
az a helyszín, Taormina, amelyikhez mi, ma
gyarok a legjobban kötődünk, "a belső tájé
kozódást könnyíti meg", ahol a lángok "tisz
títótűzként olvasnak" helyettünk. "ahova ha
beköltözik soha többé nem hívható ki az / én
s visszaváltozva egy tábla fogadja NE ZA
VARD KüVEIMET". (JózsefAttila Kor, 1998.)

SZILÁGYI GYÖRGY

ADAM MICKIEWICZ: A LENGYEL
NÉP ÉS LENGYEL ZARÁNDOKSÁG
KÖNYVEI

Ugyan a cím keltette várakozásokra e lengyel
romantikus alkotás bibliai tónusa és stílusa
méltó választ ad, mégsem vallási-teológiai
kérdések, hanem politikai problémák állnak
középpontjában. Igaz, a politikai vonatkozá
sok erős erkölcsi színezete kétségbevonhatat
lan: a nemzet emigrációba kényszerült tagja
inak erejére, tartására és kitartására esik a
hangsúly, különösen az írás második felében.
az első lapok pedig az emberi történelem táv
latából alapozzák ezt meg - az emberiség
Iwmályba vesző hajnalát követően, melyet az
egyenIőségben megvalósuló szabadság tett
nyugalmassá és örvendezővé, a testvériség
kötelékeit szétszakító, a mű írásának pillana
tában is leskelő bűn állapotából a Krisztus
megváltó tettének örököseivé (sőt katonáivá)
fogadott lengyelek vezethetik ki a világot. E
történelemszemlélet részletes értelmezése
meggyőzően bizonyítaná. hogy a Mickie
wicz-kötet - ha nem is elmaradhatatlan, de
- fontos helyet foglal el a romantika alkotá
sainak sorában.

Bármily fontos legyen is, hogy az olvasó
közönség jobban megismerheti az egyik leg
jelentősebb lengyel költöt, a D. Molnár István
előszavával és Kovács István utószavával
megjelent kötet legfőbb érdekességét mégsem
ebben látom. Sokkal inkább abban, hogy (is
mét) a fordítás kérdései felé fordítja figyel
münket: a könyv a magyar változatot köve
tően a lengyel, majd a francia nyeívű szöve
get is közli. Ráadásul a magyar fordítás, Ka
zinczy Cáboré, az ismertebb Kazinczy unoka
öccséé, akár régiesnek is mondhato: sajátos
"íze" és hangulata tagadhatatlan. S noha az
idegen nyelven írott szövegek tolmácsolását
jó ideje alkotó-teremtő,nem pedig másodren
dű munkának tartjuk, könnyű akképp véle
kedni, a magyarítások nem örökérvényűek
jól tudjuk, tökéletes(en hű) fordítás nem léte
zik. Nem létezhet, mert minden nemzet nyel
ve más és más gondolkodásmódot mutat föl,
melyek között nincs te~es átjárás - az idegen
nyelvekkel történő talalkozás pedig minden-
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kor önnön (a történelem folyamán változó)
világtapasztalatunk és -rnegértésünk bővülé

sét vonja maga után. S úgy vélem, ezért lehet
különösen fontos, hogy Mickiewicz művének

fordításai a kisebb nemzetek irodalmai és a
világirodalom összemérhetőségének fogas
kérdését is fölvetik: mert ha igaz, amit a tő

lünk eltérő kultúrák, művészetek megértésé
nek jelentőségérőlföntebb mondottunk, vala
mint hogy nemzeti irodalmunk csekély kül
földi elismertsége nem ennek értékéből fa
kad, akkor - elkerülve a véleményünkben
való kételkedésünket jelző sértettséget - kö
telességünk számon tartani, miképp és
mennyiben adatik lehetőségeegy külföldinek
arra, hogy megismerje, pontosabban méltá
nyolható és értékelhető formában ismerje
meg hazánk szépíróit. iSzéphalom Könyvmű

hely)

BENGI LÁSZLÓ

"FRISZ HALOTT"
Á.Cs.

Amit Csehov még csak egy lassú folyamat
végeként, a nosztalgikus hangot iróniával fű

szerezve láttat, az Acsnál már egy stabil álla
pot: a "ma már...rr világa. Ez a Cseresznyéskert
- Csehov nélkül.

Az Új Színház-beli előadásról kijövet a né
zőben esetleg még a "Csehov halott" halvány
érzése is megfoganhat...

Ezt a csöppet sem kívánatos (és mások ál
tal, például Ascher, Szász, Alföldi, remekül
ellenbizonyított) érzést az előadás jelrendsze
rének több eleme is motiválja, egymást köl
csönösen erősítve. Egyik hangsúlyos pontja e
szemiotikai rendszernek a Holl István alakí
totta Firsz - a színház előterében Frisz - és
"hatóköre". Bár tudom, hogy egy névelírás
ból sokra következtetni könnyelműség(noha
a Derridán edzett színházlátosatók biztos
nem vennék rossz néven...), de Jelen esetben
ez a Firsz-Frisz-ügy gyönyörűen simul bele
ebbe a Cseresznyéskertbe. Csehov kivonva,
csak mint a régi jó realizmus (és unalom")
szelleme lebeg a sorok fölött - akárcsak Holl
Firsze a régi, letűnt világ kísérteteként a szín
padon.

Miket és hogyan bíz Ács János, a rendező
Holl Istvánra, azaz Firszre? Az előadás lénye
gét - több szinten is. Először is, ő szinte első

számú a komikus figurák között. Már első

megjelenésében is ötvöződik a komikum és a
később is mindvégig megőrzött rrófétikus
"szellem"-jelleg. Hosszú, fehér hajával, sza
kállával és előrenyújtott kezével a fénysávban
vonuló aggastyán mintha egy Csontvárv-



képből lépett volna ki, de a pátoszt kialakulni
sem engedi helyzete: görnyedten - csoszog
va cipeli a táskát, és legutolsóként vánszorog
va a kinyújtott keze is inkább komikus értel
mezést kap.

Ugyanakkor bizonyos jelek nyilvánvalóvá
teszik; hogy Firsz valami mást, többet képvi
sel a Cseresznyéskertben - azt a mögöttes va
lamit, amit hagyományosan a színpadra be
lógó cseresznyefa-ágak szoktak előhívni.

Ezek a virágzó ágak most nincsenek jelen,
nem is nagyon illenének bele Acs "kertjébe",
annál inkább "olvashatjuk" az öreg Firsz fi
guráját.

Neki egészen különleges, bensőséges kap
csolata van Ranyevszkajával és Gajevvel (jelzi
ezt, ahogy Ranyevszkaja a keze után nyúl,
ahogy gondoskodnak róla, ahogy ő beszél a
háziakról); ő tudja a régi titkokat (a cseresz
ny éről is); ő maga a régi világ. Es a teljes ma
gábafordulás.

De látható, hogy ez a közömbösség nem
csupán az öregség és nem csurán az inas-lét
következménye. Holl kissé bicegve, hajlott
vállal szinte észrevétlenül jár ki s be, többször
is "keretként" némán áll a szín szélén - a
régi bútordarabra senkinek sincs igazán
szüksége. Am az a távolba révedő (néha az
elborultság határát súroló) tekintet mintegy
összerántja a színt, a vén inas kezében tartja
a láthatatlan fonalakat. akárcsak a Szellem a
Hamlet-ben. És ha már Csehov idéz a fülünk
nek, miért ne idézne Ács a szemünknek egy
hamleti képet? A szabadban játszódó jelenet
ben Holl István úgy hagyja el a színt az "el
pattant húr" furcsa gong-hangja után, mintha
az öreg Hamlet Szelleme távazna - lassan,
jelentőségteljesen, mindvégig a társaságat
nézve.

És ekkor következik a slusszpoén. Firsz
meghal és az egész IV. felvonás fö1ött egy ha
lott pillantása őrködik. Csehov örült volna,
ha latja, hogy végre akad egy rendező, aki
ilyen mértékben betartja azt a bizonyos
bosszantó "komédia" megjelölést - mert mi
más, ha nem a komikum leglényege az,
ahogy Acs ilyen fontos pozícióba emeli azt a
"hősét", akit az előzőekben sokszor igyeke
zett a legnevetségesebbnek bemutatni, pará
nyivá lefokozni? Az öreg, vén inas, Ra
nyevszkajáék világának a cseresznyéskertnél
is jellemzőbb képviselője az az ember az Uj
Színházban, akinek a nevét sem muszáj tud
ni. Valami Frisz ...

Hogy itt melodrámáróllenne szó, a meste
rien bújtatott és mindig időben visszafogott
csehovi módszerrel? Ugyan... hiszen az "ál
dozatok" világa sajnálatosan unalmas és ér-
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dektelen, a kisemmizővel pedig együtt kelle
ne megsemmisülve felébrednünk...

A sírbolt lassan bezárul, az ég a földhöz
kőzelít, összeroppantva mindant, ami köztük
volt. S mi volt köztük az Uj Színház Cseresz
nyéskertjében? Két ember álma. Egy élet, ami
mintha nem is lett volna, amiben nincs sem
mi erő - egy halott élet. És egy élet, ami ál
mában valami más akart lenni, de minden
fordulásnál ki kell nyílnia a szemnek: a vilá
got nem érdekli "virág és illat, emlék és szo
morúság, nosztalgia és szerelern", a világot
(és a rendezőt?) a telek és a pénz érdekli: a
régiek nevetségesek, az újak meg... felejtsék
el Csehovot!

KRISTÓF EM6KE

TANULMÁNYOK KOSZTOLÁNYI
DEZSŐRŐl

Az Újraolvasó sorozat 1998-ban megjelent,
soron következő kötete érzékeny mutatója
mind a jelenlegi hazai Kosztolányi-kutatás ál
lapotának, mind a jelentős irodalomelméleti
iskolák tipikus kérdésfölvetéseinek. A 25 ta
nulmány különböző időpontban keletkezett,
többségük a kilencvenes években, a szerzők

köre néhány egyetemi hallgatótól akadérni
kus irodalomtörténészeinkig terjed. Erdekes
megfigyelnünk a hangsúlyok eltolódását: a
korábbi évtizedekben sokat elemzett, talán az
életmű középpontjába állított korai, 1920
előtti lírával egyetlen tanulmány sem foglal
kozik. Ezzel szemben az Esti Kornél-novellák
elemzése teszi ki az egész kötet több, mint
egyötödét, s a tanulmányírók jelentős része a
Kosztolányi-prózát választja elemzése tárgyá
ul. A műelemzéseken kívül kritika történeti,
(például Bónus Tibor: Babits és Kosztolányi
mint (egymást) olvasók), vagy a színházi kri
tika elméleti kérdéseit felvető írásokat is talá
lunk (Kékesi Kun Árpád: Kosztolányi, Shakes
peare és a színházi kritika nyelve), s több írás
Kosztolányit, mint gondaikadót mutatja be
(Szegedy-Maszák Mihály: A kánonok hiábava
lósága; Kosztolányi nyelvszemlélete). Többször is
felvetődik, néhol csak halk, félszavas meg
jegyzés formájában, hogy nincs még korsze
rű, a tudományosság igényének megfelelő

kritikai kiadása Kosztolányi műveinek, pedig
főként publicisztikai munkássága terén ez
égetően szükséges lenne. (Péczely Dóra:
,~E.S.T.I.-K.érdés", Veres András: Kosztolányi
Edes Annája - Egy sajtó alá rendezés tapasz
talatairól).

Manapság sokszor, sok fórumon kerül elő

a nyelvromlás veszélye, az igényes nyelv-


