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MŰHELY

BORBÁS ANDREA

Egy versmondó est bevezetői
avagy szövegközlési problémák a Babits-recepcióban

Egy-egy szerző életművének kritikai kiadása nem csupán azért fontos állomás a re-
cepcióban, mert a készültség idejének ismereteit/tudását rögzíti, múlt és jövő között 
állva a további szakmai kutatásoknak is támpontokat adva, hanem azért is, mert 
kritikai szemlélete következtében ütközteti az adott mű szövegének megállapításá-
hoz rendelkezésre álló forrásokat. Kiszűri azokat, amelyeket az elkészülte után már 
nem kell fi gyelembe venni, s kanonizálja a többit, amelyek később, az interpretáció 
számára rendelkezésre állnak majd.

A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában található,1 a Babits-kéziratka-
talógus által [Egy versmondó est bevezetői] címmel ellátott szöveg a tételleírás szerint 
két részből áll. Az egyik közismert, hiszen ahogy a kéziratkatalógus is rámutat, azt 
– vagy legalábbis nagyobb részét – Babits Népköltészet címen önállóan is megjelentette 
„először a Pesti Naplóban (1918. május 25.), majd több tanulmánykötetében is.”2 
A másik rész azonban, melynek két szövegváltozatát is tartalmazza az MTA kézirat-
tári borítéka, még nem jelent meg nyomtatásban. Ennek egy rövid részletét mutatjuk 
be, recepciójának eddigi áttekintésével.

A kézirat

A Babits-kéziratkatalógus említett, 1973-as számú tételleírása meglehetősen pontat-
lan, és feltehetően a kézirategyüttes korábbi állapotát tükrözi. Egyrészt azt állítja, 
hogy a második rész a 10. fólión kezdődik, másrészt azt, hogy ez a második rész jelent 
meg kisebb változtatásokkal, Népköltészet címmel. Harmadrészt azt is mondja, hogy 
„az 1. és 2. fólión az előadás ceruzaírású fogalmazványai kék ceruzával keresztben 
áthúzva […]”3 találhatók. Ehhez képest a kézirategyüttes így áll össze: az első hat 
fólión olvasható az a szöveg, melynek szövegváltozata Népköltészet címmel jelent meg. 
Ez az előadás autográf ceruzaírással, áthúzásokkal és javításokkal, aláírás nélkül 
íródott. Gyűrött, foltos, a szélein szakadozott lapokon, a második fóliótól kezdve 

1 MTA KIK Kt., Ms 10 506/12.
2 Babits Mihály kéziratai és levelezése. Katalógus, I., összeáll. Cséve Anna – Kelevéz Ágnes – Melczer 

Tibor – Nemeskéri Erika, Argumentum – Petőfi  Irodalmi Múzeum, Budapest, 1993, 391.
3 Uo.

római számozással a bal felső sarokban. A 6. fólió utolsó öt sora ceruzával áthúzva. 
A borítékban ezután következő kilenc fólión olvasható a kézirategyüttes második 
része: szintén autográf ceruzaírással, ceruzaírású áthúzásokkal, betoldásokkal, javí-
tásokkal. Gyűrött, sárgult, a szélein szakadozott lapokon, a második oldaltól kezdve 
arab számozással a bal felső sarokban. Az első fólión az első hat sor ceruzával áthúzva. 
A 8. fólió két részből van összeragasztva, a 9. fólió három részből. Mindkét esetben 
folyékony ragasztóval, mely halványan átüt a fóliókon. Az első és a második fólió 
verzóján egy autográf ceruzaírású, tisztázatnak látszó szöveg olvasható, a második 
oldalán kettes arab számmal a bal felső sarokban. Ez a szöveg van kék ceruzával füg-
gőlegesen, kissé átlósan áthúzva. A szöveg a rektón található kilenc oldalas előadás 
egy részének szövegváltozata. Megjegyzendő, hogy bár a kéziratkatalógus leírása 
alapján a boríték első egysége egyértelműen a később Népköltészet címmel megjelent 
előadás, már maga a boríték címleírása ellentmond ennek, hiszen azon a 2 db= 6f + 9f 
„képlet” található.

A kézirat recepciója

A kézirathoz eddigi recepciója során két tévedés is társult. Egyfelől keletkezését a kéz-
irat katalógus 1915 végére, 1916 elejére datálja, ezt az adatot Róna Judit is átvette.4 
Másfelől Sipos Lajos Paulay Erzsi 1918. április 10-én Babitsnak íródott leveléhez5 
fűzött jegyzetében Téglás Jánosra6 hivatkozva úgy véli, hogy Babits a Költészet és elő-
adó-művészet című esszéjét vagy annak egyik változatát olvasta fel az 1918. április 
12-én a Zeneakadémián megrendezett előadóeseten, ahol Paulay Erzsi szavalt, Babits 
Mihály pedig előadásokkal egészítette ki a csoportokba rendezett verseket. Róna 
Judit kronológiájában7 ugyanezt az adatot találjuk az előadás leírásánál. S hogy mi-
képpen függnek össze a kéziratkatalógus által 1915 végére, 1916 elejére datált, [Egy 
versmondó est bevezetői] című szövegek és az 1918 április 12-én a Zeneakadémián meg-
rendezett est? Úgy, hogy a szövegek valójában ennek az előadóestnek az egyes részei-
hez – pontosabban két részéhez – Babits által írott és előadott bevezetők. Tévedés 
tehát, hogy Babits az 1918. április 12-i esten a Költészet és előadó-művészet című esz-
széjét olvasta volna fel. Valójában az MTA kézirattárában Ms 10 506/12 jelzet alatt 
található, az élőszöveg sajátosságait erőteljesen magukon viselő szövegeit adta elő 
ekkor. Már csak azért sem olvashatta fel Babits a Költészet és előadó-művészet című 
előadását, mert azt Ódry Árpád estje előtt adta elő, ugyancsak a Zeneakadémián, 
1918. október 5-én. (Ezen a rendezvényen nyugatos írók verseiből szavalt Ódry Árpád, 
Babits bevezető előadása pedig Költő és tolmácsa címmel, Ódry Árpádnak alcímmel 
jelent meg Babits tanulmányköteteiben.)8

4 „Babits tematikailag eltérő bevezetői egy két részből álló versmondó esthez készülnek […]” Róna Judit, 
Nap nap után. Babits Mihály életének kronológiája, 1915–1920, A, 1915–1918, Balassi, Budapest, 2015, 97.

5 Babits Mihály levelezése 1918–1919, s. a. r. Sipos Lajos, Argumentum, Budapest, 2011, 541.
6 Téglás János, Költő a pódiumon. Jászai Mari, Paulay Erzsi és Ódry Árpád levelei Babitshoz, Dunatáj 

1983/3., 64.
7 Róna, I. m., 337.
8 Babits Mihály, Költő és tolmácsa = U., Írás és olvasás. Tanulmányok, Athenaeum, Budapest, 1938, 220–227.
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Röviden összegezve a tévedéseket; a Babits-kéziratkatalógus az előadás keletke-
zésének időpontjában téved, hiszen az [Egy versmondó est bevezetői] nem 1915 végén 
vagy 1916 elején, hanem minden bizonnyal 1918 koratavaszán íródott. Az 1918. április 
12-i estet leíró források, Téglás Jánostól a kritikai kiadáson át a Babits-kronológiáig, 
pedig a műsor tartalmát illetően közölnek hibás adatot.

A kézirat és a Zeneakadémián 1918. április 12-én 
megrendezett versmondó est

A kézirat tehát minden bizonnyal az 1918. április 12-i rendezvényhez készült, s nem 
sokkal az előadás előtt, valószínűleg 1918 márciusában-áprilisában keletkezett. A szö-
veg egyik darabját – kisebb változtatásokkal – Babits azért tudta Népköltészet címmel 
megjelentetni, mert azt az előadóestnek ahhoz a részéhez írta, melyen Paulay Erzsi 
népballadákat, népkatonai énekeket adott elő. Az 1918-as keletkezést erősíti az is, 
hogy a Népköltészet című esszé, mely a Pesti Napló 1918. május 25-i számában jelent 
meg, felvezető részében egy, az 1918. május 16-i Nyugatban, Schöplfl in Aladár által 
írt recenzióra utal.9 A recenzió a magyarországi német háborús költészet egyik kötetét 
állítja pellengérre. Árulkodó Babitsnak a következő mondata a tanulmányban: „Mit 
mond Schöpfl in? Csak egy szóval fogok utalni rá, mert nem erről lesz most szó.” A Nép-
költészet mint folyóiratcikk ugyanis csak felvezetésében különbözik a MTA Ms 10 
506/12-es jelzetű borítékában található hat oldalas szövegtől: a kézirat a Zeneaka-
démián elhangzandó népköltészeti alkotásokat vezeti fel,10 a folyóiratcikk Schöpfl in 
Aladár egy népköltészeti antológiáról írott sorait kommentálja. Ezután tér rá mind-
két szöveg a népköltészet tárgyalására.

Ahogy Téglás János írásából is kiderül, Paulay Erzsi és Babits Mihály nem 1918 
április 12-én léptek fel először együtt. Ezt megelőzően 1917. március 30-án, pénteken 
délután fél négykor volt egy közös estjük az Uránia Színházban. A színház apró-
nyomtatványának11 meghatározása alapján ott a költő a világköltészet remekeiből tar-
tott előadást, melyet Paulay Erzsi szavalataival illusztrált. Az esten Szophoklész-, 
Catullus-, Szapphó-, Shakespeare-, Ronsard-, Geibel-, Schiller- és Poe-művek mellett 
Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Arany 
János, Petőfi  Sándor, Ady Endre és Babits Mihály versei hangzottak el. A költő és a 
színésznő még egy előadást terveztek 1919-ben az 1918-as estjük mintájára, kifeje-
zetten munkásoknak, ám ez nem valósult meg.
9 „Egy érdekes kritikát olvastam nemrég Schöpfl in Aladártól; egy háborús népdalgyüjteményröl beszél. 

Amit mond, az megint felidézi teljes komplexumában a népköltészet problémáját, mely az irodalom 
legparadoxálisabb problémáinak egyike. Mit mond Schöpfl in? Csak egy szóval fogok utalni rá, mert 
nem erről lesz most szó. / Tehát azt mondja: A népdal haldoklik. Az új népköltészet lényegében félmű-
velt emberek költészete. / Ha ez értékmegállapítás, ellenállhatatlan föltámad a kérdés: nem foglalja-e ez 
magában az egész népköltésnek elvi elítélését? Jelentett-e valaha mást a népköltészet, mint félművelt vagy 
egészen műveletlen emberek költészetét?” Babits Mihály, Népköltészet, Pesti Napló 1918. május 25., 1.

10 „A következő ciklusban csupa magyar verset fog nekünk a művésznő mondani; régi magyar verseket, 
amiknek minden ríme, minden üteme gyermekkorunktól otthonos füleinkben. A költője nevét azonban 
egyiknek sem tudta megmondani.”

11 PIM Any. 2308.

A zeneakadémiai rendezvény műsora,12 mely A költészet remekei címet kapta, négy 
szakaszból állt. Az I. szakaszban Dante Isteni Színjátéka Purgatóriumának XXX. 
éneke, Shakespeare 95. szonettje, illetve Pierre de Ronsard Szonett, Heléna számára 
című műve hangzott el. A II. szakaszban a Kiállott Rákóczi című kurucballadát, 
a Molnár Anna című székely népballadát, a Balog Ádám nótája, illetve a Ne higyj ma-
gyar a németnek című népköltészeti művet szavalták el. A III. szakaszban Goethe 
Az Isten és a bajadér, Schiller Hektor búcsúja, Poe A holló, Keats La Belle Dame sans 
Merci, Puskin Anyeginjéből Tatjána levele, Berzsenyi Levéltöredék barátnémhoz és 
Czuczor A falusi kislány Pesten című verse került terítékre. A IV., utolsó szakaszban 
Vörösmarty Csongor és Tündéjéből az Éj monológja, Arany Jánostól a Rege a csoda-
szarvasról, Petőfi  Egy gondolat bánt engemet, Kiss József Nápolyi emlék című művei, 
Dóczi Lajos Csók című vígjátékának egy részlete, Ignotus Mater Dolorosája, Bárd Miklós 
Melittának esküvője előtt című verse, Kosztolányi Koporsó és bölcső közt című műve, 
Kemény Simon Gyümölcsök, Szép Ernő A falu éjszaka, Heltai Jenő Dal, Verlaine 
Sappho, Baudelaire Ábel és Káin, Babits Két nővér és Fiatal katona című versei, Ady 
Harc a Nagyúrral és az Egyedül a tengerrel című versei, Kaff ka Margit Leánykérés című 
verse, illetve Gárdonyi Géza A falu reggel és A falu este című művei hangzottak el. 
Az egyes szakaszokat Babits Mihály előadásai vezették be. 

Az előadást néhány lap előre beharangozta: A Világ 1918. április 4-i száma a követ-
kezőképpen: „Klasszikus és modern költők verseit adja elő, korhű jelmezekben e hó 
12-én négy ciklusban Paulay Erzsi. Az egyes ciklusokat Babits Mihály színes, érdekes 
előadása vezeti be.”13 A ciklus szó azért különösen fontos a mondatban, mert segíti 
a kézirat azonosítását, hiszen Babits első előadása a következőképp kezdődik: „A kö-
vetkező ciklusban csupa magyar verset fog nekünk a művésznő mondani”. 

Másnap több lap is beszámolót közölt az eseményről. Az Ujság című szekszár-
di napilap például a népköltészetről szóló kézirat azonosításában is sokat segítve, 
a Babits által az első rész utolsó bekezdésében említett kuruc költészetet is felsoro-
lásába iktatva: „Paulay Erzsi és Babits Mihály a költészet évszázadain száguldották 
át ma este a Zeneakadémia termében: Dantétől Poe Edgárig, a kurucz balladáktól 
Ady Endréig. A költészet remekeinek szakaszokba osztott minden egyes csoportját 
Babits Mihály nyitotta meg egy-egy érdekes bevezetéssel, míg magukat a költemé-
nyeket Paulay Erzsi adta elő nemesen zengő hangon, a legkülönbözőbb hangulatokat 
mélyen átérezve és életre keltve. Telt terem tapsolt mindkettőjüknek.”14 A Pesti Napló 
az előadás másnapján megjelent száma15 külön kiemelte, hogy Babits a felolvasás so-
rán még nyíltszíni tapsot is kapott. A lap kisebb kihagyásokkal felsorolta a költőket, 
akiknek a versei elhangzottak: Dante, Shakespeare, Petrarca, Ronsard, Goethe, 
Schiller, Poe, Keats, Puskin, Berzsenyi, Czuczor, Ignotus, Kosztolányi, Kemény, Szép, 
Heltai, Baudelaire, Babits, Ady, Gárdonyi. A Színházi Életben Szász Zoltán írt az 

12 Lásd az est kisnyomtatványát: OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár, 1918 zene, 35-ös doboz.
13 [n. n.], [c. n.], A Világ 1918. április 4., 9. Ugyanezen a napon szinte szóról szóra ugyanígy hirdette az 

eseményt a Pesti Hírlap is.
14 [n. n.], [c. n.], Az Ujság 1918. április 13., 8.
15 [n. n.], [c. n.], Pesti Napló 1918. április 13., 7.
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estről az 1918 április 21–28. számban két oldal terjedelemben: „Babits Mihály vál-
lalta azt a tisztet, hogy az egyes költeményszakaszok elé hangulatkeltő és magyarázó 
bevezetéseket olvasson fel.”16

A programot valószínűleg egy szünettel adták elő, erre utalnak A Magyarország 
következő, Paulay Erzsire vonatkozó sorai „Kronologikusan összeállított műsor ke-
retében szépen és hatásosan szavalta el a régi idők költészetének gondosan kiválo-
gatott legbecsesebb alkotásait, a műsor második részében pedig a modern költők 
verseit szavalta nagy hatással.”17 

Babits bevezetői az est két ciklusához maradtak fenn: a legelsőhöz írott beszéde 
– ez a kézirat kilenc oldalas, arab számozású egysége, ennek egy szövegváltozata, 
mely a kéziratban kék vonalakkal van áthúzva, s a kilenc oldalas arab számozású 
rész első két oldalának verzóján olvasható, illetve a népköltészeti részt bevezető elő-
adás, azaz a kézirat római számozású, hat oldalas, Népköltészet címmel megjelent 
egysége.

Részlet A költészet remekei című estet bevezető 
Babits-előadásából, 1918. április 12., Zeneakadémia18

16 Szász Zoltán, Paulay Erzsi szavalóestje, Színházi Élet 1918. április 21–28., 1.
17 [n. n.], Szavaló-est, Magyarország 1918., április 14., 10.
18 A szövegközlést segítő jelek magyarázata: <   >  = áthúzás;|:  :| = beszúrás, ┤├ =  átírt betű, ╡╞ = amire 

Babits átírta

szerre tudta meg , hogy vénülnek, halnak 
az emberek:|, zápor┤át├╡a╞  a bajnak, az 
iszonynak |:egyszerre:| zúdult rá, <egy-
szerre> |:egy napon:| az a rettenetes, kér-
lelhetetlen zápor,  amiben élünk itt mind-
nyájan, napra-nap, mint a Dante kárho-
zottjai a tűzesőben.
Hölgyeim és Uraim, mi mindannyian meg-
forditott Jozafátok vagyunk |:mikor a Köl-
tészet birodalmába lépünk.:| <Csakhogy 
mi nem a gyönyörök> |:Jozefátot a:| szép-
ség és gyönyörök zárt palotájában nevelte 
az apja: mi itt nőttünk fel, a valóság rette-
netes pokoltölcsérében. És ahogy Jozefát 
<kilopózott> kisurrant az apja palotájából 
|:egy nap:|, mi megfordítva, a bűnök és 
szenvedések világából akarunk menekülni 
egy órára, valami csodálatos palotába, ahol 
minden cs┤...├╡u╞pa szépség legyen s har-
mónia. Csakhogy mi nem kívánunk e pa-
lotában elfeledkezni a valóság bajairól és 
szenvedéseiről; mi tudni akarjuk őket és 
megnyugodni bennük, tudni |:látni:| hogy 
nem fontosak! vagyis inkább hogy nem a 
baj, a rossz fontos bennük hanem a Szépség 
és a Törvény. Palotáról beszéltem? Nem úgy 
kellett volna. Nem belopózni akarunk mi 
valamely zárt palotába, hanem inkább kite-
kinteni e szűk, szűk pokoltölcsérekből, |:a 
kerítés fölött:| a nagytiszta, és szabad ┤...├
╡ég╞ alá, <…> ahol valami örök és végtelen 
nyugalom borul minden kicsi és nyomorult 
szenvedésekre, és semmikké, jelentéktele-
nekké teszi őket. Aki városból valami nagy 
nyomorúságában hirtelen egy szép falusi vi-
dékre jut, az sokszor érezi hogy eltű ni┤n-
nek├╡k╞,  eltörpül<nek> az emberi gond 
és szenvedés a <nagy> nyilt Égbolt alatt!
Hölgyeim és Uraim! az első csoport vers 
amit a művésznő el fog ma nekünk monda-
ni, abból az időből való amikor az emberek 
először törhettek ki <közép> a középkor 
templomaiból <…> ez alá a nagy, nyilt <ég-

Hölgyeim és Uraim, önök bizonyosan is-
merik a Jozafát királyfi  meséjét a szép kö-
zépkori mesét az indus királyfi ról, akit az 
apja egy gyönyörű zárt kastélyban nevelt 
föl, ahol nem férhetett hozzá semmi a vi-
lág nyomorúságából. Rútságnak, ┤...├╡
sz╞egénységnek, vénségnek halálnak hírét 
sem hallotta; szomorúság nem férkőzhetett 
hozzá; az apja gyönyörű vidám fi atal társa-
kat és szolgákat rendelt melléje, akiknek 
szigorúan megtiltotta hogy ezekről a dol-
gokról csak szót is ejtsenek: hadd marad-
jon a fi a <egészen> makulátlan boldog és 
tudatlan a rosszban. Egyszer azonban a fi ú 
┤...├╡m╞egunta a boldog életet és kilo-
pózkodott a palotából; és ekkor egyszerre 
rászakadt minden rettenet: sántákat, nyo-
morultakat, bélpoklosokat lá┤...├╡tott az 
ut┤...├╡c╞án, sírást, temetést, börtönbe 
hurcolt bűnös embereket, , ┤...├╡egy╞ ki-
végzett gonosztevőt a kereszten… |:egy-

az iszonynak egyszerre zúdult rá: egy napon 
az a rettenetes, kérlelhetetlen zápor, ami-
ben élünk itt mindnyájan, napra-nap, mint 
a Dante kárhozottjai a tűzesőben.

Hölgyeim és Uraim, mi mindannyian meg-
fordított Jozafátok vagyunk mikor a Költé-
szet birodalmába lépünk. Jozefátot a szépség 
és gyönyörök zárt palotájában nevelte az 
apja: mi itt nőttünk fel, a valóság rettenetes 
pokoltölcsérében. És ahogy Jozefát kisur-
rant az apja palotájából egy nap, mi meg-
fordítva, a bűnök és szenvedések világából 
akarunk menekülni egy órára, valami csodá-
latos palotába, ahol minden csupa szépség 
legyen s harmónia. Csakhogy mi nem kívá-
nunk e palotában elfeledkezni a valóság ba-
jairól és szenvedéseiről; mi tudni akarjuk 
őket és megnyugodni bennük, tudni látni 
hogy nem fontosak! vagyis inkább hogy 
nem a baj, a rossz fontos bennük hanem a 
Szépség és a Törvény. Palotáról beszéltem? 
Nem úgy kellett volna. Nem belopózni 
akarunk mi valamely zárt palotába, hanem 
inkább kitekinteni e szűk, szűk pokoltöl-
csérekből, a kerítés fölött a nagytiszta, és 
szabad ég alá, ahol valami örök és végtelen 
nyugalom borul minden kicsi és nyomo-
rult szenvedésekre, és semmikké, jelenték-
telenekké teszi őket. Aki városból valami 
nagy nyomorúságában hirtelen egy szép 
falusi vidékre jut, az sokszor érezi hogy el-
tűnik, eltörpül az emberi gond és szenve-
dés a nyílt Égbolt alatt!

Hölgyeim és Uraim! az első csoport vers 
amit a művésznő el fog ma nekünk monda-
ni, abból az időből való amikor az emberek 
először törhettek ki a középkor templomai-
ból ez alá a nagy, nyilt templom alá. A mo-

Hölgyeim és Uraim, önök bizonyosan isme-
rik a Jozafát királyfi  meséjét, a szép közép-
kori mesét az indus királyfi ról, akit az apja 
egy gyönyörű zárt kastélyban nevelt föl, ahol 
nem férhetett hozzá semmi a világ nyomo-
rúságából. Rútságnak, szegénységnek, vén-
ségnek halálnak hírét sem hallotta; szo-
morúság nem férkőzhetett hozzá; az apja 
gyönyörű vidám fi atal társakat és szolgákat 
rendelt melléje, akiknek szigorúan megtil-
totta hogy ezekről a dolgokról csak szót is 
ejtsenek: hadd maradjon a fi a makulátlan 
boldog és tudatlan a rosszban. Egyszer azon-
ban a fi ú megunta a boldog életet és kilo-
pózkodott a palotából; és ekkor egyszerre 
rászakadt minden rettenet: sántákat, nyo-
morultakat, bélpoklosokat látott az utcán, 
sírást, temetést, börtönbe hurcolt bűnös 
embereket, egy kivégzett gonosztevőt a ke-
reszten… egyszerre tudta meg , hogy vénül-
nek, halnak az emberek, zápora a bajnak, 
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bolt> templom alá. |:A modern költészet 
Dantéval kezdődik; s az első vers amit hal-
lani fogunk, egy rész Dante Purgatóriu-
mából; az a rész ahol a költő, kijutva végre 
minden poklokból s ┤...├╡p╞okol töl csé-
rekből,  a Purgatórium kapujának tetejére 
ér, Ádám és Éva paradicsomába, a leggyö-
nyörűbb nyitott égbolt alá, új csodálatos 
Göncölségek alá és találkozik <ott> Beatri-
cével.:| |:Azután:| szonettek <lesznek ezek> 
|:fognak következni:|, Petrarca, Shakes-
peare és Ronsard szonettjei, époly tökéletes 
mesterművei a rena┤...├╡i╞ssance művé-
sze tének, mint egy szobor, vagy egy Cel li ni-
féle ötvösmű. Hölgyeim és Uraim, kérem 
önöket hogy szeretettel hallgassák a verse-
ket, mert igazán szépek.

dern költészet Dantéval kezdődik; s az első 
vers amit hallani fogunk, egy rész Dante 
Purgatóriumából; az a rész ahol a költő, ki-
jutva végre minden poklokból s pokoltölcsé-
rekből, a Purgatórium kapujának tetejére ér, 
Ádám és Éva paradicsomába, a leggyönyö-
rűbb nyitott égbolt alá, új csodálatos Gön-
cölségek alá és találkozik Beatricével. Az-
után szonettek fognak következni, Petrarca, 
Shakespeare és Ronsard szonettjei, époly 
tökéletes mesterművei a renaissance művé-
szetének, mint egy szobor, vagy egy Cel li ni-
féle ötvösmű. Hölgyeim és Uraim, kérem 
önöket hogy szeretettel hallgassák a verse-
ket, mert igazán szépek.

KRITIKÁK

PARAIZS JÚLIA

Kiséry András: Hamlet’s Moment. 
Drama and Political Knowledge 
in Early Modern England

Mióta a reneszánszkutatás egyre jobban a tárgyi, anyagi kultúra vizsgálata felé for-
dul, a könyv- és olvasástörténeti munkák is reneszánszukat élik. A könyvek anyagi 
formáinak és a hozzájuk fűzhető gyakorlatoknak a vizsgálata nemcsak a kora újkori 
mindennapi kultúra tanulmányozásához járult hozzá, de megteremtette annak lehe-
tőségét, hogy az irodalmi formákról alkotott tudásunk is bővüljön történeti-kulturális 
kontextusban. Mondhatnánk, hogy újra, hiszen ennek az irodalomszemléletnek az 
alapjait megtaláljuk a marxista irodalomtudományban éppúgy, mint a hermeneutikai 
és recepcióesztétikai hagyományban. Szemléletét tekintve Kiséry András monográ fi ája 
is történetiség és formalizmus metszéspontján helyezkedik el: kontextualista meg-
közelítést ötvöz drámaszövegek formai vizsgálatával.1

A monográfi a több összefüggő tézist fogalmaz meg: a címben szereplő Moment 
(’pillanat’) kifejezés arra utal, hogy az 1600-as évek első évtizedét fokozott politikai 
tudatosság jellemzi; William Shakespeare Hamletje a legösszetettebb refl exió a poli-
tikai tudásról; a „Hamlet’s Moment” pedig a politikai tudás különleges társadalmi 
presztízséről ad tanúbizonyságot. Kiséry András könyvének legfontosabb – habermasi 
és bourdieu-i alapokon álló – tétele, hogy ebben a modern nyilvánosság megszületését 
megelőző pillanatban a politikai tudás kulturális tőkét jelentett azok számára, akik 
kívül rekedtek az udvari politizálás körén, de hozzáfértek olyan kulturális javakhoz, 
mint a nyomtatott drámairodalom vagy a színházi előadás. Az a forma, amely a politi-
kai gondolkodás iránt hirtelen megnőtt érdeklődésről leginkább árulkodik, a politikai 
maxima. Ez a kor olvasói számára egyértelműen Machiavellivel fonódott össze, akinek 
pragmatikus nézőpontja a politikai és társadalmi érvényesülés technikáira fókuszált. 
A drámaszövegekben felbukkanó politikai szentenciák pedig egyenesen felkínálták 
magukat arra, hogy a kontextusból kiragadják és rekontextualizálják őket.

1 Vesd össze: Kiséry András, Az irodalom részletei. A historizmus néhány újabb változata az amerikai 
reneszánszkutatásban = Ki merre tart? Shakespeare Szegeden 2007–2011., szerk. Kiss Attila Attila – 
Matuska Ágnes, JATE Press, Szeged, 2013, 13–28.


