
Tótfalusy István

A NÉGYSZÁZÉVE S SHAKESPEARE

Manapság közhelyszámba megy az a megállapítás, hogy a mű

vész soha sincs egyedül. Nagyot, maradandót azért tud alkotni, mert
egy kor - egy nemzet, vagy egy világ - áR mögötte; attól kap
témát és "megrendelést" bíztatást vagy gáncsot, alkotó-kedvet vagy 
indulatot. A magányos húr hiába zengene, rezonátor kell, halk és sze
gényes melódiáit az erősíti föl, az alakítja telt, sokszólarnú zenévé.
Manapság nem hiszünk tehetségeket temető korokban. Inkáhb Berzse
nyivel tartunk, aki szeránt a zseni "koporsóból is kitör és eget kér",
és magunJkénalk érezzük Weöres vallomását: "Ládd, nékern él jelenkor
jó rokon: embert nevel s nem langyos-vízbe nyom." Attól sem félünk,
hogy a társadalom szerepenek hangsúlyozása lekdcsiriyítené a művész

személyes teljesítményét. Hisz az alkotó nem szolgai módon vagy be
csületes iparosiként vállalja és elégíti kd a "társadalmi megrendelést."
Személy módjára lép a világba, felelős, érző lelkiismerettel reagál
annak tényeire. és minden megnyilatkozása állásfoglalás. A kornak ő

ad arcot, IS amíg rajzain dolgozík, kirajzolódik az ő arca is.
De ha minden mű "költő 'és a kor" közös alkotása, mintha vol

nának a történelemben olyan pillanatok, amelyek egy-egy egészen
kivételes tehetségnek soha nem ismétlődő lehetőséget adtak arra, hogy
nagyot teremtsen. Ilyenkor nuntha gazdagabb volna az élet a szekott
nál, s a művész témában, közönségigényben, technikai lehetőségekben

többet kapna más korok alkotóinál. A magyar történelemben ilyen
nagy pillanat volt a Petőfié. Európa "pillanati" közül Hornéroszé,
Dantéé és Shakespeare-é a Ieghatalmasaob.

»A Shakespeare-i píllanat«

Shakespeare előtt mint - közvetve vagy közvetlenül ábrázolható
téma a késő-reneszánsz Angliája állt. Dc Anglia, "a tenger ölén

szunnyadó hattyúíészek" akkoriban a világ központja lett. A hirtelen
iparosodás s a nyomában járó polgárt fejlődés, a spanyol Armada le
győzésével a tengerek uralma: az egymásra halmozódó hirtelen gazda
sági, társadalmi, politikai átalakulások teljesen fölforgabták belső éle
tét és elébe nyitották a kontinenseket. A régi életkeretek ledőltek, a
szemhatárok váratlan kiszélesedése a lelkek világában is páratlan vál
ságot idézett elő. Shakespeare nemzedéke úgy érezhette magát, mint
a tengerész, akin€lk hajója szűk, de biztonságos csatornák partjai közül
egyszerre a nyílt tengerre jut.

Vámtlan lehetőségek és váratlan veszedelmek előtt az erzsébetkori
angol - a Shakespeare-ismertető Jean Paris ezerint - "olyan idők

tanúja volt, amelyekben sem a logvka, sem az erkölcs nem fékezte a
hatalomvágyat, s amelyekben a hatalom főképp túlzásokban keresett
megnyilatkozást." Shakespeare solkszor sorolja megdöbbent mondatok
ban korának borzalmait: "Ú, kegyes lord, ezek veszedelmes idők! Az
erényt elfojtja az aljas törtetés, a szerétetet elűzi innét a gyűlölet

keze. Undok romlottság az úr mindenfelé, és az igazság' száműzve van
Fölséged birodalmából" (VI. Henrik). S talán még megrázóbbak. mert
személyesebbek, a LXVI. szenett kétségbeesést sugalló mondatai:
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Fáradt 'vagyok, ringass el, óh, halál:
az Erdem itt koldusnak született
és hitvány Semmiségre pompa vár
és árulás sújt minden szent Hitet
és Becsületet rút gyanú aláz
és szűz Erényt a gaz tiporni kész
és Tökéletest korcs utód gyaláz
és Ere-erőt ront béna vezetés
és Észre láncot doktor Balga vet
és Hatalom előtt néma a Szó
és Egyszerű kap Együgyű nevet
es Hossz-kapitány rabja lett a jó.

Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem . . .

A kőzépkor határozott formát adott az életnek; korlátai dőlten

soha. nem sejtett erejű, fékevesztett indulatok szabadultak föl az em
berek lelkéből. Hobbes akkortájt fogalmazta a homo homini lupug
elvét, IS a rend biztosítékát a hatalmasabb akaratának zsarnok érvé
nyesülésében kereste. De a hatalom is erkölcstelen! Ha régen az volt,
legalább igazolni próbálta önmagát maga s az alattvalói előtt.

Most nyiltan önkényeskedik: "Az erő önkény lesz, az önkény Mohóság,
s ez az egyetemes farkas, Mit erő és önkény közösen segít, Egyetemes
prédára kényszerül, s végűl magát falja fel" (Troilus és Cressida). E2Jek
ben a katlanokban izzik Shakespeare alakjainak sok vad indulata,
ilyen viharokban próbál "magáihan bízni" annyi Shakespeare-i hős.

És ennek a kornak kisérleti műhelyében kap szempontokat maga
Shakespeare ? történelem drámai pillanatainak,egyéniségeinek meg
értéséhez. A történelem mindig "történelmi időkben" válik író és kö
zönség problémájává. Anglia polgárosedása nemcsak a tengerek látó
határát nyitotta meg Shakespeare előtt, hanem a törtenelmét is.
A rnúltban ő nem kalandos eseményt, nem mesét keres, nem is <1.

gondviselés nagy szándékait. Embert, egyéniséget nyomoz, aki hasonló
az ő korának embereihez. Érdekek, indulatok harcát figyeli a külső

világban s a jellemeken belül. Konfliktusokban gondolkodik, s a szem
lélete szükségszerűen válik drámaivá.

A drámai témán kívül azonban drámára éhes közönséaet is adott
neki a kor: "Nem "életlenség, hogy amikor Shakespeare és tánsai új
színházat építettek, Globe-nak nevezték. Ezeken a deszkákon elfért az
egész földkerekség, de már mennyország és pokol nélkül, ment a rene
szánsz világszemléletében .a pakol fölemelikedett a föld szíriéig, a
mannyorszag lebocsátkozott a földi tájra ... A nézőközönség primitív
hite a költő sugallatos szavában, amellyel egy darab átkötözött rongy
ban aranyhajú bábut volt képes látní, a színpadot a korlátlan lehető

ségek egységes keresztező pontjára helyezte." Ezek a sorok Hevesi
Sándortól valók, de a modern Shakespeare-előadások elemzésekor
azóta is sokat írnaíc a két kor színházi lehetőségeinek, közönségének
eltérő vonásairól. Napjainkban megszólalta t ják Shakespeare-t operák
színpadán, átültetile a film formanyelvére, s épp a próbálkozások
sokfélesége jelzi, hogy e kísérletek végtanulsága változatlanul negatív.
Babits Az európai irodalom történetében számol be arról, milyen ke
serű tapasztalatokat szerzett egy Shakespeare-előadás megtekintésekor.
Igen: Shakespeare, a leginkább színpadra-termett drámák írója a mai
színpadon (vagy a filmvásznon) miriden modern technikai lehetőség
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ollenére nem adható elő olyan sikerrel, mint saját korában. A szín
pad a mai ember számára mást jelent, mint a XVI - XVII. század
.angollordjainak és mesterlegényeinek, Mindenesetre kevesebbet.

Az a zaklatott kor nemcsak szórakozást keresett a színházban.
Marchette Chute Shakespeare-ről írva nagyon megnyerően rajzolja
Shakespeare kortársainak műveltség-szomját: "A londoni ember nem
azt várta elsősorban a könyvtől, hogy szabadidejének kellemes játék
szere legyen. Azért olvasott, hogy megtanulja. amit tudni vágyott: él

nyomdából dőltek a könyvek, amelyek szárnvitelre, mezőgazdasági

munkára, lantpengetesre oktatták, megtanították arra, hogy lehet a
selyemből kivenni a foltot, hogy kell ízletesen főzni, lovagolni, szépen
írni. Talált könyveket a szernzés művészetéről, a kamatszámításról,
arról, hogy mit kell tenni baj esetén, ha nincs orvos a· közelben. Voltak
.receptgyűjtemények, álomfejtőkönyvek és az amatőr tengerészek szá
mára hajózási útrnutatók. London Erzsébet idejében a türelmetlenség
városa volt: a polgárok farkaséhséggel estek neki az ismereteknek, és
a lehető legrövidebb idő alatt iparkodtak bekebelezni őket." S ha a
könyv 8Z ismeretek forrása volt, a színpadon magát kereste a rene
szánsz ember. Nem Polonius gáncsos fontoskodásával, hanem Hamlet
figyelmével,

A színház a város hányatottsorsú polgárának valóban "temploma"
Ictt, .ahol nom ugyari áhítatban, de tapsban. a könnyben vagy a ne
vetésben összeforrott sorstársaival, IS öntudatlan, észrevétlen "tükörbe
nézhetett", Ennek o, közönségnek életszükségdete volt a színház, IS cl

drámaírónak egyszerre adta azt a kettőt, amire igazi művésznek szük
sége van ahhoz, hogy nagyot alkothasson: az igényt és a lelkesedést.

De Shakespeare színháza nemcsak abban az értelemben volt Globe,
hogy 111 színpadán rnermytől pokolig egyesítette ,a teremtett világot.
A n(ző:6ren is volt minden rendű és rangú ember - a szénnordóktól,
d osavargóktól meg' a zsebmetszőktől a fentebb társaság úrhölgyeiig.
A Li ldszint népe előadás előtt és közben sört ivott, virsIit evett, alka
lornadtán almát, diót vagdosott a színészek fejéhez, és állandóan pipá
zo~l. A hölgyek sírtak, jajveszékeltek és hangosan kacagtak. Az' urak
pedig magán a színpadon béreltek helyet, hogya színészek játéka mö
göt.t élvezni tudják a közönséget is. A prédikátorok hiába nevezték ezt
a színházat a Sátán templomának, elszörnyedésük inkább reklámul
szolgált, rnint elriaszf.ásul. Sir Roger Wilbraham egykorú újságja 
mínt Marcbette Chute idézi - beszámol egy nyomdász esetéről. Vala
melyik nycmtatványából nyakán maradt egy csomó eladatlan példány.
"R-üvett egy prédikátort, hogy egy beszédében kárhoztassa mennydörgő

szóval, s akkora lett a kelete, hogy hat kiadásban kellett még újra
nyomni."

A Shakespeare-i színház sokszínű közönségéből az utókor szívesen
becsmérelte a földszint mesterlegényeit, de Shakespeare mégis nekik
köszönheti azt az egyetemességet, arnr-ly a legéteribbet is ÖS3ze tudja
kaposolni a hétköznapokkal. Egyébként a rnodern Ikutatás sokban föl
is rnsnti ezeket a mesterlegényeket régi gyanúk meg vádak alól. Min
denesetre müveItebbek, igényesebbek lehettek, mint ellenfeleik beszá
molóiból, a városi tanács jegyzőkönyveiből, prédikátorok megnyilatko
zásaiból hihetjük. Hevesi Sándorral szólva "minden durvaságuk, bar
bárságuk rnellett megvolt bennük a nagyság iránt való érzék és fogé
konyság". Es ezen felül még valami, Teremtő fogékonyság a minden
ható szó iránt.
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Mert Shakespeare nagy Glóbusának titka, varázsvesszeje a szó volt.
Ma a film izgalmas tájakkal. ritka látványosságokkal illusztrálja, a ren
dezői lelemény eleven ligetekbe állítja darabjait, vagy előadás közben
a természetet híven utánzó elektromos kisülésekkel idézi föl a vihar
hangulatát. Mindez azonban a vereség beismerése. A' modern világ
nemcsak a közönség érdeklődésének irányában külőnbőzik Shakespeare
korától, hanem abban is, hogy a mai ember lelkében egyre csökken a
szó felidéző ereje. Ezért keresi a pótszereket. s azoknak mértéktelen
élvezte még tovább gyöngíti érzékét a szó hatjalma iránt. Pedig a szó
s a képzelet gazdagabb és gyorsabb a valóságnál, még akkor is, ha azt
a karnera sokszerű hatalmával közelítjük meg: a legtökéletesebb dísz
letezés vagy filmbravúr sem versenyezhet Shakespeare szavaival, ha
azok valóban fejedelmi képzeletre találnak.

A képzőművészetek világában sokszor csodálkozunk, hogy egy-egy
kor milyen könnyedén és szirute véletlenül tálalja meg a művészi ízlésé
hez, igényeihez illő technikát. Máskor eltérés rnutatkozik a művészi szán
dék és a technika közt: a technika késhet, vagy megelőzheti korát. A köl
tő technikája a nyelv lehetőségeire épül, az pedig minden más nyers
anyagnál szerosabban kapcsolódik a társadalomhoz. Shakespeare Anglí

.áj ának nyelve éppolyan gazdag, forrongó, erőkkel, ízeikkel, lehetőségek

kel teljes volt, mint társadalma vagy emberalakjai. Egy ,angol Shakes
peare-kutató (Patrick Cruttwell) épp rnyelvi szempontból maltatja a "Sh::t
kespearian mornent" csodáját. Henri Fluchere ezerint "ez a csodálatos
pillanat egyedülálló a drámairodalom történetében". O "poós,lc parlée"
nak mondja Shakespeare költői nyelvét, Biztos, hogy a korforduló nem
csak a múlt társadalmi kereteit törte össze, hanem újszerű nyelvi átala
kulásokat is megindított. Ahogy oa világ sokértelmű és bizonytalan kör
vonalú lett, Iazulnú kezdett a szó és a valóság egyértelmű kapcsolata is,
anélkül, hogy aszó mindjárt elveszítette volna primitív valóság-fölidéző

erejét. Shakespeare nyelvművészeténekvarázsa, hogy egyszerre primitív
és magasrendűen költői, s ennek az alapja a nyelvben van, amelyet kora
kínált elé.

Szó és valóság viszonyának ezt a játékos: bizonytalan s mégis rop
pant erős kapcsolatát Shakespeare nyelvének két jellegzetességén lehet
legjobban lernérni. Azegyiik a szójátékok gyakorásága. Mahood a Rómeó
és Juliában százhatvanöt szójátélkot számlált, a IV. Henrikben százötvenet,
s egy-egy Shakespeare-darab szójátékkészletét átlag nyolcvarira becsüli.
Shakespeare egy kamasz szertelenségével halrnozza ezeket la nyelvi buk
feneeket nemcsak a bohócok szavában, hanem Hamlet szövcgeiben is,
jelezvén, hogy El: szójáték számára több puszta szellemeskedésnél: cso
dálkozás és szédület, a valóság sokértelműségének fölfedezése.

S a másik, nemkevésbé megragadó nyelvi bravúr Shakespeare me
taf'orái. Paszternák szerint Shakespeare "sasröpté:ből" látta a valóságot:
"mag,asból, mégis élesen, a pillanat villanó fényében". A shakespeare-i
metaforák nem üveg alatt kitenyésstett különleges, de b2teg virágok,
hanem a valóságtól mámoros szellem látomásai. A magyar költészetben
Petőfi metaforái emlékeztetnek rájuk, nemcsak ment Petőfi valóbari ösz
tönzést is meríthetett Shakespeare-től,'hanem mert nyelvi helyzetük is
hasonló: Petőfi egy népi nyelvkincs irodalmivá emelkedésének kezdetén
alkotott, Shakespeare az angol nyelv nemzetivé és irodalmivá válásának
hajnalán.
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Shakespeare - tanítása?

Baoits ezerint egy költő életművének legjellegzetesebb és legkriti
kusabb eleme a valósággal s a hivatásával szemben elfoglalt költői ",atti
tüdje". Shakespeare költői attitüdjét is korának köszönheti. Egyszerre
él benne az újkor alkotó bátorsága és személyes felelősségtudata meg cl

középkor alkotó alázata. Tudjuk, bármily jelentős és közkedvelt volt h
a színház az erzsébeti korban, a drámaíró nem számított komoly ír ó am
bernek. Ez a felháborító rnéltatlanság óvta meg Shakespeare-t a szemé
lyesség kísértésétől, amely - korszellem lévén - sokszor tévútra vitte
a reneszánsz legnagyobbj-,üt is. Ez kényszerítette arra, hogy ábrázolj on és
ne magyarázzon, a valóságot szólaltassa meg, és maga ne beszéljen bele
a valóság szavába. Mennyire kizökkentenek egy Tolsztoj alakjainak cso
dálatából jóakaratú, de nagyori tökéletlen bölcselkedései! S még sze
rencse, hogy nála külön szé:gyenkezik a személyes filozoIéma, nem to
lakszik a műbe, nem burjánzik rá az alakok öntörvenyű életére. A mo
dernek már sokszor egészen nyíltan Illusztráclónak tekintik az .alko
tást; alakjaikkal úgy bánnak, mint marionett-figurákkal: rángatják őket

eszméik fonalán, s könnyű szívvel válnak meg tőlük, ha teljesítették kö
telességüket. A modern filozófiai ihletésű dráma, Sartre vagy akár
Brecht drámája az író gondolatát szervírozza, azt öltözteti figurába, me
sébe. Shakespeare nem azért írt, hogy illusztrálja és tetszetős escmago
lásban mépszerűsítse a gondolatait. Ig.azi alkotó volt, aki maga is aláza
to san áll a világ előtt, amelyet másol, IS a másik világ előtt, amelyet
megalkotott.

Shakespeare drámái nem tanmesék. Annak rosszak volnának, mert
sokan sokféle tanulságot vonnaJk le belőlük, a tanmesenek pedig cgyór
telműnek, világosnak kell lennie. Az igazi műalkotás azonb.an a valóság
sűrített újrafogalmazása: s mint a valóság, nem arra termett, hogy kész
tanulságokat adjon, hanem, hogy megdöbbentsen, eszmélkedésre indítson.

"Túkröt tartaní a természet elé" - ez volt Shakespeare alapvető

írói programja. És Shakespeare tükrében magát láthatta a reneszánsz, s az
emberi lét egy roppant lehetőséget látja kíbomlaní a modern néző vagy
olvasó.

Heller Agnes cikket írt a Világosságba arról, hogy "Van-e helye Is
tennek Shakespeare világában". Azt állítja, "értelmetlen és groteszk" azt
kérdezni, mit tanít Shakespeare a lélek halhatatlanságáról, Istenről stb.
Igaza van: Shakespeare vialóban "nem próféta, nem is agitátor, aki val
lási vagy akár egyéb tantételek hirdetésére érezte volna magát hivatott
nak". De mi azt hisszük, ő cem kérdez Ihelyesen. Cikkének probléma
fölvetése veszedelmesen ernlókeztet a mechanikus materialisták érvelésé
re, akik a fizikei világból távcsővel. mikroszkóppal akarták kitagadní
Istent, azon a címen, hogy nincs hely számára, mert mindent betölt az
anyag. Van-e helye Istennek a világban? Van-e helye az emberi psziché
ben? Ha komolyan vesszük az isteni transzcendenciát, vagyis számolunk
azzal, hogy Isten egészen más, mint a világ, akkor ezek a kérdések egy
csapásra ertelmüket vesztik. Vulgárisari szólva: a világ rninden zugát
betöltheti az anyag atomjaival, parányainak erőhatásaival. a Isten mégis
jelen lehet benne, nem az atomok "hézag.aiban", ahogy a primitív antik
atom-elmélet gondolta, hanem az anyag "mögött". Istennek nincs szük
sége fizikai vagy metafizikai "hézagdkra" ahhoz, hogy a világban jelen
legyen. És nincs szüksége pszichikai hézagokra ahhoz, hogy jelen legyen
az emberi lélekben. Nem a természetes motiváció űreibe "lép be": teremtó
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hatalommal a természet alkotójaként van jelen világban, emberben egy
aránt.

Shakespeare világáhan valóban "nincs helye" Istennek: vagyis a lé
lektani motiváció sehol scm hagy hézagot, hogy dens ex machinaként
belékapcsolódjék a drámába egy emberen kivüli hatalom - megbontva
a dráma, a lélektan s a keresztény meggyőződés törvényeit. De Isten
mégis jelen van Shakespeare drámáibari: nem adramatis personae kö
zött, sorsformáló, emberen kívüli hatalom gyanánt, hanema dramatis
pcrsonaeban, emberfölötti hatalomként, ahogy mi keresztények látjuk és
ismerjük.

Heller Agnes nagyon helyesen állapítja meg, hogy Shakespeare
drámáiban "nincs transzcendens kényszer", a hősök helyzete és jelleme
nincs doterminálva. Meglepő azonban az a gondolata, hogy "a Shakes
peare-i drámák felépítése nem interpretálható sem a vallási szabad aka
rat, sem a predesztináció elve alapján". Figyeljük meg az indokolást: "A
Shakespeare-i hősök ugyanis mindig többé-kevésbé széles alternatíva
rnezőben döntenek és cselekszenek ... A választás mindig konkrét szítuá
ciótól determinált, de ugyanakkor a választás lehetősége, bizonyos alter
natívák elvetése vagy elfogadása sosera százszázalékosari meghatáro
zott ... Ha valaki szabadság és kényszerítettség ... bonyolult összefüg
gését, tehát az immanens emberi erkölcs pszichológiai-társadalmi bázisát
plasztikusan ábrázolta, akkor éppen Shakespeare volt az." - Mindezzel
teljesen egyetértünk, sőt bízvást mondhatjuk, hogy mindez a Shakes
peare-ínterpretációk hagyományos tény-anyaga. Csak azt nem látjuk be,
hogy következik ebből a régi igazságból Heller újszerű tétele. Hisz ez do

Shakespeare-i szabadság-fogalom minden interpretálás nélkül szembe
szökően egyezj;~ a katolikus hit és llittudomány szabadság-fogalmával.

Mi sem tudjuk, hogy Shakespeare mennyire volt vallásos. (Bár ab
ból, hogy szerelmes szonettjeiben "a vallásos élmény minimumával sem
találkozunk", nem tudnánk negatív érvet meríteni.) Ha valami, Shakes
peare szabadság-fogalma mégis legalább "személyes vallásosságának ma
radványa" lehet. Mert nem a mi föladatunk ugyan, hogy eldöntsük, ősz

szefér-e ez a szabadságfogalom a dialektikus materializmus bölcseleti föl
fcgásával, de a Shakespeare-i világkép eredete nem is ideológiai, filozó
fiai, hanem történeti probléma. Az pedig vitathatatlan, hogy Shakes
peare korának materialista filozófiáibana személyes szabadságnak ilyen
féle megfogalmazását nem találhatta meg. (A kérdés marxista irodal
mából lásd: Földesi: Az akaratszabadság problémája 68. skk.) Annál in
kább megle1hette gyerekkori hittankönyveiben. Akárhogy fontolgatjuk,
Heller Agnes érvei nem elegendők ahhoz, hogy a hagyományos fölfogás
sal szakítsunk. A szabad és mégis erkölcsi felelősséget hordozó egyéniség
Shakespeare drámáiban számunkra - s minden bizonnyal a költő szá
mára is - eltévelyedéseiben is Isten alkotása: az ő létének, jelenlétének
megragadó jele,

A lelkiismeret és az erkölcsi rend szerepét sem látjuk olyan egysze
rűnek Shakespeare világképében, mint amilyennek Heller látja. Lehet,
hogy Shakespeare morálís értékrendje "tartalmilag messzemenően kü
lönbözík !él. vallási értéktáblázattól", bár ez is bővebb bizonyításra szorul
na, hisz még Kenneth Muir,a marxista Shakespeare-kutató meggyőző

dése is az, hogy Shakespaere "elfogadta a tradicionális keresztény etikai
értékeket" (Shakespeare és a politika - az Esztétikai Kiskönyvtár Sha
kespeare a változó világban című legújabb kötetében, 80. lap). De nem
is ez a fontos! Shakespeare egy korváltás nagy lelkiismereti problémáit
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ábrázolja, az erkölcsi szemlelet kibomló skáláját egész a nihilizmusig.
Nemcsak a méregkeverők, a Jágók szemléletében; egy Hamlet ajkán is
megfogalmazódik a gondolat: "nincs a világon se jó, se rossz; gondolko
dás teszi azzá". De ha Hamletben lehetőségként fölmerül is ez az eszme,
nem ez a Hamlet erkölcsi világnézete. É'S nem ez Shakespeare-é sem.
Bemutatja ő korának. erkölcsi relativízmusát, de épp azért mutathatja
be, mert maga sosem lesz relativista, mindig abszolut erkölcsi értékrend
del mér, Az idő azért "zökkent ki", mert ehhez az értékrendhez nem
alkalmazkodott, Learnek -és Shakespeare-nek - valóban fáj a nagy
hazugság, hogy

Uzsorás csenészt akasztat. Rongyokon
Keresztü~ látszik a kis vétek is,
Prémes bekecs s palást mindent befed.
Borítsd arannyal a bűnt, és a törvény
Lándzsája rajta kártétlen törik meg;
Göngyöld rongyokba, s törpe szaimaszál.
Keresztmszúrja.

De nem azért fttj nekik, mert egyik relativizmussalegy másikat fordí
tanának szembe, hanem azért, mert ők nem relatívísta módon próbálnak
gondolkodni, vagyis hisznek abban, hogy a bün bű:n, a vétek vétek 
rongyokba göngyölve, arannyal borítva egyaránt.

Az olyanféle drámák, mint az Othello (amelyet az említett tanul
mánygyűjteménybenMatthews elemez érdekesen), azt is igazolják, hogy
ezt az abszolut erkölcsi mértéket Shakespeare nem azonosítja a társada
lom közmeggyőződésével. Bnabantio szerint természetellenes, hogy Des
dernona egy Othellóé legyen. Shakespeare nem ért egyet vele, mert a
természet szavát nem a velencei társaság ízléséből akarja kilesní. Othello
méltó Desdernonára - még bűnében is: ezt épp Dcsdernona ítéli meg,
aki utolsó szavával jó urának mondja őt, és magára vállalja tettét, mert
meggyőződött róla, hogy tévedés áldozata lett. S a tévedések hátterében
Jago áll, meg a kor kisebb,asöndesebb Jágói, akik korszellemmé tették
Jago filozófiáját, s akiknek gyöngesége Jago ereje. Othello bűnös, de
bűnében ,inkább mások bűnének áldozata, ezért tragikus hős, s ezért utal
egy -akármilyen, de abszolut - erkölcsi rendDe, amely végső soron
megint csak Istenen állhat.

Shakespeare világában igenis ott van az Isten. Elsősorban mint
hiány. (Heller Agnes valószínűleg emlékezni fog József Attila sorára:
"Úgy van velem, hogy itt hagyottrnagamra".) A kor, amely nem talál
rá, mint rendező elvre, mert nem tudja a múlót és- mulandót a múlhatat
lantól elválasztani, boldogtalan lesz. De nemcsak a rend hiányzik belőle.

III. Richárd nem hiába panaszkodik arról, hogy egyetlen és magányos,
mert a szeretet nem ismeri. Shakespeare alakjáról nemcsak egy elavult
társadalmi rend mállott le, s azzal együtt nemcsak az avulhátatlan isteni
rendnek formáit vetették el maguktól. Közös fájdalmuk, hogy a szeretet
miliőjéből kiszakadtak, s ezért betegek, ha mégoly egészségesek is, ezért
nyer sokszor majdnem vallásos jelentőséget számukra a szerelern tün
dérvilága. Szeretet nélkül, bármily: tökéletes, boldogtalan az ember, és
- megint mirrt III. Richárd - "nem érez irgalmat maga iránt", ha más
irgalmát nem tapasztalhatja meg.

De belép Isten pozitív módon is a nélküle vergődő ernberek közé.
Akárhogy nézem: a Ielkiismeretben, Lehet, hogy igaza van Heller Agnes
nek, és Shakespeare hősei valóban csak akkor fordulnak Isten felé, ha
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cselekvési Iehetőségük minimálisra szűkül. (Bár mi úgy véljük, hogy
Desdernona akkor cselekszik igazán, mikor utolsó lehelletével megbocsát
Othcllónak, s ez a cselekedete nagyobb tett annál, hogy néhány hete
apjával, rokonaival szembeszállva Othello felesége lett.) De miért rendül
meg Claudius .az Egérfogó láttán? Ez a "parázna, vérnősző barom"
nem Hamlettől ijed meg, nem azért rohan el, mert sejti, hogy kitudó
dott a vétke. Csak nyugalmat ;kellene tettetnie, LS meg volna mentve. Nem,
Hamlet terve sikerül, Ö a királyban épp a Ielkiismerctet akarta megmoz
gatní. Mert Hamlet hitt abban, hogy "nyelve nincs bár, a gyilkos me
rény / A legcsodásabb szerven tud beszélni". Elhatározta, hogy nagy
bátyjának "lelkébe nyúl, az elevenig", s az Egérfogó közben néven Ls
nevezi a csodálatos szervet, a gonosztevő lelkének elevenjét: "F,elséged
lelkiismerete tiszta, a miénk is: minket hát nem érdekel".

Claudius saját erkölcsi elvei ellen nem vétett, amikor testvérét
megölte, de a lelkiismerete nem saját relativista ideológiájának mértéké
hez igazodik, hanem egy örök törvény normáihoz. Imája megrázó imád
s{~g: a reneszánsz ember istenfélő és mégis bűnhöz tapadó lelkének ver
gődése. Ha valahol, itt érezzük, hogy Shakespeare és Balassi egy korban
született. Egy világos ebben az imában:

... a veszett világban aranyos
Kezű gonoszság félretol jogot,
S a vétek árán gyakran megveszi
Magát a törvényt: de nem úgy van ott jenn:
Ott nincs kibúvó; a tény ott igaz
Mivoltaként áll, s arra kényszerít,
Hogy szemtül szembe állva bűneinkkel

Valljuk be nyilván.
Hiába mondj.a a bérgyilkos is, hogy lelkiismerete Gloster erszényében
lakik. Ha ott laknék valóban, nem volna gyönge egy pillanatra sem a
gyilkosság előtt. Shakespeare hisz a lelkiismeretben, mint az "ott fenn"
érvényes igazság szavában, amely bele-lbelekiált az ember, önáltató esz
mevilágába, a jóra erőt ad, a rosszban gyöngévé tesz. Ez az erő és ez a
gyöngeség az ember nemeslevele: Isten pozitív, drámailag fogható jelen
léte a tőle legmesszebb szakadt emberekben is.

De Shakespeare drámáinak nemcsak szereplőiben: nézőtben is szá
mít lelkiismeretre. Ö is azzal a szándékkal rendezi darabjait, mint Ham
let, azért tart tükröt a természet elé, hogya Claudiusok "lelkébe nyúljon,
az elevenig". Nemcsak shakespeare-í értelmű tragédia nem lehet ott, ahol
abszolut erkölcs nincs, hanem érzék, megértés sem lehet a shakespeare-i
tragédia iránt abban, akiben a költő szándéka szeririt meg nem mozdul a
"lélek elevenje".

Sokat lehetne még írni Shakespeare világképének keresztény 
tehát "istenes" mélységeiről; irtak is róla hivatottabbak. Mélyen keresz
tény vonás az is, hogy Shakespeare nem azért tartja bűnnek a bűnt, mert
tételes isteni törvénnyel ellenkezik, hanem mert embertelen, természet
ellenes. Heller Agnes talán nem gondol rá, hogy a voluntarisztikus eti
ka, mely a jó és rossz mértékének Isten szeszélyét, pozitív akaratát teszi
meg, jellegzetesen reneszánsz gondolat (egy istenhivő Jágó gondolata), de
nem kereszténység. A klasszikus szerittamási fölfogás szeririt nem azért
rossz valami, mert Isten tiltja, hanem azért tiltja Isten, mert rossz. Nem
kell tehát kifejezetten "az isteni parancsok megszegését" bánnia annak,
.akí az Isten s nem pusztán Isten akaratán nyugvó erkölcsi rendet meg
sértette, - ahhoz, hogy igaz keresztény bűnbánata legyen.
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Érdemes volna azt is fejtegetni, hogy Shakespeare hőseinek hősies
sége mennyire félút a szentség meg a köznapí, hitvány szürkeség közt,
Mert Isten jelen van Shakespeare világában, Shakespeare hőseiben, de
az emberi szív nem hajlik hozzá, sebzetten, torzul, az összeomló és az
épülő világ alkatrészei közt tántorogva, "magában bízva" próbálja meg
formálni sorsát, Hogy nagy - torzságában is: Istennek köszönheti.

S ha Shakespeare meg a Shakespeare-i közönség valóban olyan volt,
mint a Shakespeare-tragédiák hősei, akkor mindez a reneszánsz nagy ka
landjának értelmét is segít megfejteni. Minden kor, minden becsületes,
nagy emberi erőfeszítés tanulságokkal zárul. Tanít: nem fontoskodó, ma
gíszteri szóval, hanem eredményeivel és kudarcaival, örömeivel és fáj dal
maival. Korát összegezve Shakespeare is így tanít, és tanítása a mi ko
runknak is lelkiismeretébe vág.

•

BITTEl LAJOS VEHSEI

ÉJSZAKA A KÁROLY HíDON
- Prága -

Valamit őröl a malom
valamit zúg a Moldva mélye
mécs lobog a túloldalon
fény kapaszkodik a sötétbe

a szép torony mezítlen áll
kőcsípkéít máj' mind ledobta
valakit faggat a halál
valakit vallat lenn a Moldva

poroszlórajként menetel
.a Cseriooka fekete vize
valaki tűr és nem felel
s nincs erő ami kényszerítse

valaki habtiszta marad
bár szennyet hord rá a kanális
a vaskos pillérek alatt
elül a végső loccsanás is

hogy felhő-trónusán a hold
hátat fordított vak dühében
néma a csend és a titok
a kereszthez borul az éjben

A LAVRA KOLOSTORBAN
- Kiev 

Csontok csontok elhamvadt gyertyacsonkok
e mumiák valaha lánggal égtek
ők ma is élnek élJ- vagyok kísértet
fény nélkül világtalanul bolyongok.
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