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"Shakespeare und kein Ende" 
mondta Goethe. s ha akarjuk ezt
úgy is fordíthat juk: Shakespeare-t
sohasem lehet elégszer játszani,
mindig tartogat még valamit ren
dezőnek, színésznek, közönségnek,
Bizonyos tehát. hogy míndíg kell
játszani, de egyáltalában nem lé
nyestelen. hozv hogyan játsszák.
Furcsán van vele az elméleti és
gyakorlati dramaturgia: szabad ke
zet enged az értelmezéseknek. de
ugyanakkor szigorú mester is,
bosszút áll, ha többet vagy keve
sebbet adnak egy-egy művéből,

mínt amennyit belerejtett. Csak
tökéletes Shakespeare-előadást le
het elképzelni, - de elképzelhe
tő-e ilyesmi? A legjobb interpre
tációk is csak megközelíthetik a
tökéletességet, csak egy-egy szele
tet világíthatnak meg, s az előadás

legnagyobb érdeme az, ha ebben a
szeletben. ebben a villanásban az
igazi Shakespeare-re is hull reflek
torfény. Németh Antal. mint mín
den vérbeli színházi ember. kez
dettől fogva igyekezett valamit fel
fedni a lényegből. Voltak sajnála
tos melléfogásai ("Hamlet") és
voltak szerenesés találatai ("Sz.ent
ivánéji álom". "Sok hűhó semmi
ért"). A "Julius Caesar" feiűjítása

inkább az előbbi csoportba tarto
zik. Abalfogások legnagyobbika
nyilván az volt, hogy mellőzte Vö
rösmarty fordítását és helyette Ap
rily Lajosét használta. Az előadás

shakespeare-i volta míndiárt itt
bukott el. Shakespeare-nek leglé
nyegesebb tulajdonsága a nyelve,
ez a bőven, költőien, vulgárisan,
töményen áradó őselem. Vörös
marty a romantikus nyelv ódonsá
gával, szerenesés rövidítéseivel, tő

mörségével, önkénytelen drámaisá
gával örökké emlékezetesen adta
vissza magyarul. Ez a minden túl
zásaihan, vas-izében is eleven
nyelv shakespeare-i a lényegében.
Változtatní, szabdalni, simítani le
het rajta, de kíküszöbölni nem.
Két nagy lélek találkozott ebben a
fordításban, a magyar Julius Cae-

sar szinte saját lelkéből, nyelvM
ségéből, drámai izgalmából szakadt
műve Vörösmartynak. Aprily Lajos
épp ezt a tömör ödonságot, drámai
izgalmat mellőzte. Julius Caesárja
sima. elegáns, folyamatos versek
ben elmondott, stilárisan izgalom
rnentes fordítás. Minden szögében
hű, de egyátlalában nem hű han
gulatában. Grillparzeri mű és nem
shakespeare-i. - s e kettő között
áthidalhatatlan a különbség, AT.
előadás is ilyen izgalommentes,
nincs benne semmi Shakespeare
démóniájából: jól vagy rosszabbul
elmondott versek sorozata. néhány
fiatal színész kísérlete arra, hogy
Shakespeare-t játsszon. Uray Tiva
dar kedvetlen Caesaria köré Nagy
István mínt Antonius. Szabó Sán
dor mint Brutus. Balázs Samu mint
Cassius csoportosult: egyedül Nagy
István szép dikcióját dicsérhetjük.
De az együttesről összbenyomás
ként azt állapíthat juk meg, hogy
meggyőződéstelen volt. Vizsga Sha
kespeare-ből és nem Shakespeare
átélése, költői-drámai tolmácsolása.

Az a még mindig fennálló ellentét,
amely az urbánus és népi írók kö
zött van, nyilván nem az urbánu
sok szívéből származik. Elismerni
valakit, ha művet alkot. kötelesség,
ellenszegülni annak, ha valaki ön
nön személyíségét állítja elénk
írásaiban követendő példaként,
ugyancsak kötelesség. Az urbánus
kritika az előbbi elv alapján is
merte el Asztalos Istvánban a nem
mindennapi tehetséget. Ennek a
fiatal írónak sajátos egyéni világa
van, tud embert teremteni, hangu
latot éreztetni. kitűnően szerkesztí
meg nem túlságosan hosszú regé
nyeit és elbeszéléseit, s ért ahhoz,
amihez Ú. n. népi Íróink legrit
kább esetben értenek: tárgyilagos
nak maradni élményeivel szemben.
Alkotó író, aki szépet nyujtott ed
dig is, s akitől ugyanilyen szépet
várhatunk ezután is. Ha valaki
ilyen jó emlékekkel nézi meg első

drámáját a "Fekete macskd"-t, ha-
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matötlan elkedvetlenedik. tegfőbb
csalódása az, hogy Aszta108ban igen
nagymértékű az ízlésbeli fogyaté
kosság. Nincs füle ahhoz, h0lO' mit
mondhat ki és mit nem. Érdekes
és drámai dialógusokat ir, de a
dialógusok tartalma nem birja el
a színpadot: három felvonáson át
nem lehet átkozódni, gyülölködni,
veszekedni, lopésra bujtogatni,
csalni. Ezek emberietlen érzések, s
emberietlen érzéseket a novella
sem bír el, de még annál is ke
vésbbé a színpad. Különösképpen
nem akkor. ha a veszekedések alól
hiányzik a lélektani magyarázat.
Sokkal könnyebb egy novellában.
ahol az író is beleszól és indokol,
- a dramában a dialógus felel
mindenért. Itt van Asztalos drá
májának legfőbb és legfontosabb
hibája: lélektanilag érthetetlen az
egész színpadí bonyodalom. Egy
pillantást sem kapunk figuráinak
belső indulatából. Érdektelen egyé
nek marakodnak és átkozódnak
előttünk, akik egy percre sem
válhatnak rokonszenvessé, Csak fe
lületben látjuk őket. nem mélység,
ben. Hogy mennyire Asztalos ízlése
a hibás ebben, azt elárulja az, ha
a dráma után elolvass uk "A
macska" című elbeszélését, mely,
ből "A fekete macska" készült. Ott
egyetlen fonalat vesz a kezébe és
biztosan sodorja, érdeklödést és
részvétet tud kelteni, megnyeri ro
konszenvünket. A novella nép
hangulatába olvadnak bele a ve
szekedések, az egész közömbösíti a
részleteket. A dráma természetéből

következik, hogy a részletek sem
misítik meg az egészet. Ez történt
"A fekete macskát'-val. Asztalos
nem tud válogatni, nem tud el
hagyni, mindent belegyűr abba,
amit színpadra ír, művéből

szörnyeteg lesz, felfalja az irót.
Még egy képessége hiányzik a fia
tal népi írónak: nem tud többré
tűen bemutatni valamit. Az eQ'Y
szálú elbeszélést drámájában kibő

vítette egyéb bonyodalmakkal, s
ezek szervetlenül lógnak a levegő

ben. Rettenetesen sok mindenröl
tudósit, s mégis az az érzésünk,
hogy vtizekedéll6k sorozatán kivül
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semmivel sem talAlkozunk a szin
padon. Mindezek az ellenvetések
lényegtelenek azonban, ha a da
rabból kifejthető tendenciát fi
gveljük. Esztendők óta azt hallhat
juk az Ú. n. népi irány íróitól és
propagandístáítól, hogy az igazi
magyarságért ők felelnek, az igazi
magyarságot ők adják, míndenkít,
aki nem népi ir ó, kirekesztenek a
magyarság kebeléből. S most néz
zük meg ezt az "igazi magyarsá
got", ahogy Asztalos drámája be
mutatja: alias és sivár indulatok
megszállottjai, akikben semmi em
beri becsület nincsen. a legkétség
beejtőbb "alja nép", minden szép
re-jóra terméketlenül. Ha Bródy
Sándor ilyennek ábrázolta volna II

népet - mert valahogy hasonlóan
ábrázolta - megkövezték volna
érte. Jogosan kérdezhetjük hát:
miért nem mutatnak új és igaz
képet erről az "igazi magyarság
ról" éppen a leghivatottabbak, a
népi irók? Vagy ha hiteles képet
adnak és valóban ilyen az "igazi
magyarság", miért van szükség
szöszólóíra? Egy ellenvetést szerel
Jünk le rögtön: a társadalom tette
őket ílyenné. De érezzük-e AsztalOlI
István höseíben- az "igazi magyar
ságon" kivüli társadalom rontó ha
tását? Itt "belter.iesen" tenyésztő
dik az aljasság és hasznavehetet
lenség, - Asztalos István legalább
is igy mutatja meg. Mit tegyünk
ezután? A legokosabb: várjuk meg,
míg népi íróink magyarság-szemlé
lete bíztatöbb. értékesebb szemnon
tokkal szolgál majd a népről: "A
fekete macskát" mindenesetre nem
lett volna szabad így színpadra
ereszteni az Iréasztalről. A Nemseu
SzlnhÚlZ előadása híven közvetíti
Asztalost: kitűnő színészek vesze
kednek és átkozódnak, legtöbbször
igen hangosan. TfJkés Anna, Leho
tay Arpdld, Nagy István .ió paraszti
figurákat csinálnak, Gobbi Hilda
pedig a színészí zsenialitás legma
gasabb mámorában játszik egy csú
nya vénasszony-jellemet. Baka
Márta kulisssahasogatö szavalásából
is biztató tragikaí tehetség villant
elénk.
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