
LUTTER TIBOR: 

SHAKESPEARE ES A MAGYAR ANGLISZTIKA 
NEHÄjNY KÉRDÉSE 

1. 

Irodalomtörténészeink, filológusaink nagy hálával 
tartoznak azért a tervszerű tudománypolitikáért, amely-
lyel a Tudományos Tanács munkájukat összefogja és an-
nak irányítását tervszerűen kiépített tudományos társa-
ságok keretében teszi lehetővé. Történeti jelentőségű tény 
az, hogy, ezúttal elsőízben, mind a nyugati, mind a keleti 
irodalmakkal és nyelvekkel foglalkozó tudósaink olyan 
tudományos társaságokba tömörülnek, amelyeknek széles-
távlatú és a kutatás minden i rányát egybefogó, társa-
dalmi perspektívát nyúj tó munkaterve van. így válik 
majd lehetővé, hogy a világirodalommal foglalkozó iro-
dalomtörténészeink is külön szakosztály keretében vitas-
sák meg tudományszakjuk napi kérdéseit és távolabbi 
perspektíváit. Ennek gyakorlati eredményei is immár 
kézzelfoghatók: az Irodalomtörténeti Társaság folyó-
irata külön helyet biztosít a külföldi irodalmak történe-
tének kérdéseivel foglalkozó dolgozatok, valamint külön 
rovatot dokumentáció számára. Óriási lépés ez a múlt-
tal szemíben, amikor erre szervezett lehetőség nem nyílt, 
s régi folyóirataink az ilyen publikációk megjelentetését 
pusztán esetlegességre bízták. 

Ennek volt következménye az, hogy például a nyu-
gati irodalomtörténeti kutatás egyik hatalmas ágában, az 
anglisztikában polgári értelemben is elmaradtunk. Meg 
kell vallanunk, hogy Magyarországon anglisztika volta-
képpen nem volt. Míg, a bécsi egyetem Angol Intézete 
például m á r a múlt század végén pusztán anyaggyűjtési 
vonatkozásban több területen úttörő munkát végzett, ad-
dig Magyarországon az anglisztika nagvobbára teljesen 
érdektelen kérdésekkel bíbelődött. Ha csak a nyugati tu-
dományos orientáció szempontjából polgári értelemben 
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nem kedvezőtlen időszakot, a két világháború közé eső, 
és főként az 1932 előtti időket vesszük, akkor is azt kell 
látnunk, hogy a magyarországi anglisták még azt sem kí-
sérelték meg, hogy kitűzzék tudományszakjuk sajátos 
magyarországi feladatait, sajátos lehetőségeit. Ennek 
katasztrofális következményeit lát juk a legkülönbözőbb 
területeken, elsősorban könyvtári vonalon: még nagy 
gyűjteményeink is meglehetős össze-visszaságban szerez-
ték be anglisztikai anyagukat, s a kutató időnként azzal 
a kínos meglepetéssel áll szemben, hogy elsőrendű auk-
torok alapvető munkái egyszerűen hiányoznak. 

Anglistáink természetesen azzal védekezhetnek, hogy 
a két világháború közötti időszak a polgári értelemben 
sem kedvezett az anglisztikának. Természetesen tudjuk, 
hogy ez a tudományszak, éppenúgy, mint minden más, 
milyen mértékben vált áldozatává a régi uralkodóosztály 
politikai szükségleteinek. Másrészt azonban az is kétség-
telen, hogy ezen a tudományszakon belül még az sem tör-
tént meg, ami polgári viszonyok között megtörténhetett 
volna. A magyarországi anglisztikát tehát anarchia, terv-
szerűtlenség, szemponttalanság és, igen csekély kivételtől 
eltekintve színvonalhiány jellemezte. Annál döntőbb je-
lentőségű az, hogy ma, mikor országunk a szocializmus 
építésének ú t jára lépett, lehetőség nyílik a haladás erői-
nek minden ponton való kibontakoztatására, progresz-
szív tudomány művelésére a magyarországi anglisztika 
vonalán is. Ahhoz, hogy ezen az úton megindulhassunk, 
feltétlenül szükség van a múlt hibáinak feltárására és 
módszereink gyökeres megváltoztatására. 

Anglistáink kutató munkájának tervszerűtlenségét 
még csak fokozta az, hogy a magyarországi- anglisztika 
egy ponton határozott ideológiával lépett fel: ez a ma-
gyar-angol kapcsolatok kutatásának területe volt. Ez az 
ideológia pontosan beleillett az elmúlt rendszer „történet-
szemléletébe". A debreceni egyetem akkori angol profesz-
szora 1986-ban az Angol Filológiai Tanulmányok első 
kötete vezető tanulmányában ezt a programmot a követ-
kezőképpen fogalmazta meg: „A két nemzet közötti tör-
téneti érintkezések felületét még most sem ismerjük még 
csak megközelítő pontossággal seml, még kevésbbé tu-
dunk az angol gondolat vándorútjáról, mely pedig — a 
századok folyamán — eljutott hozzánk is, mint annak 
földrajzi vonatkozásban kelet felé legutolsó felfogó állo-
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másához."1 Ebből az egy mondatból világosan vezethet-
jük le a „nyugati védőbástya", a „kultúrfölény" eszméjét 
és a régi magyar uralkodóosztály egyéb „ideológiai" 
zagyvaságát. Nem szükséges bővebben tárgyalnunk e 
célkitűzés veszélyes és káros voltát, mégis, csupán annak 
illusztrálására, hogy ezt az ideológiát a tények kiáltó 
meghamisításával büntetlenül lehetett űzni„ két adatra 
emlékeztetünk a r ra vonatkozóan, hogy mennyiben volt 
hazánk az angol gondolat utolsó felfogó állomása kelet 
felé: a XVI. sz. hetvenes éveiben Erzsébet angol királynő 
udvara követei ú t j án szoros összeköttetésben állott Moszk-
vával, a XVII. sz. második felében pedig több orosz tánc-
együttes annyira népszerű volt Londonban, hogy igen 
erős befolyással volt az angol opera fejlődésére. Ezek 
persze minden iskoláskönyvben fellelhető adatok, ame-
lyek anglistáink előtt sem lehettek titkok. 

Természetes, hogy ebbe az ideológiába ágyazva, az 
angol-magyar kapcsolatok kutatásának teljes érdektelen-
ségbe és terméketlenségbe kellett fúlnia. Elrettentő 
példaként idézünk néhány esetet: az egyik kutató angol 
regényekben szereplő magyar alakok kiemelését tűzte ki 
céljául, s megteremtette ebhez az általánosítást: hogyan 
vélekedtek Magyarországról Angliában az elmúlt 50 esz-
tendőben. Természetesen olyan regények is vizsgálat tár-
gyai, mint a két világháború közötti magyar „úri" osz-
tály körében oly nagy port felvert Édes Paprika. Ugyan-
így magvar vonatkozások vadászata folyt az angol iroda-
lomtörténet más korszakaiban is. Egy másik kutató el-
veszett, valószínűleg magyartárgyú angol drámák való-
színű magyar utalásaival foglalkozott. Az Ançjol Filoló-
giai Tanulmányok 1937-es évfolyamának 12 fő tanulmá-
nya közül 9 tanulmány angol-magyar kapcsolatokkal fog-
lalkozik. Ugyanennek a sorozatnak harmadik és negye-
dik kötete nem is közöl más tanulmányt. 

Azt mondhatná valaki, hogy a két világháború közti 
anglisztikát nem csupán az Angol Filológiai Tanulmá-
nyok jelentették, hiszen ott vannak a budapesti és debre-
ceni egyetemek angol intézeteinek disszertációi, valamint 
más egyetemeken szórványosan megjelent angoltárgyú 
értekezések. Sajnos, azonban ezekből is hiányzik a terv-

1 Fes t Sándor : A m a g y a r anglisztika egy speciális f e l ada t á ró l . Ansol 
Filológiai T a n u l m á n y o k , I . kö t . 3. I. 
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szerűség, a koncepció, még polgári értelemben is. A deb-
receni tanszék főiránya a fent már említett angol-magyar 
kapcsolatok kérdése volt, Budapesten a változatos tárgy-
választás teljes mértékben a disszertánsok egyéni ízlésé-
től függött. Ezért csekély, tiszteletreméltó kivételtől el-
tekintve e disszertációk gondosan elkerülték a fő kérdé-
seket, s ilyenformán egy szer smindenkorra az érdektelen-
ség homályába vesztek. Ügy látszik, itt még egy csodála-
tos filológiai szakmai előítélettel is kellett küzdeni, azzal, 
ugyanis, hogy, mivel doktori értekezés témája csak fel-
derítetlen tudományos kérdés lehet, a valóban nagy iro-
dalmi kérdések nem lehetnek disszertáció-téma. Az 1940-ig 
nyomtatásban is megjelent 20 budapesti disszertáció kö-
zül alig akad tehát olyan, -mely igényt tar thatna arra, 
hogy bárki valaha is haszonnal forgathassa. Nyilvánvaló, 
hogy ez elsősorban nem a szerzők hibája, hanem az irá-
nyítás hiányából következik; nem volt kéz, amely ki-
jelölte volna a magyarországi anglisták tudományos 
munkájának fő területeit. 

Természetes, hogy ez az elmélet és gyakorlat teljes 
kettészakadását, sőt egymás ellen való fordulását ered-
ményezte. A filológusok munkájáról az eleven irodalom 
egyszerűen nem vett tudomást, és viszont. Angol-magyar 
kapcsolatokról értekeztek a szerzők filológiai kiadvá-
nyaikban és közben teljesen érintetlenül maradtak a köz-
vetlen irodalmi kapcsolatok, hatások kérdései, angol 
klasszikusok és magyar olvasóközönség problematikája, 
stb. Ebben a vonatkozásban a két világháború anglisztikai 
kutatása, az, ami hivatalos kiadványokban is a tudomá-
nyosság igényével lépett fel, ijesztő elszegényedést jelent 
még az előző korszak, a század két első évtizedéhez ké-
pest is. A Magyar Shakespeare Tár évfolyamai pl. sok-
kalta elevenebbek, időszerűbbek és gyakran filológiai 
értelemben is sokkal dokumentáltabb anyagot gyűjtöttek, 
s bár e vállalkozás nem lépett fel az „anglisztika" általá-
nos igényével és centrális kérdése a Shakespeare-kérdés 
volt, mégis többet, általánosabbat nyújtott. Gyakorlat és 
elmélet a Shakespeare Tár közleményeiben bizonyos mér-
tékig találkozott, s nem egy olyan közleményt adott, 
amely például színjátszásunknak szolgálhatott támpon-
tul. A két világháború között a hivatalos „filológia" és 
az eleven irodalom között úgyszólván minden tényleges 
kapcsolat megszakadt. Irodalmi folyóirataink, íróink, ha 

80 



angol kérdéshez nyúltak, egészen más problematikát lát-
tak maguk előtt, mint a „hivatalos" anglisztika. Nem egy-
szer vetődött fel anglisták körében az a kérdés, mi is 
lehet a magyarországi anglista feladata, ha tudományos 
igénnyel viszonyul tudományszakjához. Erre a kérdésre 
a két világháború között csak negatív válaszok érkeztek: 
kutatni a pozitivista adatgyűjtő értelemben valóban 
csak angol-magyar kapcsolataink vonalán látszott cél-
szerűnek; hiszen az anglisztika negatív koncepciójában 
egy Magyarországon publikált adat az egész anglisztika 
szempontjából elveszettnek volt tekinthető és kevés is 
volt a. valószínűsége annak, hogy anglistáink bármelyiké-
nek ilyen kutatás lehetőségei megnyíljanak. Voltaképpen 
ez a meggondolás tar tot ta vissza anglistáinkat a nagy 
kérdések érintésétől is; mondhatunk-e valami lényegeset 
pl. Shakespeare-ről itt Magyarországon? — így vetődött 
fel a kérdés a tudományos szándékú magyar kutató előtt. 

Ezekből a negatívumokból adódott a jószándékú ma-
gyar anglista tudósjelölt számára az ú t : angliai ösztön-
díj, egy teljesen érdektelen irodalomtörténeti kérdés 
könyvtári kibogozása néhány Angliában töltött hónap 
alatt, s az „eredmények" magyar nyelven való közlése 
kisebb, angolnyelvű papírra-vetése nagyobb igények ese-
tén. Ebből a munkából sovány aratás kínálkozott: az 
angolnyelvű publikációk „illetékes" körökbe való jutása 
csekély sikerrel kecsegtetett, a nlagyarnyelvűek az ele-
ven irodalom és a „filológia" közötti roppant idegenség 
következtében eleve halálra voltak ítélve. Sajnos, ezt az 
állapotot közvetlenül a felszabadulás után sem sikerült 
nyomban felszámolni: a régi eszmény még mindig kísér-
tett s mihelyt elült a fegyverek zaja, megindultak az első 
kísérletek az Angol Filológiai Tanulmányok felelevení-
tése érdekében. A terv, szerencsére, nem vált valóra, de 
maga a tervezgetés alkalmas volt arra, hogy elkendőzze 
azokat az ú j létfeltételeket, amelyek közé a tudomány a 
felszabadulás után került, s megint e régi vágányokra 
tereljen minden érdeklődést. Ebben feltétlenül szerepe 
van az angol kultúra hivatalos képviseletének, a British 
Councilnak is. A felszabadulás után a British Council 
maga köré gyűjtötte a magyarországi anglistákat, ösz-
töndíjakat is biztosított számukra, általában a magyar-
angol művelődési kapcsolatok pártatlan ápolásának igé-
nyével lépett fel, angol tudósok magyarországi utazását 
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készítette elő, stb. Sajnos, ez a tevékenység lényegében 
korántsem volt olyan „objektív", mint amilyennek hir-
dették, s alkalmas volt arra, hogy egy rózsaszínű angol 
kultúrsznobizmust propagáljon, aminek a tudományos 
anglisztika igényéhez semmiféle köze nincs. Könyvtáraink 
felfrissítését vártuk a British Couneiltól, a helyett há-
rom repülőgépnyi sekélyes irodalmat kaptunk, amely 
még arra sem volt jó, hogy az angol klasszikus auktorok 
tekintetében könyvtárunkban mutatkozó legfájóbb űröket 
betöltse. Az inspirációnak tehát egészen máshonnan kell 
jönnie, ha a Magyarországon űzött angol irodalomtudo-
mány terén csakugyan a tudomány igényével lépünk fel. 
Láttuk, hogy csupán a két világháború között űzött „ang-
lisztika" milyen csődbe jutot t ; láttuk, mit jelent a „leghite-
lesebb" helyről érkező támogatás. Ebből nyilvánvaló, hogy 
a szocializmus építésének korszakában mutatkozó felada-
tok ezzel az apparátussal meg nem oldhatók. Nézzük meg* 
most már, ú j feltételek között, milyen ú j eszközökkel mű-
velhetjük tudományszakunkat, ha a tudományosság igé-
nyéről lemondani nem akarunk. 

2. 
A magyarországi anglisztikát tehát, különösen a két 

világháború között, negatívumok jellemezték, amelyek 
közül a két legnagyobb hiányosság a nagv kérdések el-
kerülése. elmélet és gyakorlat teljes szétválása, sőt ellen-
tétbe való kerülése volt. Legelsősorban fel kell hagynunk 
azzal a helytelen koncepcióval, hogy a filológust az élő 
irodalomtól valami élesen elválasztja, és éppen ez a 
valami teszi a munkáját tudománnyá. Az irodalom-
tudománynak is aktuális, gyakorlati problémái vannak; 
magyar anglisták esetében ez kettős problematika: egy-
részt újjáértékelés, másrészt az angol irodalom valóban 
nagy monumentumainak megkedveltetése, a tömegek szá-
mára is hozzáférhetővé tétele. Ebben a tekintetben a pol-
gári angol filológia vajmi kevés ihletet nyújt. Az iroda-
lom marxista újjáértékelésére történnek ugyan szórvá-
nyos kísérletek, ezek azonban egyelőre inkább általános 
kérdésekkel foglalkoznak, s nagyon ritkán mélyednek el 
egy-egy konkrét kérdés beható tanulmányozásába. Haladó 
irodalomtörténészek Angliában éppen azért a szovjet 
kutatáshoz fordulnak ihletért s az a különös, de igen ért-
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hető helyzet áll elő, hogy angol eredeti marxista igényű 
irodalomtudományi munka ma kevesebb van az angol 
könyvpiacon, mint oroszból angolra fordított angol iro-
dalmi tárgyú értekezés. Elég itt két, Angliában igen nagy 
feltűnést keltett, munkára gondolnunk, Stanislavski 
( Khello-bevezetésére és Mikhail Morozov tanulmányára. 
Othellót Pasternak fordította oroszra, ehhez készült Sta-
nislavski bevezetése és rendező-tanulmánya. Morozov 
„Shakespeare a szovjet színpadon" c. értekezését lefordí-
tották angolra, s 1947-ben Dover Wilson bevezetésével 
adták ki. A munka még konzervatív angol körökben is 
feltűnő sikert aratott,2 Világos, hogy Magyarország ang-
listái, ha csakis az angol kutatás kitaposta nyomokon ha-
ladnak, s mint illetékes helyről, onnan várják az inspirá-
ciót, kevéssé fogják előbbrevinni a tudományt. Utat szá-
mukra elsősorban a Szovjetűnió kutatásainak iránya 
mutat, s az újjáértékelés munkáját egy-egy kérdésben 
magunknak kell elvégeznünk. Ez természetesen csakis 
elmélet és gyakorlat összekapcsolásával lehetséges: kap-
csolat az élő irodalommal, annak társadalmi feltételeivel, 
igényeivel. 

Ebben tervszerűségre van szükség s ehhez az első 
lépés a súlypontok kijelölése. Itt csupán néhány ilyen 
súlypontot említünk: a középangol kor ballada-költészete, 
Chaucer és a reneszánsz írói, az Erzsébet-kori dráma, 
Milton, Swift, Dickens például olyan hatalmas kérdések, 
amelyekkel két szempontból is termékenyen foglalkoz-
hatnánk: megkezdhetnénk a kérdések helyes, marxista 
szempontú megközelítését, és igen sokat ebből az iroda-
lomból élővé tehetnénk azáltal, hogy jól megmagyarázott 
fordításokkal hoznánk közelebb a magyar olvasóhoz. 
A Chaucer-kérdés ebből a szempontból különösen érde-
kes: mind a mai napig egyetlen Chaucer-fordításunk 
nincs, holott sokkal jelentéktelenebb költők műfordításai 
megjelenhettek. Ennek oka minden bizonnyal nem a 
Chaucerben rejlő nyelvi nehézség, hanem az, hogy az el-
múlt évtizedek hivatalosan is dominált katolikus egyházi 
túlsúlyának légkörében egyszerűen lehetetlen volt olyan 
szerzőt terjeszteni, akinek legfőbb műveiben a középkori 
egyház visszásságai lepleződnek le. 

s Mikhai l M.: Morozov, Shakespea re on the Soviet Stage, T r a n s l a t e d 
by David Magarshack . In t roduc t ion by J. Dover Wi lson . London. 1947. 
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Egy másik fontos feladat a mai angol irodalomtörté-
netírás és kritika reakciós tendenciáinak leleplezése, tudo-
mányos vizsgálata. Ebben különösen fontos annak kimu-
tatása, hogy az angol irodalomtörténészek által annyit 
megtagadott, sőt gúnyolt szellemtörténet akarva-akarat-
lan hogyan hódít tért angol és amerikai irodalomtörténé-
szek körében, és hogyan fonódik össze az irodalomtörté-
neti és kritikai harmadik utas ideológiával. 

Látjuk, van teendő bőven anglistáink számára, s 
most, hogy a munkának megteremtődtek szervezett elő-
feltételei, legfőbb feladatunk, liogv jól kiválasztott súly-
pontokon fogjunk dologhoz. 

3. 
Munkánk egyik elöntő súlypontja természetesen to-

vábbra is a Shakespeare-kérdés. Kétségtelen, hogy 
a Shakespeare-kultusznak Magyarországon komoly tra-
díciói vannak, ugyanakkor azonban ez az a kérdés, ahol 
irodalomtörténet és írói gyakorlat a legjobban szétváltak. 
Irodalomtörténészeink fő kérdései a szerzőség, szöveg, és 
a pozitivista filológia megannyi apró részletkérdése volt, 
amitől élesen elhatárolódott a gyakorlat kérdése: Shake-
speare játszásának, eleven megértésének napi problema-
tikája, amivel elsősorban műfordítók, dramaturgok, ren-
dezők és színészek foglalkoztak. Fájdalom, ez a helyzet 
a mai napig sem változott, elmélet és gyakorlat ma még 
külön pályakon fut, s ha a színigazgató azzal a problé-
mával áll szemben, hogy miként hozza színre például az 
Othellót, erre nem talál választ az irodalomtörténésznél 
s ha az irodalomtörténészt megkérdik, mi a véleménye 
egy Shakespeare-előadásról, a választ a dramaturg, a 
színikritikus illetékességére hárítja át. Elmélet és gya-
korlat egybehangolása ebben a vonatkozásban anglis-
táink elsőrangú, tudományos feladata. 

Helytelen volna azonban azt hinni, hogy ez a feladat 
merő esztetizálást jelent és ezáltal az irodalomtörténész 
felmentést kap a pozitív részletmunkák alól. Ennek hom-
lokegyenest az ellenkezője az igaz. A Shakespeare-kérdés-
ben például mindaddig marad bizonytalanság, amíg mesz-
szemenő részletességgel és a burzsoá ideológia minden 
téveszméjétől megtisztítottan nem világosaodnak meg azok 
a konkrét történeti összefüggések, amelyekben a Shake-
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speare-drámák létrejöttek. I t t különösen паду feladatok 
várnak amglistáinkra, aminek fontos része az is, hogy 
hozzáférjenek a Szovjetúnióban eddig elért eredmények-
hez. Ehhez közvetlenül kapcsolódik a Shakespeare-kér-
désben felgyülemlett polgári előítéletek végleges leküz-
dése. Csak néhányat említünk ezek k'öziil: Hamlet a ma-
gát elhatározni képtelen ember tragédiája, Othellóban a 
faj i alacsonyabbrendűség a konfliktus alapja, A velencei 
kalmár problematikája a fa j i kérdés, Shakespeare azért 
nagy, mert az irodalmi értelemben vett elvont, eszményi 
szépet egybe tudta kapcsolni a tömeg sekélyes ízlésének 
kielégítésével, Shakespeare nem realista, hanem romanti-
kus, „örök" emberi helyzeteket mutat drámáiban, stb., 
stb. 

Az elméleti kérdésfeltevés egyúttal gyakorlat is: ha 
sikerül Shakespeare-ről lefújnunk évszázadok irodalom-
történeti és kritikai téveszméinek porát, a tiszta inter-
pretáció egyben út a tiszta gyakorlat, a helyes színpadi 
gyakorlat felé. Ismeretes, hogy európai néző számára az 
angol Shakespeare-előadások csak nagyon kevéssé élvez-
hetők, aminek okát abban szokták látni, hogy az angol 
színpadi Shakespeare-kultusznak vannak bizonyos „klasz-
szikus" hagyományai, amelyektől eltérni nem lehet, füg-
getlenül attól, hogy ezek helyesek-e, vagy sem. Világos, 
hogy az elméleti tévedések felszámolása ezt a „klasszikus 
kérget" a gyakorlatról is lehántja és a Shakespea re-drá-
mát ismét azzá teszi, ami volt! tömegek kincsévé. 

Honnan merítsenek anglistáink ehhez anyagot, inspi-
rációt"? Nézzük, mi történik a Shakespeare-kérdésben 
Angliában és Amerikában. Lássunk néhány példát az 
angol és amerikai filológusok Shakespeare-problematiká-
jából. Látszólag helyes és történeti alapon haladnak azok 
a vizsgálatok, melyek pl. Shakespeare drámáiban a kor 
közkeletű természettudományi nézeteit vizsgálják. Ilyen 
kérdés például a jellemnek és a testnedvektől megszabott 
fizikai alkatnak összefüggése. Hogy mivé lesz ez a kér-
dés olyan kutató kezében, aki a jelenséget elszigetelten 
és nem összefüggéseiben vizsgálja, kitűnik Draper tanul-
mányából, aki a nedvek szerepét vizsgálja Shakespeare 
jellemeiben. Ez egyrészt Shakespeare jellemének alkat-
szerinti tipizálását eredményezi, — például a Bassanió-
val történtekre szangvinikus alkata ad magyarázatot — 
másrészt elképesztően hamis módon értelmez egy-egy 
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shakespearei helyzetet. Példaként felhozhatjuk azt, amit 
Draper a. Romeo és Júliával kapcsolatban mond: A flegma 
— valgyis bizonyos nedvek hatása — télen, és az éjszakai 
órákban volt a legerősebb; ezért tudja Capulet a külön-
ben heves vérmérsékletű Tybaltot megnyugtatni, bár ez 
roppantul haragszik Rómeónak a bálon történt megjele-
nése miatt. Váj jon mi is történt volna, ha e késő órában 
nem hat a flegmat2» 

Még általánosabb igénnyel lép fel Leo Kirhschbaum, 
aki a „jót" és „rosszat" vizsgálja Shakespeare-nél és arra 
a megállapításra jut, Shakespeare morális szándékkal jó 
és rossz kategóriái szerint akarja hőseit bemutatni.3 Ha-
sonló Taylor gondolatmenete, aki szerint Shakespeare-
nél ösztönösen „jó" és ösztönösen „rossz" kategóriába 
sorolhatók az emberek.4 Palmer Shakespeare „politikai" 
jelleméről ír. I t t már a koncepcióban eleve az van, hogy 
Shakespeare drámáiban külön kategória a „közéleti" hős.5  

Holbrook« a férjeket vizsgálja meg Shakespeare drámái-
ban, Stirling7 pedig Shakespeare tömegjeleneteinek vizs-
gálatától Shakespeare tömegellenességére következtet. 
Kernodle8 szerkezeti kérdésekkel foglalkozik és megálla-
pít ja, hogv a Lear király szimfonikus szerkezetű: a da-
rabnak kettős szerkezete van, mert a megfelelés és a pár-
huzam művészi elvén épül. Ugyancsak a Lear királlyal 
foglalkozik Stewart9 és megállapítja, hogy, figyelembe-
véve a konfliktus roppant feszültségét, a Gloster meg-
vakításának jelenete minden borzalmassága ellenére, iga-
zolható. Az előbb már említett Draper10 szövegkritikai 

2a The H u m o r s in Shakespea re ' s Characters , Jo l in W . Draper , USA, 
1945. 

3 Shakespea re ' s "Good" a n d "Bad" , Leo Ki r schbaum, Beview of 
Engl i sh Studies, Apr i l 1945. 

4 George C. Taylor , S h a k e s p e a r e ' s Use of t h e Idea of t he Beas t 
in Man, Studies in Philology, Ju ly , 1945. 

6 John P a l m e r , Political C h a r e c t e r s of Shakespea re , London , 1945. 
6 Sibyl C. Holbrook, / H u s b a n d s in Shakespea re , S h a k e s p e a r e 

Association Bullet in , October, 1945. 
7 B. St i r l ing, Shakespeare ' s Mob Scenes: A Be- In te rpre ta t ion , 

Hunt ig ton L i b r a r y Querterly, May , 1945. 
8 G. F . K e r n o d l e The S y m p h o n i c Form of King Lear , G. F . Reyno lds 

presaintat ion v o l u m e . 
9 C. I. M. Stewar t , The Bl ind ing of Gloster , Review of Eng l i sh 

S tudies 1945. Oct . 
10 J. W . D i a p e r , The T e m p o of Shylock's Speech, J o u r n a l of 

Engl ish and G e r m a n i c Phi lology, 1945, July. 
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vizsgálatok során Shylock beszédének ütemét vizsgálja 
meg, és arra a megállapításra jut, hogy feltétlenül lassú, 
akadozó beszédűnek kellett lennie, s ezt a beszédmodort 
Shakespeare alkalmasint egy színész, Thomas Pope 
beszédmodorához szabta. 

A kérdés-feltevésnek itt vázolt módját hosszú oldala-
kon át folytathatnók,11 s ez alól a ma ismert nagy Shake-
speare-szaktekintélyek sem kivételek Angliában.12 A leg-
főbb támpontot, valóban értékes és használható anyagot 
még a szövegkritikai megjegyzések nyújtanak. Ebből a 
szempontból igen nagyjelentőségű az, az amerikai vállal-
kozás, amely az összes ismert íShakespeare-szöveg facsi-
mile kiadását készíti elő. 

Mit nyújt ezzel szemben a Szovjetunió? Színházak 
százaiban, a Szovjetúnió legkülönbözőbb nemzetiségeinek 
nyelvén Shakespeare darabjai állandó műsorszám. Míg 
Shakespeare hazájában, Angliában szinte az ujjunkon 
csinálhatjuk meg egy-egy esztendő Shakespear^-előadá-
sainak statisztikáját, addig a Szovjetunióban Shakespeare 
•eleven probléma, gyakorlati kérdés: mit és hogyan ját-
szani Shakespeare-től? Roppant tanulságos ebből a szem-
pontból a már említett Morozov-tanulmány. A Szovjet-
únióban a legnépszerűbb Shakespeare-drámák egyike az 
Othello, amelyet 1947-ben 16 nyelven játszottak. Az 
Othello mellett igen népszerű még a Romeo és Júlia, 
Iíamlei, Lear király, Vízkereszt, A windsori víg nők, A 
makrancos hölgy, Sok hűhó semmiért. A Hamletet a leg-
nagyobb teljesítményt ígérő drámának tekintik, amely-
nek színrehozása rendező és színészek számára különös 
lelkiismereti kérdés. Az angol kritikusokat ebben a tanul-
mányban az a fejezet ragadta meg leginkább, amely arról 

11 Az előzők so rán h iva tkozot t anyag 1946. évi angliai gyű j t é sem-
ből va ló , s c supán a ké rdés á l ta lános i l lusz t rá lására szolgál; további , 
m á r c íme iben is sokat m o n d ó példáik az ango l - amer ika i Shakespea re -
p r o b l e m a t i k á r a : J o h n P a l m e r Comic Charac te r s of Shakespeare ; T . W . 
Baldwin , Shakespeare ' s Five-Act St ructure ; S inshe imer , Shyllock, T h e 
Study of the Jew in Myth a n d Li te ra ture . A te l jesség kedvéér t meg 
kell eml í t enünk , hogy t iszteletreméltó kivételek is akadnak , i l yenek 
pl. a k ü l ö n b e n te l jesen pozit ivista The Review of English S tud ies -ban 
E. C. Pettet t a n u l m á n y a , Timon of Athens: T h e Dis rupt ion of F e u d a l 
Mora l i ty , amely őszinte kísérlet az Athéni T i m o n tá r sada lmi , t ö r t éne t i 
összefüggése iben való m e g r a g a d á s á r a . 

12 Kü lönösen je l l emzők e r re Wilson Knight t a n u l m á n y a i pl . T h e 
C r o w n of L i fe : Essays in t he In te rpre ta t ion of Shakespeare ' s F i n a l Plays. 
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a szoros, gyakorlati kapcsolatról számol be, amely az el-
múlt évtizedben a Szovjetúnióban a tudósok és a színpad 
között kialakult. A Shakespeare-kutatás gyakorlati kér-
déseit igen gyakran a színházi gyakorlat oldja meg. 
A színpaci hivatalosan is megkapja a tudomány támoga-
tását könyvek, forrásmunkák formájában, s a Morozov-
tanulmányhoz bevezetőt készítő, különben konzervatív 
Dover Wilson meg i's jegyzi, hogy ezt a .helyzetet Angliá-
ban mind a tudós, mind. a színész alaposan megirigyel-
heti. 

Nyilvánvaló, hogy anglistáink számára ebben a kér-
désben világos az út: ú j ra megtalálni, időszerűvé és köz-
kinccsé tenni az igazi Shakespeare-t, műről-műre haladva, 
s ugyanakkor megragadva a kérdés történeti lényegét. 

Nem panaszkodhatunk ennek anyagi feltételeit ille-
tően: irodalmunk a rendelkezésre álló teljes magyar-
nyelvű Shakespeare-kiadások tekintetében, más nemze-
tek irodalmával összehasonlítva, igen előkelő helyen áll, 
s a fordítások kvalitásában talán éppen a legelső, hiszen 
nemzeti irodalmunk éledésével párhuzamosan éppen leg-
nagyobb költőink vállalkoztak Shakespeare remekeinek 
fordítására. H a ezt tekintjük a kérdés gyakorlati, mint-
egy anyagi előfeltételének, akkor meg kell állapítanunk, 
hogy az elmélet terén a helyzet korántsem ilyen biztató. 
A felszabadulás óta megjelent néhány Shakespeare-rel 
foglalkozó munka, és megvalósult egy igen komoly, jelen-
tős vállalkozás, Shakespeare összes színműveinek fordí-
tása. Nézzük, mit hozott mindez elméleti téren? Kárpá t i 
Aurél tanulmánygyűjteménye Örök Shakespeare címen 
jelent meg a felszabadulás után.33 E tanulmányok érde-
kesek lehettek a maguk idején, minthogy azonban prob-
lematikájuk egy lépéssel sem megy tovább a polgári kri-
tika kérdés-feltevésén, csak fokozzák az elméleti zavart. 
Az egyik tanulmányban Shakespeare „isteni ripacs", 
másutt arról olvasunk, hogy Shakespeare népi közönsé-
gének írva „disznók elé szórja gyöngyeit", igaz, „a röfögő 
kon da," értékeli e gyöngyöket, s ez Kárpát i számára a 
közönséget majdnem olyan „érdekessé" és „rejtelmessé" 
teszi, mint amilyen maga Shakespeare. A kötet kiemel-
kedő tanulmányaként emlegetik a Hamletről 1925-ben írt 
esszét, aminek valóban figyelemreméltó vonása, hogy 

13 Kárpá i i Auré l : Örök Shakespea re , Budapes t , é. n . 
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hangsúlyozza a Hamlet társadalmi vonatkozásait, viszont 
a tragikum magvát abban látja, hogy Hamletre „erkölcsi 
lényétől idegen" feladat teljesítése kárul. Ezen a vona-
lon haladva természetesen a Hamlet-kérdés egy végtele-
nül bonyolult egyéni lélektani problémává válik, amiben 
érdemes tisztán lélektani alapon boncolgatni azt, hogy 
Hamlet a színészjelenetet valóban az igazság, felderíté-
sére, vagv öncsalásból, kéthónapos mulasztása miatti 
lelkiismeretfurdalása elhallgattatására szánta-e. Еду má-
sik Hamlet-esszében meg azt olvassuk, hogy Hamlet a 
modern intellektus típusa. 

Ezen a nyomon aligha jutunk messzire. 
Sok ötletet adó, de túlságosan vázlatos cikksorozat 

az. amelyben Móricz Zsigmond .Vetette papírra egy 
Shakespeare-cikluson szerzett benyomásait.14 Gyűjtemé-
nyes kiadásukat előszóval ellátva, Németh László ren-
dezte sajtó alá a felszabadulás után. A kis cikksorozat-
ban 9 témáról: a Vízkeresztről, Hamletről, A velencei 
kalmárról, Lear királyról, Macbethről, I I I . Richárdról, 
Romeo és Júliáról, Julius Caesarról és A viharról esik 
szó. örök veszteség, hogy az itt elszórt gondolatokat 
Móricznak nem volt alkalma elmélyíteni, részletesen ki-
dolgozni. Móricz nem mesterségbeli gőggel közelíti meg 
a kérdést, hanem mint közönség — a közönség jóhiszemű, 
az urailkodóosztá'ly előítéleteitől sok tekintetben idegen, 
becsületes fele. Shakespeare hatását maga-magán és a 
cikluson vele együtt résztvevő kisleányán keresztül méri 
le. A nélkül, hogy akár irodalomtörténeti, akár történeti 
vonatkozásban különösebben tájékozódnék, az első im-
pressziók hevületében veti élményeit papírra. Tudjuk, 
minő veszélyeket rejt ez a naturalista közelítési mód, 
viszont az is nyomban kiderül, hogy az adott viszonyok 
között lényegesen többet ér, mint hamis ideológiákba 
csontosodott tudós erudíció. Igv Móricz rátapint a lénye-
ges kérdésekre; a. Vízikeresztről szólva megérzi ennek a 
darabnak egyik alapvető problémáját, azt, hogy Shake-
speare egy hagyományos, elcsépelt, esemény-vázában 
semmitmondó témát hogyan tud űgv kezelni, hogv abban 
benne legyenek kora jellemző tendenciái: „Ha a cseleke-
det mögött nincs is élet, — mondja Móricz — de a szó 

14 Móricz Zs igmond: Shakespea re . Budapest , F e h é r Holló k iadó , 
é . n . Előszó Németh Lászlótól . 
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mögött valóságos nyelv s valóságos tüdő ós gyomor ós 
lábak és gerinc és meleg vér van." Érzi a konzervatív 
költö és nagy realista problematikáját Shakespeare-ben, 
amikor Hamletről ezt mondja: „A mai társadalmi rend-
nek tökéletes képe." 

Shakespeare-nél a színjáték célja, hogy „tükröt tart-
son mintegy a természetnek.. ." 

Sophoklésnek is ez volt? 
Nekem úgy tűnik fel, hogy ez a shakespearei elv 

azért uralkodott a művészetben, mert uralkodott az élet-
ben az a társadalmi rend, amelyben a shakespearei pro-
blémák élnek. A társadalmi rend többet nein engedett 
meg a művésznek, tehát a zseni megkerülte a hatalom 
éberségét. Nem támadott: tükröt tartott." 

Ugyanebben az elemzésben Móricz még továbbmegy, 
és a következőket mondja: „Shakespeare erős, egyetemes 
hatásának egyik titka az, hogy teljes világképet ad. Az 
én érzésemben éppen ez a hiba, hogv ez a világ ennyire 
lezárt, teljes, abszolút: ellenben a néző úgy érzi az első 
szónál, hogy útrakelt s megérkezett egy világba, amely-
ről eddig semmit sem tudott, de amely most teljesen ki-
tárul s feltárul előtte. Jobban, mintha ő maga ott élne." 
Természetesen itt Móricz nem olyan absztrakcióra gondol,' 
mint a hégeli dráma-elméletet shakespearei vonatkozá-
sokban továbbfejleszteni akaró Bradley, aki Shakespeare 
világát egy egészen külön, elvont „shakespeare-i tragikus 
világként" fogta fel, hanem világosan Shakespeare va-
lódi világára, vagyis Shakespeare kora társadalmára 
gondol. Móricz megcsodálja a shakespeare-i tragédiát, 
de nem esik abba a hibába, hogy azt egy önmagában való 
tökéletességnek lássa, hainem a dolgot a fejlődés egy 
láncszemeként fogja fel: „De azért a Hamlettel nem feje-
ződött be az irodalom s drámaköltészet, a Hamlet csak 
egy fokozat, amelyen át el kell jutni valahová," 

Még egy jelentős szempontja van Móricznak, amelyet 
A viharral kapcsolatban mond el: Shakespeare-t a leg-
nagyobb optimistának mondja a világ minden írója közt. 
Nagy hibába esnénk, ha ezt Shakespeare-re nézve egy-
értelműen igaznak és Móricz szempontjából szószerint 
készpénznek vennénk. Itt nem arról van szó, hogy a 
Hamlet, A Lear király, az Othello, a Macbeth, a Julius 
Caesar, Az athéni Timon szerzője betű szerint optimista 
lett volna e drámák számára végső értelmet illetően, ha-
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nem inkább az író legbensőbb problematikája a kérdés, 
az tudniillik, bogy a XX. század becsületesen igazságot ke-
reső írója hogyan viszonyulhat a renaissance legnagyobb 
költő-géniuszához: sorsuk kölönbözőségében sok az azo-
nos elem, s ez az, amit Móricz Shakespeare tragédiájá-
nak lát, ez az, amit megfogalmazni próbál: „Az ő mes-
tersége mellett a Gonosznak nevezett Végtelen csak láb-
rúgást és hascsikarást és fizikai szenvedést és tudatlan-
ságot és erkölcsi nyomort szenvedhet: mert a Költő élet-
igenlése nem a Természet törvénye, hanem a Társadalomé. 

És ez Shakespeare tragédiája!" 
Itt nyilván arról a problematikáról van szó, amit 

Móricz világosan nem, de szimbólumokban feltétlenül 
megfogalmazott: az igazság teljességére törő becsületes 
író és az ellenséges osztálytársadalmi környezet súlyos 
konfliktusa, ami Shakespeare-nél tudatos konzervativiz-
must, Móricznál a leányfalusi tuszkulánumba való mene-
külést eredményezett. 

Hogy Móricz Shakespeare-ben az igazi problémákat 
látta, világos abból, amit Az Athéni Timonról mond: 
„Ezt a darabot nem merik játszani, ezt nem fogja ez a 
közönség tapsolni." — Németh László bevezetése Móricz 
•cikkeihez, nem sokat ad a kérdéshez, s ennek fő oka tár-
gyi természetű: nem tudja eldönteni, hogy Móricz 
Shakespeare-hoz való viszonyáról, vagy a maga Shake-
speare-problémájáról szóljon-e, s így tiszta képet a beve-
zetőből csak úgy nyerhetnénk, ha e két szempontot filo-
lógiai alapossággal, sorról-sorra szételemeznők. A beve-
zető második fejezete egy vázlatos Shakespeare-képet ad, 
s ennek sajátos magyar hibája megint a „vázlatba" ful-
ladt kezdemények abortiv jellege. Csekélyke szigorú 
szándék rögtön kielemezhetné, hogy a ragyogó írói tech-
nika mögött a. hagyományos problematika kérdései van-
nak. Pozitivista filológ-usok laposan és esetlenül meg-
mondják, hogy az Erzsébet-kori drámában kettős cselek-
mény fu t : egy „fő" és egy „mellék" cselekmény. Ennek 
jelentőségét természetesen nem tudják megmagyarázni. 
A probléma Németh Lászlónál is feltűnik. Irtózva attól, 
hogy bármiképen ismételje a pozitivista kérdés-feltevését, 
de ugyanakkor kétkedően mérlegelve a kérdés tovább-
fejlesztésének lehetőségeit, a harmadik módhoz folyamo-
dik: megpróbálja a kérdést írói technikai rutin szerelé-
sébe rejtve előhozni: elmondja, hogy* Shakespeare bonyo-
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dalomra mohó közönsége, éppen úgy, mint mai 40-es 
intellektuel nemzedékünk moziba járó i f j ú korszakában, 
hosszú, bőséges cselekményre éhezett; a mai negyvene-
sek ezért ifjúkorukban háromórás moziba jártak. Persze, 
háromórás darab nem volt, így hát a háromórás mozit 
két másfélórás darab töltötte ki: íme, Németh szerint, 
Shakespeare háromórás darabjainak szerkezeti kulcsa. 
Nem egy, hanem két darabot kapott a közönség 
Shakespeare kettős cselekményű drámáinak formájában. 
Bármi szellemes is a gondolat, a jószemű filológus nyom-
ban megörülhet: lám, az írók is így látják, csak éppen 
szebben mondják. 

Németh László előszavában egyéb is van. Bármeny-
nyire megpróbálja is Shakespeare-t valami minden idők 
feletti igazság szférájába emelni, s bármennyire meg is 
próbálja bizonyítani azt, hogy Móricz ezt a Shakespeare-
képet az egyedül helyes írói magatartás szemszögéből 
látta, szembekerül a mai problémákkal, s az itt levont 
konzekvenciái nemcsak helytelenek, de egyben hitvallás-
szerűek is éppen az általa leginkább tagadni kívánt szem-
pontok értelmében: „A művész dolga nem az, hogy az idő 
bábája legyen — mondja Németh László. — Az efféle 
írót ai XIN. század találta ki. Épp olyan öszvére a művész-
nek és a jósnak, a szentnek és a politikusnak, mint e szá-
zad korcs stílusai. Egy Petőfi hite persze igazolja. De, ha 
normává lesz, az átlagírót is ezzel szaggatják: utálatos 
képmutatásba süllyeszti az irodalmat. A művész prédi-
kál, a szent látszatokkal kendőztetik, a meglevőnek lesz 
bérelt írnokává. Shakespeare-nek igaza volt, ha Bacon-
nak hagyta az instaurációt. Az élet rövid, egy nagy 
építkezőnek abból kell építeni, amit a keze alá adtak."" 
Ebben, azt hisszük, függetlenül a vitathatatlan állásfog-
lalástól, Shakespeare és Móricz félreértése egyaránt 
benne van. Shakespeare realizmusába éppen úgy nem 
akar senki egy tudatos forradalmi szándékot magyarázni, 
mint Móricz Shakespeare-szemléletében egy irodalmi 
sznób prédikáló képmutatását. 

A felszabadulás óta egyik legkomolyabb kiadói vál-
lalkozás Shakespeare összes drámai műveinek magyar 
fordításban való megjelentetése volt.15 A gyűjteményes 

16 Shakespea re Összes D r á m a i Művei. F r a n k l i n Társula t , B u d a p e s t , 
é. n, R u t t k a y Ká lmán szöveg-összevetésével, Országh László összefog la -
lásia'ival és jegyzeteivel . 
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kiadás — igen helyesen — megtartotta a klasszikus ér-
tékű fordításokat, s csak azokat pótolta, amelyek a ré-
gebbi fordítások közül kevésbbé sikerültek. Az ú j fordí-
tásokat legjobb műfordítóink készítették s így a nagy, 
klasszikus műfordítások, Arany, Vörösmarty, Petőfi, 
Kosztolányi, Babits fordításai mellett ott vannak Somlyó 
György, Vas István, Aczél Tamás, Vajda Endre, Kar-
dos László, Szabó Lőrinc, Deveeseri Gábor, Fodor Jó-
zsef és más kitűnő modern fordítók munkái. Természe-
tes, hogy az irodalom megváltozott feltételei között 
olvasóközönségünk egyre növekvő mennyiségi és minőségi 
igényei mellett elképzelhetetlen, hogy egy ilyen vállal-
kozás csupán műértők szűk köréhez szóljon, s hogy egy 
gyűjteményes Shakespeare-kiadás ma ne széles igényeket 
elégítsen ki. A Franklin Társulat vállalkozásának ezen 
a téren két meglehetősen komoly akadálya van: a négy 
Shakespeare-kötet viszonylag fényűző, tehát költséges 
kivitele, valamint a megértést megkönnyítő korszerű ösz-
szefoglalások és a magyarázó jegyzetek roppant hiányos-
ságai. A hiányosságokat anyagi és ideológiai síkon kell 
érteni. Egy, illetve másféloldalas összefoglalásban semmi 
lényegeset nem lehet mondani egy-egy Shakespeare-
drámáról. ötvenhat pársoros jegyzet pedig nem elégsé-
ges például egy Hamlet szövegének jó megértéséhez. It t 
minden bizonnyal a terjedelem megszabta korlátok fel-
tétlenül döntő szerepet játszottak, viszont, ha már egy-
szer lehetőség nyílt arra, hogy egy 4300 oldalas nagy vál-
lalkozás sajtó alá kerüljön, nem lett volna szabad még 
néhányszáz oldalnyi magyarázó anyaggal fukarkodni. 
Mert ilyenformán az, akinek a legnagyobb szüksége van 
jó, modern szövegkönyvre: a színpadi rendező és színész 
csalódottan teszi félre a könyvet, hiszen éppen lényeges 
kérdésben, az egyes drámák helyes interpretációjában nem 
kap megfelelő támogatást. Hiányosak a magyarázó jegy-
zetek szempontjai is. Kétségtelen, hogy a jegyzetek a. 
mitológiai vonatkozásokra, korabeli aktuális utalásokra 
adnak némi magyarázatot, de főszempontjuk a hagyomá-
nyos értelemben vett szövegkritika és nem mennek bele 
például a színpadi utasítások vizsgálatába, kiértékelésébe, 
holott ezek helyes értelmezése adná a kiadás legnagyobb 
gyakorlati értékét. 

A szoros értelemben vett összefoglalások teljes mér-
tékben a polgári ideológia oldaláról közelítik meg 
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Shakespeare drámáit. Nézzünk néhány példát: Romeo 
és Júlia problematikáját a bevezető a következő-
képen ragadja meg: „A szerelemnek hirtelen lázroham-
ként fellobbanó orkánja, mint számum söpör végig két 
család életén, hirtelen átalakít és emberré érlel két, még 
alig felserdült gyermeket, a körülményeknek és véletle-
neknek szerencsétlen csillag aiatt született két áldoza-
tát . . . és végül elperzseli mind a kettőt és pusztulást 
okoz körös-körül." Majd később: „A két fiatal hős pusz-
tulása nemcsak a szinte salaktalan szerelmi szenvedély, 
nemcsak a családokat elválasztó gyűlölet katasztrófája, 
hanem az if júság és öregkor meg nem értő szembenállá-
sának is tragédiája, amit Shakespeare itt még az if jú-
ság szemével lát, de Lear történetében majd az öregség 
távlatából ábrázol." Vagyis ezek szerint Romeo és Júlia 
elszigetelt szenvedélykonfliktus, és csak mint generációs-
probléma tipizált. Ilyenformán a bevezetés nem érti meg 
a Romeo és Júlia tragikumának igazi jelentőségét és ezért 
kétségbe is vonja azt, hogy a darabban volna igazi tra-
gikus mag. Ezért gondolja azt, hogy a Romeo és Júliá-
ban a tragikum lényege szempontjából másodlagos ténye-
zők: véletlenek, tévedések, külső körülmények okozzák a 
katasztrófát. Ez a fogalmazás természetesen -előfeltéte-
lezi a tragikum idealista koncepcióját. A Jufius Caesar-
ról a szerző azt mondja : „Brutusnak az a tragikuma, hogy 
csak Caesar testét tudta megölni, de szellemét nem." 
A legsúlyosabb ezekben a kommentárokban az, hogy 
idealista polgári koncepciójukban sem egységesek, hanem 
egy sereg polgári dráma-elméletnek meglehetősen eklek-
tikus lecsapódásai. Hamlet, Othello, Lear király és 
Macbeth kommentálásánál, úgy látszik, az alapvető elvi 
álláspont az, hogy a tragédia lényege a megzavart termé-
szeti és erkölcsi világrendnek tragikus bukáson keresz-
tül való helyreállítása. Ebből a nézőpontból Hamlet bu-
kása így fest: „Az emberi érzés, az ember feletti feladat-
hoz való felnövés lesz Hamlet pályájának egyetlen tar-
talma. A befejezés drámai hekatombája, a zsarnok vér-
nősző barom, Claudius király megyilkolása csupán a kör 
külsőleges bezárulása már, mintegy megpecsételése annak 
a belső tökéletesbiilési folyamatnak, mely a természetes 
emberi célokon és lehetőségeken való túlemelkedésben ér 
el a befejezett megnyugvás tetőfokára." Nyilvánvaló, 
hogy ilyen alapokról kiindulva, az Othello problemati-
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kajának középpontjában is egyrészt egy elvont érték-
világ összeomlása, másrészt a faj i kérdés áll, s a tragé-
dia lényege a „vak véletlen"; „a sors szörnyű hatalma". 
Lear királyon is a végzet áll bosszút, mert Lear másokra 
hárította uralkodói kötelességét és hiú szenvedélyét kö-
vette. A Learrel kapcsolatban a szerző még „a kozmikus 
arányokra feszített zavar tragéidájáról", Shakespeare 
„férfikorának istenekből, emberekbői kiábrándult opti-
mizmusáról" ír. A történeti drámák és vígjátékok kom-
mentálásával sem állunk jobban. Figyelemreméltó itt 
A velencei kalmár problémája, amelyet ideje volna már 
egyszersmindenkorra tisztázni. A bevezetésben történeti 
adatokat olvasunk arról, hogy az Erzsébet-kor végén erő-
södött az antiszemitizmus és divatba jöttek az antiszemita 
darabok. Annak ellenére, hogy, mint a kommentár meg-
jegyzi, Shakespeare a zsidóknak a XII I . század vége óta 
Angliából történt kitiltása miatt soha zsidót nem is lát-
hatott, „kihasználta a pillanatnyi hangulatot" és meg-
ír ta A velencei kalmárt, amely többek között a középkori 
moralitások elnáspángolt vörösszakállú Júdására emlékez-
teti az Erzsébet-kori közönséget, E szerint Shakespeare 
azért írt, hogy a renaissance közönsége által nevetséges-
nek felfogott zsidó megcsúfolásával szórakoztasson. 
A zsidó másnak ás vermet, de maga esik bele — ez A ve-
lencei kalmár morálja Shakespeare kortársai számára 
s csak a mai kor embere lát a darabban vígjátéki for-
dulattal megfejelt tragédiát. 

Nem vitás, hogy a két világháború közötti történeti 
események légkörében A velencei kalmárból, éppen úgy, 
mint Marlowe Máltai zsidójából lehetett antiszemita 
színielőadást rendezni. A nácik meg is tették Ennek az 
ideológiának továbbvitele Shakespeare teljes félremagya-
rázása. A kommentár gondolatmenete ugyanis a követ-
kező: Shakespeare, a közönség durva ízlését kiszolgálni 
készen, hajlandó volt csúffá tenni szánt ellenszenves 
zsidó figurát alkotni, de ebben nagy írói adottságai foly-
tán messze túlment a közönség igényén s olyat hozott 
létre, aminek mélyén a mai kultúra kifinomult embere 
meglátja a tragikus magvat, a zsidóság évezredes fa j i , 
nemzeti katasztrófáját. Ez a gondolat hamis, veszélyes és 
káros, küzdenünk kell ellene: nem egyéb, mint fajelmélet 
negatív előjellel. A burzsoáziának az a része, amely áldo-
zatul esett az akkori versenyben nálánál erősebb német 
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imperializmusnak, hajlandó volt bukását és szenvedéseit 
egy fa j i és nemzeti, misztikus okokra visszavezetett tra-
gikus végzetben látni, a helyett, hogy felismerte volna 
a kérdés konkrét osztály-vonatkozásait; ezzel akarva-
akaratlanul nemcsak a nácizmus pillanatnyi fizikai túl-
erejének, de ideológiájának is behódolt. Ha a zsidóság 
tragikus sorsáról ilyen ideológiával elmélkedünk, ugvan-
azt tesszük, mint a mély-magyarok és olyan játéknak te-
remtjük meg előfeltételeit, amely a nyugati féltekén, töb-
bek között az Egyesült Államok fasiszta szervezeteiben, 
már előreveti árnyékát: ha a tragikus sorsot a végzet ír ja 
elő tragikusnak, mondja ez a gondolatmenet — miért ne 
fejezzük be gyorsan a tragédiát 1 

A velencei kalmárnak nem is ez volt a problemati-
kája. Természetes, hogy Shakespeare kora Angliájában 
voltak antiszemita vonások, mint ahogy minden osztály-
társadalomban vannak az embert az embertől megkülön-
böztető előítéletek. A fő probléma azonban, amire meg-
győződésünk szerint az egész shakespeare-i közönség fel-
tétlenül reagált, két világ összeütközésének kérdése. 
A bomlásnak indult feudalizmusból emelkedik ki az ú j : 
a személytelen, pénz- és árukapcsolatokra épiilő társada-
lom, ahol a kereskedői haszon, a kamat az úr. Shakespeare 
csodálatos művészete abban van, hogy meglátja mind-
kettő ellentmondásosságát. Antonióék világa semmivel 
sem erkölcsösebb, mint Shylocké: ők is haszonra törnek, 
de Shylock képviseli azokat az ú j módszereket, amelyek 
keményebbek, bizonyos értelemben nyíltabbak és célra-
vezetőbbek. A pénz és kamat mindent kiforgató gonosz 
erejét Shakespeare nagyszerűen lát ja , de ugyanakkor 
azt is észreveszi, hogy ez a jövő, hiszen Shylock elég meg-
győző szavakkal magyarázza meg, hogy az altala jogosan 
követelt kamat semmivel sem kevésbbé erkölcsös, mint 
Antonióék rabszolgatartása és egyéb bűneik. Világos, 
hogy A velencei kalmárban társadalmi erők ütköznek, 
s bár lehet, hogy Shakespeare tudatában a kamatját kö-
nyörtelenül behajtó kalmár típusa éppen egy zsidó keres-
kedő alakjában öltött testet, ezt a problematikát koránt-
sem lehet a zsidóság sorstragédiájaként felfogni, évezre-
des sorsa misztifikált jelképeként kezelni. 

Természetesen, mint már említettük, ezek a bevezetők 
nem önmagukban és önmagukért felelősek, hanem lecsa-
pódásai annak az óriási filológiának, amely a nyugati 
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polgári kutatásban Shakespeare körül létrejött. Itt első-
sorban a hibákra mutatunk rá, annak erélyes hangsúlyo-
zásával, hogy ez az út többé nem járható, mert vissza-
felé mutat. Másra van szükségünk. A Shakespeare-
kutatóknak ma az a feladatuk, hogy Shakespeare-t ismét 
a tömegekhez hozzák közel, hogy színpadjainknak adja-
nak biztos támaszt Shakespeare drámáinak helyes inter-
pretálására, és ezzel népünk kultúrájának emelésére, 
erősítésére. 

íme, néhány kérdés azok közül, amelyek magyar 
anglistáinkat a megváltozott, kedvező feltételek között 
minden bizonnyal érdeklik majd. Meggyőződésünk, hogy 
hasonló problémák, ha más időszerűségek világánál is, a 
többi nyugati irodalmak magyarországi művelőinél is fel-
vetődnek. Üjonnan életrekelt szakosztályunk vitái, remél-
hetjük, e kérdések minden oldalú megvilágításához, ala-
pos tudományos kidolgozásához és a gyakorlat próbáján 
történő mérlegeléséhez nagyban hozzá fognak járulni. 

V Irodalomtöriénet 07 


