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A MAGYAR SHAKESPEARE MfJLTJA

< Az első "teljes kiadás"~tól máig

Irodalmunk életében fél évszázadban egyszer megtörténő nagy ese
mény "Shakespeare összes drámai műveinek" teljes kiadása. Petőfi
Vörösmarty-e-Arany, három fordítás elkészültével. a történelmi esemé
nyek, Petőfi, majd Vörösmarty halála miatt abbamaradt szellemi kezde
ményezés után, először a mult század ötvenes éveinek Végén, Tomori
Anasztáz pesti polgár buzdítására s anyagi támogatásával. és Arany
János irányitása mellett indul meg az a mozqalom, amely ténylegesen
életrehívta az első teljes magyar Shakespearet. Arany reá jellemző ala
possággal készíti elő a nagy vállalkozást. Ö maga csak ,,~gy-két" for
dítást vállaL Több; mintegy évtizede hevernek "tűzre való" régi János
király-töredékei, nem ezt folytatja, hanem a Szentivánéji álmot veszi
elő, de "veszett nehéz munka. Majd fele rímelt jambus, nem is számítva
a rövid dalokat, amelyek még foglyosabbak". (Lev. IL 52.) "Egy pár"
felvonást elkésett, de aztán elakad: "belefáradt az örök rímelésbe" <

Tomori terve az, hogy Arany Szentioéné]i álma nyissa meg a teljes
Shakespeare-kiadást, mely két-három darabot tartalmazó kötetecskék
ben sorozatosan jelenik majd meg.

Közben Arany a szellemí-művészt szerkesztés minden mozzanatára
gondol. Az első: a korszerűen hitelesnek elfogadott angol szöveg meg
határozása, amelynek alapján az összes fordítök egységesen dolgoznak!
Egy levelében arra kéri Tomorít, hogy szereztesse meg a vállalkozás
számára a legjobb, magyarázatos és jegyzetes Shakespearet "ha Delius
az, hát azt". Azt kölcsönözzék oda darabonként a Iordítóknak. Egysé
ges fordítói elvként pedig felállítja, hogy az legyen "eszme·' és alakhű",

de nem szolgai és ami 1E;gfontosabp: "vers verssel, ha lehet ugyanannyi
sorral adassék vissza". '.

A fordítások elbírálására háromtagú bírálóbizottságot ajánl: egy
pesti, egy < vidéki fordítót és egy pesti "képességet", aki nem fordító
és aki állandó bíráló volna, míg a másik kettő változnék. A kor leg
kiválóbb szellemei jönnek kombinációba ilyen összetételben: Csengery
Antal. Toldi Ferenc, Brassai Sámuel; vagy: Kemény Zsigmond, Toldi,
Csenqery: Toldi, Czuczor Gergely, Csenqery, stb. Greguss Ágost.

A Kisfaludy Társaság 1860-ban kezd foglalkozni a megindult vál
lalkozássaL Ugyanez év szeptember 27.-i űlesén megalakul a Társaság
első Shakespeare-bizottsága, azzal a célzattal,' hogy "Shakespeare ösz- .
szes müveínek irodalmi színvonalon álló lefordítását előkészítse s ala
pos bírálatok után történő kiadásával irodalmunkat gazdagitsa". Ez
első Shakespeare-hízottság munkája nyomán és Tomori Anasztáz áldo
zatkiészségéből néhány év alatt létrejöttek Petőfi és Vörösmarty úttörő

három fordítását kiegészítő, a teljes Shakespeare-oeuvre-t magába fog
laló dráma-fordítások és 1864 április 23-án Shakespeare születésének
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300-dik évfordulóján megjelent az első kötet: Arany 1863-ban befejezett
Szentioúné]i álom-forditása mellett Szász Károly Othellója. Ezután
sorra jelennek meg az egyes kötetek, melyeknek szerkesztői munkáját
Arany nagy buzgósággal végezte. Idejéhez, kedvéhez és a szükséghez
mérten "bársonyos kézzel" javitotta a fordításokat, így Vörösmarty
Julius Caesarját és - Csengery szerint - "nagyon gyenge" Lear
fordítását. Arany 1863-tól 1866-ig a Hamlet és János király fordításán
dolgozott. utána több darabra a magyar Shakespeare kultusz nagy ká
rára vállalkozni nem akart, de mint az elsö teljes Shakespeare szer
kesztési munkájának legfontosabb tényezője, örök példát mutatott arra,
hogy míképen kell egy ilyen nagy vállalkozást elvileg és gyakorlatHag
- mutatis mutandis! - meqvalósitani. .

Ezt a - Kisfaludy Társaság kiadásában 1864 és 1878 között 19.
kötetben, - ,,~hakespeare minden munkái' eimen megjelent első .•teljes
maqyar' Shakespearet 1902-ben "javitott kiadásban" hat kötetben adta
ki a Franklin Társulat. Ez a kiadás volt Shakespeare összes drámai
műveinek második kiadása. A forditok és fordítások azonosak az első

kíadáséíval, csupán a "vegyes költemények'I-et mellőzte ez a második
- kizárólaq a drámai művek üjraközlésére szorítkozó, - csak az
anyag csoportosításában új kiadás,

Az 1902-es kiadás már megjelenése után néhány esztendővel túl
haladottnak, avultnak tűnt. A "nagy nemzedék" ihletett első kísérletei
és eredményei után 1860 és 1878 között a szükséq-Iordítók gyorsan ké
szült Shakespeare-fordításai tették teljessé magyar nyelven a csodálatos
drámaköltői életművet.

Shakespeare hihetetlen képgazdagsága, zsúfoltsága részben korszel
lem s "eufuizmus" volt nála, a költői kialakulatlanság jele. De amikor
már érett fővel mértéket tudott tartani, a csodák tömegeit teremtette
meg a jellemző sokatmondásokban. Ezt a sajátságot a forditók úgy kö
vették,ahogy tudták. A dúsgazdag szöveg akkor is gazdag maradt, ha
kissé megfogyasztották vagy - megnövelték a sorszámot. Aranynak
elve volt ugyan, hogy sort - lehetőleg - sorral kell íordítaní, de a
gyakorlat néha eltériti ez elvtől. Aranyék példája felhatalmazta az utó
dokat és Szász Károlyék 19-20 százalékkal hosszabbították meg a da
rabokat. Pedig a szövegnyujtás igen nagy hiba!

A dúsgazdag, bonyolult szöveg visszaadásának problémáját a köze
pes fordítök még úgy kerülték meg. hogy ha nem szaporitották a sorok
számát, hát megszegényítették Shakespearet. De ez csak költői szeqé
nyítés maradt: a szövegben levő indulat így is a kellő irányba hajtotta
a színész szavait s mozdulataít, vagy az olvasó képzeletét. Szegényí
tették, de nem tudták - pe,rsze nem is akarták - megszegényíteni:
csak épen halványodott a szöveg szine: ritkult a bozótos komplikáció.

Az ilyen fordítöknál még ez lett volna a kisebbik baj. A nagyobb
az, hogy sokszor természetellenes nyelvhasználatba estek. így aztán idő

vel gyöngeségeiket még a fokozott avulás is növelte. Maga Arany is
használt - s Vörösmarty és Petőfi még inkább - egy-egy ma már
nem-természetes fordulatot, erőszakos csonkítást: a kisebb fordító-tehet
ségek aztán az ő példáján felbátorodva még sűrűbben s kiszélesített ala-
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pon éltek ezekkel a lícenciákkal, s így még gyorsabban avulnak. vér
szegényednek, petyhüdnek a szövegeik. Ilymódon jött létre a magyar
drámairodalomban is egy olyan nyelv. amely a XIX. század utolsó har
madától néhány évtizeden át shekespeereiként szerepelt, holott valójá
ban inkább egy mesterkélt Shakespeare-fordítási nyelv volt. megrakva
a ..k'ís istenek" stílusának minden dagályával, természetellenes önké-
nyével, üres fenséqével. .

Már a XX. század első évtizedében felmerült egy ..új, teljes Shakes
peare" szükségessége. Alexander Bernát a Kisfaludy Társaság 1907 feb
ruár 6-i űlesén ..elérkezettnek vélné az időt. hogya rég tervezett kü
lönleqes Shakespeare-bizottság is meqválasztassék, mely az újabb ma
gyar Shakespeare-kíadásnak többé alig halasztható ügyével foqlalkoz
nék". A Kisfaludy Társaság második Shakespeare-bizottsága Berzeviczy
Albert elnökletc alatt megalakul és ettől az időtől kezdve széleskörű

müködést fejt ki, végre az első világháború évében meqíndul a harma
dik ..teljes Shakespeare", amely azonban csonka marad: 6 külön-külön
kötetben 6 dráma jelenik meg. azután ez eseményele megfojtják a vál
lalkozást. Az egyes újrafordítások művészi színvonaláról nem szólva
ez a sorozat míntaszerünek ígérkezett és az egyes drámák külön köte
tekben való rendkívül célszerű megjelentetése szemponjából ma is pél
damutató lehet körültekintő gondOSSágával, filológiai alaposságával
mind szöveqközléseít, mínd pedig bevezetéseit és jegyzeteit illetően.

A második. I902-es teljes Shakespeare után négy és a Kisfaludy
Társaság teljesnek tervezett, de csonkán maradt vállalkozása után há
rom évtizeddel, Péter András kezdeményezésére ..Az európai dráma"
címen tervezett nagy sorozatnak Aristophanes után második világiro
dalmi naqysáqaként Shakespeare műveinek új. teljes kiadását iktatta
munkaprogrammjába a Franklin Társulat.

A harmadik teljes Shakespeare szervezője, Péter András a reqt
kiadások használható anyagának kiválogatására és ez időközben készült
és még készítendő új fordítások elbírálására Halász Gábort kerte fel,
és azonnal megindult a tevékeny munka, a második világháború negye
dik esztendejében. egy új kiadás életrehívása érdekében. Más szakértők

bevonása után kialakult a nézet, hogy Arany és Petőfi' fordításai a
Shakespeare-filológia közel száz év alatt tett nagy haladása és a szö
veqértelmezés maii nagyobb pontossága okából, valamint az avultságok
lehető mellözése céljából revideált szöveggel kerülnek be az új kiadásba;
Vörösmarty mellözésére vagy nagyobbfokú költői átsimítására nézve
egyelőre akkor nem történt döntés.

A bevont külső szakértők felhivták Halász Gábor és, Péter András
figyeimét arra. hogy épen a két világháború között a modern Shakes
peare-tudomány olyan alapvető felfedezéseket tett. amelyeknek ered
ményei egy korszerű kiadásból semmiesetre sem mellőzhetök. E ha
ledó szellemű angol-amerikai Shakespeare-irodalom legfontosabb más
félszáz termékének jegyzékét is megkapták már a szerkesztök London
ból" amikor a végzet pontot tett e két fiatal tudós élete után. A nyilas
terror következtében elpusztult Halász Gábor és Péter' András halálá
val megakadni látszott a nagy munka. Kezdeményezésüket a Frankíín
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Társulat nem hagyta csirájában. elpusztulni, hanem három év megfeszi~

tett munkájával 1948 karácsonyára asztalunkra tette a harmadik ma
gyar Shakespeare-kíadást.

I\z új kiadás irodalmi előkészítése kapcsán teljesen új probléma
volt a fordítandó szoueqek eldöntése. E század második évtizedéig ez
a kérdés elintézettnek látszott: míndenkí, fenntartás nélkül a shakes
pearei drámák úgynevezett első Folío-kíadásan alapuló szövegeit tekin
tette a leghűbb Shakespeare-szöveqeknek, úgy, ahogyan általában mín
dig egy~egy mű utolsó kiadását szokták egy~egy variánsokban is fenn
maradt írói alkotás végleges formájának tekinteni. Bár egyes szakértők

érezték itt-ott idegen írói kezek "nyomait", a "Folio·dogma" még
Angliában is általánosan elfcqadott volt. Lépésröl-lépésre haladva az
Erzsébet-korabelí dráma feltárása terén, az akkori színhází és nyomdai
viszonyotkl minden kis részletre kiterjedő aprólékos vizsgálata fokról
fokra új megvilágításba helyezte a XVI. századvégi és XVII. század
elei, írói engedély nélküli, úgynevezett "ka1óz~kiadások", a Ouareók
[elentőséqét. Olyan kiváló kutatók, mint Bradley, Chambers, Quiller
Couch, W. W. Greg, H. N. Hudson, W. Pollard, Percy Simpson és
Dover Wilson újjáértékelték a XVIII. és XIX. századi Shakespeare
filológia eredményeit és al haladó tudomány velósáq-érzékének meg~

felelöen újrateremtették a nagy angol Költőről alkotott ísmereteinket.
És' mindenki előtt- s fölött-állóan döntő szerepe volt a Shakespeare
tudomány alapvető átértékelésében a néhány évvel ezelőtt elhunyt J. M.
Robertsonnak, aki az erzsébetkori drámaírókminden sorát úgy ismerte,
hogy pontosan "meg tudta különböztetni az egyes írók nyelvhasználatát.
mondat-szerkesztését, szóválasztását, kedvelt fordulatait". Ez az' utol
érhetetlen tárgyismeret rendkívül stílus-érzékkel párosulva eredményezte
azokat a forradalmá megállapításokat, amelyeket elsősorban Shakes
peare-Canon című többkötetes munkájában fektetett le és amelyeknek
tanulságai elől egyetlen nemzet Shakespeare-fordítója sem térhet ki
mérleqelö figyelem nélkül.

A "Folio.dogma" alkonya és a Quartók
ielentöséqének felfedezése

Nincs még egy alkotó lángelme az egész világirodalomban, aki
olyan keveset törődött volna kész munkáíval, mint Shakespeare. Nem
csak önmaga" dé kortársai elött sem volt tudatos ennek a dráma-írói te
vékenységnek korszakok feletti, időtlen jelentősége. Amint elkészült egy

.egy átdolgozással, vagy eredeti drámával, a kéziratból kiirták a szere
peket, utána az eredeti kézirat, ez az első és egyetlen példány, súgó-
könyv vé lett és azonnal megkezdödött a költői szöveg ronqálódása,
A betanulás közben szükséqessé vált húzások, vagy módosítások, szí
nészí betoldasok azonnal bevezetést nyertek mind a szerepekbe, mind
pedig a súgókönyvbe. Az első előadások még tükrözik az írói szándé
kot, de a felújítások már - a kor színhází szokása szerint - újabb és
újabb "átdolgozásait" jelentették az eredeti drámának. A színdarabot
semmiféle szerzőí jog nem védte, a dráma a színházak köztulajdona volt
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és az módosított rajta, aki tudott; még jó volt, ha maga a szerző csi
szolhatta tovább művét az új betanulás számára, amely igy azután a
közönséq felé "új" darabnak számitott. A kortárs Dekker kifejezetten
ilyen "darabfelöltöztető" volt, régebbi drámák "költészet-foltozója". Az
Admíral-társulatnál "daraböltöztető" Chettle is. Egy-egy kedvelt tárgy
négy-öt kézen is átmegy, mindenki ad hozzá valamit, vagy éppen el
hagy az előd munkájából, hatásosabbá tesz egy-egy jelenetet, pregnán
sabbá, jellemzőbbé egy-egy dialógust és fordulatot, mig végre kialakul
a drámai tárgynak egy relative "végleges" szinpadi formája. Az Erzsé
bet-kor e kollektiv színhází munkamódszerének köszönhető, hogy egy
két évtized alatt hihetetlenül gyors fejlődés során kialakul egy magas
rendű drámaköltészet. mig azután meg nem jelenik Shakespeare és a hal
hatatlanság formájába nem önti a kor drámai témáit. Eleinte ő is átdol
gozó, "darab-talpaló", és amihez hozzányúl. azonnal a költészet kifejez
hetetlen varázsa lebeg az átköltött sorok és újrafogalmazott jelenetek
fölött. Egyre inkább függetleníti magát elődei munkáítól, egyre bátrabb
önállósággal koricipiál és hihetetlen dramaturgiai érzékkel dramatizál
maga is önállóan megtalált darab-témákat, sőt - egy-két esetben ,
már odáig is "vetemediW', hogy részben vagy egészben önálló mesét
gondol ki színműve számára.

Shakespeare helye és szerepe az angol dráma Erzsébet-kori törté
netében világosan bizonyítja a forma-adásnak döntő szerepét a művé

szet szempontjából. Amit el akart mondani a dráma, az már benne volt
a kezdetlegesebb, durvább, átdolgozásta váró formában is, az esztétikai
többlet az által állt elő, hogy Shakespeare másképen mondta el alak
jain keresztül ugyanazt a mesét. A kifejezés tartalmának ez a hibátlanná
vált összhangja a kifejezés "hogyan?"-jával teszi egyedülállókká Shakes
peare drámáít, amelyek ily módon nemcsak e műía] korabeli beteljesü
lései, hanem a görög tragikus triász alkotásai mellett egyben az egye
temes drámairodalom leglenyügözőbb alkotásai.

Shakespeare sohasem gondolt arra, hogy ő "végleges", "örök
időkre" formát adott egy-egy színpadi. témának. Úgy "alkotott", mint
ahogyan a fa virágzik és gyümölcsöt terem, nem törődve azzal, ki ·sza
kítja le és mi lesz a terméssel. Pedig meg voltak e virágzó színhází kul
túrának- a különös élősdijei. akik okozhattak sok kárt, mégis nekik kö
szönhető, hogy nem tűnt el nyomtalanul Shakespeare tizenhét drámája,
illetve reánk maradt néhány olyan variáns, melynek jelentőségét csak
most kezdik igazán felfedezni és átérteni.

Azídötájt, amikor Shakespeare fiatalon Londonba érkezik, kétszáz
ötven könyvkereskedő és húsz nyomdász él Anglia fővárosában és va
dászik kiadható kézíratokra. Tevékenységük annyi kifogásra adott okot,
hogy 1586-ban szabályozták is a londoni könyvkiadást. Ha a kiadó 6
pennyt lefízetett, bevezették a kiadandó művet egy lajstromba és ez biz
tosította az Ő' jogait a műre, viszont a szerzőnek a kiadásért semmi se
járt. A könyvkereskedő is megszerezhette egy-egy sikeresnek remélt mű
egyedárúSlitási jogát, csak az író nem tiltakozhatott kéziratainak közlése
ellen. Alfred Pollard kíderítette a kor nyomdai viszonyait és ma már
pontosan tudjuk, ki volt [ohn Danter, Edward White, Thomas Mil-
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lington, Thomas Pavíer, Arthur Johnson. E sötét kiadók mínden meg
engedett és meg nem engedett eszközt felhasználtak, hogy kéziratokhoz
jussanak: megvesztegették egyik-másik súqót, hogy lopja el a darabot,
a nyomdász - gyakran azonos a kiadóval - gyorsan kíszedte és piacra
dobta a Quarto-formátumú színdarabot, amelynek a szinházban sikere
volt és igyakönyvtől is hasznot remélhettek. Néha nem jutottak a
súqó-példányhoz, akkor a szinészek szerepeit lopatták el, vagy szerez
ték meg vesztegetéssel, és azokból állították össze - nem valami nagy
gonddal, - akiszedendő szöveget. Ha egy-egy szerep egészben vagy
részben hiányzott, mit számított? Igy töredékesen került ki a közönség
közé a mű. V égső esetben pedig gyorsiró jegyezte le színhází előadás

közben a darabot és ez a jegyzet szolgált kiadási alapul. Ezek a lelki
ismeretlen kalóz-kiadások mentették át úgy-ahogy az utókor számára
Shakespeare drámáinak több mínt a felét, mert hét évvel a költő halála
után, 1623-ban, 36 drámájának megjelent első kiadása, a híres First
Folio ezekben az esetekben legtöbbször valamelyik Quarto-kladás egy~

szerű utánnyomása.
Amí ilyen körülmények között most már a szövegek relatív hiteles

ségét illeti, genetice is az látszik valószínűbbnek. hogy az első Ouartók
bármilyen hiányosak és lelkiismeretlenek a textus közlésében. közelebb
állhatnak a soha többé nem rekonstruálható shakespearei kézírathoz,
mínt a Folio szöveqeí, amelynek anyagát Hemminge és Condell. a költő

barátai és színésztársaí, míután 1611-ben a Globe leégése következté
ben a darab-tár is elpusztult, úgy állitották össze, ahogyan tudták. "Ahol
a Quarto a Folio kiadói előtt megbizhatónak látszott, boldogok voltak,
hogy azt - gyakran csak' kisebb változtatásokkal, - átvehették. Mert
a legtöbb esetben nem volt kezük ügyében hitelesebb szöveg. A további
19 darabot még itt-ott - más szinházaknál - fennmaradt módosult szö
vegű súqópéldányok és szerepek útján állították össze, ugyanúgy, mint
a kalóz-kiadók. Amely esetben nem voltak súgókönyvek és szerepek,
akadt egy szcenárium és néhány töredék, amelyet a Folto kiadója ismert
és ez után a szcenárium, az úgynevezett "plot," után ügyes dramatur
gokkal őszeállitották. kiegészitették a darabot és legalább a folyamatos
szöveg látszatát sikerült ily módon megteremteni." (Igy marad ránk IJIéI
dául A két verona'i ifjú szövege. Igy került bele a szedendő kiéziratok közé
a Macbeth és A vihar egy "ad hoc" udvari előadásának kétharmadra
meghúzott és átdolgozott súqó-példánya, továbbá számos olyan meg~

romlott szövegű dráma, amely a shakespeareí halhatatlan forma után
is elszenvedte a további ádolqozást, mint például a R.omeo és Julia köz
ismert változata. Vagy például a Téli rege 1619-ben az Udvarnál el
veszett súgópéldányát a The Kinqs Players házi írója, Ralph Crane
szerkesztette össze a szerepekből és a "plot"-ból és az ő dráma-re-
konstrukciója került azután a First Foltóban kíadásra.] •

Szóhűségig hiteles irott Shakespeare-szöveg tehát nem létezik.
Az új kutatóí eredményekkel szemben rendkivül konzervatív állás

pontot elfoglaló Chambers is kénytelen elismerni a legutóbbi idökig
vitán felülieknek tartott Fírst-Folío-szöveqekkel összefüggésben a követ
kezöket: "Hemminge és Condell és az ö kíadóík nem modern kritíkaí

461



· kiadást akartak csinálni és módszereík is tökéletlenek voltak. Könnyen
lehetséges, hogy semmi kivetni valót nem találtak abban, ha kommentár
nélkül belevesznek olyan darabot, melyet Shakespeare. csak revideált,
vagy egy-két olyan darabot, amelyben társszerző volt és egyet, amely
hez kevés köze volt, amely azonban tárgyánál fogva bele illett törté
nelmi darabjainak sorába. Ebből természetesen az következik, hogy ide
gen anyag lehet jelen más darabokban, mint például a Titus Andront
cusban, A makrancos hölgyben, a VIII. Henrik-ben és a VI. Henrik
l. részében. Ezzel szemben az a lehetőség, hogy Shakespeare . keze
benne lehetett néhány nem összegyüjtött darabban, nem hagyható figyel
men kívül." Amióta a Folíoról kiderült, hogy e kiadásban több a nem
shakespearei elem, mint a Quartókban, amelyeknek egy töredéke mégis
csak a költő eredeti kézirata, az ellopott súgópéldány alapján került
kíszedésre, a fordító, ha csak nem kifejezetten a Folto-szöveg fordítását
akarja adni, elöbb -kénytelen az esetleg létező egy v,agy több Quarto
összes szöveq-variánsaít Hgyelembevéve, a leghitelesebbnek, leqshakes
peareibbnek tekinthető kombinált szöveget forditani le.

Ha valaki meg akarja szabadítani a konvencionális szöveget a nem
shakespearei elernektöl, legelőször is a felvonásokra és a színekre való
taqolást kénytelen mellözní, amely száz évvel a költő halála után az
angol Rowe-töl származik, aki Shakespeare müveinek első kornmentá
rokkal ellátott kiadását (1709) rendezte sajtó alá. Ugyanő jelölte be a
színtereket is. Igaz ugyan, hogy az első Polio darabjai csaknem kivétel
nélkül "Actus primus, scena prima" szavakkal kezdődnek, azonban a
"scena secunda" jelölésére már ritkán kerül a sor. '

HA felvonásokra való e beosztás puszta 'sznobizmusból történt. Renais
sance divat volt. A valóságban Shakespeare kéziratai nem ismerték a felvo
násokra és sztnekre való szétbontást. Az életében megjelent és a súgópéldány
nyomán az ő kéziratait lenyomatö Ouarto-kíadások mind, kivétel nélkül folya
matosan adják aszöveget. Nem volt sem felvonás. sem szln-beosztás, egy
szerüen mert ilyet az előadás sem ismert. Mindén szünet nélkül. folyamato
san játszották elejétől végig a drámát úgy, mint manapság a mozífílmeket."

A shakespearei dráma nincs szünetekre és megszakitásokra kom
ponalva. A színtereket pedig pontosan bejelöli a fantázia számára a
mondott szöveg. Ez a "szó-kulissza" minden szükségeset megérzékeltet
a mílíöből, úgy. hogy a Rowe-féle színtér-jelőlés mindig felesleges, gyak
ran pedig zavart OKoz. Például a Szentivánéji álmot vagy a Troilus és
Cressidát felvonásokra tagolt formában vinni színre: Shakespeare kom
ponáló müvészetének súlyos meqsértését jelenti.

A. további lépés: a fordítónak fel kell dolgoznia magában az auten
tikusan shakespeareí szöveget. Ez a munka mínden egyes dráma eseté
ben más és más eredményre vezet. Hans Rothe, aki az európai Shakes
peáre-Iordítók közül a ,közelmúlt· évtizedekben elsőnek élte át a Folío
dogma összeomlásának és az "igazi Shakespeare" felfedezésének nagy
élményét, Der Kampf um Shakespeare című brosűrájában leírja azt ez
izgalmas folyamatot. ahogyan a Macbeth fordítása közben megérezve
bizonyos sarok nem-shakespeareí zengését. ugyanazokra a filológiai
megállapításokra jut el egyes részek hitelességét illetően, mint H. N.
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Hudson. a Harvard-Edítíon úgynevezett Windsor-Shakespearejának
Macbeth-kötetében. Kialakul benne a meggyőződés. hogy az eredeti
kézirat szövege más volt. mínt a Folíón alapuló konvencionális kiadá
soké. Ekkor a Lcipzigi Schauspíelhaus dramaturg-rendezőjeként kapcso
latba kerül Eduard Sievers-szel, ottani egyetemi maqántanárral, a ..Schall
analyse" felfedezőjével és művelőjével és kezdetét veszi az az öteszten
dös intenziv, majd további két esztendei kiegészítő közös munka, mely
a legmeglepőbb eredményekkel járt.

..Mint ahogy minden embemek az; egész; világon csak egyszer előforduló

ujjlenyomata van. ugyanúgy mínden embemek csak reá jellemző szörendje,
kífejezésmödja, intonációja létezik. Sievers évek hosszú során át kitártó kutatá
sokkai megállapitotta a különbözö kifejezési csoportok alapformáit. Mint ahogy
muzíkálís emberek azonnal hallják. hogy egy téma Mozarté, vagy Baché,
ugyanúgy megkülönböztethető Goethe verse Schíllerétöl. És ha történetesen
Goethe és Schiller egy verset közösen írtak volna. könnyen szét lehetne vá
lasztani az egyiknek a sorait a másikétól. Az ívesféle dolgokat tudományosan
felísrnerní, kifejezni és leszögezni a ..hanqzás-analízís" feladata:"

Rothe .~ anélkül. hogy szólt volna saját aggályairól és Hudson
meqállapításaíról, - arra kérte Síeverst, hogy egyszer vegyék együtt
át a Mecbetli szöveqét. A Globe Edition szokásos szövegét használták
a hanqzás-elemzéshez. Sievers azelőtt sohasem foglalkozott Shakespea
re-vel és nem is tudott arról, hogy a konvencionális kiadások szöveqé
neki hitelességében kételkedni is lehet. A ..Schallanalyse" eredménye
megdöbbentő volt: Sievers a saját eredeti módszerével uqyanazokat a
sorokat találta ..hamisak"-nak, amelyeket Rothe is annak érzett és
amelyet Hudson megjelölt. Sievers még az eredeti folyamatosság meg
szakítását, a különbözö beszédmódok váltását is- reqísztrální tudta a
hangzás-elemzés seqítséqével.

Az ezt követő öt évben ~ 1921-től 26~ig ~ Rothe és Sievers
Shakespeare valamennyi drámáját sorról-sorra elemzés alá vették és úgy
bedolgozták magukat a költő ..hangjába", hogy gyakran elég volt egy.
pillantást vetni a nyomtatott szöveqre a való tényállás megállapítása
céljából. Sievers elemző munkájának eredményeit Hans Rothe új német
Shakespeare-fordításaiban hasznosította és örökrtette meg. E páratlanul
érdekes nyomozó-mankával párhuzamosan a jelenkor legnagyobb Sha
kespeare-tudósa, J. M. Robertsen. teljesen más módszerekkel - Sievers
kutató rnunkájáról mit se tudva. - szigorúan filológiai alapon teljesen
azonos eredményekre jutott.

A hiteles Shakespeare-szöveq megállapitása ma már nem követe,
ilyen úttörő. évekiq tartó fáradságos munkát: egymásután jelennek meg
azok az új különleqes, egyes szöveq-kíadások, amelyek! immár ponto
san eligazitják az olvasőt. fordítót és kutatót a Shakespeare-szöveg út
vesztőjében, és így semmi akadálya annak. hogy a tekintélyét vesztett
Folío-szöveq helyett a történelmi lehetőség határain belül shakespea
reibb szöveget~ismeIhessünkmeg a hagyományosnál. Quiller Couch és
Dover Wilson már egy sor Shakespeare-drámát publikált az elmúlt
évtizedekben. amelyek az elérhető maximális tudományos pontossággal
a rekonstruált költői kéziratot igyekeznek érvényre juttatní a romlott
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szövegekkel szemben. (Két évvel ezelőtt. 1947-ben jelent meg például
a Cambridge University Press kiadásában. Dover J. Wilson The New
Shakespeare~sorozatában a rekonstruált V. Hencik.]

Bármilyen nyelven jelenjék is meg egy évtized óta új Shakespeare
fordítás" korszerű csak akkor lehet. ha az átültetés a hitelesebb szöve
gek alapján készül, amelyek -miután a tudomány lehántotta a Folío
textusokról az idegen rátét-elemeket. - a maguk fénylő tisztaságában
adják az ..igazi Shakespearet".

A régi fordítások revíziójának szükségessége

A most megjelent négykötetes új kiadás 37 dráma-fordítása közül
7 átvétel a multból, 7 pedíg e kiadástól függetlenül, 1916 és 1939 között .
létrejött és már megjelent olyan fordítás. amelyeket a szerkesztés kor
szerűeknek ítélt. Az ..összes drámáknak" így több. mínt egyharmada
kész ..anyag..-ként került az új kiadásba. tehát ..ex oriqine" sem képvi
selhet valamiféle olyan korszerű Shakespeare-publikálási elvet. mint
amilyet az előzők során vázolni próbáltunk.

Nem lehet vitás. hogy azokat a Shakespeare-drámákat, amelyeket
Arany János fordított le, az ő tolmácsolásában kell adni minden gyüjte
ményes kiadásban. A Hamlet. János király és a Szentioeneii álom újra
fordítása csak akkor engedhető meg. ha akad egyszer olyan bő vénájú
költö-fordítónk, aki egymaga az egész Shakespeare-oeuvret meqszólal
tatja majd magyarul, úgy. ahogyan Hans Rothe egyedül adja a német
nyelvű színpadoknak az egyetlen Költő összes drámáját. ami természe
tesen olyan egységet visz a külÖinböző művekbe, ami már szinte azonos
az eredeti alkotások egyetlen lélekben való foganásának műíölöttí egy
ségével. Azonban ennek a nagy vállalkozónak a munkája sem érvény
teleníti majd Arany. müfordításaít, amelyek integráns részét alkotják az ő

örök; magyar költészetének. hanem egymás mellett jelentik majd írodal-
, munk gyarapodását. Ennek előrebocsátása után talán nem okoz félre
értést, ha viszont a magyar szöveg érirtthetetlenségének dogmáját. mint
jellegzetesen formalista irodalom-esztétikai álláspontot. nem tudjuk val
lani. Pontosabban szólva: kétféle eljárást tartunk szükséqesnek, attól
függően, hogy mí célból történik a fordítás újra-nyomtatása. Ar8J1lY
János mínden munkájának gyűjteményes kiadásában érintetlenül. bet ü
módosítás nélkül közlendő a nagy magyar költő minden leírt sora. tehát
a müfordításoké is. Shakespeare összes drámai műveínek magyarnyelvű

kiadásaiban azonban érvényesülnie kell a míndenkorí Shakespeare-filoló
gia legújabb eredményeinek. Amikor a Kisfaludy-Társaság második
Shakespeare-Bizottsága 19ü7-ben meqalakult, hogy - mint említettük,
- foglalkozzék ..az újabb magyar Shakespeare-kiadásnak többé alig
halasztható ügyével", Radó Antal Arany Shakespeare-fordításairól szóló
tanulmányában - a végre megvalósult új kiadás megjelenése előtt pon
tosan negyven esztendővel! - világosan és félreérthetetlenül válaszolt
arra a kényes kérdésre. hogy

..vajjon egy esetleges új Shakespeare-kiadásnál változatlanul megmarad
jon-e minden, amit a vizsgálat helytelennek ítél. vagy pedig megengedheti-e
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magának a Kisfaludy-Társaság, mint a fordítás első kiadásának vközrebocsá
tója, hogy az uj kiadásban elvégeztesse azokat a jobbításokat, melyek a Sha
kespeare-búvárlat mai állása mellett szükségesnek mutatkoznak?" "E részben

, - mondja Radó - némelyek, tiszteletreméltó kegyeletből, arra az álláspontra
helyezkednek, hogy ahhoz, amit Arany irt, szentségtörés volna hozzányúlni,
Arany egyetlen betűjén sem szabad változtatnia senkinek sem. Ezekkel szem
ben magára Aranyra hivatkozom, aki ... Vörösmarty és Petőfi forditásain is
megengedettnek vélte a javításokat, de hivatkozom arra is, hogy .szerintem a
kegyeletet . ép azok sértenék meg, akik Arany forditásait minden módositás
nélkül akarják megtartani az idők végtelen végéig. Mert ha elzárköznánk azok
nak ajavitásoknak meqtételétöl, melyeket egyrészt a tudomány mai állása,
másrészt a nyelvszokás módosulása megkövetel, Arany fordításal le fognak
tűnni a szinpadról és ki fognak szorulni a könyvpiacról ís. Mert bármiiyen
nagyfontosságú és nagybecsű valamely író fordítása, annak a célja mégis csak
elsősorban az, hogy hű képét adja a fordított költönek és hogy az olvasó
közönséq azzal a bizalommalolvashassa, hogy e képet félreértések, kihagyá
sok, és egyéb hiányok nem fogják eltorzitani. Más szóval száz ember közül,
akik Arany Shakespeare-Iordítását kézbe veszik, 99 bizonyára Shakespearet
akarja belőle megismerni és csak mellékesen keresi Arany fordító rnüvészetét.
Az a fordítás azért készült, hogy Shakespeare széljon hozzánk magyarul,
hogy Shakespearet vihess ük ékes magyar nyelven színpadra. Aki felismerte
e fordítás hiányait s még sem akarja kíküszöbölni, nem akarja megengedni azt
a jelentéktelen számu és többnyire kisebb változtatást, melyekkel Arany fordí
tásainak továbbra is biztosíthatjuk helyüket a színpadon és az olvasók köré
ben egyaránt, és aki igy követelő szükséqqé teszi, hogy Arany fordításaí he
lyébe újabb forditások lépjenek: az igenis vét az Arannyal szemben tartom
kegyelet iránt. ruert leszorítja nemzetünk e nagy költőjének néhány rnunkáját
onnan, ahol száz esztendeig is meqállhatnának, rnint egyik legföbb büszkesége
a magyar irodalomnak."

Egyes - nagyon kevés! - félreértésen kivül, ami rosszul hat
Arany fordításaíban, az tulajdonképen csak bizonyos - annakidején
útnakíndított, de útközben megrekedt - stílus-sajátság, elavult, vagy
ínkább általánossá nem lett szóhasználat. Játszva ki lehetett volna símí
tani a szöveg bántó pontjait, ha mellöznénk s kicserélnénk ilyen szava
kat és élettelenné vált szóhasználatí formákat: kén', vón' voln', íejdelem,
Iejdelmí, duqhat'd, idegi, veszélyí, tőn, lőn, önföldje, fíókja (= fiókája,
fia), dandártok. bék'ajánlat, könyü, álgyu, önpusztulástok, azért la, asz
szony'ám (= asszony-anyám). merény, rákisztem (= rákésztetem. rá
veszem), Milán (= Milano), külember, belember. bókolat, stb., stb.

, Az elavult szavak, idejét mu.t szócsonkítások, ma már csak magya
rázattal érthető kifejezési formák korrigálásánál fontosabb, hogy bizo
nyos kifejezéseket ma másképen értve, könnyen érthetünk félre. Arany
korában a "lángelme" nem volt határozottan egyenértékű a "genie"-vel,
így jogosan használta e kifejezést a tüzes, szíkírázó, lángoló lélek helyett.
Poloníus, amikor Rajnáldet ráveszi, -hoqy agent provocateurként nyo
mozzon fia után, aLaertesre ráfogandó hibákat "a láng-elme kitörö víl

.láminak" nevezve nem azt akarja mondaní.: hogy bizonyos különcségek,
túlzások egy zseni szertelen revelációí, hanem csak annyit, hogy e hi
bák egy lobogva lángoló lélek megnyilatkozásai! Az "élv" szó is mást
jelentett, mint ma, és ha a király azt kérdezi: ."Élvekbe nem vonátok
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egy kicsit?" - az angol "pastime" megfelelőjeként itt egyszerűen "idő~

töltés", "szórakozás" értendő.

A gyakorlati szinhez szempontjából döntő jelentőségű egy látszólag
csekély eltérés Arany és Shakespeare szövege között. A Hamlet első

felvonásának vége eredetiben: "The time is out of joint: o cursed spíte, / /
That ever I was born to set it right!" Arany így adja vissza e két sort:
"Kizökkent az idő; - oh kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt."
Alexander Bernát hiába figyelmezteti a színészt Hamlet-könyvében,
hogy az "én'.' nem hangsúlyos, mert "Hamlet azon kesereg. hogy egy~

általában megszűletett, nem pedig, hogy ő született meg azzal a rendel
tetéssel, hogya kizökkent időt helyre bíllentse" - a személynévmás
egyszerű kiírása olyan értelmi hangsúly-áttolast eredményez, amit a szí
nészí hang nem korrigálhat. ha csak rendező és színész el nem fogadja
Radó Antal tanácsát és így nem mondja a címszereplő e két sort: "Ki
zökkent az idő; oh kárhozat! Hogy meqsziilettem, helyre tolni azt."

Érdekes azonban, hogy Arany zsenije néhány - elenyésző számú
részlet kivételével még a szöveg félreértéséből is új költői szépséqeket
tudott teremteni. Ilyen például ez a remekbe sikerült sor e remek résznél:

Ma éjjel fent' van s dőzsöl a király,
N agy dáridóján bősz tánc tántorog;
S amint leönti Rajna kortyalt.
Az üst-dob és rézkürtök igy riadnak
Reá dicső tust.

.Keeps wassaíl and the swaggering upspring reels", - ebben a sor
ban a "keeps wassaíl" csak annyit tesz, hogy magát leissza, tehát maga
Claudius rúgja részegen tántorogva a táncot, de milyen modern hatása
van Aranynál az eredeti realista képpel szemben a meqszemélyesedett be
rúgott tánc tántorqó tombolásának!

A János kírály is bőven tartalmaz illusztratív erejű példákat mind
Arany fordítói zsenije mellett, mínd pedig annak bizonyítására. hogy bi
zonyos fokú szöveq-meqíqazítás csak emelte volna a fordítás újraközlé
sének értéket.

Akit még ma is megriaszt a "revideálás" eszméje, gondoljon arra,
hogy más népek ís revideálták értékes, nemes Shakespeare-fordításaikat.
Tíeck 1825-33 közt Schlegelét, majd 1861-71 között a német Shakes
peare-társaság H. Ulrici szerkesztésében mindkettőjük munkáját revízió
alá vette. Hermann Conrád a XX. század elején a korszerű Shakes
peare-filológia alapján ismét revídeálta a Schlegel-Tíeck fordításokat,
míg végül Gundolf gyökeresen átdolgozta e klasszikussá vált német
Shakespeare-fordításokat; nemcsak ,a deromantizáló aprómunkát végezte
el, avatagságokat irtotta ki,' hanem átdolgozásába belementette a német
költészet évszázados fejlődese során kialakult' új költői kifejezési gaz~

dagságot is. Ha Babits élne s futná erejéből, idejéből és kedvéből. nem
kétes, hogy őreá kellene bízni ezt a rendkívül hálátlan és fontos mun
kát: költői rangja, technikai érzékének és ízlésének finomsága és írás
művészi eszközeinek színte korláttalan tömege, végül pedig poeta doc-
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tusi szakitudása és lelkiismeretességeelsőrangúan predesztínálná efféle
feladatokra is,

Kilencven esztendövel vezelöte Arany azt írta Nagykőrösről To
mori Anasztáznak. hogy: "a fordító ne csak a színpadot, ck az olvasó
közönséget is szem előtt tartsa!" Nehezen állítható, hogy a Fcanklín
Társulat megfogadta Arany János tanácsát, amikor nem élt egy revi
deált szöveg kiadásának lehetöséqével és jobban ragaszkodott 'a nagy
költö siker-ületlenebb soraíhoz, mínt az olvasóközönség igényéhez, amely
elsősorban is érteni szeretné, világosan megérteni Shakespearet, mert a
megbecsülés és csodálat csak az esztétikai megértés nyomán virágoz
hat ki a lélekben.

Akorrigálatlan Coríolanus

A nagy költő-triász örök. kárkent abba maradt Shakespeare-vál
lalkozásából Arany három forditása mellett elsősorban Petőfi Coriole
nusa az, amely hosszú ideig felülmúlhatatlan marad. Kilencven eszten
dővel ezelőtt Tomori Anasztaz írta Aranynak: ..Coiiolén, ]. Caesar és
Lear (talán kegyeletből Petőfi és Vörösmarty iránt) fölvétethetnék
némi áttekintés és pótlás mellett kiadásunkba. Kérünk tehát, édes bará
tom, vállalnád magadra ezek revízióját. Nincs ezen revízió rövid idő

höz kötve; jó lenne, ha évenként eqyet kijavítanál. Erre nézve Szász
is azt javasolja, hogy téged kérjelek, föl." Erre Arany azonnal vála
szolt: ..Cociolen és Caesar nem pusztán kegyeletből is fölvehető. Co
riolan sok. erővel... van fordítva. .. Lehetnek hibák, rosszul értett he
lyek, miket egy tollvonás helyreiqazítana." Aranynak ez 'az ítélete ma
is érvényes, ha. egy olyan konzervatív kiadásba való felvételéről van
szó e müfordításnak, amely elvileg nem akar eltérni a Folío-doqmától,
különösen nem olyan konkrét esetben, amikor az "igazi Shakespeare"
rekonstruálását nem könnyíti m~egyetlen Ouarto-kíadás sem, hiszen
a Cotiolénus először 1623-ban jelent meg. Petőfi költői alkata és a
shakespearei tragédia höse annyira rokonlelkűek. hogy a müfordítás
alaphangjának eltalálása nagyobb súllyal esik latba, mint azok a szö
veq-Iélreértések, hibák" fordítói tévedések, amelyek javíthatók és Arany
szerint is javítandók, a Shakespeare-filológia míndenkor legújabb ered
ményei alapján.

A Kisfaludy Társaság kiadásában 1865-ben közreadott Cociolen
szőveget Arany - sajnos - nem revídeálta át, és Petőfit így bizony
olyan fordítás képviselte az első teljes Shakespeare-kiadásban, mely
már a múlt század hatvanas éveinek Shakespeare-fílolóqusát sem elé
gíthette kt fgy érthető, hogy Haraszti Gyula már 1889-ben hangsú
lyozta - Petőfi Coriolan-fordításáról szóló tanulmányában - az át
nézés és kijavítás "elodázhatatlan szükseqesséqét". Hivatkozik arra,
hogy a DeIius és Swynfen szótáraít felülmúló és akkor ,,:kol1szakot al
kotó" Schmidt-féle Shakespeare-Lexikon csak 18H-ben jelent meg,
Abbot Shakespeare-gramrnatíkáját sem ismerhették a század első felé
nek fordítói. Haraszti előtt Csiky Gergely már végzett ilyen "igazításo
kat" és Névy László is rámutatott sok olyan pontra, amelyeket Petőfi
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nem értett, kIhagyott, vagy félreértve fordított le, Haraszti azonban
összeszed vagy 16 nyomtatott oldalra való "anyagot", egy sor ..fon
tosabb törlést, lényegbevágó s homályosító módosítást, minden értelmet
megsemmisítö szöveq-félreértést, sorokra menő többrendbeli kíhaqyást,
szerepfelcserélést s szembeszökön rikító, értelmetlen toll- és nyomda
hibát", melyektől - mínt azt harvan esztendővel ezelőtt írja: - ..meg
kell tisztítani műforditásí irodalmunknak ez egyík kiváló remekét"

Sajnos, ez a munka évtízedekig késett és a Franklin Társulat
1902-ben megjelent ..javított" kiadása sem jelentett ebből a szempont
ból haladást, mert még Petőfi kéziratával se vetették egybe a nyomdába
adott szöveqet. Ezt a munkát másfél évtizeddel később Ferenczí Zol
tán végezte el, ugyancsak a Franklin Társulat kiadásában megindult
"összes színmüvek" sorozata XXIX. köteteként megjelent kiadás szá
mára, végre keresztűlvezetve a drámán Petőfi hiteles szöveqét, egyben
összevetve a kéziratot e század második évtizedében leqautentíkusabb
nak tartott úgynevezett Cambridge-kiadás szövegével, jegyzetekben pon
tcsan rámutatva Petőfi szöveq-kíhaqyásaíra, tévedéseire. szöveq-Iélre
értéseire. Ezt a kiadást hivatalosan a Kisfaludy Társaság Shakespeare
Bizottsága fémjelezte és így érthető, hogy túlzott konzervatívizmusból
csak a legdurvább elírásokat vezették át a szövegbe, a többi a jegyze
tekben maradt eltemetve. Ilyen előzmények után érthetetlen és semmi
vel nem menthető az a tény, hogya Franklin Társulat mostani kiadása
az 1916-05 kiadás eredményeinek mellözésével a fent említett 1902~es

kiadás szővegét adja minden változtatás nélkül!
Haraszti Gyula igy zárta hat évtized előtt közreadott tanulmányát:

..E hosszúra nyúlt statisztika -- a korrigálandó hibák felsorolása, 
melyet itt mellözött többi jegyzeteim még hosszabbra nyujthattak volna, úqy
hiszem eléggé okadatoltnak tüntetheti fel azt az óhajt, vajha egyszer a Kis
faludy-társasáq tagjaival (rnert egy embertől miként is kívánhatni ilyesmit?)
revídeáltatná . Shakespeare-fordítását, mikor elérkezik majd egy új, bevezetés
sel s jegyzetekkel ellátandö kiadásnak ideje. Ezzel legalább is még félakkora
hálára kötelezi Ie a nemzetet, mint arnekkorára a fordítás megteremtésével s
első közrebocsátásával kötelezte volt."

Ezek után talán nem szorul bizonyításra, hogy egy esetleges nép
szerű kiadás számára semmiesetre sem tartható fenn a jelenlegi elavult
Ccriolenus-szöveq, hanem végre kell hajtani a szövegen azt a reviziós
munkát, amit már 1889-ben sűrgettek. 1916-ban elvégeztek és, 1948-ban
mellőztek.

Vita Vörösmartyval

Az Arany Shakespeare-fordításat esetében még csak jelentkező,

Petőfi Co rio lanusánál már megoldást sürgető problémák - Vörös
marty két drámafordításánál határozott állásfoqlalást követelő erővel

jelentkeznek. Vessük: fel kertelés nélkül a kérdést: elfogulatlan és tár
gyilagos szöveq-olvasás után szabad-e a Julius Caesar és a Lear király
Vörösmarty-féle fordításait 1948~ban egy olyan Shakespeare-kiadásban
újra kinyomatni, melynek célja a nagy brit költő műveínek mínél széle
sebb körben való, mínél hitelesebb formában történő népszerűsítése?
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Nincs szükséq szöveq-kritíkai elemzésekre. egyes sorok pontos
összevetésére valamelyik magasabb szinvonalon álló Shakespeare-kiadás
sal, mint amilyen Vörösmarty rendelkezésére állt 1839-ben és 1851
55~ben, hogy megállapítsuk: e két - sok szempontból nagyértékű 
Shakespeare-fordltás, mely bőven él a nyelvújítás sikerületlen és a
nyelvhasználat által később nem szentesített szavaival, kifejezéseivel,
az elmúlt száz esztendő alatt teljesen elavult és bevonult a magyaror
szági Shakespeare-kultusz történelmi archívumába. E sorok írójának a
magyar irodalomból kevés költő nőtt jobban a szívéhez Vörösmarty
nál, tehát az elfogultság vádja nélkül vallhatja, hogy ekét műfordítás

nak míndörökre helye marad Vörösmarty összes munkái sorában, de
Shakespeare megismertetését és elismertetését immár nem szolgálja.

Kísérletképen odaadtam mind a Julius Caesart, mínd a Lear királyt
az átlagnál jóval magasabb szellemi színvonalú, olvasni különösen sze- .
rető, érett egyéniségű, higgadt ítéletű színházbarát személyeknek" kérve,
hogy amit nem értenek meg a szövegben, azt jelöljék meg. Laponként
átlag 2-3 sort húztak alá és a megjelölt részek a 3 köeönséq-i.Iektor"
nál 90%~ban egyeztek. Az aláhúzások arról kellett, hogy meggyőzze

nek: Vörösmarty fordításai még gondos átsimítással sem menthetők egy
korszerű fordítással szemben, Mellőzhető .az ilyen kifejezések kifogá
solása, mint: mely mivet üzsz? (= mi a foglalkozásod?), üld (= üldöz ) ,
elmélj (= elmélkedj), felünkre (= pártunkra), emőitekkel (= csecsemői

tekkel ), tagolni (= megölni. feldarabolní }, stb., stb. Bárhol vessük is
össze Vörösmarty L.ear-jét és Julius Caesar-ját a rendelkezésünkre álló
mai fordításokkal. az összehasonlítás meggyőzhet arról, hogy helyesebb
lett volna mellőzni e fordításokat és helyettük Áprily Lajos, illetve
Kosztolányi Dezső - mint a jegyzeteket író Országh László is elís
meri, - "korszerű" tolmácsolásában közölni e két dráma szöveqét.

Ném az érthetőség kérdésén fordul meg elsősorban egy régi for
dítás használhatósáqa, mert hiszen a homályos, vagy félreértett helyeket
egy bátrabb szerkesztés joggal kijavíthatta volna. anélkül, hogy bármilyen
oldalról bárki is gáncsolni merészelhetné az új Shakespeare-kiadást. Sok
kal fontosabb, hogy Vörösmarty Shakespeare-felfogását és -beállítását
értékelte át gyökeresen az idő.

Vörösmarty Shakespeare-élménye a romantika szellemében fogant
és saját lét szemléletének, .életérzésének igazolását vélte felfedezni a brit
költőben. mint ahogyan a német romantika Schleqel, Dorothea Tíeck
és Baudíssín fordításaiban tulajdonképen saját ősének stilizált képét ve
títette a multból a jelenbe. A romantika hívta életre a mindig ünnepé
lyes, zengő nyelvű, fenséges Shakespearet, aki az álmok és ébrenlét ha
tárán a lét nagy kérdésein borong, az éjszaka és a nappal éles fény
árnyék kontrasztjával körüllengett alakjai között. A kor önmagányit
merített Shakespeareből és nem láthatta meg, hogy ez az osztályozha
tatlan és korok fölötti lángelme: mínden. Kétségtelenül romantikus is,
mint minden igazi költő, és ebből a perspektívából még Zolában is fel
fedezhető a szubjektív romanticizmus. De Shakespeare alaklátása félel
mesen realisztikus, alakjainak egy-egy meqnyílatkozása, mozdulása pedig
egyenesen naturalistának nevezhető. Nyelve pedig minden teremtett gaz-
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dagsága mellett is életízű. igaz, emberi és közvetlen. szokatlan szíkrázá
sai is olyan természetes könnyedséggel tűzíjátékoznak, amilyen teremtő

spontaneitást a romantika legnagyobbjai is csak pillanatokra közelitet
tek meg. Ez az ellentmondásokkal teljes bonyolult gazdagság volt az
oka annak is, hogy a tolsztoji realizmus értetlenül állt a realizmus olyan
vad sűrítésével szemben, mint a Lear király, amely a szellem gyorsírásá
val vonta össze a lelkifolyamatoknak köteteket igénylő áradó változa
tossáqaít. Éppen 1600 tájékán a Julius Caesarral kezdi az érett Shakes
peare a valóság visszaadásának azt a türelmetlen írói tömörítését, amely
a Learben egyik csúcspontját éri el. Shakespearet valami tragikus nyug
talanság űzi, hasonlatai elvesztik korai telt teljességüket és vázlatszerűen,

de annál találóbban odavetettek lesznek, metafórái hajszolják egymást:
a kifejezhetetlent próbálja kifejezni. És míg a soraiban szinte minden
szóval újat mond, előre viszi a drámai belső lüktetest. e sűrített sorok
egymás nyakára hágva viszont a jellemek belső akcióinak zuhatagszerű
áradását tükrözik. 19y lesz a valóságban csak percekkel mérhetö időre

összevonva, besűrítve egy olyan eseménysor. amely a mí kevésbbé inten
zivalkatunk számára szinte elviselhetetlenül túlfűtött és a részletgazdag
realitás így kapja e töményített alakjában az irrealitásnak valószínűtlen

eozin-csillogását.
Mínél sikerültebbnek tűnik Vörösmarty nemes jambusaihoz szokott

fülünknek egy-egy részlet e két fordításból. annál kevésbbé hasonlít az
Erzsébet-kor Shakespearejének nyelvére az alakok hanglejtése. És bár
sem Apríly. sem Kosztolányi munkájuk "ad hoc" jellegénél fogva nem
ügyelhettek a shakespeareí stílus egyéni fejlődésének e müvekben spe
ciálisan megnyi1atkozó sajátosságaira" fordításuk önkéntelenül is hívebben
tolmácsolja e műveket, mert költői nyelvük már felszabadult minden
irány kötöttségeitől és laza, szinte impresszionista változatossággal tud
akalmazkodni Shakespeare utolérhetetlen gazdagSágához.

Három dráma szöv~géillek hitelességi problémái

A XIX. század Shakespearet fordító gárdájából a három "nagy
klasszíkus'l-on kívül csak Arany László szerepel A két veronai ifjú
fordításával. Az 1902-es kiadás még a Tévedések játéka és a Sok
hűhó... fordítását is közölte. A visszanyúlást e régi, 1865-001. Arany
László 21 éves korából származó forditásához, semmi sem indokolja
akkor, amiikor a 22 éves korából való A tévedések játéka - és a már
íróísikereket is megélt tollal huszonhét éves korában készített, érettebb,
kiforrottabb Sok hűhó semmiért - fordítását most készült, új, modern
magyar változatokkal helyettesítették. Ettől függetlenül éppen A két
veronai ifjú esetében - Dover Wilson kutatásai alapján, - indokolt
lett volna egy olyan új fordítás, amely mérlegelve e "fél"-Shakespeare
dráma hítelesséqét, szakit a hagyományos szöveg magyarra való egy
szerű átültetésének kényelmesebb formájával és megpróbálja megmenteni
a mai magyar színpad számára ezt a nálunk a budapesti Nemzeti Szín
házban egyetlen-egyszer, Kolozsvárott pedíg míndössze kétszer ját
szott darabot.
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Talán még kevésbbé szerenesés elhatározása volt a művészi szer
kesztésnek Harsányi Zsolt A makrancos hölgy-fordítását beilleszteni az
összes drámák új kiadásába. Ennek .a forditásnak létrejöttét nem egy
relatíve - pár évtizedre - véglegesnek tervezett Shakespeare-kiadás
irodalmi szempontja ínspírálta, hanem a gyakorlati színház' pillanatnyi
igénye. Lévay József nehézkes, és humortalan szöveqe helyett egy.
"vigjáték-ciklus" céljából volt süt:gős szükséq egy jól mondható, új
szövegre. Harsányi Zsolt "flott" müfordítóí erényei e múló célt jól
szolqálták: a szinpadon a kiforrott szinészi játék ízel pótolták a fordí
tás fűszertelenségét. Emellett - a keret rendezői elhagyása következ
tében - leeqyszerűsödtek bizonyos dramaturgiai problémák, amelyek
könyv-formánál azonnal jelentkeznek és ismét belevonják a kiadás
szerkesztöjét és fordítóját a Folio és Ouarto elvi. és döntő jelentő

ségű vitájába.
A mekrencos hölgynek ugyanis két - egymástól lényegesen el

térő - szöveqe van: a hagyományosan újra és újra fordított szöveg
csak az első Folióban maradt reánk, eredeti címe: The Taming ot the
Shreui: a másik - Henslowe feljegyzése szerint, akinek társulatánál
Shakespeare műkődött, - 1594 júniusában színrekerűlt s ugyanebben az
évben Ouarto-formában is megjelent vígjáték címe: Taming ot aShrew.
Sokáig azt tartották, hogya"The Shrew" az "A Shrew" shakespearei
átdolgozása. A modern szövegkritika azonban a Folio szövegéről két
séget kízáró módon megállapította, hogy mindössze alig egyharmada
származik Shakespeare kezétől. Annak az eldöntésénél tehát, hogy
.znílyen lehetett a shakespearei kézirat?" - az "A Shrew" döntő szerep
hez jutott. P. Alexander és Dover Wilson állították fel a tételt. hogy az
"A Shrew" "szabad és goromba reprodukálása Shakespeare akkor már
létezett víqjátékának" . Dover Wilson fejtegetései meggyőző módon tár
ják fel az 1594-es Quarto-szöveg létrejöttének körülményeit, és bár .ez
az emlékezetből összehozott darab-szöveg bizonyos szempontból rend
kívül megbízhatatlan" szerínte mégis "hívebben mentette át az utókorra
a mű eredeti formáját és Shakespearenek a témáról való felfogását job
ban tükrözi. mint a Folio-szöveq", Szerínte: az "A Shrew"-nek dra
maturgiailag számos előnye van: az Ariosto l Suppositi című komédíájá
ból a "makrancos hölqy'i-témába áternelt és beolvasztott mellék-cselek
mény itt háttérben maradt, és a keret-akció következetes kidolgozást
nyert. E vígjáték tehát nem egyszerű fordítói. hanem mindenek előtt

dramaturgíai probléma. Sem az "A Shrew", sem a "The Shrew" nem
lévén hiteles szöveq, Dover Wilson ujjmutatása nyomán először meg
kell szerkesztení egy szöveqet, mely jobban kifejezésre juttatja a költő

alkotó-művészetét, mint a kétharmadrészben idegen átdolgozók bele
szerkesztéseit tartalmazó orthodox Folio-szöveq, és csak aztán kerülhet
sor e romjaiban reánk maradt remek vígjáték rekonstruált formájának
magyarnyelvű tolmácsolására.

Az emlitett két fél-Shakespeare-dráma nem szerenesés. konven
cionális közlése mellett az új kiadás egy ál-Shakespeare-drámát is tar
talmaz. Ez a sokáig neki tulajdonított, de nem Shakespearetől származó
darab a Pericles.
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A Perie/es, Ptince of Tyre nem szerepel az első Folíóban, pedig
1609~ben Shakespeare neve alatt publikálja Henry Gosson nyomdász.
Ezt a kalóz-közlest még négy további Ouarto-kíadás követte, mégsem
vették be Hemminge és Condell az első Folio 36 drámája mellé 37-íknek,
mint azt késöbb az "összes drámák" kiadói tenni szokták és teszi most
a magyar is, az 1864~es és 1902~es hagyomány alapján. Csak az 1664~ben

meqjelencharmadík Folio közlí először a Periclest, de ugyanakkor még 6
ál-Shakespeare-drámának a költő műveí közé való besorozásával 43-ra
duzzasztja fel a neki tulajdonitott darabok számát. A darab nem érdek
telen, és ha nem is Shakespeare írta, minden esetre kordokumentum és
pontosan tükrözi az L Jakab alatt egyre fokozódó drámairodalmi deka
dencíát. E dráma első két felvonását George Wilkins írta, a továbbiak
során pedig (pl. Gower beszédei) Wiliam Rowleynek volt messzemenö
szerepe. ök e művekkel már azt az irányt képviselik, amely az emberi
lélekkel mit se törődött; mínél bonyolultabb, filmszerűen pergő kalan
dos mesével, színpadi trükkökkel, látványos és naiv élőképekkel szol
gálták ki a közönséqet. Shakespeare a Coriolénue. Timon, Antonius és
Cleopatra írása közben megpróbált valamit korriqální a "színpadi szer
zök" csak hatásvadászó művén: itt-ott feltűnik néhány eredeti shakes
peareí sor, a dráma második felében, kedvére való helyzeteknél az erő

sebb költői retuss, azonban ezek a dramaturqí, költő-íqazqatóí jobbí
tások, igazítások nem teszik shakespeareí tulajdonna a Periclest.

N agy kár volt Aprily Lajos költői lelkiismeretességét, sokszorosan
kipróbált műfordítóí tudását erre az ál-shakespeareí drámára pazarolní,
amikor méltó bb feladatokat is biztosítharott volna számára az arányo
sabb munka-felosztás; ha mai nyelven meqszólaló becsületes Julius
Caesarját más meqqondolások miatt nem iktatta a kiadásba a szer
kesztés,

A Pericles - ha egyáltalában felvétetett az új kiadásba, - néhány
más- darab-társával együtt egy ötödil, kötetbe kerülhetett volna. Ez az
ötödik kötet tarhalmazhatta volna azokat a színműveket, amelyek jelen
leg ismert formájukban csak kis részben tulajdoníthatók Shakespeare
nek. Az angol kutatók és Sievers egymástól függetlenül, azonosan álla
pították meg, hogy A windsori víg nők egyetlen sorát sem Shakespeare
írta. Csaknem hasonló eredményre jutottak A tévedések játéka és A két
uetonei ifjú esetében is. -Az előbbit valószínűleg Marlowe írta és Sha
kespeare csak itt-ott belejavítva, átsimította. Dover Wilson A két
vel'Onai ifjúban is csupán néhány tészletről tudta meqállapítani, hogy
Shakespeare kezének munkája. Ezek kétségkívül olyan Erzsébet-kora
beli színházek müsordarabjaí, melyeknél a ,költő müködött, közvetlen
közeléből származnak és vonatkozásban állnak dramaturgi tevékenysé
gével. Az ilyen esetekben a szöveq érínthetetlenséqénél a költőre való
hívatkozás minden irodalomtörténeti alapot nélkülöző, indokolhatatlan
sznobízmus, Teljesen jogosnak tűnik előttem Hans Rothe álláspontja,
aki megkísérelte e rnűveket az Erzsébet-korabeli színház szellemében és
Shakespeare stílusában úgy rekonstruálni, hogy az a maí nézőtér publí
ikumára se tévessze el a hatását. Tette pedig ezt olyan sikerrel, hogy
például A tévedések játéka a legtöbbször játszott "Shakespeare"-da-
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rabbá lett a második világháború előtt és ezt, valamint A két veronai
ifjút - visszafordították angol nyelvre."

Az új kiadás legalább ezeket az - immár nem is vításan - csak
részben shakespeareí drámákat ilyen rekonstruált formában adhatta
volna, úgy típoqrafizálva, hogy a hitelesen Shakespearetől származó
sarok szembetűnően kiugorjanak. Elég csak összevetnünk például az
All's well that ends well hagyományos, romlott szöveglét a Rothe-Iéle
Ende gut, alles gut rekonstrukcióval. hogy azonnal lássuke ami a mű

ben bizonyitottan shakespeareí, míndazt átmentette az átdolgozás, ami
pedig nem ja költőtől való, az ebben az új formában jellemzőbb Sha
kespearere és jobb, szebb, hatásosabb, mint az ismeretlen kortárs vagy
kortársak munkája. Rothe Cymbeline~je és Falstaff in Windsor~a is
felveszi a versenyt ugyanilyen szempontból e Iél-shekespeareí darabok
erzsébet-korabelí vanqol változatával.

A közel-múlt fordítás-eredményeinek átmentése a jelen kiadásba
nem minden esetben olyan szerencsétlen, rnint A két veronai ifjú és
A mekrencos hölgy esetében. A. múlt század három nagy kaasszikusá~

nak Shakespearet fordító vállalkozása ismétlődik meg a XX. század
ban, új irodalmi keretek között, Babits--Kosztolányi-Szabó Lőrinc

ötletszerű vállalkozásában, és ,az ő 8 Shakespeare-fordításuk közűl 7-nek
felvétele e kiadásba, máris a Jelen munkája javára billenti a mérleget.

A Nyugat nemzedékének Shakespeare-fordításai külön tanulmányt
követelnek,

Németh Antal

TÁVLATI VÁLTOZÁSa K A KERESZTÉNYSÉGBEN

E címmel rendkívül érdekes fejtegetést közöl a Louvaín-í [Bel
1]ium) egyetem tanárától. Jacques Leclercq~től,az "Études" februári
száma. Közhely - mondja a tudós szerző -, hogy a világ dekrísztianí
zálódott, elkeresztényietlenedett. A felvetett tétel igazsága azonban csak
látszólagos; hiszen a világ sohasem volt egészen keresztény; a keresz
ténység területileg mindíg csak Európára. a legkisebb földrészre szorít
kezott. És a mai dekrisztianizálódott Franciaországban például a szent
áldozások, és a papi, szerzetesi hivatások száma nagyobb, még a lakos
ság számarányáhozviszonyitva is, mínt Szent Lajos kereszténynek el
ismert korában volt. S a francia példa e téren egyáltalán nem egyedül
álló.

A keresztény világ arculatának megváltozása nem ebben az elke
resztényíetlenedésben keresendő. Ha azt mondjuk, hogya világ dekrisz
tíanizálódott, akkor csak egy sokkal nagyobb jelentőségű kérdésnek
egyik megnyilatkozását vesszük szemügyre. Mert nemcsak a keresztény
országok dekrísztíanízálódásáról van szó, hanem arról. hogy az egész
földkerekség elfordulni látszik vallástól, a vallás fogalmától. .

A vallásos érzés természetfölötti indításokból táplálkozik. A mo
dem szellemnek pedig egyik legjellemzőbb vonása, hogy idegenkedik a
természetfelettítöl, haszontalannak és feleslegesnek tartja azt; az embert
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egészen erre a világra koncentrálja. Ezt tapasztalhatjuk Kínában, Indiá
ban és az Izlám országaiban is.

Ez a szellem azonban seholsem egészen általános. Főként a mai
társadalom legprezentativabb rétegeire szorítkozík: a legfelső intellek
tuális rétegre és a munkásosztályra. A kettő közé eső középsö tömeg,
a polgári osztály többé-kevésbbé megőrizte hagyományos ragaszkodását
a valláshoz. Ezért vádolják sokan a kereszténységet azzal, hogy bour
geois-kereszténységgé lett. A vallásoknak ez az elpolgáriasodása külön-
ben színtén világjelenség. .

A vallásosság ma tradicionális erő, és ezért él a konzervatív réte
gekben. Ragaszkodnak hozzá, mint a mult haqyományaíhoz. Az apostoli
lelkület azonban, nem annyira az óriási középső réteggel törődik, hanem
azzal a két osztállyal, melyekre - úgylátszik -- a jövő épül. A papok
munkásokká vagy tudósokká lesznek, hogy a munkásokat és a tudóso
kat meghódítsák, de nem lesznek könyvelökké vagy banktísztviselökké,
hogy a polgárok apostolai legyenek.

Ugyanekkor tanui lehetünk egy másik jelenségnek is.
Azelőtt míndenkí megegyezett abban, hogy a vallás - valamilyen

vallás - szükséqes dolog. Vitatkoztak az igaz vallás felől, de senki sem
vonta kétségbe, hogy valamelyik vallásban meg kell lennie az igazság
nak, és hogy a vallás szükséges az életben. Ma ellenben olyan lelkület
tel állunk szemben, amely tagadja a vallási probléma létezését, és azt
véli, hogy az emberiség szellemi fejlődésében túljutott, felülemelkedett
a vallás kérdésén. Ilymódon a keresztény országokban a katolikus hit
és a többi keresztény felekezet egyszerre közös problémával találja ma
gát szemben; s míelőtt egymással vitatkozhatnának arról, melyíkük tol
mácsolja helyesen Krísztus tanítását, - előbb Krisztus számára kell pol
gárjogot szerezníük ezen a világon. Valamikor a katolikusok szemében
a protestantizmus volt a tévtan, és a protestánsok szemében a katoliciz
mus. Ma a tévedést azok képviselik, akik míndenféle vallást tagadnak.
Katolikus és protestáns azt veszi észre, hogy sokkal több közöttük a
megegyezés, mint az ellentét. Az Istenhivőknek ez az ellentétek felettí
egymásratalálása olyan beláthatatlan lelki távlatokra utal, amelyeknek
körvonalait ma még sejteni sem tudjuk.

Lélektani szempontból a mai világban nem az a kérdés, hogy melyik
vallás az igazi, hanem, hogy a vallásnak jusson-e egyáltalán szerep a
világban.

Ha a katolíkus kilép a homogén katolikusok alkotta elzárt világból,
teljesen vallásnélküli világgal találkozik. A harcos ateizmus, a vallás
ellenesség nem olyan veszedelmes, mint a világ hideg és nyugodt vallás
nélkülisége. Az inteUigencía és a munkássáq körében kialakult egy típus,
amely már nem antiklerikális, hanem tökéletesen közönyös s amely előtt

a vallási kérdésnek már egyáltalán nincs értelme. Ennek számara a val
lás meghalt, túlhaladott álláspont; kinek jutna eszébe halottak ellen har
colníi- Ez az olyan általános és végzetes új lelkület, úgylátszik, egészen
elkerülte a széles katolikus rétegek Iíqyelmét.

Akik a vallást csak egy jelenségnek tekíntík a világ sok hasonló
jelensége között, azok számára a vallásnak semmi jelentősége sincs.
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Nem igényük, hogy valamilyen valláshoz tartozzanak. Objektíven. ér
deklődéssel, sőt gyakran nagy rokonszenvvel néznek rá, mint egy elmúlt
korból sértetlenül megőrzött csodálatos [elenséqre, Érdeklődésük hasonló
a folklór vagy az archeológia iránti érdeklődéshez. Már most sok ke
resztény, ha valaki részéről ilyen rokonszenvvel találkozik, azt gondolja,
hogy az illető a megtérés útján van. Olyanféle csalódás ez, mintha a
macska, mikor megcirógatják, azt gondolná, hogy aki megcirógatja,
macskává szeretne lenni. Tudós papok nagy érdeklődéssel és elmélye
déssel tanulmányozhatják a görög mitológiát és lelkesedhetnek szépsé
géért, anélkül, hogy eszükbe jutna a görög vallás igaz voltának kérdé
sét felvetni. Mí is rokonszenvvel és szeretettel figyeljük az ízlám, a
buddhizmus, a hinduizmus tanításait, de fel se merül bennünk a gondo~

lat, hogy valamelyik ezek közűl az igaz vallás lehetne.
A vallástalan munkás szerint a vallás a burzsoának való, ő nem tud

vele mit kezdeni. Ellenségessége eltünt, de hideg közönyéröl lepereg az
érvelés.

V álaszul erre a világjelenségre a mai hívő keresztény rétegek szük
ségét érzik, hogy tanuságot tegyenek a keresztény hit élő és az egész
életet átható erejéről. Nem meggyőzésről van itt szó, hanem annak a
meqmuuaeserol: mit nyer az ember, ha van hite. Témoignage - tanu
bizonyság: az a századfordulón még alig emlegetett fogalom ma a vará
zsos jelszó. Meg kell mutatni a kereszténység hatóerejét elsősorban itt
a földön, nemcsak azt kell hangoztatni, hogy a kereszténység a mennybe
visz, hiszen olyan emberek közt élünk, akik egyáltalán nem törődnek a
mennyországgal. sőt tagadják létezését. Hogy ezekre hatással legyen,
a kereszténységnek itt a földön kell magát aktívnak mutatnia. Hogy a
mennybe vezet, ezt csak később mondja meg: ez ma már nem lehet az
alapvető és első bizonyság. A keresztény ember magatartása a világgal
szemben és a keresztény tanítás bemutatása a világnak az eddigivel
ellenkező pólusra fordult.

A keresztény társadalomban, amely az antik világ végén szervező

dött meg és folytatódott a középkorban, a keresztény igazság nem volt
vita tárgya. Az egész világ meg volt keresztelve már születésekor. A ke
resztény élet nem lehetett a tanuságtétel problémája, mert arra, amiben
mindenki egyetért, nem kell tanubizonyság. Ebben a homogén keresz
tény társadalomban mindenki beleszületett a kereszténységbe és a ke
reszténységgel a kegyelem állapotába jutott. így megkapta ingyen a hít
beléöntött. természetfölötti erényét. Míkor a gyermekek nőnek, szelle
mük kezd kibontakozni és megnyUik a gondolkodás előtt, nem úgy tár
ják eléjük a keresztény igazságot, mint amelyet elfogadhatnak, vagy sza
badon elvethetnek. A kereszténységhez való tartozást senki sem vonja
és nem is vonhatja kétségbe. Éppen ezért a hitet nem ptcponéljek. ha
nem tanítják, mint minden más dolgot. A hivőknek elmondják, mit kell
hinniük abban a hitben, amelyhez tartoznak. Az Eqyház legfőbb fel
adata a hitet tévedés nélkül tanítani és gyermekeit a kegyelem állapotá
ban megőrizni, vagy ha a kegyelemből kiestek volna, oda ísmét .vissza
vezetni őket. El kell tehát kerülni míndenféle kísértést, nem kell felvetni
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problémákat. A mennyországba kell jutni, s ennek ki van jelölve az útja:
meg kell tartani a parancsolatokat és el kell fogadni a tanítást. Hogy a
kisértéseket elkerülje, legjobb a keresztényt védett környezetben tartani,
me1yben minden a jóra inti. Itt a szerétet apostolságáról szólnak hozzá.
és nem a tanuságtételről.

A középkor egységes kereszténysége széthullott, de a keresztény
közösség továbbfolytatja ezt a politikát. Annyi védett keresztény szíqe
tet igyekszik létesíteni. amennyit csak lehet, hogy azokban megőrizzék

a keresztényeket. Ez a szervezkedésí forma napjainkig megmaradt.
Innen van, hogy oly sok kereszténynek ingatag hite azonnal összerop
pan, amint érintkezésbe jut a nemkeresztény világgal. A kereszténység
csak öröklött, tradicionális, nem átélt, meghóditott igazság benne. Nem
tud feleletet a hit támadóival szemben. mert sohasem gondolkodott hité
ről. Innen az a feltevés. hogy a kereszténység fenntartásának egyetlen
módja: a gyermekeket a pólyában megkeresztelni és hermetikusan elzárt
keresztény környezetben felnevelni. mert a nemkeresztény világból jövő

első fuvallatra elvész a hit.
Ezzel szemben ma az a helyzet, hogya kereszténynek nem-keresz

tény világban kell élnie és erejét magában. a maga hitében kell bírnia.
A kereszténység jövője attól függ. hogy a keresztény valóban tud-e az
a kovász lenni a világban. amelyről az Odvözítő beszélt. A tanuságtétel
szükséqe a következménye annak a felfedezésnek. hogya világ meg-
szűnt kereszténynek lenni. .

Az első keresztények magatartása a világban a megváltás ténye
felett való újjongás volt. Ez tölti be Szent Pál leveleit is. A megváltás
azonban nemcsak az üdvözülést jelenti. hanem a jelen élet átalakítását
is. Krísztus tanításai szüntelenül az embernek erről az újjászületéséről

szólnak, amely nemcsak a lélek láthatatlan belső átalakulása. hanem az
egész külső tevékenysége is. Az Isten országának itt a földön kell kez
dödníe. Nem elég hát megőrizni a kegyelmet a megkereszteltek lelké
ben. A mai keresztény. mint az első századok. egy nem-keresztény világ
közepéri áll. De az antik világban a vallás maga még nem volt díszkre
dítálva, a túlvilág fogalma még nem volt kiküszöbölve a világból. Igy a
jelen és a túlvilági élet közti kapcsolat nem ütközött semmiféle elöíté
letbe. A mai világ nem ismeri a túlvilágot. Ezért hitüket megőrizni akaró
keresztények kerülték a külsö életben való aktivitást. és nem törekedtek
arra. hogy egy jobb világ előkészítői legyenek. A modern szellem pedig
egészen beleállt ebbe a világba. a mennyország felé való táiékozódás
nélkül. Ez a két véglet terméketlenül, áll egymással szemben. A keresz
ténységnek úgy kell magát rehabilitálnia, hogy megmutatja: a mennyei
dolgokkal való törődés magával hozza a világot átformáló aktivitást.
Présence au monde - ez az exisztencialisták által a világba be'edobott
- és a katolikusoktól elfogadott szakkifejezése a világba való beleállás
attitűdjére. Az evilági tevékenység szükségességét nem téveszthetjük
többé szemünk elől. Ebben természetesen benne rejlik az a veszedelem.

.hoqy elfeledkezünk a földieket az égiekkel összekötő kapocsról. A ke
reszténységnek nem a föld átformálása a főfeladata: mindennek végső

célja az örök üdvösség marad. De már nem lehet a mennyországba jutni
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anélkül, hogy ne küzdenénk a föld színének megjobbításáért. A kettőt

nem lehet többé elválasztani egymástól. Ebben áll a keresztény színtézís
- állapítja meg tanulmánya végső tanulságaként Jacques Leclercq.

H. Boros Vilma

SPANYOLOK TONDö K'LÉSE ÉS HANYAT,LÁSA

(Salvadore de Madariaga: The Rise &: Fali ot the Spenish-Ameticen
Empiie.]

Ha Bizene történetét Gibbon helyett Komnena Anna írhatta volna,
aligha rögzödhetett volna meg. a tudományos közvéleményben a kelet
római. birodalom ..ezeréves hanyatlásának" mottója. Bizony, a spanyol
glóbus százados nagy pörében is mindeddig inkább csak érdekeltek 
franciák és angolszászok - 'tanuskodtak, vádoltak. ítélkeztek.

A hazájából száműzött spanyol professzor oxfordi dolqoeószobá
jának csendességében. a vendéglátó ország számára fl'ta most meg két
vastag kötetben az Ujvilág latin profiljának krttíkus szellemtörténetét.
Mühelytítkaít, szellemének villanását. anyaggyüjtésének színte félelmes
bőségét elötanulmárryaíból, leg:fökép Kolumbusából már ismerjük. Ki
tudna olyan biztonsággal elígazodni, mint Madaríaqa - a hazai hagyo
mányok írástenqerében, titkos állami levéltárak okmánygyüjteményében
éppúgy. mínt a XVII-XVIII. század' memoár- és pletyka-irodalmá
ban? Ám ki ísmerné olyan bírálóan és alaposan az egés~ külföldi ma
térlát is, mint ez a díplomata-történész, aki a százados ..ellenség" föld
jén élve ráhajolhat az egykori ősforrásokra.

Spanyol írónak. aki Don Quijote csodálatos fílozófíájának szem
szögéből ítéli meg újkori fejlödésünket, - bizony nehéz apolóqiát nem
írni. am~kor belekezd fajtája legnagyobb hőskölteményének krítíkaí jel~

lemzésébe. Lehet-e spanyolnak élfelejteníe, hogy volt néhány évtized.
- talán egy század is Európában, amikor félő volt. hogy mindent
elnyel Castilia és Aragon uniója, - a világ képe meqváltozík, egyete
mes lesz és spanyol. így dicsérni kell azt a sokrétű tárqyílaqóssáqot,
mely minden nemzeti önérzet mellett Ieqföbb értéke e liberális hísto
eíkusnek. Egy gyarmatbirodalom [azelső koloníálís nagyhatalom) meg
szerzése, szervezése és negyedfélszázados fenntartása ezer és ezer olyan
kérdést vet fel, melyre nem lehet felelni egyszerű ..bűnös">, vagy ..ár
tatlan'í-nal, Az Újkor első reggele Guanahaní titokzatos partjainál kez
dödött s' a francia forradalóm még az ..alkirályi" korszak félderenge
sében találta a mesés Nyugati Indíákat. A spanyol történésznek, aki a
"Pax Híspaníca" fogalmát beveti témájába. talán legsúlyosabb érve.
hogy Latin-Amerikában a spanyol igazgatás több. mínt három százada
alatt ..örök-béke" honolt. ezen a földrészen nem ismerték az európai
értelemben vett háborút,

Annál {élelmesebb· s izgalmasabb volt az osztályharc, mely itt jó-
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részt a színek és fajok jegyében alakult. A semmázó történetírás ezt
rendszerint úgy fogalmazza, hogy tulajdonkép a kezdetben hódító,
majd kizsákmányoló fehérek szervezett többszázados rémuralma folyt
Közép- és Délamerika s szigetviláguk rézbőrű őslakossága és a behur
colt feketék ellen. Madariaga könyveinek talán legérdekesebb fejezetei
épp e három alapfajtának. a "fehér", "indián" és "néger" elemek inter
dependenciáival foglalkoznak. Igy tudjuk csak értékelni - rengeteg
eredeti forrás tükrében - ennek a kérdésnek bonyolult összhangját,
melynek keretet ad a spanyol alkirályi igazgatás.

Madariaga szabadelvű felfogásához képest aprólékos képet fest
arról a liberalizmusról, mellyel különösen az első nemzedékek spanyol
jai kezelték a faji kérdést. Valóban - aki valaha maga is foglalkozott
oa Conquista eredeti kútföível - csodálkozva látta, hogy a mai érte
lemben vett race-gyűlölet a spanyoloktól teljesen idegen volt. Az indíá-

. nokat (ha szervezett társadalomban, rendi közösséqekben, vagy épp
birodalomban éltek), csak spirítuális-politíkaf síkon érezték alacsonyabb
rendűeknek, semmiesetre sem emberi vonatkozásaikban. Leghivebb tanu
erre maga Cortés. aki híres Jelentéseiben számtalan jeiét adja az azték
államkultúra iránt érzett elragadtatásának s tisztjeit - politikai célzat
tal - barátságos törzsfönökök leányaival sűrűn házasítja össze. A hó
dítás után főiskolákat építtet indián "arisztokraták" gyermekei számára,
- osztálytársadalmánaki rendi szemleletéhez képest helyet keresve így
az azték "nemesség" számára a spanyol korona kiváltsáqos osztá
lyai között.

Emlékeznünk kell az Indiánok Apostolára, Las Casas-ra is, aki
úgyszólván Kolumbus kortársa: emberi érzéstől átfűtött, de nem mindig
tárgyilagos; munkája azóta is örök élIIgumentuma a spanyol gyarmatosítás
ellenségeinek. De épp igy említhetjük Sahagun atyát, a XVI. század
nagy falukutatóját, aki eredeti indián nyelven jegyezte fel egy kihaló tár
sadalom egész csodálatos hagyománykincsét. A következő félszázad már
a Mexíko-Líma-í főiskolákon felnőtt Iélvéreké: Alva d'e Ixtlioxichitl és
Geccilesso Inka megírják őseik világának hiteles történetét.

Ezt a, legalábbis elméleti liberalizmust támasztja alá Madariaga
adatok, törvények, feljegyzések százaival. Mi sem ízgalmasabb, mínt kö
vetni őt a fajták szövevényében, ahogy az ősi indián race, a betolakodó
fehérek s a behurcolt négerek együttélése végighúzódik három évszáza
don. Az alapfajok oldásaként mesztícek, mulattok, zambók. terceronok
s kvarteronok világa jellemzi ezt a különös Spanyol Békét: aszinesek
és fattyúk örök kisebbségi érzése keveredik az ösfajokból sugárzó tö
retlen népi erőkkel, s minderre ráborul a spanyol eredet-gőg, csontos
hagyomány, tétlenség. A. föld kimeríthetetlen bőségével oly határtalan
gazdasági lehetőségeket tartogat, melyek a puszta megélhetést, majd a
vaqyonosodást is - legalábbis az anyaországhoz képest - könnyen le
hetövé teszik. Abehurcolt aranyparti rabszolga unokája városba jut,
kiváltja magát, kíöltözík, boltot nyit s kifutónak alkalmazza volt gaz
dája fehér fiát. Indián törzsfönökök mesés gazdagságáról rebesget a
fáma s az indián falvak a spanyol királytól is őrzött Iöldközösséqükben,
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aránylag békésen tollasodnak. Aki bekerül a "szinesek" közül a vá
rosba. vagy oa hivatali lépcsözetbe, 'következő nemzedékében már "el
halványul". megkezdődik a race-osztályharc szívós, félelmes prccesszuse,
Ugyanakkor folyik könyörtelen következetességgel a bennszülött. jómódú
fehérek - kreolok - harca az anyaországból átáramló szegény, kapzsi,
pénzsóvár tintanyalókkal. A harc szeevezett formája törvényeket. bírás
kodást, ítéleteket jelent. gazdasági szektorában monopólíumokat, beviteli
és ,kiviteli tílalmakat, s a szellem síkján merev előítéleteket, cenzurát és
az - Inquisitiot. .

Liberális történészünket aligha lehet jóindulatú s elnéző elfogultság
gal vádolni az egyházi Intézmények kritikája során. Annál érdekesebbek
így fejezetei. melyek részletesen feltárják a conquistador nyomában meq
jelenő szelid szerzetes névtelen s áldozatos -kultúrmunkáját. Az Egyház
itt jelenti az iskolát. kancelláríaí rendet, betűvetést. a "grammatica" ter
jesztését a bennszülöttek közt, éppúgy. mint az európai zene. a barokk
építészet, szobrászae és piktura átplántálását. vagy a földmívelés európai
eszközeinek megismertetését azzal az őslakossáqqal, mely a Hódításkor
még kífínomodott kőkorszakban élt.

Az Inquísitío formája is az Indíákon - Madaríaqa szavával 
sajátos. szelídebb formákat ölt. A Szent Hivatal hatásköre s illetékes
sége nem terjed ki az índíánokra, csak a fehéreket s a keverékfejtákae
vonja bírópalástja alá. A nagy auto-cla-fé-k inkább exotikJusnak ható
trópusi ünnepségek. melyeket csak. a legritkábban (szerzőnk szerínt há
rom század alatt összesen alig száz esetben) követ eretnekégetés. Ugyan
akkor a brit szíqeteken esztendönként ezerszámra pusztulnak a protes
tantizmus bárdja alatt azok. akik megsértettek valamilyen vallási paran
csolatot. A spanyol szerző, aki, könyveit angolul 'írja, - majdnem mín
den fejezetében kemény bírálatot mond a vendéglátó ország egykori
gyarmati politikája felett. Megvádolja az angolokat (s még erősebben a
Irancíákat ). hogy ők hintették el az O jvilágban a vallási türelmetlenség.
a rabszolga-gyötrés, az önbíráskodás félelmes mödszéreít, melyek kirivó
ellentétben álltak azokkal a törvényekkel és jogszabályokkal, melyekkel
a Spanyol Korona minden alattvalóját megvédte - sajnos. legtöbbször
csak: papírori s természetesen rendi helyzetüknek megfelelően - az ön
kényes intézkedésekkel szemben.

A közmondásos spanyol keqyetlenséqröl is szót ejt a szerzö: sze
rinte a hispán vérben lobogó féktelen individualizmus kinövése ez s ha
érvényesült is a legkisebb ellentállás. a színesek irányában. méqís a va
lódi szenvedélyt az jelentette, ha egymást pusztíthatták. Emlékezzünk csak.
a Pízerro-családnek, Peru meghódítóinak véres rémreqényére, a vérbosz
szúkra és kalandos lesekre. melyekben egymást írtottákl a spanyolok, 
beigazolva ezzel Unamuno híres mondását, mely szerint ..leqszebb háború
a polgárháború. mert ezt nem területi hódítások kedvéért. hanem az esz
mék diadalrajutása érdekében vívják". Igen. ezzel a komor passzióval
gyilkolták egymást andaluziaiak és kasztíliaíak, amikor már elúnták, hogy
kicsapjanak a föld néma jobbágyai és a behurcolt rabszolgák felé.

Madariaga szívesen kalandozík ösanyaqában, így szerkezete nem
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· mindíg egészen áttekínthetö. Érezzük: szerelmea a matéríájába, nem tud
lemondani a részletröl, nem míndíq kezeli egyforma ökonomíával a fel
halmozott forrásokat. Igya nagy mű eglészéböl kell levonnunk a vég
'következtetést: milyen mérleget produkált az ez újkori nagyhatalom.
melynek impériumában háromszáz éven át nem nyugodott le a nap?

Madaríaqa megvonja egyenlegét. Maroknyi kalandor szűrődött be
két hatalmas indián civilízációba; tragikus hőskölteményeik során szét
rombolták a kultúrköröket, hogy omladékain felépíthessék azt az élet
formát. melyet ők az Egy Haza és Egy Egyház képletével asszociáltak.
Ám utána az ..alkirályi" századok alatt mégis elsokasodtak a hódítók
s rrieghódittattak éppúgy. mint a frigyükböl eredő ..veqyes" fajok. Egy
mínap megjelent statisztika szerínt Latin-Amerika tizenkilenc mai álla
mában a mult évben lJi millió lélek élt. ebből 19 míllíó volt néger és
mulatt, 18 millió (13%) tisztavérű indián. mert hiszen a meszticek szá
mát az amúgyis .•mesztícizált" fehér lakosság számarányában kimutatni
már nem is lehet. Ez a statisztika áll szemben Észak-Amerika rezervá
cióiban gondozott néhányszázezernyi rézbörűJélekszémával.

Konkluzió? Izabella szeszélyes ötletéből. mellyel nyugati útra en
gedte el az Óceánok eszelősnek tartott Admírálísát, világbirodalom nőtt

ki félévszázad alatt. Szerepe volt s e szerepét betöltötte: négy évszázad
dal Kolumbus harmadik útja ~tán, 1898-ban vesztek el Hispánia utolsó
amerikai birtokai. A történelem ítélt felette. de a ..történelem hallgató
készüléke ma még nem tud felvenni ilyen sokrétű. sokszálból összeszött
rezonancíát. Bizonyos. hogy a spanyolok az Újvilágban bátran és so1c
jószándékkal dolgoztak. de legtöbbször azzal a szeszélyesen szétesö,
gyakran romboló és robbantó módszerrel, mely annyira sajátja a spanyol
alkatnak.......Az egész -- mondja utolsó mondataí közt szerzőnk 
kissé Don Quijote kalandjára emlékeztet. aki nekirohan a csodák föld
jének s közben füle mögött engedi el Sancho józanabb. míndennapokra
való tanácsait ..;"

Passuth László
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