
FORUM 

A LEGRÖVIDEBB KÖLTEMÉNY 

AzAtomkor című költemény, amelyre nemrégiben Szem-
lér Ferenc Versek című gyűjteményének III. kötetében la-
poztam reá, két okból is megállásra késztetett. 

Először terjedelmére figyeltem fel. Arra, hogy mindössze 
két sorból, soronként pedig alig két szóból áll. Vagyis aligha-
nem a legrövidebb mindazon kötött formájú költemények 
közül, amelyeket valaha olvastam. íme: 

Éltem 
Féltem. 

Másodszor azzal hökkentett meg, hogy két szava közt 
semmilyen írásjel sincs, holott — amikor reá lapoztam — 
úgy olvastam, mintha volna. 

Óriási a különbség. 
Az írásjel nélküli változat semmitmondó, mert csak 

annyit közöl, hogy a költő — a maghasadás és a magfúzió 
korában — félti e (a maga) él(e)tét. 

S az írásjellel tagolt változat? 
Nos, mi sem természetesebb, hogy — írásjele válogatja... 
Ha vessző tagolná a szöveget, akkor más szófajhoz tar-

toznék az Éltem, s más volna a Féltem igeideje is; a két ige-
alak szapora egymásutánja azonban éppoly semmitmondó 
maradna. 

Magam viszont úgy olvastam a kétsorost, mintha első sza-
va után is pont s a pontnak megfelelő szünet következnék. 
Meggyőződésem szerint ebben az olvasatban jut kellő nyo-
matékhoz mindkét ige, domborodik ki a múlt idejű közlés 
— Éltem — paradox volta, s válik igazán jelentésessé nem-
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csak a kommentár — Féltem —, hanem a szöveg egésze is, 
amely — éppen azért, mert valódi vers — más szavakkal 
maradéktalanul körül nem írható. 

Úgy vélem, ez az olvasat felel meg a költő szándékának 
is. Az írásjel hiánya pedig — ha szándékos — nem egyéb, 
mint az olvasót fokozottabb együttműködésre késztető köl-
tői fogás. 

MÓZES HUBA 

HAMLET-ÖRÖKSÉGÜNK 

,Jiamlet szent mű" írta róla Kosztolányi magyar nyel-
ven a legdicsőbbet:1 az első nagy tragédia, amelyre a gö-
rögökéi után kétezer évig kellett várni. Hiteles szövege 
nincs, csak lényegileg leghitelesebb: a Shakespeare által 
írott eredeti, ahogy ő és színésztársai játszották a Globe-
ban, nem maradt fenn. A nehézségek, a zavarba ejtő talál-
gatások ezzel a hiánnyal kezdődtek, majd a sokszor ellent-
mondó magyarázatokkal-értékelésekkel folytatódtak. Az 
elmúlt hat-nyolc évtized főképpen angol és amerikai termé-
se változatosságával szinte csüggesztően sokrétű és gazdag, 
majdnem áttekinthetetlen. Az újabb vélemények Shakes-
peare-t egyre inkább játékmesternek tekintik és úgy is ér-
tékelik, mint egy színészegyüttes tagját és a közönség ked-
velt szerzőjét. Talán ez a nem új, de egyre erősödő felfogás, 
aminek nálunk is egyre több híve van, inkább közelebb visz 
művészetének egységben látásához a sokféle beleolvasás és 
értelmezés után. 

Kéry László négy //űm/<?ManuImányához hasonló 
Shakespeare-elemzés eddig még nem jelent meg magyar 

1 Kosztolányi Dezső: Hamlet. Felújítás a Nemzeti Színházban. Új 
Idők 1929. jún. 23. Színházi esték. Bp. 1978.1. 88. 
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nyelven.2 Több évtizedes felkészültséggel, letisztult stílus-
ban tárja fel a szerző a századokra visszamenő, első sor-
ban angol és amerikai, kisebb részben német Hamlet-
magyarázatokat, feltevéseket, ítéleteket és helyzetértékelé-
seket, amelyekkel vagy egyetért, vagy nem: korábbi elképze-
léseket nemegyszer elvet vagy módosít, többször vitatkozik, 
s ellentmondásából-érveléséből kerekedik ki a saját értel-
mezése a négy esszé végén összefoglalásként. A kötet egy-
formán szól az átlag olvasóhoz, az egyetemistához, a tudo-
mányos kutatóhoz, a színészhez és a rendezőhöz. A tanul-
mányok magukban, külön is megállnának, de így csokorban, 
négy nézőpontból át- meg átszövik egymást: nem átfedés az 
itt-ott előforduló ismétlés, hanem megannyi szerves magya-
rázó kapocs a még jobb érthetőség és még nagyobb teljesség 
kedvéért. Elrendezésük valósággal visszafogja a jól kompo-
nált kötet tempóját, a gazdag jegyzetanyag a könyv végére 
helyezve nem töri meg az olvasás iramát. 

A kezdet ráérősebb, még van idő a nézelődésre, egyet-
len monológot, a „Lenni vagy nem lenni"-t ízekre szedni, 
aztán a Szellemről meg az öngyilkosságról értekezni, hiszen 
ez mind szerves része a Hamletnek, egyben a világ dráma-
irodalmának, az ókori és keresztény vallásoknak, a katoli-
kus és protestáns felekezeteknek. A három rövidebb tanul-
mány fokozatos előkészítés a negyedikhez, a leghosszabb-
hoz, a bosszú útjához, amelynek a vége a Hamlet befejezése 
is egyszersmind. Ha a negyedik tanulmány került volna elő-
re, a másik három érdekessége-értelme csökken: így viszont 
tudatos építkezéssé válik a kötet, amelynek ízléses megoldá-
sú borítóján huszonnyolc sornyi hasonmás-részlet tűnik elő 
a „To be or not to be" első gyűjteményes kiadásából. 

Az első tanulmány címe: „Talán álmodni: — ez a bök-
kenő", ez sorrendben a negyedik, a legismertebb Hamlet-
monológ tizedik sora, amelyet a Hamlet első, úgynevezett 

2 Kéry László: Talán álmodni Hamlet-tanulmányok. Bp. 1989. Mag-
vető. 236. 
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„rossz" kvartó kiadása (1603) előbbre, a II. felvonásba, a 
First Folio (1623) akárcsak a „jó" kvartó (1604-1605), hát-
rább, a III. felvonás első színébe tesz, s a színházak az utób-
bi elrendezés szerint máig így játsszák. Van persze kivétel 
is, hogy csak kettőt említsünk: Lawrence Olivier Hamlet-
filmjében (1947) a monológ hangütésként a darab legelejé-
re került, amelyet a cselekvésképtelennek felfogott címsze-
replő belülről hall, tőrével jelentőségteljesen játszva, alat-
ta a sziklafok tövében kavargó tengerrel. Ljubimov rende-
zői felfogása a szokott helyen hagyta a monológot, de fel-
bontva, más-más színésszel szavalókórusként mondatta el 
először Moszkvában (1971), majd Londonban. 

Kéry László első tanulmányában lép legközelebb a drá-
ma eredeti angol és az Arany fordította, négy sorral hosszabb 
magyar szöveghez. Arany angol nyelvtanában, amelyet Szi-
lágyi Istvántól „curiosum gyanánt" kapott, benne volt ez a 
szövegrész is, s ő addig törte „Hamlet magánbeszédét", hogy 
kedvet kapott Wieland német-Shakespeare-ét „összenézni 
az eredetivel. A munka nehéz, de annál ingerlőbb vala", ír-
ta Gyulai Pálnak rövid életrajzában.3 Ha a szöveg lefordítá-
sával még nem is, alapos megértésével már akkor foglalko-
zott. 

Kéry László, ahogy az Előszóban és máshol is ígérte, 
igyekszik elfelejteni „a sokat idézett-vitatott, bonyolult, za-
varba ejtő részletekben mutatkozó összefüggéseket és el-
lentmondásokat", s ezt tanulmányaiban meg is teszi: nyitó 
esszéje egyben a legelső és egyetlen, valóban mélyre ható 
nyelvi és esztétikai elemzése az Arany-fordítás harminckét 
sornyi részletének. 

Összevetésképpen érdemes egymás mellé helyezni a mo-
nológ legismertebb, sokszor öntudatlanul, akár a Hamlet is-
merete nélkül is leggyakrabban idézett nyitó mondatának 
eddigi magyar változatait. Kazinczyé az első, a Friedrich 

3 Kritikai kiadás. Arany János Összes Müvei Hivatali iratok. 1. Bp. 
1966.113. 
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Ludwig Schróder-fcie Hamletből, a „Sein oder Nichtsein, 
das ist hier die Frage" megfelelője:4 

„Lenni? nem lenni? ez tehát a kérdés.5" 

Elképzelhető, hogy Csokonai ugyanezt a sort visszhan-
gozta „A lélek halhatatlansága" kezdő mondatában (1805): 

„Lenni? vagy nem lenni? Kérdések kérdése." 

Kazinczy második változata már az August Wilhelm 
Schlegel fordításán alapszik.6 

„Lenni, vagy nem lenni? ez tehát a nagy kérdés.7" 

„Anglusból" először Döbrentei Gábor fordította le: 

„Lenni vagy 
Nem lenni? hát ez a kérdés. — 8" 

Vajda Péter változatán mintha a német fordítás „hier" 
szava is érződnék: 

„Lenni vagy nem lenni, — ez itt a kérdés." 

Az első sor fölé ceruzával odaírva: „a nagy kérdés tehát", 
majd a kitörölt szöveg újra a korábbi: „ez itt a kérdés."9 

4 Hamlet Prinz von Dänemark. Ein Trauerspiel in sechs Aufzügen. 
Zum Beruf der Hamburgischen Theaters. Hamburg, 1777. 

5 Kazinczy Ferentz Kül-ßldi játszó-színje. Első kötet. Hamlet-Stella-
Missz Szára Szampszon. Kassán, 1790. 

6 OSZK kézirattár, Folio Hung. 141. sz. Számozatlan 54 folio lap. Év 
nélkül. — MTA kézirattár. Vegyes 4 r. 71. sz. 60 számozott lap. Év nélkül. 

7 Katona Lajos: Mutatványok Kazinczy Ferenc 1814-ik évi verses 
Hamlet-fordításábóL Magyar Shakespeare-Tár (MShT) 1908. 316-319. 
Bayer József: MShT 1909. 71-73. Uő: Shakespeare drámái hazánkban. Bp. 
1909.1.149. 

8 Hamlet monológja. Anglusból. Szépliteratúrai Ajándék a Tudomá-
nyos Gyűjteményhez. 1821.143-144. 

9 Hamlet Dánia herczege. Szomorújáték, 5 felvonásban Shakespeare 
után az eredetiből. Ceruzával odajegyezve: Vajda Péter. Év nélkül. Súgó-
példány a Nemzeti Színház Könyvtára. Közölte: Bayer Józsefi, m. 1.189. 
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Arany eredeti kéziratában két megoldást is kínált a mo-
nológ első sorára: 

, A lét, vagy a nem-lét kérdése ez." 

Ebben mintha a „Nichtsein" is érződnék és a jobb jambu-
sos lejtés lenne a cél. A lap alján a következő jegyzetet fűzte 
hozzá, s később talán ő maga húzta át ceruzával: „Lehet a 
szokottabb sor: Lenni vagy nem lenni stb."10 Ez a „szokot-
tabb sor" Kazinczyig megy vissza. A fordítás első kiadásában 
a lap alján az olvasható, s máig ez honosodott meg: 

„Lenni, vagy nem lenni: az itt a kérdés."11 

Különben a magyar köznyelvbe Arany #úm/e/jéből ke-
rült át és gyökeresedett meg a legtöbb Shakespeare-idézet.12 

A Hamlet fordítását később Zigány Árpád és Telekes Bé-
la is megkísérelte. A Zigányéban a monológ első sora így 
hangzik: 

„Mi jobb: a lét, vagy nem lét? — Az a kérdés.13" 

Telekes megoldása: 

„Lét vagy nem lét: ez a kérdéses itt.14" 

Már eddig is sokan felvetették, mire való ez az emberi 
életnek talán legvitatottabb, legfontosabb kérdéseit fesze-

1 0 MTA kézirattár Arany János: Shakespeare-fordítások К 507. Az 
érintett főszöveg és jegyzet a 40. lapon olvasható. 

11 Shakespeare minden munkái (Shakespeare színművei). VIII. Pest, 
1867.69. Kritikai kiadás: i. m. 148. 

1 2 László Országh: Quoting Shakespeare in Hungary. The New Hun-
garian Quarterly. 1964. Spring. 90-94. 

13 Hamlet. Dán királyfi. Tragédia 5 felvonásban. írta Shakespeare. 
Fordította Zigány Árpád. Bp. 1899.54. 

14 Hamlet. Dán királyfi. Fordította Telekes Béla. Shakespeare reme-
kei. Remekírók Képes Könyvtára II. John Gilbert rajzaival. Bp. Év nélkül. 
[1902]. I. 86. 
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gető, az öngyilkosságot is érintő, de annak teljes lényegét ki 
nem merítő monológ, amely valójában leállítja-késlelteti a 
darab cselekményét? Vajon csak Hamlet saját gondolatait 
tükrözi vagy több annál? Az újabb magyarázatok szerint a 
mondanivaló ennél általánosabb, vagyis inkább mindenki-
re vonatkozik, de belső összefüggéseit tekintve a szöveg jel-
lemzi Hamletet is, aki — Kéry Lászlót idézve — 

„az általánosítás igényével — a reneszánsz értékrendhez igazodva — 
a tettre váltott gondolatot deklarálja nemes dolognak a cselekvést gátló 
töprengéssel szemben... Éppen azt tartja a lelkiismerettel összhangban 
levőnek, hogy bosszút álljon Claudiuson... De amire vállalkozik, s amit 
végül is teljesít, semmiképpen nem nyers, egyéni bosszúmű. Sokkal inkább 
az igazság érvényesítése."15 

S amit Hamlet a halál utáni alvásról és az ilyen fajta alvás 
közben felmerülő álmokról mond, amelyek a halálon inneni 
szenvedéseknél is rosszabbak lehetnek, mindezekre Shakes-
peare nem ad, mert nem is adhat választ, csak annyit, hogy 
az ismeretlentől való félelmünk visszatart bennünket a bá-
tor tettektől: de Hamletet ez sem rettenti vissza, hogy igaz-
nak felismert útján végig haladjon. 

A második tanulmány a Szellem „kérdéses" alakját két 
részletben követi végig:16 előbb a Szellem útját az antik-
vitásban és a reneszánsz idején, majd a Hamlet „összetett 
Szellemét", jó-e, rossz-e, honnan jön, ki milyennek látja, 
Hamlet hisz-e, ha igen, mikortól hisz neki? Shakespeare iga-
zi célja, hogy a szellemjelenés összképe elsősorban drámai-
lag minél meggyőzőbb legyen. Ezért aztán vegyíti a különfé-
le keresztény nézeteket s a darab légkörének kialakítására 
törekedve mindenekelőtt a bosszúálló Hamlet igazát kíván-
ja alátámasztani: merészen és tömören, 

„látszólag kibékíthetetlen ellentéteket fogva össze, egy purgatóriumi 
szellemmel mondatja ki a bosszúra sürgető szavakat. Drámailag igen hatá-
sos, teológiai szempontból bizarr megoldás. Dogmatikailag elfogadhatóbb 

1 5 Kéry László: i.m. 31-33. 
1 6 Külön is megjelent: Filológiai Közlöny, 1987. 3-4. sz. 
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volna, ha a buzdítás az ördögtől származnék. A dráma azonban elvesztené 
értelmét."17 

A harmadik tanulmány témája az öngyilkosság, ami több-
ször is felbukkan a Hamletban. Az egyház tiltotta, a drámák 
hősei elkövették, s a közönség elfogadta az így előállt ket-
tősséget. A pesszimista „Lenni vagy nem lenni" bőven ki-
tér rá, de nem foglalkozik vele teljes kizárólagossággal, in-
kább az élet igazi értelmével, vagyis folytatásával. Ophelia 
halála viszont nem öngyilkosság, hanem szerencsétlen bal-
eset. Az öngyilkosság motívuma a dráma legvégén még egy-
szer megjelenik: Horatio szeme előtt a római eszmény le-
beg, amikor Hamlet pusztulásának látványára már nyúlna a 
kehely után, amely Gertruddal végzett, de Hamlet kérésére 
eláll tőle, aki valójában csak késleltetni igyekszik Horatio 
esetleges öngyilkosságát, nem megakadályozni, 

„teljes összhangban az öngyilkosság klasszikus heroizálásával, és tel-
jes ellentétben az üdvösség keresztény fogalmával... Ellentmondás ez, . . . 
amely az ellentétek egységére — és feszültségére épül."18 

A negyedik tanulmány, „A bosszú útja".19 Műfajilag a 
Hamlet bosszútragédia, csakhogy Shakespeare kezén tel-
jes világképpé nő, melyben a szereplők magukban s ma-
gukra maradva tűnnek elénk, főképpen Hamlet, akinek 
bosszúművét jellemének sokrétűségével és erkölcsi nagysá-
gával elfogadtatni, sőt szentesíteni csak Shakespeare volt 
képes. Kéry Lászlónak nem célja a korábbi prózai Hamlet-
feldolgozások, a műfaji előzmények és a Shakespeare-
dráma tüzetes egybevetése, kilencven évvel ezelőtt igen ala-

1 7 Kéiy László: i. m. 103-104. 
1 8 I. m. 119-120. 
1 9 A tanulmány gondolatmenete már Kéry László korábbi Utószavá-

ban nyomon kísérhető: William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi Magyar 
Rádió és Televízió, Európa Kiadó. Debrecen, 1981. 201-217., valamint egy 
másik esszéjében:^ bosszúálló Hamlet. Új Magyar Shakespeare-Tár. I. Bp. 
1988.75-84. 



64 Forum 

posan elvégezte már ezt Alexander Bernát:20 ő elsősorban 
a bosszútéma alakulását kívánja nyomon követni, a hamleti 
bosszúmú jellegét vizsgálni. Shakespeare a bosszú betelje-
sülését mindvégig halogatja, lassítja, ezért a zárótanulmány 
sem sietteti ezt, mégis ennek a lendülete a legsodróbb a négy 
között. A bosszútéma át- meg átindázza a szöveget, közben 
tömören felvillannak a többi feldolgozások is, de csak annyi-
ra, amennyi ez a kép teljességéhez kívántatik, s máris tovább 
érik a gondosan felépített terv, amely a dráma gyors vágtájú 
utolsó jelenetében végre beteljesül, s Hamlet, aki „scourge 
and minister", „szolgája, ostora" volt a többieknek, hősként 
bukhat el, mint valami felsőbb akarat végrehajtója. 

* * * 

Hamlet-örökségünk egyidős Shakespeare-honosításunk-
kal. Akárcsak hazáját, Európát is kétszer kellett meghódíta-
nia: először még életében, amikor „angol komédiások" mu-
tatták be több darabját is a kontinensen, Dániában és né-
met hallgatóság előtt. Egyvalamivel későbbi, 1626-ból fenn-
maradt felsorolásban a Hamlet is szerepel.21 Csakhogy a 
színész-vándorlásoknak a harmincéves háború véget vetett, 
Angliában meg a színházakat zárták be a puritánok (1642). 
Shakespeare európai meghonosodása a XVIII. századi má-
sodik hullám eredménye. Ahogy újra feltűnt, útja csaknem 
egy időben kétfelé is vált: más volt a fogadtatása a franci-
ák és más a németek között. Minket az utóbbi érint, mert 
rajtuk és Bécsen keresztül került hozzánk.22 

A németeknél előbb jutott elsőségre az irodalomban és 
az esztétikában, s csak később a színpadon, ahol az 1770-
es évek derekára valósággal Shakespeare-kultusz alakult 

2 0 Alexander Bernát: Shakespeare Hamletje. Bp. 1902.5851. 
2 1 A színész-vándorlásokról vő. Edmund Kerchever Chambers: The 

Elizabethan Stage. Oxford. 1923. II. 286. 
2 2 Rudolf Genée: Geschichte der Shakespeari-schen Dramen in Deutsch-

land Leipzig, 1870. 
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ki: Lessing azonban nemcsak honfitársainak, Európának 
is felfedezte. Népszerűsége gyakran nem az eredeti dara-
bok, hanem a kor ízlésének és kívánalmainak megfelelően 
átírt, „kijavított", valójában meghamisított színművek nyo-
mán terjedt: különben így szelídítették meg Angliában is 
nem egy darabját, kigyomlálva „illetlen" kifejezéseit, tragé-
diái jó ideig ott is jól végződtek, másutt is, nálunk is. 

Az osztrákoknál Shakespeare előbb vált ismertté a szín-
padon, mint az irodalomban, s gyökértelenebb is maradt, 
mint a németeknél.23 Minthogy a vásári komédiák Hans-
wurstjának drasztikus komikumát császári rendelet szorí-
totta le a színpadról, a Shakespeare-átdolgozások kapó-
ra jöttek az igazgatóknak. így került a bécsi színpadra a 
Wieland fordításán alapuló megszelídített Hamlet Franz 
Heufeld német drámaíró átdolgozásában, amelyben Ham-
let a darab végén életben maradt, s a túl durvának érzett sír-
ásó jelenetet az átíró elhagyta: egyébként jó ideig így adták 
azt Angliában is. Heufeld Hamletjét Pozsonyban adták ki 
1773-ban, s úgy tudjuk, bár az előadás napjára nézve nincs 
adatunk, hogy Bécsen kívül ott is színre került még ugyanab-
ban az évben, de 1774. január 8-án egészen biztosan előad-
ták. Shakespeare-nek ez volt az első megjelenése Magyar-
országon, Hamlet-örökségünk kezdeteként, német nyelven, 
nyomtatásban és színpadon egyszerre.24 

Bécs lévén a monarchia művelődési központja, Heufeld 
Hamletje más német nyelvű színpadra, Prágába és Salz-
burgba (1775), majd Innsbruckba is eljutott (1776). Egyik 
prágai előadását Schröder is megnézte (1776), a darabot a 
saját elképzelésének megfelelően, Wieland és Eschenburg 

2 3 Wéber Artúr. Shakespeare és az osztrák irodalom. MShT 1916. — 
Heinz Kindermann: Shakespeare Tragödien im Spielplan des frühen Burg-
theaters. Österreich und die angelsächsische Welt. Wien-Stuttgart, 1961. 
— Mályuszné Császár Edit: A nemzeti színjátszás kezdetei Közép-Kelet-
Európában. Irodalom és felvilágosodás. Bp. 1974. 

2 4 Pressburger Zeitung 1774. febr. 9. 12. sz. A Hamletnek ez az első 
említése hazai napilapban. 
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Shakespeare-fordítása alapján átdolgozta, s Johann Franz 
Brockmannal a címszerepben Hamburgban még abban az 
esztendőben nagy sikerrel színre vitte, a német színpadi 
Shakespeare-kultusz első lépéseként. Hamlet ebben a vál-
tozatban sem halt meg, a királynő tudott a férje ellen készü-
lő merényletről, tehát jogosan pusztult el, s a sírásó jelenet 
az eredetinél finomabb formában megmaradt. Két év múl-
va Brockmann a Burgtheaterben is eljátszotta a Hamletet, 
s ugyancsak az ő alakításában látta Bécsben Kazinczy 1786-
ban. Áldotta a sorsot, hogy mindig elmaradt a kassai teát-
rumból, valahányszor ott német színészek a Hamletet ját-
szották, mert „a rossz, vagy a mi színt — annyi, a középszer 
játék" elölhette volna benne, amit keresett, vagyis a darab-
ról már előbb is tudott, akárcsak Szerdahelyi György, a bu-
dai egyetem esztétikai tanára, aki könyvében már 1784-ben 
említette a Hamleth-et(!), a Rex Lear, Macbeth, Romeus et 
Julia és Othelloval együtt, mint „spectatissima" darabokat. 
A kassai szereplőkről egyébként csak Kazinczy értesít, más 
bizonyítékunk nincs róluk. „Meg valék rázva lelkemben és 
testemben", írta a bécsi Hamlet-élmény után, nem annyira 
Brockmann alakításának hatására, akit akkor még nem be-
csült, mint inkább a darab mondanivalója miatt.25 Ettől fog-
va tervezte a darab lefordítását, amit valószínűleg a követ-
kező év végén vagy 1788-ban el is készített, egyszerre for-
dítva Goethe Stelláját és Lessing Miss Sarah Sampson)ÁX a 
létrehozandó magyar nyelvű teátrum számára. 

„Mi Kassán nemigen heverünk. Az én Gesznerem sajtó alatt van; teg-
nap nyomtatták a 4-ik árkust belőle — azon kívül pedig Hamlet&i bocsátom 
ki" 

25 Pályám emlékezete. Kazinczy Ferenc Müveiből Magyar Remekírók. 
Bp. 1903.246. — Georgio Szerdahelyi: Poesis dramatica ad aestheticam... 
Budae MDCCLXXXIV. 205. 
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— számolt be Orczy Lőrincnek 1787. november 12-én.26 

Másnap hármasban, Baróti Szabó Dávid, Batsányi és Ka-
zinczy megalapították a Kassai Magyar Társaságot s elhatá-
rozták a Magyar Museum megindítását Kassán, a magyar ne-
mesi ellenállás egyik főfészkében. Még ugyanebben az év-
ben jelent meg, bár német változatból, valószínűleg a Schrő-
deréből korábban készülhetett Földi Jánosnak az úgyneve-
zett „kétszeres versekre" „még jobban tzifrázó" példaként 
idézett Hamlet-levele, a darabnak első fordítás-részlete ma-
gyarul: 

„Kételkedhetsz, a' mi éget, Valyon igazán tűz-é? 
Kételkedhetsz, setétséget Valyon a' nap elűz-é? 
Akár melly szent igazságot Mint hamisat 

megvethetsz; 
De hogy te engem' meg-gyóztél, 
Szerelmedre lé-kötöztél, 
Szívem! nem kételkedhetsz."27 

Shakespeare-honosításunkat azonban nem lehet elkülö-
nítve, egymagában a körülöttünk vagy tőlünk északra élő 
nemzetektől függetlenül vizsgálni. Shakespeare a Keleti-
tengertől a Fekete-tengerig húzódó térségben, éppen ellen-
kezőleg, mint saját országában, a nagy ébresztő és lázító, a 
felszabadító és nevelő szellemek közé tartozik: egyik minta-
képe a XVIII. és XIX. századfordulón s a XIX. század ele-
jén a maguk egyéniségére eszmélő, a maguk szellemi és poli-
tikai önállóságáért küzdő, saját művészi kifejezésformáikat 
kereső népeknek. Nyelvújítás és fordítás közös erőfeszítés 
ebben a térségben a korszerű, polgárosult irodalom meg-
teremtésére, Shakespeare lefordítása pedig felzárkózás, a 
megkésettség egyik legmegbecsültebb próbája a játékszín és 
az olvasás útján, s az egyik legélőbb kapcsolat a világiroda-

2 6 Levele Orczy Lőrinchez, 1787. szept. 12. Kazinczy Ferenc levelei (A 
továbbiakban: Kaz. Lev.) Bp. 1927. XXII. 20. 

2 7 Magyar Músa, Bécs. 1787. árp. 18. 246-247. Név nélkül. 
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lommal, összes eredeti műveinek megléte a nemzeti iroda-
lom büszkesége: „mert nem tartózkodunk kimondani, hogy 
Shakespeare jó fordítása a leggazdagabb szépliteratúrának 
is felér legalább felével" — fogalmazta meg Vörösmarty.28 

Schiller a színházat erkölcsi intézménynek tartotta, ná-
lunk az első reformkorra hangolódó felvilágosodás idősza-
kában Batsányi a nemzeti nyelv és karakter iskolájának. 
Nyelvünknek és a játékszínnek a nemzeti léttel összefüződő 
szerepét-szolgálatát Bessenyei már korábban Bécsből em-
legette,29 hosszú időre példát adva ezzel az otthoniaknak, 
akik azt már nem az állammal, hanem a nemzettel, majd 
közvetve a nemzeti önállósággal hozták kapcsolatba. A já-
tékszín igazi fontosságát Kölcsey fogalmazta meg, tíz évvel 
a Nemzeti Színház megnyitása előtt: 

„A virágzó magyarnak a játékszín csak egy újabb nemes gyönyörködés 
tárgya lett volna. Nekünk pedig úgy kell óhajtanunk, mint hanyatló nyel-
vünk védelmét, mint enyésző karakterünk palládiumát, mint süllyedő lel-
künk felemelő eszközét."30 

Hogy a játékszín nemzeti ügy, mert a magyar nyelv 
pallérozását-terjesztését szolgálja, hogy „boldogabb fekvé-
sű népek"31 esetében a nyelv-színház-nemzetiség együtt 
haladt, Kazinczy jól tudta, s a magyar nyelvű játékszín meg-
teremtésének szándékával Bessenyei elgondolását folytat-
ta, de a stílus-ínyenc különböző mintái mögött — fogsága 
előtt tizenhárom drámát fordított le — tudatos irányzatos-
ság húzódott meg. Az 1780-as és 90-es évek tarka fordítói 
kavargásában ó és Kármán József képviselte a legmagasabb 
dramaturgiai stíluseszményt, s a színi hatásra törekvést, de 
Kazinczy munkássága mindinkább társadalmi-politikai ál-

2 8 Vörösmarty Mihály: Hamlet. Athenaeum, 1841. jan. 28. 
2 9 Bessenyei György: Magyarság. Bécs, 1778. 
3 0 Beszéde: Magyar játékszín. 1827. Kölcsey Ferenc Válogatott Müvei 

Bp. 1949.107. 
3 1 Kölcsey Ferenc: Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett. Összes Munkái 

Bp. 1960. П. 192. 
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lásfoglalássá is alakult. A bécsi Hamlet-előadás „lelkében 
és testében" megrázta, de ez ekkor még inkább esztétikai-
erkölcsi megrendülés lehetett, mint politikai szemnyitoga-
tás, amire igazán csak később, a következő négy év alatt ke-
rült sor. 

A lázító Shakespeare-t Bécs már önvédelemből sem köz-
vetíthette a monarchia népei számára, főképpen a francia 
forradalom hírei után, hiszen később Párizsban királyi fe-
jek hullottak le, méghozzá Mária Terézia lányáé, II. József 
és II. Lipót testvéréé, II. Ferenc nagynénjéé: nem népszerű-
síthette anélkül, hogy egyszersmind maga ellen is ne bíztat-
ta volna a békétlenkedő nemességet. Éppen ezért II. József 
halálát követően, főleg II. Ferenc alatt egyre érezhetőbbé 
vált a Hágelin-féle kíméletlen cenzúrarendelet, amelynek a 
legjobb darabok estek áldozatul: Goethe és Schiller hallgat-
tak el, velük együtt Shakespeare is jó időre, akinek nem egy 
drámájában felszentelt uralkodókat öltek meg nyílt színen, 
s a szabadság nevében trónok inogtak vagy omlottak össze. 
Bécsben nem is fejlődött ki sohasem a németekéhez fog-
ható Shakespeare-kultusz: darabjai meghamisított átdolgo-
zásokban vagy a külvárosi színházakban egyre divatosabbá 
vált paródiákban éltek tovább. 

Mindkét műfajt német színészek szólaltatták meg Ma-
gyarországon, akik kezdetben nem helyhez kötötten mű-
ködtek. Jellegzetesen vándorszínészet volt ez, mint majd a 
magyar is bizonyos tempóeltolódással, végiglátogatva a két-
nyelvű kisebb-nagyobb városokat. Shakespeare megismer-
tetése és népszerűsítése nálunk német nyelven ment végbe, 
magyar színészeket és értő közönséget szintén ők neveltek 
eleinte, Kazinczy is „német játszók által illendően elkészít-
tetvén" kívánta volna Hamletje bemutatását.32 ó k voltak a 
követendő, elérendő példa, majd idő múltával a legyőzendő 
versenytárs, sőt ellenfél. D e hogy Shakespeare a magyar iro-
dalmi és színházi hagyományba szervesen beletartozik, hogy 

3 2 Levele Prónay Lászlóhoz. 1790. jűL 1. Kaz. Lev. П. 81. Bp. 1891. 
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több generáció számára készített hazai fordításai külön fe-
jezetévé váltak irodalmunknak és irodalomtörténetírásunk-
nak, s hogy honossá, olykor valósággal kortárssá lett nálunk, 
mindez íróink, színészeink és színikritikusaink érdeme. 

* * * 

A Heufeld-féle Hamlet a pozsonyi bemutató után 1776-
ban Pesten is színre került, majd a Schrőder-átdolgozással 
együtt 1811-ig hússzor játszották Pesten és Budán, a Schrő-
derét 1794-ben Sopronban is, s 1812-1847 között a pesti új 
német színházban hetvenhétszer.33 

Kazinczy készülő magyar-T/űm/eíje 1790-ben országos 
visszhangot keltett, ebben persze leveleivel neki magának is 
része volt. A Mindenes Gyűjteményből átvett hírről a Hadi és 
Más Nevezetes Történetek számolt be kétszer is.34 Talán bé-
csi színházi élményével magyarázható, hogy Kazinczy nem 
a Wieland fordította hiteles Hamlete,t ültette át, s így aztán 
Hamlet csaknem ötven évig életben maradt a magyar nyel-
vű színpadon. Kazinczy az eleinte népszerűbb Macbeth for-
dításának sem a hiteles, hanem a Gottfried August Bürger-
féle változat alapján látott neki, s mindkettőről, sőt a többi 
tervéről is egyszerre számolt be Wielandnak.35 

A#űm/ef-fordítás II. József utolsó napjaiban már a vége 
felé tartott. A február 20-i hírt, hogy a császár meghalt, az 
Abaúj megyei közgyűlésen Kazinczy kiáltotta be az ülése-
zők közé, gondolhatni milyen hatással, s a küldöttek másod-
magával őt jelölték ki a Budára hazatért korona abaúji őrt-
állójaként.36 A francia forradalom híreivel terhes 1790-es év 

3 3 Kádár Jolán: Shakespeare drámái a magyarországi színpadokon. 
MShT. 1916. Uő: Német Shakespeare-elóadások Pesten és Budán. 1812-
1847. Uo. 1918. 

3 4 Hadi és Más Nevezetes Történetek. (A továbbiakban: HMNT) 
1790. jan. 26. ésszept. 3. 

3 5 Levele Wielandhoz. 1791. jan. 8. Kaz. Lev. Bp. 1927. XXII. 24-25. 
36 Pályám emlékezete, i. kiadás. 290. 
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a magyar nemesi ellenállás szívet dobogtató, reményekkel 
teli évének ígérkezett. 

A Hamlet már márciusban sajtó alatt van: éppen most, 
a megnyílt országgyűlés alatt lenne szükség magyar játszó-
színre, hogy a darab magyarul szólaljon meg, írta Kazinczy 
levél formájában az Ajánlást a fordítás elé Prónay László, 
Csanád megye főispánjához. Ilyen lángolóan hazafias, nyíl-
tan németellenes írása se előbb, se később nem született a 
„döröngő zordon" német nyelv kigúnyolására, „amely sem-
mire sem alkalmasabb a despotai hideg parancsolásnál": 
nyilván nem Goethe vagy Schiller járt az eszében, amikor 
ezt fogalmazta. Ugyanakkor az Ajánlás a magyar nyelv fel-
emelése és elterjesztése révén egy „különös nemzet", „egy 
szabad nemzet" látomása is volt.37 

Ajánlását Kazinczy is „bátorságos megszólításnak",38 

„szörnyű Dedicationak"39 érezte, a Sopronból bemutatko-
zó Döbrentei „a velőig buzdítónak",40 Szemere Pál szemé-
ben huszonhét év távlatából is „a lángolásig vitt hazasze-
retet volt, az akkori kor szerént".41 Kazinczy még egyszer 
visszatért rá: 

„Hallgatni szabad (néha!): de egyebet mondani, mint amit érzünk, so-
ha nem szabad. Sokat szólottam, és úgy amint kell, a hazaszeretetről... A 
Hamlet előtt Praefatiót... úgy írtam, amint most kell", 

amikor már 1808. augusztusát írták,42 s talán többen azt is 
remélhették Napóleontól, 

„hogy hazánkban sok viszontagságunk után végre feltaláltuk hazánkat; 
hogy oly szemtelenül már nem packázik rajtunk, gazdákon az a bitang jö-
vevény, kit a Duna salakos tajtékjával hányt ki partjainkra" 

37 A Hamlet-loráítás Ajánlása. 1790. Iker hava (június) 22. 
3 8 Levele Prónay Lászlóhoz, 1790. júl. 1. Kaz Lev. Bp. 1891. II. 80. 
3 9 Levele Aranka Györgyhöz, 1790. júl. 1. Kaz. Lev. Bp. 1891. II. 79. 
4 0 Levele Kazinczyhoz, 1804. nov. 30. Kaz. Lev. Bp. 1892. III. 230. 
4 1 Levele Kazinczyhoz, 1817. máj. 6. Kaz. Lev. Bp. 1905. XV 180. 
4 2 Levele Pápay Sámuelhez, 1808. aug. 11. Kaz. Lev. Bp. 1896. VI. 27. 
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— vágott Bécs felé az Ajánlás tizennyolc évvel korábban. 
1790. július 1-én újabb levél Prónaynak: 

„Nem esmerek semmi darabot Kegyelmes Uram, amely inkább érde-
melné meg a játszást, mint Hamlet... Tudjuk, hogy a rémítő borzadás, ame-
lyet a Hamlet személye és a kísértet támaszt a nézőkben, nagyon analogizál 
nemzetünknek mostani nem rózsa színű érzéseivel", 

húzta alá a három szót.43 „Lesznek játszók, akik nyelvünk-
nek kedvességét, hathatósságát, édes hangzását" éreztessék, 
akik 

„tiszta magyar akcentussal szóljanak, és beszédeken idegen íz nem es-
mértessék, mert nyelvünk megtartása és elterjesztése nélkül hazánkban is 
mindég idegenek leszünk."44 

A levél a Hamto-bemutatónak az adott időben elkép-
zelhető legmagasabb közéleti hatására célzott, s bár ez túl 
magasnak bizonyult, Kazinczynak mégis igaza volt, hogy a 
kor reményei, csalódásai, töprengései és bátran kockázta-
tó tettvágya valóban analogizált a nemzet akkori nem ró-
zsaszínű érzéseivel: Kazinczy mintha csak Freiligrath jóval 
későbbi, inkább gúnyos, de határozottabb „Deutschland ist 
Hamlet"-formuláját alkalmazta volna a saját hazájára.45 Az 
Ajánlás a német nyelvnek hat évvel korábbi hivatalossá téte-
le után már csaknem a „nyelvében él a nemzet" jelszavának 
előrevetülése, ami rövidesen közhellyé válik majd a monar-
chiában, sőt az egész kelet-közép-európai térségben, mint a 
nemzetiség egyik legfontosabb ismérve és követelménye. 

Az 1790. június 10-én Budán megnyílt országgyűlés azon-
ban nem azt hozta, amit sokan vártak tőle, a magyar tu-
dóstársaság és játékszín ügye például szóba sem került. Bár 
Kelemen Lászlóék még teljesen felkészületlen kezdők vol-
tak, Kazinczy túlságos derűlátással а Hamlet-bemutatót már 

4 3 Levele Prónay Lászlóhoz, 1790. júl. l.Kaz Lev. Bp. 1891. II. 81. 
4 4 Atfűmto-fordítás Ajánlása, ill. 1HMNT., 1790. szept. 3. 
4 5 Ferdinand Freiligrath: Hamlet с. verse (1844). Keresztury Dezső 

célzott erre először Hamlet a Madách Színházban (1962). Kötetben: A 
szépség haszna. Bp. 1973. 212. 
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szeptemberre remélte,46 maga is Pestre utazott, sőt szere-
pet is vállalt volna,47 még később is reménykedett, de hiába: 
november 11-én az országgyűlés Pozsonyban folytatta ülé-
seit. A Hamlet szeptember 24-én mégis színre került, csak-
hogy németül,48 Kelemen László színtársulata meg október 
25-én nyitott a budai Várszínházban Símai Kristóf Igazhá-
zi című darabjával. Időközben Kazinczy Hamletjéből száz 
példányt elajándékozott „egynek is, másnak is",49 Földi Já-
nos szintén kapott belőle, melyet egy kassai csizmadia vitt el 
az apósa házához a debreceni vásárkor: tizennégy év múl-
tán majd azt szeretné Kazinczy, hogy a magyar könyveket 
„pakétonként" a huszárok hordanák szét „minden Pesti és 
Debreczeni vásárból".50 Novemberben aztán a Strohmayer 
könyvárusnál lévőket, aki mellesleg rendőrségi besúgó volt, 
maga szállította el Semjénbe51: három év múlva ezek kö-
zül küldhetett egyet dedikálva „Hajnóczy úrnak, barátja Ka-
zinczy. Regmec, 1793. ápr. 17."52 Az utolsó lapon Kazinczy 
saját kezű bejegyzése: „A Munka nyomattatása mindjárt 
Hamletenn elakadott. — Stella és Missz Sára Szampszon 
még ekkorig sem jöttek ki. — Regmec, a 4dik hónapnak 
3dikán, 1793. Kazinczy." Később a Semjénbe került példá-
nyokról írta egy „Névtelennek": „100 Hamletet és 1 Bácsme-
gyeit Kövér Erdélyországi Perceptor, kinek bátyja Semjén-

4 6 Erről adott előzetes hírt, talán éppen Kazinczy maga. HMNT. 1790. 
szept. 3. 

4 7 I. m. 
4 8 Kádár Jolán: i. m. 
4 9 Levele Batthyány-Strattmann Alajoshoz, 1791. jan. 7. Kaz Lev. Bp. 

1960. XXIII. 29. 
5 0 Földi János levele Kazinczyhoz, 1790. szept. 17. Kaz. Lev. Bp. 1891. 

II. 105., és Kazinczy levele Hertelendy Gáborhoz, 1804. jún. 25. uo. Bp. 
1927. XXII. 80. 

5 1 Levele Döme Károlyhoz, 1790. dec. 4.Kaz. Lev. Bp. 1891. II. 126. 
52 Hamlet-példány az OSZK-ban: Hajnóczy neve ki van kaparva, de 

átvilágítással valószínűsíthető. Vö. Szilágyi Ferenc: Kazinczy-erekfyék Or-
pheus arcéléhez Új Tükör, 1981.48. sz. 
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ben lakik, fogja beszállítani Kolozsvárra. Ez elajándékozni 
való."53 így került oda a Hamlet, ahol már 1792. november 
11. óta egyre inkább összeszokott magyar színtársulat mű-
ködött Nemzeti Játszó Társaságként, tagjai 1794. január 9-
én „igen kellemetesen adták elő a Romeo és Júliái, s a kö-
zönség is nagyon édesedik a Theatromhoz".54 

Ha négy évvel korábban Kazinczy úgy érezte, hogy a 
Hamlet személye és a kísértet nagyon analogizált nemze-
tünknek már akkori nem rószaszínű érzéseivel, 1793-ra II. 
Ferenc rendeletei nyomán ez még inkább így érződhetett, a 
darab politikai töltése még nyilvánvalóbb lehetett Magyar-
országon és Erdélyben egyaránt, ahol a Kazinczy-testvérek, 
Ferenc és Dienes többször is megfordultak ekkoriban. Ka-
zinczy levelezésében mindez nem követhető nyomon, mert 
annak jó részét ebből az időszakból elégette, annál tisztáb-
ban tűnik elő ez az 1790-es években a korábbi kuruc és 
kuruckodó rendi ellenzékiség folytatásaként létrejött erdé-
lyi jakobinizmus fejlődéséből.55 Ami Magyarországon csak 
jámbor szándék maradt, Kolozsváron megvalósult, amikor 
1793. december 3-án megalakult Aranka György Erdélyi 
Nyelvmívelő Társasága: egyébként II. Richard-részletével ő 
volt egyik első Shakespeare-fordítónk, s a darabban a ki-
rályt előbb letették a trónjáról, aztán megölték, ahogy az 
a valóságban is történt. Erdélyben ekkorára olvasókörök és 
klubok jöttek létre, ahol a napi eseményekről, így a francia 
forradalom híreiről nyíltan eszmét lehetett cserélni, mind-
ezt Bánffy György kormányzó 1792 legvégén sem tartotta 
veszélyes felforgatásnak.56 Majd 1794 januárjában megala-
kult az erdélyi felvilágosult ellenzéki nemességet egyesítő 
Diana vadásztársaság, s Erdély még ugyanebben az évben 

5 3 Levele „Névtelenhez", 1793. aug. 8. Kaz. Lev. Bp. 1891. II. 318. 
5 4 Magyar Hírmondó kolozsvári levelezője. 1794. V. 143. 
5 5 Trócsányi Zsolt: Az erdélyi jakobinusság kérdéséhez. Történelmi 

Szemle, 1965.1. sz. 7. 
5 6 Uo. 
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országgyűlésre is készült. Persze nem azért támadt Erdély-
ben jakobinus-mozgalom, mert 1794. január 27-én Kazinczy 
Hamletjei Kolozsváron először előadták, hanem azért ad-
hatták elő, igen valószínű, hogy Aranka György és id. Wes-
selényi Miklós tudtával-dajkálásával, mert az idő akkorára 
még inkább megérett rá, mert ott már volt értőbb közönség, 
sőt ellenzéki nézők, s ki-ki azt magyarázhatta bele a király-
gyilkos darabba, az igazságot képviselő győzelmébe, amit ér-
zett vagy remélt. Minthogy a Schrőder-féle Hamletet már 
korábban engedélyezték Bécsben, így a magyar -Hamlet a 
Hagelin-cenzúrarendelet kijátszása nélkül, „a felsőbbeknek 
engedelmekből",57 meg sem említve Shakespeare, Schröder 
vagy Kazinczy nevét, játékszíni egyben közéleti tettként ke-
rülhetett színre, s a bemutató egyszersmind színháztörténe-
ti eseménnyé is vált. Vajon hol tartózkodott Kazinczy Ham-
letje bemutatásakor? 1794. január 31-én Lőcséről indult el, 
február 9-én pedig már Nagyváradon betegeskedett, de nem 
tudjuk, hol volt előbb.58 Csaknem százötven év múlva a má-
sodik világháború alatt az Arany fordította darab ugyan-
csak politikai töltésű Szegedi Hamletként került színre a he-
lyi egyetemisták előadásában (1941),59 majd száznál is több-
ször az akkori Madách Színházban (1943).60 

Furcsa időbeli összeesésként pontosan a kolozsvári el-
ső előadás napján kelt II. Ferenc leirata, amelyben megrót-
ta a sajtószabadság mellett felszólaló magyar megyéket, ki-
jelentvén, cenzúrarendeleteit fenntartja, és nem tűri, hogy 
beavatkozzanak királyi jogaiba.61 Éppen a Hamlet ürügyén 
ide kívánkozik Katona József jó harminc évvel későbbi ki-

5 7 Az eredeti színlap: OSZK Színháztörténeti Osztály. 
5 8 Trócsányi Zsolt: i. m. 6. 
5 9 Ifj. Horváth István: Örök színház. Bp. 1942. 
6 0 Török Sophie: Hamletról — a századik előadás után. Magyar 

Shakespeare-Tükör. Vál. szerk. Maller Sándor-Ruttkay Kálmán. Bp. 1984. 
418-421. 

61 Magyarország történeti kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. Bp. 
1982. II. 613. 
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fakadása Bánk bánja kapcsán, melyet Toldy egyenesen po-
litikai Hamletnak értékelt. 

,J)ánk bánom — írta Katona a darab megjelenés utáni évben (1821) — 
nem engedódött meg az előadásra, hanem csak a nyomtatásra — miért? 
Királynégyilkolás végett? Vagy hogy hellyel-hellyel az érző ember keserű-
en felszólal? Nem! csak azért, mivel Bánk bán nagysága meghomályosít-
ja a királyi házét... mikor Hamlet Angliában ledöfheti a megkoronázta-
tott koronatolvajt, akkor Forgács ne vághassa agyon a megkoronáztatott 
hitszegettet? Tiltsuk a morálsértést; ez minden gazt eltemet!"62 

Úgy látszik, a cenzor akkorára veszélyesebbnek tartotta a 
színházi előadást, mint a nyomtatott könyvet. 

Kazinczy prózában fordította le a hatfelvonásos Ham-
letet, ahogy Schrődernél találta, de jó tíz év múlva ezt egé-
szen elrontottnak, bizonyára hamisnak is érezte. Huszonöt 
esztendő múltán nekilátott hát a jambusos feldolgozásnak, 
„a Schlegel igen hű német fordításából, minthogy én ango-
lul semmit nem értek s a Schlegel fordítása felöl azt tartják, 
hogy tükörképe Shakespeare-nek" — írta Dessewffy József-
nek,63 akinek pedig az övé igen csak tetszett: 

,J1amleted prózája olyan szép, hogy elfelejteti az emberrel a görögök és 
franciák reguláit..., s midőn nagyon-nagyon bús vagyok, előveszem Ham-
letedet, mely fordítást én már legalább 12-szer életemben nagy figyelemmel 
átolvastam... sohasem fordítottál semmit szerencsésebben":64 

pedig a jóbarát alaposan ismerhette a darabot, mert 1815-
ig „már legalább negyvenszer különbféle nemzetek já-
tékszínein előadatni" látta.65 Szemere Pál viszont a ki-
fogásait, a fordítás „nyelvünk elleni vétségét" részletezte: 
,Jfamlet... Első nyoma az idegen szóllás általhozásának. 

6 2 Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszíni költőmesterség lábra 
nem tud kapni? 1821. Katona József Összes Művei Bp. 1959. П. 83-84. 

6 3 Levele Dessewffy Józsefhez, 1814. máj. 1. Kaz. Lev. Bp. 1901. XI. 
362. 

6 4 Dessewffy József levelei Kazinczyhoz, 1814. jún. 1. Kaz. Lev. Bp. 
1901. XI. 395. és 1826. szept. 30. Kaz. Lev. Bp. 1910. XX. 325. 

65 Hamlet. Név nélkül. [Dessewffy József] Magyar Kurír, 1815. nov. 
21. 



Forum 77 

What is the glock (clock) és a wie viel is die Glocke után: 
mennyi a harang. Provincializmus. Göcs pro csomó".66 Ka-
zinczy hírhedt tévedéseit, a „Hány a harang? "-ot, meg 
a „Magas időd van; menj, embereid várnak" Oldelholm-
Polonius fiához intézett szavait két lábjegyzettel magyaráz-
ta a Hamlet-kiadásban: a másodikról ezt olvassuk „Anglus 
szóllás, azt akarja mondani, hogy indulása nagyon elkésett", 
az elsőről meg „Ismét anglus szóllás. Azt tudakozza, hányat 
ütött az óra a toronyban". Ha ezt tudta, bár egyik sem „ang-
lus szóllás" miért nem fordította helyesen? A gyakran idé-
zett és megmosolygott „Ez ám a göts" a „Lenni vagy nem 
lenni" egyik sora, amit majd Döbrentei fordít le helyesen: 
„itt a bökkenő,"67 Vajda Péter úgy látszik nem tud erről a 
megoldásról, és némi változtatással a Kazinczyét folytatja: 
„Oh itt a csomó!"68 Arany ismerhette Döbrentei fordítását 
s az ő változatát finomította tovább máig érvényesen: „ez a 
bökkenő". 

Alaposabban vizsgálva Kazinczy Hamletjének próza-
változatát, szerencsésebb, szabadabban folyó az a jambusos 
fordítás-töredéknél: a nyelvújító Kazinczy is „rontott, mert 
építni akart",69 akárcsak az újrakezdett-javítgatott Macbeth 
esetében, amelynek kéziratára később ezt a megjegyzést 
írta: „Vagy szerencsésebb újradolgozást vagy emésztő tü-
zet kíván, hogy így fordítóját el nem temesse."70 Kazinczy 
Яят/eí-fordításában sok a hibátlan, szabatos, találó szólás-
mondásra támaszkodó kifejezés, amit eddig nem méltányol-
tak, sőt még nem szalonian szókimondó is akadt, amit ké-
sőbb Bajza, de vele együtt mások is kifogásoltak volna, mint 

6 6 Szemere Pál levele Kazinczyhoz, 1817. máj. 6. Kaz. Lev. Bp. 1905. 
XV 180. 

6 7 Döbrentei Gábor. i. m. 143. 
6 8 Bayer József: i. m. 1.189. 
6 9 Kazinczy: A nyelvrontók c. verse. 
7 0 Czeke Marianne: Kazinczy Ferenc Macbeth -fordítása Bürger után. 

MShT 1919. 
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amilyen a király megjegyzése: „Egy kurvának békent or-
czája nem utálatosabb a kendózés rózsái alatt" vagy népi-
es, ha éppen az kellett, például a sírásó-jelenetben: „Biz Is-
tók igaz", „Kend komám uram", „Üsse meg a kő", „Ki a gu-
ta hát az" (Aranynál is előbukkan a szó: „A gutába"), vagy 
Hamlet mondja a szellemjelenésnél: „Jól mondod vén ür-
ge" (Aranynál: „vakond"), vagy Hamlet magyarázatában az 
egérfogóról: „ . . . aki rühes vakarózzon" (Aranynál: „Kinek 
nem inge, ne vegye magára", de a hozzáfűzött jegyzetben 
már ezt írta: „aki rühes, vakarózzék"), Kazinczy erőltetett 
újításainak, nyelvi finnyásságainak ekkor és itt még nyoma 
sincs. 

Hamlet első alakítója Kótsi Patkó János volt, Benke Jó-
zseffel együtt jó ideig a legkitűnőbb ebben a szerepben. 
A kolozsvári bemutatón „Magát Kótsi úr, a direktor — 
mind hozzá foghatatlan játszása, mind jeles muzsikálása, 
mind a dekoratiónak illendő ékes kifestése által minden-
kinél inkább megkülönböztette."71 Tizenöt éven át csak-
nem minden esztendőben játszotta a Hamletet, egy ké-
sőbbi kolozsvári előadásról Döbrentei írta Kazinczynak: 
„A múlt héten Hamletet adták, Kócsi úgy játszott, hogy 
a Németek között egy sincs a ki olly psychologisch tud-
ná az[t] a' rollt felvenni."72 Színészeinek szóló tanácsai 
(1808) a Hamletéire vezethetők vissza, de az egykori ma-
gyar rendezői követelményekre is jellemzőek.73 Benke Jó-
zsef Hamlet-alakításáról írva Dessewfíy József az első, aki 
megjegyzést tesz a színész magyar beszédére: „ő tudta, mit, 
miért, hogy és hol beszél , . . . azt mutatta rendes felosztá-
sa monológjainak... előre elrendelte szavait, nem ütődtek 

7 1 Magyar Kurír. 1794. febr. Vö. Kótsi Patkó János: A Régi és Új The-
átrum Históriája és egyéb írások. Sajtó alá rend. és bev. Jordánszky Lajos. 
Bukarest, 1973. 34. 

7 2 Döbrentei Gábor Kazinczyhoz: 1814. jan. 10. Kaz. Lev. Bp. 1901. 
XI. 181. 

7 3 Kótsi Patkó János: i. m. 
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össze gondolatjai."74 Dessewfïy rövid írása egyben az első 
Яат/eí-kritikánk. 

Kazinczy Hamletja. Kolozsvárról elindulva valósággal be-
hálózta az egész országot: a színtársulat vándorútra kelt 
és Marosvásárhelyen, kisebb erdélyi városkákon át Nagyvá-
radra, Debrecenbe (1798), majd Miskolcra ment: ott látta 
őket Dessewfïy József. Pesten először 1810. március 29-én 
szólalt meg a Hamlet magyarul. Aztán a társulat szétvált, új 
tagokkal bővült, s a Dunántúl következett: Székesfehérvár 
(1819), Pécs (1822), Komárom (1834), Szombathely (1834), 
Győr (1834). Korábban a Felvidék: Kassa (1829), Rozsnyó 
(1830), Ungvár (1836), Eger (1840), délen Hódmezővásár-
hely (1833), Szabadka (1837), Szeged (1840).75 Bayer József 
a Kazinczy Hamletiének 1794-1841 között ötvenhat előa-
dását mutatta ki. Az igazgatók a szöveget úgy rövidítették, 
hogy a leghosszabb előadás is lepergett két óra alatt. Meg-
esett, hogy csak részlet hangzott el a darabból, leggyakrab-
ban a „Lenni vagy nem lenni"-monológ, vagy a sírásó jele-
net, amit a teljes darab előadásakor rendszeresen kihagytak. 

Az időpontok inkább ismeretesek, mint a Hamlet-elő-
adások minősége-értéke. A korábbiak, de még a későbbi-
ek is az 1830-as évek végéig nemegyszer csak rövid megem-
lékezések erről, máskor bőbeszédű írások a darab ismerete 
nélkül, unos-untig ismételt, sokszor semmitmondó jelzők-
kel, a szöveget gyakran nem tudó, kelletlenül játszó színé-
szek elmarasztalásával: mindezeket Bayer József sorolta fel 
már idézett könyvében. 

* * * 

Kazinczy Hamletja az 1830-as évek elejére már ósdinak 
hatott, bírálat érte „pongyola nyelvét" is.76 A németül vagy 

7 4 Magyar Kurír. 1815. nov. 21. Név nélkül. Bayer József: i. m. 1.163. 
és Mályuszné Császár Edit: i. m. 492. 

7 5 Bayer József: i. m. I. — Mályuszné Császár Edit: i. m. 489. 
7 6 G. valószínűleg Garay János. Honművész. 1835.1. 278-279. 
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angolul olvasók, előbbiek főképpen Schlegel fordítása nyo-
mán, már régen ismerhették az igazi darabot. A Játékszí-
ni Választottság három tagja, Döbrentei, Schedel és Vörös-
marty az Akadémia 1831. május 16-i ülésére listát terjesztett 
be, amely a lefordítandó darabok címét tartalmazta: a jóvá-
hagyott hetven tételből huszonkettő volt Shakespeare-mű, 
köztük természetesen a Hamlet is.77 Döbrentei az eredeti-
ből először prózában, majd versben fordított, végül agyon-
simított Macbeth-ja után (1830) a Hamlete,t és a Lear ki-
rályi is tervezte, még 1836-ban is, de az csak terv maradt.78 

Egy év múlva Vörösmarty, aki akkor már a Julius Cae-
saron dolgozott, alapos Shakespeare-ismeretéről tanúskodó 
Elméleti töredékek című tanulmánysorozatában kimondta: 
„ . . . sajnos nincs Rómeónk, nincs Learünk, nem láthatjuk a 
Velencei kalmárt, Hamletnek csak árnyékát bírjuk . . . "79 ez 
az „árnyék", a Schröder átírta Hamlet volt, Kazinczy fordí-
tásában. 

Petőfi barátja, a radikális gondolkodású Vajda Péter 
1834-ben Angliát is megjárta, de németül azért jobban tud-
hatott, mint angolul. Bizonyára melléje tette a német for-
dítást az eredeti szövegnek, amikor 1838-ban a Lear ki-
rály után, amelyet Egressy Gábor költségén Jakab Istvánnal 
együtt ültetett át, nekilátott a Hamletnek is:80 négy év múl-
va az Othello, esztendő múltán a III Richárd király követke-
zett, gyors egymásutánban, mind „Shakespeare után az ere-
detiből". 

Vajda Péter Hamletjét 1839. november 16-án mutatta be 
a Nemzeti Színház, s Hamlet ekkor halt meg először ma-
gyar színpadon, csaknem egy időben a Schlegel-féle fordí-
tás német színházi bemutatójával. A fordítás, amely „a ma-

7 7 A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, I. Pest. 1833. 73. 
7 8 Literatúrai Lapok, 1836. 20. sz. 155. hasáb. 
7 9 Athenaeum, 1837. 398. 
8 0 Figyelmező, 1838.906. sz. - Széchy Károly: Vajda Péter élete és mü-

vei Bp. 1892. 274. 
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gyar tudós társaság költségén" készült,81 „hagyott kívánni 
valót", jegyezte meg az első rövid ismertetés.82 Egressy túl-
zó baráti elismeréssel írta róla: ,JJamlet fordítása az erede-
tiből (Vajdától) hűség tekintetében a német fordítások mel-
lett sem vall szégyent", de nem részletezte, mikre gondolt83: 
ugyanakkor Hamlet ismertetése című cikksorozata értékes, 
színészi tapasztalattal írt #ű/w/eí-tanulmányunk.84 Vörös-
marty csak 1841 legelején látta az új Hamletei, s kritikája 
sokáig utol nem ért, mintaszerű darab- és színielemzésünk: 
„A fordítás hűnek látszik, de egy kissé darabos és nehéz, mi 
színésznek felette nagy akadály. Való, hogy Hamlet fordítá-
sa egy a legnehezebb feladások közül, s kezdetnek már ez is 
nagy nyereség": de azért mégis csak kezdet, s „igen kívána-
tos — folytatta — , hogy a nagy britt költő jelesb műveivel 
minél többen megküzdjenek.", Aszójátékok visszaadása se 
lehetett túl szerencsés, mert „mindaddig mig ez nem sike-
rüljobb kihagyni — javasolta — . . . kimaradhatnak tehát a 
nem fordítható szójátékok".85 

Petőfi 1848. február 10-én Aranyhoz írt leveléből úgy tű-
nik, mintha Vörösmarty maga is gondolt volna a Hamlet át-
ültetésére: „Learen kívül Macbethet, Hamletet, Violát, a 
nyáréji álmot s még nem tudom mit" fordít majd le a közös 
Shakespeare-vállalkozás számára,86 viszont a drámák cím-
jegyzékéből, amelyet Petőfi készített, megjelölve azt a hét 
darabot, amiket ő, s azt a tizet, amelyet Vörösmarty vállalt, 
a Hamlet már nem szerepelt.87 

8 1 Athenaeum, 1893. II. 43. sz. 688. hasáb. 
8 2 Honművész, 1839. dec. 
8 3 Athenaeum, 1839. П. 36. sz. 566. hasáb. 
8 4 Uo. 1839. II. 36., 37., 38. és 40. sz. 
8 5 Athenaeum, 1841. jan. 28. 
8 6 Petőfi Sándor Arany Jánoshoz, 1848. febr. 10. Petőfi Sándor Összes 

Müvei, Bp. 1964. VII. 130. 
8 7 Uo. Bp. 1956. V. 179-180., 259. 
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Greguss Ágost tizenhat év múltán, de már korábban is 
rossz fordításnak tartotta a Vajda Péterét, az „idegesen, 
mesterkélt, sőt az eredeti értelemmel is ellenkező számta-
lan kifejezés" miatt. Csak néhányat idézünk közülük: A ki-
rály mondja Hamletnek: „Hajintsad földhöz ezt a bánatot, 
a hasztalant." Polonius szól fiához: „Magas időd van". — 
Kazinczynál ugyanez fordult elő, bírálták is érte eleget! — 
vagy Hamlet mondja: „szűnj arczot metszeni!" Laertes kér-
di a királytól (ki levelet olvas): „Ismeri felséged a kezét?" 
(írás az magyarul, nem kéz.)88 Az eredetiben: „Know you 
the hand?" Aranynál: „övé az írás?" Hét év múlik el, termé-
szetesen Gyulai Pál sem elégedett: ,A Vajda Féter Hamlet-
fordításánál, mely elég művészietlen és magyartalan, nincs 
jobb."89 De ha már huszonnyolc éven át negyvenegyszer ját-
szották, megérdemelte volna, hogy ne csak a súgópéldánya 
maradjon fenn, s egyedül a híres monológ nyomtatásban,90 

hanem — Arany szavával — „fordítási stádiumként" teljes 
szövege is megjelenjék. 

* * * 

A Kisfaludy Társaság, amelynek Shakespeare Bizottsága 
1860-tól már működött, a teljes magyar Shakespeare kiadá-
sát valósággal becsületügyének tekintette. A Hamlet új for-
dítását Ács Zsigmond, Arany hajdani nagykőrösi tanártár-
sa már 1858-ban elkészítette, s 1865-ben benyújtta: a bírá-
lók, Egressy Gábor és Szász Károly — Arany visszalépett et-
től a feladattól — a munkát nehézkesnek, élvezhetetlennek 
találták és visszaküldték. A Bizottság ezután titkárát, Arany 
Jánost kérte fel az új fordítás elkészítésére, aki, bizonyosnak 
látszik, már korábban készült rá, de habozott belevágni. 

8 8 Greguss Ágost színi bírálata a Hamlet 1856. dec. 27-i előadásáról: 
Tanulmányok. Pest, 1872. П. 52. 

8 9 Koszorú. 1863.214. 
9 0 Nemzeti Játékszíni Emlény. Nagyvárad, 1854.12 lap. — Rexa De-

zső: Hamlet monológja Vajda fordüásában. MShT. Bp. 1914. VII. 314-315. 
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író-kortársai közt Arany tudott angolul a legjobban, 
Shakespeare világában mindegyiknél otthonosabban moz-
gott, s Hamlet egyénisége is közel állhatott hozzá. Nem egy 
mondatát a „világcsoda" után, bírálatként a saját koráról, 
akár maga is írhatta volna: „Rohadt az államgépben vala-
mi." „Dánia börtön.. . D e még milyen! Mennyi rekesz, őr-
hely és dutyi van benne!" — „Nincs oly gazember egész Dá-
niában, ki megrögzött cinkos ne volna", vagy „ . . . becsületes 
lenni, ahogy most jár a világ, annyi, mint egynek kétezerből 
lenni kiszemelve". Figyelembe véve a korábbi fordításokat, 
ahogy ezt másoknak is javasolta, alig egy év múlva, benyúj-
totta a sajátját, és éppen a kiegyezés évében kinyomtatott 
darabot, már az új fordításban mutatta be a Nemzeti Szín-
ház 1868. március 6-án. 

Méltatói szerint a Hamlet Arany gondolati rendszerének 
tisztázója lehetett, bátorítója izgató színészi és elfojtott drá-
maírói lényének, sorsa hiányait pótló, rejtett, elnyomott én-
je irányába eső lélekszellőztető feladat, s egyszersmind al-
kalom is a legshakespeare-ibb tömör, patinás magyar nyel-
vi lelemények létrehozására.91 Az azóta klasszikussá vált, 
eredetinek ható fordítás „egészében felülmúlhatatlan, talán 
még Arany géniuszának is megismételhetetlen teljesítmé-
nye" — összegezte Keresztury Dezső,92 „eddig legnagyobb 
drámai alkotásunk" — emelte a hangot még feljebb Kosz-
tolányi, hazai íróvá ütve az akkorára már magyarrá honoso-
dott Shakespeare-t.93 

9 1 Németh László: A Romeo és Júlia-fordítás vitája. 1953. - A kísérle-
tező ember. Bp. 1973.547. - Uő: Arany János a fordító. Népművelés. 1957. 
1. sz. - Az én katedrám. Bp. 1969. 580-581. Ruttkay Kálmán: Klasszikus 
Shakespeare-fordításaink. Shakespeare-tanulmányok. Bp. 1965. 26-55. 

9 2 Keresztury Dezső: „Csak hangköre más". Bp. 1987. 508. 
9 3 Kosztolányi Dezső: Hamlet. Felújítás a Nemzeti Színházban. Új 

Idők, 1929. jún. 23. - Színházi esték Bp. 1978.1.86. 
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„Várom ítéletemet" — zárta Arany a Kisfaludy Tár-
sasághoz benyújtott Hamlet-fordítás kísérő levelét,94 s a 
munkát bírálat nélkül fogadták el: azóta is mint a magyar 
Shakespeare-fordítás remekét tartja számon irodalmunk. 
Máig több hódolatban volt része, mint bírálatban: Koszto-
lányi két színikritikájában vetette össze néhány fordítói teli-
találatát az eredeti szövegrésszel.95 Ugyanezt tette a „Len-
ni vagy nem lenni" bravúros soraival Németh László:96 Má-
sodik Shakespeare Bizottságunk (1908) viszont már új for-
dításokat sürgetett az akkorra elavultak helyett, nem véve 
ki az átnézendők közül az Aranyéit sem, amelyek kijaví-
tása egyáltalában „nem lenne kegyeletsértés, ellenkezőleg, 
Arany művészi munkájának megbecsüléséből származó ke-
gyeletes kötelesség".97 Radó Antal már többre gondolt: „A 
mi Shakespeare-fordításaink jobbításai elől sem nem lehet, 
sem nem szabad elzárkóznunk" szólt a figyelmeztetése az 
eddigi legjelentősebb bírálói tanulmányban, amely Arany 
munkáját főleg a tartalmi és formai hűség és fordításai köl-
tőisége szempontjából vizsgálja-értékeli, kimutatva a Ham-
let néhány csöpp botlását is, amelyek könnyen kijavítha-
tók lennének.98 De azóta, jó nyolcvan éve, semmi érdem-
leges nem történt ezen a téren, s „a magyar Shakespeare-
vagy Arany-filológia még mindig adós Arany Shakespeare-
fordítói munkásságának alapos irodalomtörténeti, esztéti-

9 4 Arany János levele a Kisfaludy Társasághoz, 1866. nov. 28. Először 
közölte Bayer József: i. m. I. 228. — Fotómásolata a kritikai kiadás VII. 
kötetében. 

9 5 Kosztolányi Dezső: i. m. és Hamlet. Arany estély. Pesti Napló, 1917. 
márc. 18. - Színházi esték. Bp. 1978.1.53-54., 87-88. 

9 6 Németh László: i. m. 577. 
9 7 Kosztolányi Dezső: János király. Budapesti Napló, 1906. okt. 12. -

i. m. 1.23. 
9 8 Radó Antal: Arany János Shakespeare-fordításai MShT 1908. 56-

21. 
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kai elemzésével és méltatásával", állapítja meg Ruttkay Kál-
mán." 

Jó harminc év múlva a fürgébb fordítói nemzedék két 
tagja nem javítgatással, hanem újabb T/am/eí-fordítással állt 
elő: Zigány Árpád 1899-ben, Telekes Béla 1902-ben. Az első 
egy évvel korábban már átültette a Romeo és Júliái és azAn-
tonius és Cleopátrát, a Hamlettal egy időben a Lear királyt, 
majd A makrancos hölgyet és A velencei kalmárt, három 
év alatt hat Shakespeare-darabot, s Fábián Gábor álnéven 
megírta Shakespeare című ötfelvonásos színművét (1900), 
amit a Nemzeti Színház be is mutatott. Telekes Béla a Ham-
leton kívül a Romeo és Júliái is lefordította, az utóbbit Kosz-
tolányi lágy, friss fordításnak érezte Szász Károly csikorgó 
verseihez képest.100 Mindkettőjükre jellemző, hogy ott a le-
gelfogadhatóbbak, ahol Arany szövege üt át az övékén, sok-
szor szót szaporítanak, ahol tömörség kellene, s bár néhol 
frissebbnek hatnak, egyikük fordítása sem közelíti meg, nem 
hogy felülmúlná Arany Hamlet]át. 

* * * 

A Schrőder-féle Hamlet népszerűsége a bécsi paródiák 
előadásának növekvő számán is mérhető. Gieseke Der tra-
vestierte Hamlet]ét már 1797. január 2-án bemutatták Bu-
dán, amelyben Hamlet, Swift-beütéssel, Prinz von Liliput 
lett, a darab is „im Königliche Liliput" játszódott, s 1812-
ig tizenháromszor került színre a pest-budai német színpa-
dokon Perinet Hamlet, Prinz vom Tandelmarkt]á\al együtt, 
amelyet még a húszas évek végén is adtak ugyanott. D e ma-
gyar nyelven ez a műfaj nem vert nálunk gyökeret.101 Egy 

9 9 Kritikai Kiadás: Arany János Összes Művei VII. Drámafordítások. 
1. Shakespeare. Ruttkay Kálmán: Bevezetés. Bp. 1961. 359. 

1 0 0 Kosztolányi Dezső: Romeo és Júlia. Pesti Napló, 1918. jún. 8. - i. 
m. 56. 

1 0 1 Bayer József: i. m. 6. — Kádár Jolán: Shakespeare drámái magyar-
országi színpadokon. MShT 1916.77. 
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korai vásári komédiában a Hamlet mint színház a színház-
banjelent meg, az „öregbritt" kultusza elleni felhanggal:102 

előadásáról nincs adatunk. Valószínűleg német nyelvű nép-
könyv fordításaként magyar nyelven ponyvára is került s 
lett népi olvasmányanyag: erre vonatkozhatott a harmincas 
években Szalay László megjegyzése: 

„Stifrid és Brunswick története a magyar pór elótt ismeretesb magánál 
Kádárnál s Toldi Miklósnál; Hamlet története országszerte beszéltetik, mi-
dőn a Thuróczitól említett regék Konthról elfeledtettek."103 

Máig a „Lenni vagy nem lenni" nyomán írták a legtöbb 
stílparódiát másutt és nálunk is. Döbrentei Szentkúti Sán-
dor álnév alatt fordította le „Hamlet monológjának paródi-
áját, Jago szerint Angliusból: Nyomtattatni vagy nem nyom-
tattatni, ez már most a nagy kérdés!. . . alunni talám, Itt a 
bog."A fordítás ekkor még Kazinczyra emlékeztet.104 Bo-
lyai Farkas A párizsi per című darabjában tovább játszik 
az ötlettel. „Megházasodni vagy meg nem házasodni."105 

Arany Bolond Istókja is felvillantja az örök diák-dilemmát, 
a leggyakrabban idézett rímjátékot a kezdő sorra: 

De ő a „lenni vagy nem lenni" czélt 
Nem így fogá föl: „enni vagy nem enni":106 

102 Dieneue Theater der Deutschen. Eine lustige Komödie in zwei Auf-
zügen; Pressburg, 1804.71 lap. Vö. Bayer József: Hamlet mint vásári komé-
dia. Egyetemes Philológiai Közlöny (a továbbiakban: EPhK), 1914. 249-
258. 

103 Muzárion. Új folyam. 1833. 84. - Bayer József egy jóval később 
megjelent kiadványt ismertet: Hamlet, meg Romeo és Júlia meséje a ma-
gyarponyván. EPhK 1904.214. Felette tanulságos és érdekes történet. Ötszép 
képpel Bp. 1888. 26 lap. Saxo Grammaticus Amleth története ez, vérbeli 
bosszútragédia. 

1 0 4 Erdélyi Muséum, 1817. VI. 174-176. Richard Jago (17157-1781) 
cantatát írt a Garick rendezte Shakespeare jubileumra (1769). — Rexa 
Dezső: Shakespeare-paródiák a magyar irodalomban és színpadon. Ham-
let monológjának paródiája. MShT 1916. VIII. 307-310. 

1 0 5 Л párizsi per. Marosvásárhely, 1818. — Fest Sándor Bólyai és Sha-
kespeare MShT 1916. VIII. 283-285. 

1 0 6 Arany János: Bolond Istók Második ének. 3 versszak. 
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Széchenyi Naplójában valamilyen Hamlet-részlet fordul 
elő a legtöbbet: előléptetésére várva komor parafrázissá ala-
kítja át a monológot, Byronra emlékeztető utánérzéssel: 
„Szolgálni vagy nem szolgálni, ez itt a kérdés — . . . Vagy 
jobb minden köteléket, minden bilincset széttépni, és lenni 
a világ ura?"107 

Jókai az 1864-es Shakespeare-évforduló évében jókedvű 
paródiát írt A kijavított Shakespeare, Hamlet utolsó jelene-
te, úgy ahogy azt a Montjoye szerzője a mai kor ízlése szerint 
kidolgozta volna címen, de ez nem került színre.108 Kele-
men Lászlóék első előadásának százéves emlékére a Nem-
zeti Színház bemutatta a Földön járó csillagok című drámai 
prológját, amiben az egyik szereplő elmondja a Hamlet tar-
talmát, nevetséges megjegyzésekkel kísérve a cselekményt: 
a legvégét máig idézik: „ . . . Rakásra halnak, csak a súgó 
maga marad meg élve."109 Jókai az évfordulóra eredetileg, 
Thespis kordéja címen, kétfelvonásos színjátékot készített, 
de azt csak 1981-ben mutatta be a Katona József Színház 
Thália szekerén címmel. 

Karinthy Frigyes Hamlet című stílparódiája110 rövid vil-
lanás csupán a legjobbhoz képest: Hamlet a mellényzsebben 
vagy Gyerünk, gyerünk az igazgató bácsinak dolga van.111 

* * * 

A. Hamletet mindig elsőrangú szerepdarabként tartották 
számon másutt is, nálunk is. Máig az összes darabját be-
mutatták Magyarországon, a legtöbbször ezt játszották itt 
Shakespeare művei közül: 1962. júniusáig bezárólag aHam-
let 1050-szer került színre, 1911-ben shakespeare-i színpa-

1 0 7 Napló. 1821. jan. 13. Bp. 1978. Jékely Zoltán fordítása. 
108 Jókai Mór Összes Művei Színművek. Bp. 1895. XL. к. 
1 0 9 Rexa Dezső: Magyar Shakespeare-paródiák. MShT 1914. VII. 87-

101. 
1 1 0 Karinthy Frigyes: így írtok ti Paródiák. Bp. 1979. 
1 1 1 Karinthy Frigyes: Hőköm-színház. Bp. 1957. 398-405. 
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don is a Nemzeti Színházban; a második helyen, 875 előa-
dással a Romeo és Júlia következik, a Szentivánéji álom 601 
előadást ért meg:112 azóta ezek a számok változhattak, de 
az arányok valószínűleg megmaradtak. Kazinczy Hamletje 
ez év januárjában hangzott el a Magyar Rádióban. A Ham-
letről jelent meg a legtöbb színikritika és tanulmány. Alex-
ander Bernát vaskos, minden kérdésre kiterjedő, túl sokat 
markoló könyvet írt róla, s arra a végeredményre jutott, hogy 
Shakespeare a Hamletet nem kigondolta, hanem átélte, „de 
át nem értette", ezért van máig „elemezhetetlen maradéka", 
akárcsak az életnek.113 

A Hamlet sokoldalú termékenyítéssel átszivárgott a mű-
vészetekbe, regényekbe, darabokba, versekbe. Liszt szimfó-
nikus költeményt (1876), Szokolay Sándor operát írt róla 
(1968), Borsos Miklós Shakespeare-érme a sírásó jelenetet 
idézi (1961), Kovásznay György díjnyertes rajzfilmje a Ham-
letről szól (1971). 

A darab és főhőse két regényben is felbukkan. Helyi tra-
gikus eseményekkel keveredik a szepességi falu erősen meg-
kurtított Hamlet-előadása Rákosi Viktor Egy falusi Ham-
letjében.114 Benedek Marcell regényében, a Hamlet tanár 
úrban, professzor és hallgatója vitázik a szakdolgozati témá-
ról, s a történetet Hamlet tragikuma indázza át.115 

Sárközi György máig kéziratban lévő háromfelvonásos 
tragikomédiája, a Hamlet, a harmincas évekből való gúnyos 
korrajz.116 Gáspár Margit Hamletnek nincs igaza című da-
rabjában Hamlet egyetlen jelenetben kerül szóba: mi lett 
volna, ha a szellem becsapja.117 Bereményi Géza Halmi 

1 1 2 Monori Erzsébet: Shakespeare's Two Centuries on the Hungarian 
Stage. New Hungarian Quarterly, 1964. Spring. 98. 

1 1 3 Alexander Bernát: i. m. 352. és 552. 
Rákosi Viktor Munkái Bp. 1886. V. 

1 1 5 Benedek Marcell: Hamlet tanár úr. Bp. 1928. 
1 1 6 OSzK Színháztörténeti Osztály. 
1 1 7 Gáspár Margit: Hamletnek nincs igaza. Bp. 1963. 
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vagy a tékozló fiú (1979) színműve Hamlet-átköhés 1956-ról 
és az azt követő évekről: „én mindenkit figyelmeztettem" 
zárul az írásakor merészen politikai töltésű darab.118 

Hamlet nemegyszer témává vagy önkifejezéssé vált köl-
tőink számára, így volt ez más országbeliekkel is. Alakja Ju-
hász Gyula verséből a Duna-Tisza-tájáról lép elő.119 Kál-
noky László, Tandon Dezső, Kormos István, Géher István 
verseikben nemegyszer Hamlet-maszkot vesznek föl.120 Ké-
pes Géza epigrammjában „Tenni vagy nem tenni" — gond-
ban töprengenek a Magyar Hamletek, s fej nélkül mennek 
tovább.121 

* * * 

Goethe mondásának: „Shakespeare und keine Ende" 
kétféle értelmezése is lehetséges: „Shakespeare örökké él" 
és „Shakespeare s vége nincs." Hamlet-örökségünk az utób-
bival rímel. 

MALLER SÁNDOR 

1 1 8 Bereményi Géza: Trilógia. Bp. 1982. 
1 1 9 Juhász Gyula: Hamlet (1907). Összes versei Kecskemét. 1940.17. 
1 2 0 Kálnokv László: Hamlet elkallódott monológja. Lángok árnyékában. 

(1957-1969). Összegyűjtött versek. Bp. 1980. 232-235. - Tandon Dezső: 
Töredék Hamletnek (1963). - II. Töredék (1963). - III. Töredék (1964). 
- Hamlet királyfi mostohaapja előtt Töredék Hamletnek. Bp. 1968.59-61. 
és 119. - U. az: 197616/i Leartespour Laertes! - Még így sem Bp. 1978. 
200-201. - Kormos István: Szegény Yorick - Szegény Yorick Bp. 1971.88-
89. - Géher István: Király letérdel, Hamlet jő. - Hamlet, VI - Apparátus. 
(1979) - Mondom- szerencséd. Bp. 1981.14., 62-64. és 99-101. 

1 2 1 Képes Géza: 225 gramm epe. Bp. 1980. 70. 
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KNER IMRE ÉS KORA MAGYAR IRODALMA* 
(VISSZAEMLÉKEZÉSEK) 

Egy közös barátunk mondotta: Kner Imréről semmit sem 
kell megírni, mert ő mindent megírt önmagáról. Osztom e 
nézetet: ezért sokat idézek, hozzátéve egyetmást, amit em-
lékezetemben megőriztem. 

Kiadónak az irodalomhoz való viszonyát elsősorban az 
általa kiadott könyvek mutatják: lássuk ezért elsőnek a 
Kner-kiadványokat. A gyomai Officina kiadói programja az 
1910-es évek elejéig irodalmilag érdektelen. A kiadást ek-
kor még a nem minden irodalmi vénát nélkülöző Kner Izi-
dor irányította, de irodalmi ambíciók nélkül: könyvajándé-
kai a nyomtatványokat rendelő községi jegyzők megnye-
rését szolgálták. Sok jelentéktelen mű közül kiemelkedett 
Thury Zoltán összes művének gyomai kiadása 1908-ban. 

A fordulatot az 1914-es év hozta meg, nyilván a fiatal 
Kner Imre hatására. Ébredésének fontos állomása a Lányi-
testvérpárral való megismerkedés. Kiadja a Thomas Mann 
Halál Velencében című novelláját Lányi Viktor fordításában, 
majd Lányi Saroltának A távozó című verskötetét, amelynek 
címlapját is maga rajzolja. 

Kner Imre irodalmi kapcsolatainak és kiadói működésé-
nek első nagy korszaka a Vasárnapi körhöz fűződik. Nem 
tudni, talán már a kezdetkor, 1915 őszén csatlakozott-e a 
körhöz, ugyanis hatalmas írásos hagyatékában a körnek alig 
van nyoma. Egyszer említi nevén, egy Fülep Lajoshoz inté-
zett levelében, de ott e kapcsolatot életre szóló eszmélésé-
nek mondja. . . 1 Ide vezethető vissza 1916-tól 1919-ig tartó 
első irodalmi korszaka. Ennek központi alakja Balázs Béla. 
A Lélek a háborúban 1916-os kiadása után még tíz Balázs-

* A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlésén, Gyoma-
endrődön, 1990. szeptember 20-án elhangzott előadás némileg bővített vál-
tozata. 

1 Kner Imre levele Fülep Lajosnak. 1933. január 23. 
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kötet hagyja el Knerék sajtóját és egy fordítás-antológia, a 
Kísértethistóriák Balázs szerkesztésében. Ennek testvérkö-
tete a magyar írók Éjfél című gyűjteménye Bálint Aladár 
szerkesztésében, szerzői között a nyugatosok névsorával: 
Babits, Laczkó Géza, Kaffka Margit, Karinthy, Kosztolányi, 
Csáth Géza és így tovább. A Vasárnapi körből ered Kner és 
Lesznai Anna irodalmi kapcsolata és barátsága is. Kner ad-
ja ki 1916-ban a költőnő legjobb verskötetét, az Édenkertet, 
amelyre később is meghatározó élményeként tekint vissza. 

A hat évvel idősebb Balázs egyengeti Kner útját az iro-
dalmi életbe. Összehozza Szabó Dezsővel, akit a Kner-
kiadó irodalmi lektorának is ajánl. Ez nem sikerült, sőt, Az 
elsodort falu kapcsán szembe is kerülnek egymással. 1918 
őszén, amikor Kner Imre a gyomai Nemzeti Tanács jegyzője 
az őszirózsás forradalomban, Szabó Dezső kiadásra ajánlja 
neki a könyvét. Kner ezt elutasítja. Szemére veti Szabó De-
zsőnek, hogy a forradalom vezetőit dezavuálja, s a regény 
„más irányú", mint a Napló és elbeszélések, amit Kner 1916-
ban még kiadásra érdemesnek tartott. Kner véleménye vé-
gül egy másfél évtizeddel későbbi levelében maradt fenn: a 
kéziratot „igen keserű szájízzel adtam vissza. Elismerem ma 
is bizonyos értékeit, de olyan erkölcstelenségeit és hibáit is, 
ami miatt nem tudtam vele közösséget vállalni... ".2 

A Balázs-korszakot Lukács György kötete zárta le: Ba-
lázs Béla, és akiknek nem kell. Epés címe tudvalevően Ba-
bitsnak szólt. 

A korszak kiadói programjában többször előfordul 
Kosztolányi neve is. A kapcsolatot Imre apjától örökölte. 
Kner Izidor, akinek humoros írásait Az Újság gyakran kö-
zölte, a szerkesztőségben kötött barátságot Kosztolányival. 
Imre viszont 1916-ban kiadta az írónak Tinta címen össze-
gyűjtött, a sajtóban megjelent kisebb írásait, majd rábízta 
Byron Mazeppájának lefordítását. 

Levele Fülep Lajosnak, 1934. február 18. 
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„Alig, alig van ma magyar író, aki egész ember érző lelkét 
viszi írásaiba. De van." E célzásnál nem sokkal többel utal 
vasárnapos korszakára, amikor Kőhalmi Bélának nyilatko-
zik a Könyvek könyvében 1918-ban. Bőven szól azonban ol-
vasmányairól, amelyek gyermekkora óta óriási szerepet töl-
töttek be életében. Ifjúságát a nagy Petőfi-díszkiadás és a 
centenáriumi Jókai határozta meg. Fiatalkorában Strind-
berg nyitotta ki a szemét, aki üdvözölte azt a fejlődést, amely 
„az irodalmat megszabadítja a )) művészet (( rabszolgaságá-
ból". Az író immár leszállhat saját kora valóságába, amely 
az önéletrajz felé vezet! így talál Kner — Zola után — leg-
nagyobb irodalmi élményeire, Strindberg, Ibsen és Haupt-
mann teljes életművére. Majd Thomas Mann következett 
és német írók egy sora, vagy más nemzetiségűek, de német 
fordításban... 

A német kultúrához való kötődése — ez a szellemi több-
let, amely nem ingatta meg, sőt gazdagította magyarságát — 
1904-1905-ös lipcsei tanulmányaira vezethető vissza. Szak-
májának múltja és jelene is ilyen irányba orientálta. A né-
met nyelvet páratlan tökéletességgel művelte, nemzetközi 
fórumokon elmondott beszédeiben és külföldi publikáció-
iban is. (Félreértés ne essék: otthon soha nem beszélt né-
metül, amint ez a Monarchia idején magyarországi osztrák 
beütésű vagy zsidó családokban szokásban volt.) 

Nem a német kultúra iránti egyoldalú tisztelet, más okok 
késztették szkepticizmusra korának magyar irodalma iránt. 
(Még mindig 1918-ban:) 

„ . . . a mai magyar irodalom elfordult a tartalomtól a forma kedvéért... 
Az írás- )) művészet ((túlteng, eszközből céllá lépett elő, a bravúr virágzik, 
de nem érzünk eleven emberi sorsokat, igaz részvétet a magyar regények-
ben, a magyar drámákban szinte soha". — 

Ritka kivételként említi Adyt és Móricz Fáklya című 
könyvét (amely az előző évben jelent meg).3 

3 Kőhalmi Béla: Könyvek könyve. Bp. 1918. 218. 
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Majd az 1919. évi Kner Almanach kiadói programjában, 
egy „vasárnapos" fordulattal kezdve, így folytatja: 

„ . . . lélektől-lélekig vezető csendes híd legyen újra a könyv, melyen 
keresztül az író magasabbrendű ember volta magasabbrendű szférába 
kényszeríti az olvasót. De nem.. . esztétikairodalmat akarunk: formákkal 
ügyeskedő, üres, dekoratív játékot. A forma csupán az egyedül lehetséges 
kifejezése, megérzékítése legyen a mondanivalónak, mert a mondanivaló 
fontos nekünk. Mert hisszük, hogy generációnknak vannak súlyos és mély 
lelki problémái, melyek feltárásra vámak.. . Az író művészi és emberi fe-
lelősségérzetére apellálunk... " 

A történelem véget vet a Kner kiadó első virágzásának. 
, A leghatalmasabb szellemi és erkölcsi erőknek kell össze-
fogni egy új világrend kiépítésére... "4 — zárja gondolatait 
Kner 1919-ben. Noha ez ideológiáktól függetlenül is igaz, 
ő elkötelezi magát. Elfogadja Lukács György és Fogarasi 
Béla meghívását és állást vállal a Közoktatási Népbiztossá-
gon a Szellemi Termékek Országos Tanácsában. Nem poli-
tikai, szakmai feladatot kap: nyomda- és papírügyekkel fog-
lalkozik. Hadakozik a hozzánemértés és a felelőtlenség el-
len, minden erejét arra fordítja, hogy a károkat megelőz-
ze. A kommün bukását csalódott emberként éli meg. Baráti 
körét elveszíti: Balázs és Lesznai az emigrációt választják, 
ö maga a román megszállás után, a megtorlás légkörében 
tér vissza Gyomára. Új, barátságtalan világot talál. A há-
ború előtt egységesnek mondható középosztályt megosztják 
a klikkharcok, a patriarchális munkás-munkáltató-viszonyt 
osztálygyűlölet hatja át. Az ország távolabb áll a polgári fej-
lődéstől, mint valaha. 

1920 nyarán mindent elölről kell kezdenie. Az új kor-
szak koncepcióját azonban már régen hordozta magában. 
„Bennem 1917-18-ban vált akuttá a tradíció hiányának ér-
zése és egy magyar tradíciófolytonosság helyreállításának 
gondolata.. . "5 

4 Kner Almanach. Gyoma 1919.15-17. 
5 Levele Fülep Lajosnak, 1934. február 18. 
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Munkához lát és 1920 karácsonyára megjelenik új pro-
gramjának első terméke, amelyen rajta maradt Laczkó Gé-
za Nyugat-beli kritikájának elnevezése, a Három Csepke 
Könyv. Benne a Király György válogatta régi magyar histó-
riák, legendák, trufák és Heltai fabulái. A könyveket Koz-
ma Lajos új könyvdíszei és fametszetei ékesítik. Kner Imre 
a korabeli magyar tipográfia hagyományait kelti új életre. 

Királyban és Kozmában Kner nagyszerű és vele egyet 
akaró társakra talált (mindkettővel még Balázs ismertet-
te össze). Nem szólunk ezúttal korszakos könyvművészeti 
eredményeikről. Lássuk azonban Kner és Király irodalmi 
programját, amely a következő két évben a Kner Klassziku-
sok tizenkét kötetében a magyar líra háromszáz évének ja-
vát, a Monumenta Literarum huszonnégy füzetében pedig 
a világirodalom válogatott nagy értékeit, kitűnő új fordítás-
ban tárta a magyar olvasó elé. 

„Úgy érezzük, hogy abban a válságban, amiben élünk — írja Kner — 
az emberiség szellemi kincsei hirtelen különösen nagy jelentőségű szent-
ségekké nőttek.. . Minden kor irodalma és művészete nemcsak annak a 
kornak a képét adja, amelyben keletkezett, hanem legalább annyira, vagy 
még sokkal inkább megmutatja nekünk azt, hogy az emberiség hova akart 
eljutni.. . s hogyan képzelte el, milyennek szerette volna látni a jövőjét. A 
művészet, s vele persze az irodalom az a küzdőtér, melyen az ember a jö-
vőjéért vívott nagy harcait megvívja, amelyen a következő korok ideáljai 
kiformálódnak, mielőtt kilépnek az élet, a társadalom küzdőterére, hogy 
előretörő phalanxok zászlóira kerüljenek. 

Úgy érezzük, — kérem, figyeljenek jól erre a bekezdésre — ,6 hogy ép-
pen ezért érinthetetlen szentségnek kell lennie az irodalomnak, a művé-
szetnek, annak a területnek, ahol ezt a harcot az ember megvívja. Senki, 
semmiféle hatalma a világnak nem lehet eléggé bölcs és tapasztalt, eléggé 
érzékeny és eléggé előrelátó ahhoz, hogy ezt a harcot irányítani hivatva le-
gyen. Ezen a téren a teljes szabadságra, arra van szükség, hogy az egymás-
sal küzdő erők maguk döntsék el a harcot, hogy az ideák, az ideálok ideális 
fegyverekkel mérkőzhessenek."7 

Álljunk meg egy percre. A hatalom illetéktelenségéről 
szóló bekezdés bizonyára nem csengett rokonszenvesen az 

6 A közbevetés tőlem: H. Gy. 
7 Kner Almanach. Gyoma 1919.83-84. 



Forum 95 

1921-ben „kivételes felhatalmazással" kormányzó füleknek. 
A történelem fintora, hogy ellenszenves maradt 1957-ben is, 
amikor Kner Imre Л könyv művészete című tanulmányköte-
tének kiadására készültem. S a kiadó, „áthallás" veszélyétől 
tartva, a bekezdést kicenzúrázta a kötetből. . . 

Kner hagyomány-felújításának lényegét így foglalja össze: 
Mi a folytonosságot akaijuk. Azt akaijuk, hogy a múltban meg-

szerzett erők ne vesszenek el, hanem szárnyat adjanak a mának, és segítse-
nek meghódítani a jövőt; de főként azt, hogy ne kelljen a mának újra és új-
ra megállnia olyan feladatok előtt, amelyeket a múlt már megoldott. Sok-
sok generáció munkájának közös harcra való összefogását, a generációk 
szolidaritása érzésének felébresztését akaijuk... " 8 

„Vissza tehát a klasszikusokhoz! — írja ugyanott Király György. — 
Meg kell keresni, föl kell kutatni a régi irodalomnak összes értékes alko-
tásait, nem a tradíciónak önmagáért űzött kultuszából, ami ismét céltalan 
és meddő erőpazarlásra vezet, hanem azért, hogy örökké tudatos marad-
jon a kapcsolat a múlt és jelen között, és a jelen munkájának is támogató 
biztatást adjon: dolgozni nemcsak magunkért, hanem azzal a reményt fa-
kasztó tudattal, hogy a múlt értékes örökségét a jelen értékes termelésé-
vel gyarapítva át tudjuk hagyományozni a jövő nemzedék számára. . . erre 
a biztatásra sohasem volt nagyobb szükségünk, mint mostani csüggedt 
korunkban... " 9 

Király, a debatter nem hallgathat itt a hagyomány és a 
modernség kapcsolatáról sem. 

„ . . . Bizonyos politikai velejárók miatt lépten-nyomon belegáncsolnak 
a modern irodalomba, művészetbe és tudományba és állandóan szítják vele 
a közvélemény könnyen felkorbácsolható indulatait... ", 

holott 
„a szellemi forradalmak, még a legmerészebbek is, nem tépnek el és 

nem is téphetnek el minden köteléket, mert hiszen semmi szerves fejlődés 
nem indulhat meg a semmiből... A XX. század nagy magyar szellemi meg-
újulása is csupán elkorhadt kérgeket, aszott, bár életet hazudó gallyakat 
taszított le magáról; küzdelme nem a múlt ellen irányult, hanem a múltat 
elzüllesztő epigonizmus ellen".10 

8 Uo. 86. 
9 Uo. 65. 

1 0 Uo. 60-61. 
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A Kner kiadónak e fényes korszakát néhány modern ki-
adói vállalkozás teszi teljessé. Kner — Király kezdeménye-
zésére — a Centrál kávéház asztalánál hosszú időre szóló 
barátságot pecsétel meg a fiatal Szabó Lőrinccel, s rövide-
sen kiadja annak első verskötetét, a Föld, erdő, Isteni 1922-
ben. A költő viszont a nála két évvel idősebb Kardos Lász-
lót ajánlja reményteljes fiatalként a kiadó figyelmébe, aki 
szívesen gondozza annak A huszonéves Ady Endre című be-
mutatkozó kötetét. Adynak azonban nagyobb művet is szen-
tel. Megkeresi a még emigrációban élő Révész Bélát, s így 
lát napvilágot az Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről cí-
mű kiadványa. Az 1922-es programhoz tartozott még Gel-
lért Oszkárnak a Testvérbánat csillaga című verskötete. 

Alighogy lezárult az 1920-1922-es sikerekben gazdag-
nak tűnő periódus, Kner Imre már üzleti kudarcról és a ki-
adás abbahagyásáról beszél. Szabó Lőrincnek írja: az or-
szág, amelyben nincs „kultúrszolidarítás", a három év óri-
ási erőfeszítéseivel, nagyszerű produkciójával szemben sü-
ket és néma maradt. A kritika korrupt, a lapok és a kritiku-
sok csak „viszontbiztosításos" alapon írnak a kölcsönös ér-
dekeltség körébe tartozó könyvekről. És mindehhez járul-
nak az inflációs évek gazdasági gondjai... 

De nemcsak erről van szó. 
„Az eredeti, magyar nyelvű irodalom mellé nem állhatok, mert annak, 

ami ma megjelenik, csak igen kis része tud érdekelni... Én ma is igazán 
Balázs Bélával és Lesznaival érzem szolidárisnak magamat, s Önhöz is az 
vitt, hogy részben ugyanazokat az érzéseket találtam kifejezve verseiben, 
amelyek nálam Lesznainál annyira fontosak... " 

— írja Szabó Lőrincnek.11 

Az elveszett éden iránti visszavágyása később teljes kiáb-
rándultsággá fokozódik. Évtized múltán erről így számol be: 

„És megtörtént még valami: az, amit egy híressé vált szólam )) írástudók 
árulásának (( nevezett. Nem volt bizalmam senkihez, nem éreztem senki-
ben az igaz hitet, komolyságot, áldozatkészséget, nem volt kihez csatlakoz-
nom, és akkor határoztam el, hogy nem fogok kiadni mai magyar írót, ha-

1 1 Szabó Lőrincnek, 1923. január 10. 
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nem ha kell is produkálnom könyveket, dokumentálom velük azt, hogy nem 
vállalok közösséget a mai magyar )) irodalommal ( ( . . . "1 2 

Panaszolja, hogy a maga íróitól sem várhat szolidaritást, 
Szabó Lőrinc is hűtlen lett hozzá. A Te meg a világ nyom-
tatását elvállalta ugyan, de kiadóként nem szignálta. Ezt 
megelőzve azonban, kettőjük munkája nyomán, megszüle-
tett Omár Khájján Rubáijátjának egy szép bibliofil kiadá-
sa Szabó Lőrinc fordításában, 1930-ban. Goethe halálának 
centenáriumára pedig, 1932-ben, megjelent Kner „klasszi-
cista" tipográfiai korszakának legszebb könyve, a három kö-
tetes Goethe, amelynek verseit Szabó Lőrinc fordította. 

A 20-as, 30-as évtizede tele van írói ajánlatokkal. Balázs 
József Attila verseket küld a bécsi emigrációból,13 Fülep 
Lajos írók hosszú sorát ajánlja figyelmébe, Petőfitől Németh 
Lászlóig. Ezeket Kner éppúgy elutasítja, mint Illyést, Kodo-
lányit, Pap Károlyt, Füst Milánt és másokat.14 

Tüntető közösség-nem-vállalását nem kell feladnia, ha 
irodalomtörténeti tanulmányok vagy a régi magyar iroda-
lom érdekességeinek kiadásával lép a nyilvánosság elé. Jó 
társra lel ebben Turóczi-Trostler Józsefben, aki Szabó Lő-
rinccel együtt tagja volt a Monumenta Literarum kitűnő 
fordítói gárdájának. Turóczi-Trostler fordítója a centenáris 
Goethe prózai szövegeinek, és ő írja a kötetek utószavát is. 
Tanulmányainak és irodalmi leleteinek öt szép kis kötete 
hagyja el 1933 és 1939 között Knerék sajtóját. 

Kner Imre egyre fokozódó kiábrándultságának ad han-
got Kőhalmi Bélának 1937-ben adott nyilatkozatában is, Az 
új könyvek könyvében. Mint írja, óvatossá vált nemcsak az 
emberek, a könyvek iránt is. Nagyon zavarja, hogy ideoló-
giai elfogultságok álláspontjáról bírálnak el ténykérdéseket. 
, A kor legnagyobb veszedelme az, amit ideológiának neve-
zünk" — írja. Ez tartja távol korának irodalmától. Nem is 

1 2 Fülep Lajosnak, 1934. február 18. 
1 3 Balázs Béla Kner Imrének h. п., é. п., vsz. Bécs. 1925. 
1 4 Fülep Lajosnak, 1934. február 18. 
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említi meg egyetlen irodalmi olvasmányát sem. Helyettük 
közgazdasági munkákról szól. 

A harmincas évek politikai és gazdasági megpróbáltatá-
sai érdeklődését a közgazdaság és a szociológia kérdései fe-
lé fordítják. Ezért is rokonszenvez a Szegedi Fiatalok Művé-
szeti Kollégiumával, az agrársettlement mozgalommal, no-
ha vitázik annak egyoldalú paraszti orientációjával. Elő-
adásokat vállal Szegeden, napvilágra segíti Ortutay Gyula 
és Buday György könyveit. A szolidaritás szálai kötik Szabó 
Zoltánhoz, Kovács Imréhez és más fiatalokhoz, de elvi fenn-
tartások választják el Veres Péter nézeteitől. Móricz Mik-
lósban, Zsigmond öccsében a magyar sorskérdéseket feltá-
ró statisztikust becsüli, s kiadja annak A magyar szegénység 
politikája című lírai ihletésű szociológiai tanulmányát. 

A hagyományfeltáró nagy korszakát követő két évtized-
ben tehát igencsak meggyérül kapcsolata a magyar iroda-
lommal. Amikor újra porondra lép, ismét a nemzeti hagyo-
mányokhoz fordul, de ekkor a művek kiválasztása egyértel-
műen utal a másodrendű állampolgárrá degradált tipográ-
fus saját aggodalmaira és egyéni sorsára. 

1940-ben kiadja Tótfalusi Kis Miklós Mentségéi. Mint a 
kolozsvári üldözöttet, őt is fenyegeti „a háládatlan haza", s a 
még annál is kegyetlenebb sors. „Mi nem coccejánusok va-
gyunk, hanem zsidók" — válaszol, amikor valaki kéretlenül 
Tótfalusihoz hasonlítja. 

A nemzetárulás feletti elkeseredésevezeti 1941-ben Köl-
csey Nemzeti hagyományok című tanulmányának Joó Tibor 
szerkesztette kiadásához. Vigaszt merít Kölcseyből, akivel 
több mint száz év előtt a nemzeti kultúráért érzett aggoda-
lom mondatja e szavakat: 

„Ahol ősi hagyomány vagy éppen nincsen, vagy igen keskeny határok-
ban áll, ott nemzeti poézis sem származhatik; az ott születendő énekes vagy 
saját (tisztulást és folyamat nem található) lángjában süllyed el, vagy kül-
földi poézis világánál fog fáklyát gyújtani; s hogy hangjai örökre idegenek 
lesznek hazájában... " 

HAI MAN GYÖRGY 


