
jeZéseiben a ValláSi szertartásokat idéző Shakes
peare-bálványoZáshoz azok a törekvések, ame
lyek főleg a német példákon felbuzdulva, ám
olykor az eredeti (angol) anyagból is merítve,
egy valóban zseniálisszerző élettényeit és utö
életét ismertetik az olvas6kkal. Miképpen lesz
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esztétikai méltatásból kritikátlan elismerés: va
lójában egy, a hagyományok révén rögzült, kodí
fikál6dott olvasói és színházlátogatási viselke
dési forma hist6rikurnát kapjuk. Shakespeare
ünnepségek és fordítói vállalkozások intézmé
nyesült formái által lesz abeavatásból mitizá
lódás; hogy eljussunk a bálványrombolás nagy
hatásü epiz6djain keresztül a szekularizálódás
korszakába. Közben, nem mellékesen vörösmar
tyröl, Petőfiről, Aranyr61, M6ricz Zsigmondr61,
Nagy Lajosr61és Németh Lászlöröl tudunk meg
többet (sajnálatos mödon az ebbe a sorba tarto
z6 Márai Sándor kimarad a Shakespeare-kultusz
papjai közüll), és ezenközben egyszerre kapjuk
meg a különféle periódusok hivatalos intézmé
nyeinek rajzát egy bizonyos aspektusból és az
irodalmi élet jellegzetességeinek átvilágítását is.

Dávidházi Péter sokatmondóan és újszerűen

jár utána annak, miképpen függ össze kultusz és
kultúra (etimol6giailag és az összefüggések ma
gasabb síkján); és megállapításai szerint egyik a
másiknak sok szempontból előfeltétele. Nem
engedékeny, hanem megértőazokkal, akik rosz
szul leplezett sznobizmusból idomulnak a
Shakespeare-szertartások színházi változatához.
ám ugyanilyen elszántsággal védelmezi azokat is:
akik a kultusz kíüresedése, tartalmatlanná válása
miatt egy társadalom kórképének vallják a
Shakespeare-kultuszt. Ez a kiegyensúlyozottság
érzékelhető a nem .ragyogni", hanem haszná/
ni, azaz értelmezni akar6 esszényelvben, amely
olykor fanyar humorral jelzi szerzője távolság
tartását és elnéző magatartását a még oly különc
megnyilvánul:isokkal szemben is. Dávidházi sok
mindent vállal: elsősorban azt, hogy az emberek
ben a felvilágosodások ellenére is ott lappangó,
majd időnként elemi erővel feltörő, nemesebb
csodálatra rnéltö iránt ébredt v.igyat a világi
kultuszok kialakulásának történetében mutassa
be, és ehhez az elhatározáshoz talált megfelelő
tárgyat: Shakespeare magyar fogadtatása törté
netében. S bár a recepci6kutatás az összehason
lítö irodalomtudomány régi diszciplínája, az a
tény, hogy a mítoszkritika mödszereível szembe
síti az utóélet-elemzést, új rnödszert igényel.
Hiszen most már nem elsősorbanaz kerül sz6ba
hogy ki mikor mit írt Shakespeare-ről,hanem az:
miképpen és miért, s ez miféle társadalmiérint
kezési-viselkedési forma kikristályosodásához
vezetett. Tehát nem az adatok hierarchizálása
által bomlik ki egy folyamat, hanem a kultuszt
lényegénél megragadva, a vallássá válás és á
rítusváltozatok stáci6i kutat:1sának lehetünk ta
núi. S hogy mennyire nem önkényes a szerző e
jól választott szempontja, azt a bőséges idézet
anyag igazolja, például a stratfordi magyar zarán
dokok leírásair61 sz6l6 beszámoló.



Uraim, ismét le a kalapokkal! Új mtlfajó érte
kezés született. Krónika, elméleti fejtegetés,
aprólékos, mikrofilol6glal munka, beszámoló az
áhftat évtizedeidSl, a baMnyrombolás óráir6l,
szakszerű taglalás éi jórztI irodalmi felfedezés.
Mindez együtt, szakítva a bölcselkedő, tudálé·
kos, öncélú forriskutatásban kimerülő,gondo
latszegény, m szakkifejezésekel zsúfolt elö
adással, Dltvidházi könyve hoZZájárulás az iroda
lomtudomány önfelszabadító szabadsághar-

Kiállítás

Ubass Endre kiállítása·

Meglehetósen utálom a patétikus kifejezéseket,
de azt hiszem, hogy Lábass Endre az életét tette
fel erre a~ Budapestre. Belebújt, mint egy
hatalmas, mélytorkú zsebbe, ahonnan még mín
dig újabb és újabb kincseket lehet elóbány.1szni.

Egyébként eredetileg azt a CÚDet akartam adni
a bevezetőnek: Hajléktalanok. Szerencsétlen cím
lett volna. (Minden cím elég szerencsétlen.)
ubass Endrénél senki se hajléktalan. Legfeljebb
kuporognak, kucorognak, meghúzódnak, de va
lahol valamilyen zugban mindenki otthonra
talál.

A félig összetört zongora, akit kihurcoltak az
erdőbe! Dehát hogy vonszolták ki? Hogy ra
gad~ meg? Mindegy. Ne firtassuk. Minden
esetre most már ott áll a fíikközott kissé oldalt
dőlve,beleragadva a földbe. Afíik föléje hajolnak.
A levelek, gallyak, ágak elboritják. Az erdő befo
gadta.

A zongora egy napon váratlanul megszólal.
Hangversenytad. Hogy mi lesz a músora? Nem
gond Igazán gazdag a repertoárja.

A H4zhalász. Egy összegabalyodott háló lóg le
a nyolcadik emeletról öreg,nyomonísagos ala
kokat emel fel a mélyból, csavargókat, akik
betevedtek az udvarba.

Isten kifilcsart kötélre hajított inge csöpög egy
lavórba. Hatalmas üres terem, Apadló már régen
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dhoz, szerző-mú-olvas6(szent)háromságán
töprengés. S mindemellett tágabb érvényű be
szmoló arról, miként keletkezik a kultusz,
miként hatja át a társadalom egészét, s e kultusz
míként válik gátjáv:1 fordítók, tanulmányír6k,
színházlátogatók elsőrendú kötelességteljesíté
sének: az önálló, szabad gondolkodásnak. (Gon.
dolat)

Fried István

kikopott. Dehát csakugyan olyan üres ez a te
rem? SZÓ sincs róla. Egy nő vetkőzik a félig
lehúzott redőnymögött. Lusta, elnyújtott moz
dulatokkal végigsimít a vállán, ilkarján.Vendége·
ket vár? Fogadást ad? Kedvesen vihogó löti-futí
lányok szaladnak át a termen süteményes
tálclkkaJ., konyakospoharakkal.

Elóadásra vár az Operaház poros padlása.
Kiöregedett, rég elfelejtett énekesek adnak elő

rég elfelejtett operákat. Soha sehol elő nem
adott operákat.

Egy férfi rohan a folyosókon. Egy pillanatra se
áll meg. Merészen veszi a kanyarokat. Hóna alá
szoritott sovány aktatáskájával kanyarog tovább,
tovább ...

Hová vezettlek az egyre szűkülőlépcsőfokok?

Egymásiklépcsősoralvílagí mélységébe. És majd
magaa ház is egy ilyen lépcsőbe süllyed el.

A falak visszaadják a régi lakókat. Mindenki
előlép, aki valahais itt lakott.

Fák foglalták el az udvarokat. Az ágak ráhajol·
tak az ablakokra, valósággal elboritják. Az abla
kokban alig látható, szinte észrevehetetlen
háttér arcok. Mintha valaki éppen csakidelehel
te volna őket.

Ki merné zavarni a pad lakóját? Azt a merev,
zárt arcú férfit. Ki tudja mióta ül ott keresztbeve
tett lábbal, lehunyt szemmel. Nincs mozdulata,
és már senkire és semmire se kíváncsi. csak
éppen még befogadja a napfényt, az esőt, a
levegő alig hallható, örökös Zúgását.

Egy kéz a ház lerongyolódott f.I.J.án a horpadt
bádogcsatorna mellett. csak úgy egyedül. se
testvére, se párja. 1lllán valahonnan fentről hul
lott le, talán alulról kapaszkodott fel. Rátapadt a
falra, szétterpesztett, megmerevedett ujjakkal.
Nincs több mozdulata.

Mándy Iván
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