SZEMLE
AZ IGAZI SHAKESPEARE FELÉ
A Franklín Társulat új, négykötetes Shakespeare-kiadása Arany,
és Vörösmarty hat klasszíkus drámafordításán * kívül a Nyugat
nemzedékének hét műfordítását ís a mult örökséqeként vette át. Ez a
hét dráma azonban szorosan a Mához tartozik és jelzi azt az utat,
amelyen a fiatalabb költö-nemzedék halad, amikor szolgálatot vállai
Shakespeare korszerű magyar tolmácsolására.
Petőfi

Babits és Kosztolányi fordításai
Babits Mihályt - saját vallomása szerint - gyermekkora óta bántották a magyar Shakespeare erőitetettségei és ertelmetlenséqeí. F61eg
a R.omeo és Julia fordításának gondolata foglalkoztatta az első világháborút megelőzö években: "a Shakespeare szép, folyékony verseit lehetőleg rekonstruálni. .. " Sem filológiailag, sem költöileg nem tartotta
jónak az Arany utáni hivatalos müfordító-nemzedék fordításait, amelyek
"Shakespearet sokkal, de sokkal nehezebb olvasmánnyá teszik magyarul, mint angolul, - még a maqyar ember számára is".
Egyetlen Shakespeare-Iordítása, A vihar, azonban mégsem annak
a belátásából született, hogy elérkezettnek látta az időt,' amikor az egykor "gyors szükséq követelte és létrehozta" Szász Károly-féle fordításokat "nemesebb rnunkákkal" kell helyettesíteni. A lírikus Babits "tisztán hangulati szükségböl, magának" fordította le a világtól búcsúzó
Shakespeare utolsó remekéti a világháború borzalmaiból menekült egy
álomvilágba, "ahol valami nagy, bölcs és jó Sors előtt az élet minden
viszályai. ellentétei elvesztik fontosságukat s egy távoli és verőfényes
magaslatról -tekíntve, durvaság" baj, gonoszság és mínden iszonyúság
oly ártalmatlanoknak. sőt mulaságosaknak látszanak, mint a görŐc11lgy,
melyben a mező embere megbotlik".
Az érzékeny Költő menekült a Költőhöz. az eredmény: egy Babíts-remekm ü.
Vidéken, a háború elején, az 1914-es mozqósítás napjaiban, seqédkönyvek nélkül fog hozzá a munkához. A Schlegel-féle fordítás van
csak vele és Richard John Cunliffe 1910-ben megjelent szótára, A new
Shekespeereen Dictionary. Szász Károly fordításával is csak utólag vetheti össze munkáját. Müfordítóí elve, sort sorral fordítani, nem úgy,
mint Szász, aki majd minden oldalon három-négy sorral nyujtja az eredetit, ami megrontja a nyelv nagyol] is fontos tömör hatását, mert "aki
verset nem soronként fordít, a költő vers- és mondatépítését hamisítja meg".
Babíts természetesen mit se tudhatott arról. hogyaTempest, amely
először az első Follóban jelent meg, mínt a "Comedies" sorában az
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A magyar Shakespeare multla c, tanulmányt a Vigilia júliusi számában.
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első darab, reánk maradt formájában nem azonos Shakespeare remekével, amelynek eredeti teljes alakját sohasem fogjuk többé ismerhetni.
E csodálatos dráma minden valószínűség szerínt csupán egyszer, 1611
november 1.-én kerűlt színre úgy, ahogy Shakespeare eredetileg megalkotta, teljes terjedelmében. Shakespeare Londontól való végleges távozása után, amikor biztos tudomásunk szerint újra műsorra tűzték.
alakitottak e darabján. Pontosan tudjuk, hogy L Jakab leányának, Erzsébet hercegnőnek és V. Frigyes pfalzi választófejedelemnek eljegyzési és lakodalmi ünnepségein A oihec előadása is az ünnepségek sorába
volt iktatva, Ahogy a legújabb Shakespeare kutatások meqállapitották.
a Shakespeare-drámáknak L Jakab előtt történt előadásai szornorú szerepet játszanak a nagy költő müveinek történetében: "e király számára
egy darab sem volt elég rövid és ezenkívül betoldásokat kellett eszközölní, amelyek az ő notóriusan rossz Ízlésének megfeleltek".
Erzsébet hercegnő, Stuart Mária unokája, rendkívül népszerű volt.
"A szép, okos és nagy személyi varázzsal bíró tizenhétéves hercegkisasszonyért sokan az életüket is szívesen feláldoz ták volna, akkor az
ő ünneplése kedvéért egy színdarahot megváltoztatni igazán csekélységnek tünheík fel." Az esküvő 1613 február H.-én volt, ezt meg elő
zöen 1612-13 telén ikerült színre a fiatal jegyespár szórakoztatására
A vihar.
Mtndenekelött Shakespeare szövegének - gyaníthatólag - egyharmadát "kihúzták" a súqópéldányból, azután meg beleírtak részleteket. Ennek bizonysága többek kőzőtt az is, hogy Shakespeare teljes
terjedelemben reánk maradt művei a 3000 sort mindig meghaladják,
A vihar pedig az alkalmi betoldásokkal együtt mindössze 2068 sor.
A betoldás: az akkor divatba jött másque-játek és az L Jakab által
propagált, Olaszországból importált színpadi gépezetek. alkalmazására
módot adó betét-helyzetek. A masque-játék szövegét vagy Beaumont,
vagy Chapman, vagy Heywood szerkesztette bele Shakespeare drámájába. A végrehajtott alkalmi rombolások felderített adatait a dráma
Cambridge University Press-Iéle kiadása pontosan felsorolja.
Az 1623-as Folio ennek az "űnnepi előadás'l-nak aszövegkönyvét
nyomtatta le és valószínűtlen, hogy ennek megjelenéséig az eredeti
műnek csak egyetlen példánya is fenn maradt volna. Az alkalmi udvari
előadás-produkció "dramaturgiai"
hentes-rnunkájának következménye
az örökre elveszett circa 1000 Shakespeare-sor pusztulásán kívül bizonyos részek ide-oda dobálása. Prospero hires szavai: "Our revels now
are ended" például nem a másque-játék után álltak eredetileg, hanem
csak ide interpolálták. mert egyebűtt nem használhatták az udvari elő
adás színészei. viszont a záró-epilóqust nem Shakespeare írta, hanem
csak az ünnepi előadás alkalmára készült. Érdekes. hogy bár Babits
költői nyelve közös nevezőre látszik hozni a shakespeareí verset és a
betoldásokat. méq a magyar nyelvbe való átöntés után ís felismerhető
a költői jelleg-változás az Irís, Ceres, [unó-jelenetben vagy az érzelmeskegyes hangú, alázatos, nem shakespearei epílóqusban,
Nem a mostani Shakespeare-kiadás ismertetésének a feladata, hogy
.
Babits Shakespeare-Fordításának úttörő jelleglét és műfordítói értékeit
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bizonyítsa. Csupán példamutató szerepére kell rámutatnunk a XX. századbeli magyar Shakespeare-fordítások történetében: "A magyar nyelv
ily művészi és egyéni zengése egy hű és fordításnak is remek munkában őszinte elragadtatásunkat kelti fel" vallhatjuk ma is Tóth
Arpáddal.
A hivatalos irodalom vezérei a XX. század harmadik és negyedik
évtizedében semmit sem tettek, hogy Babits Míhály zsenijét a magyar
Shakespeare-kultusz szolqálatába beszervezzék. és bár .A oihec I9ló-ban
megjelent fordítása aránylag koráni helyet kapott a Nemzeti Színház
játékrendjén. a Ieltétlenűl újra fordítandó műsor-darabokat fordítói susztermunkával toldozták-Ioldozták, mert ez állandó tantieme-részesedést
bizto3ítottegy szűk kör számára. Buzdítás, támogatás, megbízás hiányában Babits költői érdeklődése a világirodalom más vizei felé vitorlázott tovább, újabb és újabb tájakat tárva fel, hódírva meg, irodalmunk
r-agy gazdagodására. Időzése Prospero szigetén múló epizód maradt költői életében, ahelyett. hogy folytatta volna ifjúkori álmát: VörösmartyPetőfi-Arany "remekei mellé méltóbb társak" létbe-hívását.
Pedig társai is lettek volna a nagy vállalkozáshoz, mint a száz év
elötti nemzedéknek: Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és később Szabo
Lőrinc.

Tóth Árpád tudomásom szerint soha nem tett kísérletet Shakespeare-rel. Kosztolányi különbözö időkben, valószínűleg lírikus rokonrezdülesek hatására három teljes Shakespeare-dráma és néhány részlet
forditásával ajándékozta meg irodalmunkat. Ezek közül rnost kettőt. a
Téli regé-t és a Romeo és [uliá-: az ő fordításában adja az új kiadás.
Kosztolányít Shakespeare véqiqkiséri egész életén. Gimnazista korában olvasta először, majd tizenkilenc éves egyetemi hallgató korában az
uqyaccsak egyetemista Babitsnak így lángol, lelkesedik, lobog egy levélben: "... De mindezek az olvasmányok mellékesek Shakespeare mellett, kit most nem az ifjonc diák újságvágyával, de az érett ember határtalan becsülésével újra olvasok. Barátom! Shakespeare! Csak Shakespeare és ezerszer az! Hamlet, mindíq Hamlet a jó, a nagy ember, kinél
kűlönb emberideált költő még nem rajzolt. Aztán Lear, kiből az emberiség szenvedése ordít. Szetetem Shakespearet örületesen. Úgy. ahogy
Beethoven kétségbeesett Adagióját. vagy ahogy az oroszlánordítást
(a budapesi Állatkertben)."
Újságíró korában utazásai alatt Shakespeare művei soha sem hiányoznak poqqyászából, pesti estéin is gyakran olvastatott feleségével
Shakespeareből. sőt Stokholmban, a másfélórás kínos-kegyetlen rádiumbesugárzások alatt, a gyílkos rákkal való hosszú küzdelem közben
Arany János. Rilke és Reviczky versei mellett a Hamlet szavait hallgatja legszívesebben.
Ez a fajta költői kapcsolódás egyfajta alkati rezonancia következménye. Az ő közeledése a Shakespeare-oeuvre-höz nem a poeta doctus
műfordítóí buzgalmából nyeri legerősebb índítékát, hanem költői kedvének izompróbája. Kosztolányinak különben eredeti nézere az volt,
hogy fordítani lehetetlen, mert a szavak zengése, a hangzók egymásutánjának mágikus rendje két különbözö nyelvben tökéletesen! más és

igy pl. a francia "desire"~t sohasem fejezheti ki a magyar "vágy szó.
A .xíesíre" szó magyar rokonzenéjű megfelelője csak a "vezir" lehetne.
Ezért csak "újraköltés" képzelhető el "fordítás" helyett, az idegen költői szó-ötvözetnek szabad költői felolvasztása és ujjáöntése egy más
nyelv új formájába.
Kosztolányi számos korai lírai vers-Iordítása ilyen szekunder ihletésű saját Kosztolányí-vers, utánérzése és magyar nyelven történő kifejezése az idegen költői alkotásnak. Ez a nézet,e később szelídebb formát
öltött és közeledett Babits aszketikusan szigorú müíordítóí elveihez.
Kosztolányi 1924~ben fordította le a T éli ieqé-t, Ekkor már alapos Shakespeare-ismeret és kiforrott, mérsékelt műfordítóí elvek segítik munkájában, Mi ez az - Arany fordítói remekeinek aprólékos elemzéseiből és szépségeinek költöt átéléséből desztillált, ,a korszerűvé élt
hagyomány ,nemes illatát párázó -- "elv"? "Az - feleli Kosztolányi, hogy Shakespearet a teljes fölbontatlan egészében kell visszaadni, úgy.
ahogy van, körülírás, magyarázás, Iölhíqítás, egyszerűsítés, szépítés és
cifrázás nélkül, a maga érzéki és szemléletes valóságában, mert csak
így tükröehetjük vissza szellemét. Ebből <él célból a leghelyesebb őt nem
is szóról-szóra, hanem betűről-betűre követni. Egyebütt az ilyern gondosság rnerevséqre vezethet ... Shakespearenél. .. minden jelentős, a nagy
és a kicsiny, a részlet és az egész egyaránt, mínden ösztönös, minden
szeszélyesnek látszó, de ezerszeresen meggondolt. Fontos, míkor hagy
csonkán egy sort, míkor gyorsítja a beszéd lélekzetvételét, mikor vet
egy kötöszót a sor végére, hogy kiemélje. Mihelyt elmozdítjuk helyéről
ezt a csöpp kötöszót, összeomlik az egész csodálatos mérnökí építmény.
Az a tisztelet, melyet szövege iránt érzünk, nem iskolai alázatból származik. Ahitatból és megértésből származik."
Kosztolányi Shakespcare-studíumaí folytatódnak. Egyik londoni
útján 1927~ben megveszi Elmer. Edgar Stoll Shakespeare Studies című
kötetét és arról ír cikket. Ugyanebben az évben Moíssí Othello-alakítása kapcsán fejti ki eredeti gondolatait Othelloról. majd a Nemzeti
Színház egy Szentivéné]i álom-felújitásával összefüggésben Theseus alakjáról tesz olyan megállapításokat, amelyeket e tündéri mű rnínden rendezőjének minden korban meg kellene szívlelníe ez alak [átékmesteri
beállításánál. Az "English Players" vendégjátéka alkalmat szolgáltat
arra, hogy szerétett Hemletséoes» újra ünnepelje Kosztolányi az emberi
szellem által teremtett "legnagyobb költői művet", E kimerithetetlen
tragédiával való szakadatlan foglalkozás közben Claudius első beszédjének tizenhat sorát elemző írása tanubizonyságot tesz arról, hogy Shakespearet nemcsak a költészet, a szó-rnűvészet aszpektusából érzékelte
Kosztolányi, hanem a tökéletes lélektannal drámai akciót építő színpadi
szerzö felülmúlhatatlan dramaturqiáját is m,ély ösztönnel magáévá élte.
Annál sajnálatosabb, hogy Kosztolányi a második Shakespearedráma, a Romeo és Julia fordításakor nem ismerte ]. M. Robertsori kutatásaít, aki pedig Shakespeare Canon című úttörő munkájának harmadik kötetét. amelyben a Romeo és Julia keletkezésére és szövegére vonatkozó csodálatraméltó kutatásait publikálta, már 1925-ben közre adta.
- így Kosztolányi nem kételkedett a Polio-dogmában és e különös

sorsú Shakespeare-drámát is a hagyományos kiadások egyikének angol
.szöveqe nyomán ültette át magyar nyelvre. Pedd.g Shakespeare ez ifjúkori tragédiájának Folío-kíadása minden drámája közt eqyíke a legrongáltabb szövegeknek. Itt nem az a helyzet, mínt A vihar, vagy a Macbetli esetében, amelyek egyszerűen megcsonkitott formában, egy udvari
"disz-előadás" alkalmi "húzott" súgó-példányai nyomán adattak ki
1623-ban, hanem sokkal bonyolultabb.
A Romeo és Juliaérzelme~bús históriája már Arthur Brooke epikai
költeményének 1526-bélll1J történt megjelenésekor egyike volt az angol
renaissance drámairók Ieqkedveltebb témáinak. Brooke hangsúlyozza az
előszavában, hogy ő is látta már színpadon ugyanezt a történetet. MíIyen volt ez az Ös-Rome~dráma" nem tudjuk, nem tudjuk azt sem.
hogy később ki'k! és míképpen dolgozták fel ezt a hatásos tárgyat.
A téma több epikus formája ismeretes a Brooke-Iélének megjelenése
utáni évtizedekböl, de a drámai feldolgozások mind elvesztek: a kor
semmire sem becsülte a színműírást, a szerzői tulajdon ismeretlen fogalom volt, még kínyomtatásra sem ígen méltatták ekkor még a gyakorIatí-szinházi célre született drámát.
Az élő színház azonban újra és újra visszatért kedvelt darabtárqyaíhoz, amelyek így egyik írótól a másik kezéhez kerültek - s mint mondottuk; - mindegyik hozzátett, csiszolt, alakított, fejlesztett rajta valamit, és így fokozatosan kialakult a kor színpadi szerzőinek kollektív
rnunkája nyomán a szereplök jellege, a jelenetek egymásutánja, a fordulatok leghatásosabbnak látszó formája.
A Romeo és Julia tehát - a mai Shakespeace-tudomány kialakult
véleménye szerint: .- "nem Shakespeare eredeti alkotása, hanem ez
esetben is ő itt belekapcsolódott abba a fejlődési folyamatba, amelyet
a téma megtett és amely - mint mindig - Shakespeare által eljutott a
halhatatlanságig". Robertsors kutatásai óta nem kétséges, hogy Shakespeare számos elődje dolgozott a Romeo-témán. Közvetlen előfutárai e
munkában Marlowe és Peele lehettek. Ha a XVI. század ötvenes éveinek Ös-Romeo-drámája el is veszett, Robertson óta bíztosra vehetjük,
hogy egy l 626-ból német nyelven reánk maradt - bár a fordításori
kívül többszörös átdolgozást is szenvedett Romeo és Julia-dráma
tekinthető Shakespeare közvetlen nyers-anyagának. Ezt a Nördlínqenben 16ü4-ben és Drezdában 1626-ban és 1646-ban előadott drámát
sokáig a shakespearei Romeo átdolgozásának hitték, és csak Robertsori
kutatásai nyomán bizonyosodott. be a nagy felfedezés: ez a dráma szol-gált Shakespeare átdolgozói munkája számára nyers-anyag gyanánt az
1594-95. években. Ez a tény a dráma forditása szempontjából rendkívül jelentős, mert kétségtelen világot vet sok problematikus részletre.
A téma shakespeareí formája Quarto-Iormában először 1597-ben
jelent meg, másodszor 1599-ben. Egyik kiadás sem tünteti fel Shakespeare nevét, pedig ebben az időben már népszerű volt és a kalóz-kiadás
kelendőségét csak növelte volna. Az
16ü9~ben megjelent harmadik
'Quarto sem tünteti fel Shakespeare nevét, pedig ebben az évben a
Troilus és eressida kiadója előszóban magasztalja őt. Egy dátumnél.küli negyedik Quarto néhány első levonetán végre feltaláljuk ugyan
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Shakespeare nevét, de ugyanennek a kiadásnak további nyomatairól
- a címlapról való törlés következtében -- ismét elmeredt a szerzö
megjelölése. A kor ismerői teljes határozottsággal következtetik ebből
a nyomda-történett tényből. hogy ..Shakespeare kortársai számára e
dráma nem forrott össze Shakespeare nevével. A shakespearei Romeóban az elődöktől való átvétel látszatra olyan nagy volt, hogya .különbséqet nem vették észre. Ma is elég gyakran tapasztalhatjuk. hogy a
szubtílísabb, a döntő értékeket a nyilvánosság nem veszi észre. A közönségnek elég, hogya Dajka ..humorosakat" mond, a Shakespeare és
az elődök forma-adásában rejlő különbséget akkoriban nem fogták fel".
Az első 1597-es és a második 1599-es Ouarto-kiadás csaknem teljesen más szöveget közöl: a korábbi csak 2232 sort, az utóbbi 3007
sort tartalmaz. tehát kétség kivül teljesebb is. A második Quartót tekintette a tudomány 1925-ig a végleges shakespeareí formának és az öszszes kiadások - a Follók is '- ehhez mennek vissza. Robertson óta
tudjuk bizonyosan, hogy az eredeti forma, melyet Shakespeare a témának adott: az első Quarto!
Az első Quarto nyomdászának. John Denternek a lelkiismeretlenségén múlt, hogy Shakespeare többszáz sora kétségtelenül kimaradt
az első kiadásból. Két esztendővel -később, a második Quarto nyomdásza, Thomas Creede teljesebb kézirathoz jutott ugy,an hozzá, de idő
közben - egy újabb előadás alkalmából - Shakespeare kortársa. a
drámaíró Thomas Kyd beledolgozott a drámába. A kor drámaírodalmának szakértői ezzel magyarázzák bizonyos passzusole romlását és a
második Quarto eldurvulásaít. "Tiszta shakespeare! szöveg tehát nem
Létezik. Mert mínden. ami később megjelent, a Quartók és Folíók csak
a második Ouarto utánnyomásai." A helyzet tehát az, hogy a Romeo
és Julia relatív shakespeareí formája csak rekonstruálható az első és a
második Ouarto kombinációjából.
Kosztolányi Dezső Romeo és Julia-forditása a drámának ebben a
Shakespeare-s-Kyd-féle hagyományos változatában is az új kiadás négy
kötetének kimagasló értéke és csak sajnálhat juk, hogy korai halála miatt
nem "fordíthatja már le a legmodernebb szövegkritikai alapokon rekonstruált shakespeareíbb Romeo és Juliát.
Kosztolányi később sem szűnt meg foglalkozni Shakespearerel:
1934-ben a II. Richard egy ..nehéz helyét" forditja le virtuóz módon
egy újságcikk keretében. Beszámol Crístopher Morleynek a Hawaíszigeteken tartott Shakespeare-előadásalról. mélyenszántó elemző fejtegetéseket közöl Desdemona és Emilia utolsó beszélqetéséröl: amikor
Reinhardt Szentioúnéii álom-fílmje Budapestre érkezik. az amerikai színészek filmre húzott szöveqét fordítja magyarra és így meqszületík jelIeqénél fogva egy töredék fordítása a Szentioáné]i álomnak. Közben
Kosztolányi szakadatlanul dolgozott a Lear király fordításán, amely sajnálatos rnódon kimaradt az új Shakespeare-kiadásból.
Szabő Lőrinc

négy Shakespeare-fordítása

A Nyugat nagy műfordító nemzedéke annak ellenére, hogynem
szövetkezett egy ..teljes" Shakespeare-re, mint a XIX. század költői
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'triásza. Vörösmarty .- Petőfi - Arany hat dráma-fordításával szemben
máig nyolc Shakespeare drámát nyujtott irodalmunknak. Babits és Kosztolányi négy müfordítását Szabó Lőrinc máig néggyel gyarapitotta
tovább, amelyek közül három régebbi munkája és külön-külön is megjelent már, de a negyedik először e kiadásban nyert teljes terjedelemben, befejezett formában publíkálást.
'Szabó Lőrincnek tizennégy esztendőt 'kellett várnia a .,szonettek"
húsz éves korában történt remekbe sikerült fordítása után, míg színház végre arra gondolt, hogy kísérletet tesz egy hivatott költő
intcrpretátorral fordíttatni Ic valamelyik Shakespeare-drámát. A N emzeti Színház 1935-hzn adott megbízást Szabó Lőrincnek arra, hogy
magyar nyelven megszólaitassa az Athéni Timoru, ezt a félelmes hatású
legnagyobb támadást, melyet valaha a kapitalista lélek s általában a
pénz ellen írtak. Ez a soha és sehol nem népszerű idomtalan remekmű,
amely Shakespeare fekete dühének roppant erejével szárnyal a színpadon is, könyvben is. roppant hatást tett. Mórícz Zsigmond először hallván mai költöt magyar nyelven Shakespearet a színpadról szólani, az
Athéni Timont ítélte az egyetlen Shakespeare-drámának, amely "modern", amely igazán örök kérdéssel reálisan foglalkozik s amelyből a
legtöbb emberi tanulság levonható.
.
A fordítás mintaszerű. Mcstaní második kiadása előtt Szabó Lőrinc
észrevehetőleg tovább csiszolta.
Szabó Lőrinc időrendben második dráma-fordítása az egyik legépebb formában reánk maradt mű, az Ahogy tetszik volt, ismét a Nemzeti Színház számára. A fordítói nyelv a Timon után egészeni olvadtnak tűnik fel és lebegön könnyed, ahogy azt mag,a a darab is előírta.
Az újranyomtatás alkalmával történt enyhe átdolgozás" átsimítás nem
látszik, olvasó nem veheti észre, hallgató m,ég kevésbbé. A költői nagyszerüségek repülnek benne, a száműzött herceg s társainak tájleírásai.
kedves, merengő, naív költöíséqeí, filozofálgatásai szintén. A fordítónak
ezekers a pontokon kellett a legkevesebb igazítást végeznie. A shakespeareí jellegzetességek, nyelvi sajátosságok is jó megoldást találtak kez ..
dettől fogva. A simítások világosság-többletet eredményeztek és szorosabb, közvetlenebb kapcsolódast a párbeszédben. A rengideg szójáték
és "vicc" visszaadása közül a túlságosan "modernekr" enyhültek. vagy
'éppen kiestek. A melancholíkus Jacques monolóqjából is hiányzik a
"dendi-nadrág" s a "modern közhelyek", - helyettük "ficsur-nadrág"
és .,mai közhely" kifejezés áll. Az egész darab nyelve így is éppen
eléggé .mrodern". Csupa napfény és játék. Az igen hű és igen költői
fordítás, mely míndenütt eleven és minden részleteeskéjében jó filológiai alapon áll, nyelvileg kiváló átmenetet mutat a Mechbetuez,
Szabó Lőrinc e harmadik Shakespeare-fordítása már teljes érettséget dokumentál: szövege vérbő, eleven, jól mondható, vagy .ahol tömör-'
sége miatt csak tagoltabban recitálható, ott megéri a tartalmi többlet,
amelyet a fordító a régebbi fordíáshoz képest át tudott hozni a ma9yarba. A láttatóan képszerű és izmos magy,a~ szöveg az érett Shakespeare metafora-villanásokat egymásba szíkráztató képreletének szakadatlanul nyugtalan mozgását híven követi és mégis pontosan és világo-
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san mutatja a beszélő hősi lelki mehanizmusának működését. A fordító részéről szinte kedvtelés látszik az őrület fantasztikumainak követésében: átérzi, megérti az őrült képzelet útját, megolvasztja a szöveget, s esetleg ig,ét főnévvel. főnevet igével, . jelzővel vagy indulatszóval
fordít, hogy hajlékony legyen, hogy míndent tartalmazhasson a magyar
szöveg, ami az eredetiben van.
Szabó Lőrinc Shakespeare-fordítói tudása - miután a Titnon és
az Ahogy tetszik alkalmával beletanult a traqíkaí és vígjátéki shakespearleli hangba, - a Macbethben érett meg és a Troilusoesi állandósult.
A nagy brit költő e nem értett és csaknem mindig félreértett, meqdöbbentöen modern traqíkomedíája, ez az "őrült" darab most született meg
magyarul. Mert a Macbethről még lehetett helyes összfoqalmat alkotni
Szász alapján. de Fejes István avatag, nem eléggé költői és az eredeti
világosságait ís elhomályosító Troilus-fordítása alapjaiban volt halott
kísérlet. Ennek első oka e dráma müfají jellegének tökéletes félreértese volt.
A Troilus and Cressida 16ü9-ben megjelent első Quartó-kiadásának
előszava félreérthetetlenül ismételten "Comedy" megjelölést használ és
Shakespearet Plautushoz, meg Terentíushoz hasonlítja. A címlap pedig
dagályos körülírása ellenére ís csak "történet"-nek mondja. Ugyanazon
évben megjelent második Ouartc-kladása egyszerűen "The Historie' of
Troijlus and Cressida cimet viseli és az előszó elhagyásából és a határozott szövegü címlaphól míndössze arra lehet következtení, hogy idő
közben a Globe-színházban színre került e dráma. De mert a Folio
kiadói a "Histories" után és a "Traged~e:s" elé sorozták be, ez elég volt
ahhoz, hogy több évszázados félreértés származzon e tényből. Mindenki
tragédiának olvasta e drámát.
. Az összes drámai müvek mcstaní kiadása végre a ,.,színmüv2k" vegyes műfajú csoportjába sorozta e drámát, amely a műfajokat nem túlzottan tisztelő Shakespearenaki legegyénibb és teljesen müfajfölötti színpadi alkotása.
A kifejező nyelvkezelés konvenciótlan rugalmassága nélkül meghal
az a bizarr életqazdaqsáq. ami egymás mellett meqtűrí a nagy rétori
szárnyalást és a legiIJJtimebb lírai. szíromkönnyű bensőséget, a higgadt
bölcseség okos mérsékletét és a tébolyodott nihilizmus szó-őrjőmqését,
él leqtísztább rajongást és a legepésebb szarkazmust, a színesen kavargó
álmot és a vad realizmust. Szabó Lőrinc eddig megfigyelt műfordítóí
erényei, megemelkedett színvonalon mind feltalálhatók ebben a munkájában: hűség, könnyedség, gazdagság, természetesség! Minden sor él.
sehol egy petyhüdt rész. A tökéletes "tudás" egyenletessége és biztossága fénylik az egészen. A dráma komplikált és túlzó szépséqei és mélység,ed mind érvényesülnek. A hanqlejtés igen naqy mértékben maga is
szinte azonos a shakespeareivel. Szinte az egész mű idézhető lenne ez
érett fordítói művészet példája gyanánt. Babits egyszer odanyílatkozott,
hogy míg "Tóth Árpád vers-építő egysége a szó, - Szabó Löríncé a
sor!" Ez az adottság predesztinálta arra. hogy a XX. század "nagy nemzedék'I-ében a legg.azdagabb termést betakarítö Shakespeare-fordítóvá
legyen és a Vörösmarty - Petőfi - Arany epigonok hasznos, de túl-
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haladott szó- és mondat-szerkesztgetéseível szemben új, teremtő lökést
adjon a korszerü magyar Shakespeare-fordításnak.
Mih21I1 áll Szabo Lőrincnek, mint Shakespeare-fordítónak az új~
szerüsége?
A régi Iordítók túlnyomórésze általában "tudósabban" akart belemélyední a szöveqbe. Szabó Lőrinc is elmélyed, filológiai tekntetben,
sőt pontosabban is, mint a régiek, meet e munká jában hatalmas modern
apparátus is segiti, a fordítói csatát azonban elsősorban kifejezéseinek
változatosságával, gazdag és élő vers- és szó-tcchnikájával nyeri meg:
neki tiz azonos szava .és expressziója van ott, ahol másnak csak egy, s
noha szinte a végletekig mellöz minden ügyetlenségre valló "költői szabadságot" . sokkal szabadabban, önállóbban mozog a dikcióban. mint a
szabadság igénybevevői. Szabó Lőrinc ezenkivül mondattani újdonságokat fedez fel, melyek mindíg voltak, vagy lehetségesek voltak, de
hasziálaton kivül maradtak, mert ügyetlenül hatottak, vonzat-módokat
fedez fel vagy éppen teremt, amelyek egyszerüen kreácíók, kapcsolatokat, kapcsolásmódokat, mert nagyobb a stílusképzelete és nyelvszerkezeti érzéke, mint volt a régieknek.
Abból a tényből, hogy Szabó Lőrinc "verS/építő egysége" a sor,
következík verselésének Jellege: nem az ütem egyes porcikáiuralkod~
nak rajta, hanem az egész sor, az egész periódus össz-zenéje. Szabályokon inneni és szabályokon túli ritmika ez. Ami az enjambement illeti,
Shakespeare - tudjuk - egyre inkább haladt a szabadság felé: korai
drámáiban 10-20% között mozog a "Run-oIT11 line" - ahogy az angol
enjambement-t nevezi - száma, a Macbethben 36.6, a Timonhan 32.5
és a Troilusban 27.4 az át-lépő sorole százalék-száma. Szabó Lőrinc
ezzel szemben egyre inkább csökkenti alkalmazását: a legbővebben élt
114ég a Timonban:. a Troilusban e szempontból is eléri a shakespcareí
arányosságot.
A. shakespeareí lényeg költői átélésének készsége Szabó Lőrinc
fordítás-eredményeinek bizonysága szerínt olyan formátumot mutat e
négy művészi munkájában, hogy addig is, amíg be nem bizonyosodik
egy~egy frissen készült dráma-fordítás újratolmácsolásának szükséges.. .
séqe, irodalmunk tőle várja a V énus és Adonis, valamint a Luctétie
végre méltó magyar megszólaltatását.
Néhány sző az új kiadásról
A négy kötet 21 darabját tizenegy író-költő-műfordító egyenesen
a jelen kiadás számára forditotta újra.
Hatan legy~egy dráma-fordítással szerepelnek.
Aczél Tamás az V. Henrik-e: (a régi fordítás Lévay József munkája volt),
Ambrózy Áqoston A felsült szetelmesek-ex (Rákosi Jenő),
Devecseri Gábor A windsori víg nők-et (Rákosi [enö},
Kardos László az Othello-i: (Szász Károly),
Mészöly Dezső az Antonius és Cleopatrá-t (Szász Károly).
Somlyó György a ll. Richard-ot (Szász Károly)
forditotta le az új kiadás számára.
Fodor József két vigjáték-fordítással szerepel a kiadásban: a való-
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színüleq Marlowe-tól származó Tévedések vígjátéka és a Sok hűhó
ő végezte (ez előtt mindkettő Arany László fordítása volt).
Ketten 6-6 darab-fordítást készítettek.
Vajda Endre a Titus Andronicus (Lévay József), VI. Henrik 2.
és 3. rész (Lőrínczi Zsigmond), Szeget szeggel (Greguss Agost), Cqmbeline (Rákosi Jenő), VIII. Henrik [Szász Károly).
Vas István a III. Richard (S,ligligeti Ede), A velencei kelmár
(Ács Zsigmond)" Minder: jó, ha a vége j6 (Győri Vilmos}, IV. Henrik
1. és 2. része (Lévay József), VI. Henrik 1. része (Lörínczí Zsígmond)
fordításával vett részt az új Shakespeare-kiadásban.
Radnóti Míklós, a nyilasok áldozata, nem tudta befejezni a Vízkereszt fordítását, munkáját Rónay György folytatta és végezte be
(a régi fordítás Lévay Józsefé volt). Igy e vígjáték magyar változata
két költő rnunkája. .
A tíz élő - legtöbbje fiatal - műfordító huszonegy Shakespeare- és
Shakespeare-korabeli dráma-fordítása kétségtelenül nagy munkateljesítmény az alatt az öt esztendő alatt. amíg az új kiadás 1943-tól 1948-ig elkészült. Nem ísmerjük Halász Gábor elgondolását a fordítoki kiválogatására és a fent felsorolt 21 dráma szétosztására nézve. ezért a munkának ez a része nem tehető ma már krítíka tárgyává. A rnű jellege és
a fordító költői alkata közott szükséges összhang itt-ott fellelhető hiányának sok oka lehet. EI kell azonban fogadnunk a kiadás befejezett
tényeit és csak a végeredményt tekinthetjük.
Nem tudjuk, ki volt az új kiadás itodalmi szerkesztője Halász
Gábor halála után" így azt a tényt se tehetjük. bírálat tárqyává, hogy
ki mílyen angol kiadásból végezte a fordítás munkáját. Egy jeqyzet
ugyan annyit elárul, hogy "a nyomtatásban először e kiadásban megjelent új magyar Iordításoknak az eredeti angol szövegekkrel való eIJYbevetésénél a W. J. Craíq-Iéle The Arden Shakespeare kiadás szolgált
alapul", - azonban amennyiben az 1900-as kiadásról van szó, ez anynyit jelent, hogy éppen az utolsó évtizedek kutatás-eredményeit az új
forditások esetében is mellözte a szerkesztés. A legtöbb Shakespearedrámának - amint azt egy-két esetben jeleztük: ~ a huszas és harmíncas években olyan újszempontú szöveqkrttíkaí egyes kiadásai jelentek meg, amelyek nemcsak az esetleges szöveq-varíánsokat tartalmazzák, hanem a sokat vitatott interpunkció új értelmezését és a nern-shakespeareí részletek (későbbi betoldások ) immár véqleqzsen pontos megjelöléseit is. Amely drámának még nem jelent volna meg ilyen önálló.
teljes, mínden új eredményt feldolgozó külön kiadása, ott még mindig jó
szolgálatot tehetlett volna Fumess Variorum Edition-ja.
A fordítótól - ha csak nem évtizedek óta foglalkozik a Shakespeare-szöveqekí problémájával ~ nem várható olyan tárqyísmeret e
téren, hogy maga keresi ki a legmegfelelőbb kritikai angol szőveq-mzq
oldást. A rendelésre fordító költő azt ülteti át legjobb tudása szerint.
amit kezébe ad neki a szerkesztö. Csak sajnálni lehet, hogy a 21 új
fordítás esetében is a Folio-dogma játszott döntő szerepet, és legalább
e művek kapcsán nem kaptunk dramaturgiailag korszerűbb szöveget.

. semmiért átülteteset
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-A 21 Ú j fordítás tehát csak a Shakespeare-ortodoxia keretein belül
lenne bírálható. Az kétségtelen, hogy ezek az új fordításók első olvasásra simán gördülneki, érthető. mai nyelven szólnak a mad. olvasóhoz.
A síma hangzás és a maí nyelv, a nehézkességek eltüntetése azonban
még csak rész-érdeml Kérdés, hogy mi van az új kiadás új fordítóinak
altalábam véve dicséretes símasáqa mögött és alatt? Ezt átvizsgálni,
ígazságosan felmérni és megbiráini olyan nagy feladat, oogy arra ma
sem idő, sem ember níncs. A krítíkusnak legalább' -egy hónapot kellene
szeretettel és elmélyedéssel foglalkoznia mínden egyes darabba!' hogy
úgy ísmerje az általa bírált szöveqet, ahogy a fordító ísmerí. Valószínű,
hogy a 21 új műfordítás a sokszor vitatható Folío..szöv:egekhez való
"hűség" szempontjából sehol sem hagy olyasféle kívánnivalót maga
után, - erről az ellenőrzés, is gondoskodott! - mint az 1902-es Franklíri-kiadás szamos darabja. Az új műfordításoknak verstaní szempontból
való míkroszkópikus vizsgálata is teljesen különálló. terjedelmes tanulmányt ígényelne a titmus-hűséq szempontjából. A korszerü Shakespearefordítás ugyanís nemcsak sor- és szóhű, de lehetőleg rítmushű is, kell,
hogy legyen. (Richard FIatter Shekespeeie's Producing Hand című
végtelenül tanulságos könyvében a példák nagy sorával bizonyítja, hogy
mennyire nem "véletlenek" Shakespeare "szabálytalanságai" és a blankversek jambusainak ritmus-váltásaiban mennyire az élő beszéd kifejező
ereje lüktet.)
*
A bevezetések. a jegyzetek -,- Országh László munkája, -'- igen
rendes szaktudásra és lelkiismeretes munkára vallanak. Bizonyára nem
rajta mult, hogy nem terjedelmesebb költői életrajz és kortajz vezeti
be a négy kötetet és az sem, hogyadarabokhoz csatolt jegyzetek
száma olyan csekély. Az átlaq-olvasó számára az ilyfokú elíqazítás kevés. Az egyes darabokat bekonferáló két-három oldalas tanulmányok
is túl rövideknek tűnnek a Kisfaludy-Társaság 1914-16 között ugyancsak a Franklm-Társulat kiadásában önálló kötetekként megjelent Shakespeare-publikációinak alapos és tanulságos bevezetéseihez viszonyítva.
Ha már mint szerkesztö a szükségesnél kevésbbé irányíthatta a nagy
rnűvet, Országh szaktudásának legalább a filologizálására nagyobb teret
juttathattak volna.
*
A sajnálatos módon dráqa kiadás a dolgozók számára rneqfízerhetetlen. Feltétlenül szükséges lenne az egyes darabokat külön-külön,
olcsó. erős papírra nyomva. bő, népszerű tanulmányokkal bevezetve,
gazdagabbal1! jeqyzetezve és amit lehet. revídeálva adni 'kií a nép számára. Shakespeare Erzsébet udvarában se volt "udvari költő", hanem
az ember számára elérhető relatíve legteljesebb módon osztályfölötti kífejezője az örök embernek. Mindenkihez szól és mínden kor számára van
mondanivalója. A lehetőséget azonban. hogy szólhasson, előbb külső
és belső eszközökkel 'meg kell teremteni.
Ha e négy kötet már nem lehetett időben mcssze-maradó meg~
valósulása a "telj,es magyar Shakespeare'I-nek, legyen tétben, emberben
rnessze-ható. és előkészítője egy új Shakespeare-kultusz eljövetelének!

Németh Anltal
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SZENT VAGY KÁRHOZOTT?
Wilde írta valahol a szellemes meghatározást: "Ha egy mű
mű új, eredeti és életképes." Szóról-szóra alkalmazható ez Graham Greene műveíre, akinek
két legjelentősebb reqérryéröl, a "Hatalom és dícsöséq'I-röl és a magyar
fordításban méq meg nem jelent "Heart of the Matter' , (Az anyag lelke)
címűről kritíkusok, irók', irodalmi szakemberek számtalan tanulmányt
írtak már,
Katolikusok-e ezek a regények a szó teljes értelmében? - teszi fel
a kérdést Harold C. Gardiner és mindjárt felel is rá: "Akár katolikus
ez a regény, akár nem - a magam részéről a leghatározottabban annak
látom - egy míndenkeppen bizonyos, ezt a könyvet csak katolikus iró
írhatta meg." Richard Mc LaugWin pedig így ír az "America" katolikus
folyóíratbarn "Meg'győződésem, hogy Graham Greene kivételes regényíró, Nemcsak napjaink legerőteljesebb írói egyénisége, hanem azáltal,
hogy vizsgálódásainak legfőbb tárgya az embernek lelke megmentéséért
vívott belső harca, egyik legnagyobb irodalmi tanítómesterünk lett.
Erkölcsi törekvések, beható érdeklődés a gonosz hajlamoktól meqszállott, de mégis minden kétségbeesésen és vergödesen keresztül Isten felé
törekvő ember iránt hatják át írásait ... Szent vagy cinikus, köl tő vagy
pszichológus? Úgy tetszik, Graham Greene-ben. ez ellentmondó vonások
egyaránt megvannak s végeredményben ezeknek összessége jelenti a
gondolkodó embert."
Ennek a Graham Greene-nel foglalkozó irodalomnak új, Hgyelemreméltó fejezete Robert du Parc francia kritikus alapos tanulmánya az
"Études" cimű folyóiratban. A "Hatalom és dicsőség" az elmúlt évben
(több esztendővel a magyar kiadás után) jelent meg franciául. Nagy
feltűnést keltett és ahhoz a problérnához, melyet a pap alakja jelent a
regényben, számosan szóltak hozzá. Ezt a kérdést vizsgálja Robert du
Parc tanulmánya is. Exisztencialista író-e Graham Greene, vagy katolikus?
Egyesek ugyanis exisztencialistának tartják, mások katolikusnak; egyesek izgalmas, tökéletesen megszerkesztett bűnügyi regényt látnak mű
vében, mások mély kegyelmi drámát. A választ kétségkívül a főhős, a
pap sorsában és alakjában kell keresnünk, ahogyan Robert du Parc
teszi.
Mert a történetben az izgalmas detektívregénynek minden kelléke
megvan ugyan, de ha csupán a meseszövésre Hgyelünk, az erkölcsi
dráma rejtve marad előttünk - mondja Robert du Parc. - A regény
névtelen hőse ugyanis, akinek az író egyetlen alkalommal sem mondja
meg a nevét, szerencsétlen, nagyon szerencsétlen ember. Hát esztendeje
erdőkben és mocsarak között bujkál, otthon, misernondás, szentséqek,
breviárium nélkül. Morálísan már teljesen elhagyja magát -- egészen a
bűnig. Egyik nyomorúságos hegyi faluban él a bűneből született gyermek, a cinikus fiatal Brigitta, aki tanuja lesz egy részeg éjszakájának.
Mert ez a pap iszik. Halála órájáig iszik. Mégis, nyilvánvaló méltatlanságának ellenére is hű marad papi hivatásához.
Pszichológiai és szellemi probléma: rníféle ember ez? Roboternher.
OSCaI

röl megoszlanak a vélemények, azt jelenti, hogya
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akit a vaksors sodor. vagy szabad ember? Kárhozatra szánt. aki ennek
tudatában nagy léptekkel siet a pokol felé. vagy szent, aki azonban
erről maga sem tud?
.
Míndkét fölfogásnak vannak képviselői. Az elsőt. mely a "Hatalom
és dícsöséq't-ben a végzetszerűséget emeli ki. leghatározottabban talán
Claude-Edmonde Magny és Pierre Debray fogalmazta meg. A végzet
- mondja az első, - bizonyos állapotot jelent; sőt a tulajdonképpeni
állapotet jelenti, mert egybekapcsolódik azzal a ténnyel, mely szerint az
ember elválaszthatatlan a helyzetetől. azonos a szereppel, melyet a világban játszania kell és így állapotából nem szabadíthatja fel magát.
Elképzeli ugyan önmaga számára a hatalmat e fölszabadulásra (és
igen gyakran azt hiszi. ebben áll szabadsága). -- de ez a lehetőség tisztára elméleti és látszólagos marad számára. E kérlelhetetlen szabály
alól a "Hatalom és dicsőség" höse sem kivétel. Azt hiszi. meqmenekülhet létezésének veszélyeitől, ha feladja hivatását s ez a konok törekvése
helyenként szinte a megszállottsághoz hasonlít. Hiábavaló kísérlet, "látszólagos lehetőség" mondja Claude-Edmonde Magny. Hogyan tűn
tethetné el a kitörölhetetlen bélyeget, melyet pappászentelésének napján
ütöttek rá? Mélyséqes megkönnyebbülés árad szét benne. miután a menekülés utolsó útja is bezárul előtte. Mi másnak a jele ez, mint azé a belső
valósáqé, hogy végre vísszatalált ígazi helyére? Az ő számára mindenki
másnál lehetetlenebb a saját sorsa elől való nienekülés. Papi küldetése
úgy tapad hozzá. mint egy Nessus-ínq.
Pierre Debray a "Témoignage ·Chrétient·~ben azt mondja: Greene
műve nagy regény, de nem katolikus. Íróját úgy' látszik nem érdekli
más. mint a magányosság. elhagyatottság és kétségbeesés. Valamennyi
alakját a mások és sajátmaga iránti undor tölti el. Allandó utálkozásban
élnek ... A hősnek nem ad megkönnyebbülést papi mivolta. Nem kegyelmet jelent számára. hanem mindenki másénál kérlelhetetlenebb szolqálatot. Minden rabláncrafűzött embernél nyomorúságosabb ez a pap.
Tegyen bármit. pap marad míndörökre. Ocsmányságai. árulásai ezen
mitsem változtatnak. Jelképe a végzet irgalmatlanságának. ami az egész
emberiséget üldözi és gyötri.
Vannak viszont krítíkusok, akiket megrendít a regény mély kereszténysége. Doncoeur atya például így ír róla: "Ha a pap a leggyarlóbb
ember lelkében is tovább él, ha lelkének iszappal borított titkos forrásából méqís kibuggyan a krístálytíszta vízcsöpp, ez annak a jele. hogy
Isten végtelenül hatalmasabb minden emberi nyomorúságunknál. "
Ez a hang nyitotta meg az utat a termékenyebb és bizonyára tárgyilagosabb krítíka számára. Paul Rostenne "Le Cheval de Troíe'I-ban,
majd a belga "La Revue nouvelle'I-ben foglalkozott hasonló szellemben
a problémával. "Talán fatalista regényíró - írja Greene-ról, - de fatalizmusát az emberi szabadság érzése hatja át. Ez teszi lehetetlenné benne
az exisztencializmus fullasztó kétségbeesésének kibontakozását. Nála még
a legelhagyatottabb ember sem vergődik tehetetlenül a végzet markában. Amennyiben vele kapcsolatban a végzetszerűség pszichológiájáról
egyáltalában beszélhetünk. ezt inkább úgy fejezhetnénk ki. hogy az elkárhozás kockázatvállalásának pszichológája."
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Franccis Mauriac a könyv előszavában felismeri Graham Greene
világának ...jólismert mísztéríumát". - ..Itt áll előttünk, - írja, - a
megromlott emberi természet és a mindenható kegyelem; itt a nyomorult
ember, aki egymagában, még rosszaságában sem jelent semmit és itt a
misztikus szeretet, mely szánalmas elesettségének és nevetséges szégyenének mélypont ján megragadja ezt az embert, hogy szentet vagy mártírt
csináljon belőle ... Ez a kivételes értékű könyv azt mutatja meg nekünk,
- ha szabad magam így kifejeznem, - hogy az isteni kegyelen: még a
bűnt is felhasználja saját céljaira."
A műkettőssége azonban kétségtelen. Elsö benyomásra fatalistának tűnik. A cselekmény színhelye Dél-Mexíkó, a Tabasco keskeny,
mocsaras, nedves erdőkkel boritott földcsíkja a hegyek és az Atlanti
Óceán között: amint az eső megered, áthatolhatatlan dzsungelle lesz.
mert sem utai, sem vasutai nincsenek. Már maga a környezet is leverő.
Az éghajlat ezt a hangulatot csak meqerősítí: kibírhatatlan hőség, a felhőtlen égről irgalmatlanul áradó vakitó napfény, a levegőben baljós
dögkeselyűk súlyos szárnycsapásai. váratlanul lezúduló esők,. nagy
éjjeli lepkék egyhangú' csapódása a házfalakhoz és a moszkitók míllióínak őrjítő támadásai. Végül ennek az indián vidéknek végletes nyomora,
ahol soha senki jól nem lakik, a rejtett forrongás és a rendőrség árnyéka
mindenre rávetődik míndez jellegzetesen exisztencialista, Sartre-i
atmoszféra.
A szereplők pedig, akik ebben a földi pokolban élnek, a determinizmus súlya alatt vergődnek, szernélyíséqük ereje nem elegendő a végzet elhárítására. A kép, amelyet Graham Greene hőséről fest, nem hízelgő: erkölcsileg züllött, javíthatatlan iszákos, gyáva és kapzsi. Van
egy jelenet, a keresztelésekkel való alkudozás, ami egyenesen felháborító. A szent dolgokkal való kereskedés azonban természetesnek látszík
a földnek ezen a szörnyű pontján. Itt nem. keresztelik meg azt, aki nem
tud fizetni és a szentek relikviáinak az ára pontosan követi a kereslet
és kínálat törvényét.
Ez a pap értelmileg fogyatékos, a legcsekélyebb képesség is hiányzik belőle minden szellemi analízishez, nem tudja sem meqkülönböztetní,
sem tísztázni érzelmeit, melyek cselekvéseit irányítják. A történet folyamán egyszer sem jut odáig, hogy gyermeke iránt érzett apai szeretetét
meg tudja különböztetni vétkével szemben tanusított 'lelki magatartásától. Régen elfelejtette már teológiai ismereteit, de talán soha nem ís
tudta őket. Már fogalma sincs a keresztény reménység elemeiről, sem a
bűnbánat erejéről. Megértjük, hogya kivégzése előtti estén gyónni szeretne: de mit szóljunk kétségbeesett önvaflomásához? ..Semmit sem tudok Isten irgalmasságáról. Nem tudom, hogy az emberi szív mennyire
tűnik borzalmasnak előtte. De azt az egyet tudom: ha volt ebben az
országban valaha kárhozatra ítélt ember, úgy bizonyos, hogy én is elkárhozom." [Érdekes összevetni ezt a feljajdúlást a "Heart of the Matter" Scobie sóhajával. "O Istenem, felajánlom neked elkárhozásomatl)
A történet fordulatai sem enyhítenek a nyomasztó hanqulaton,
Valahányszor a szerencsétlen ember menekülni próbál, - és az okok,

554

melyek erre indítják, távolról sem szégyenletesek, mindannyiszor
váratlan és elháríthatatlan akadályok tornyosulnak elébe; leqyözhetetlenek, mert papi mivoltával kapcsolatosak. Abban a pillanatban, mikor
a szabadulást jelentő hajóra akar szállni, egy halálosan beteg nőhöz'
hívják. ..Ismerem ezeket az embereket. Épp oly kevéssé haldoklik, mint
maga vagy én", - mondja Terich fogorvosnak, mégis engedelmeskedik
a hívásnak, talán nem is kötelességből. hanem irikább a segítséget kérő
nyomorúság' fölötti megindultságból. "Mindíg így van ez... mindíg... Le
fogok maradni a hajóról. Az a sorsom, hogy lernaradjak."
Valóban nehéz szabadulnunk a benyomástól, hogy ez a szegény
ember csak játékszere a vakvéletlennek. ez viszi könyörtelenül veszte
felé, miután már vállára rakta a papi hivatás elviselhetetlen terhét.
Az író azonban többször is érzékelteti, hogy nem fogadja el feltétlenül az eseményeknek ezt a leverő szemléletét. Ezt azokkal a különleges eljárásokkal éri el. melyeket a kritika a .Jcontrapunkt művészeté
nek" nevezett. Igyad hőse középszerű életének és szánalmas halálának
emelkedett hangú és a vértanu felmagasztalásában végződő ellenpontokat. Például szolgálhat erre a következő szakasz:
..Kicsi ember jött ki az egyik oldalajtón; két rendőr támogatta, de
azért el lehetett rnondaní, hogy megtett minden tőle telhetőt; ám nem
tudott a lábain uralkodni. Odatámogatták a szemközti falhoz és egy
tiszt bekötötte a szemét... A tiszt oldalt lépett, felemelkedtek a puskák
s a kis ember hirtelen rángatódzó mozdulatokat tett a karjávaL.. A kis
ember pedig ott hever a fal mellett kis halornként, mely arra vár, hogy
eltakarítsák" ...
Átmenet nélkül érünk az ellenponthoz: jámbor anya olvassa fel
gyermekeinek egy hős mártír történetet:
..Míkor a rendőrfőnök felkereste Juant a zárkájában ima közben,
térdenállva találta ... Nyugodt volt és derűs, rámosolygott a rendőr
főnökre és megkérdezte, azért jött-e, hogy lakomára vezesse őt?.. Kivezették a börtön udvarára. Semmi szükség megkötözni olvasóval elfoglalt kezét ... Juan megfordult és imádkozni kezdett, de nem sajátmagáért, hanem ellenségeiért... Tűz! - és JU3ru feje fölé emelve karját,
érces hangon' kiáltotta a puskacsövek felé: Éljen Krísztus Király!"
Mí a célja az írónak e kettős képekkel? Bizonyára tudja, hogy e
második jelenet - kevés eltéréssel - valóban meqtörtént, Miguel Pro
mexíkóí lelkészt végezték így ki. 1927 november 23-án. Arról is tudomása van, hogy Jeanne d'Arc sírvafakadr börtönében, mikor rá váró
borzalmas megkínoztatásáról tudomást szerzett. Úgy vélhette, hogy
Krisztus példája a Getsemani kertben, mikor szomorúsággal és félelemmel eltelve gyötrődött, hasznosabb az emberek számára, mint az érze1emszegény, stoikus bölcseké. Talán felfedezte ebben a névtelen papban
a hősiesség és szentség csiráját. A feltevés valószínű. ..A fenséges elem
tisztán mutatkozik meg annak ellenére, hogy majdnem kivétel nélkül
szánalmas eszközöket vesz ehhez igénybe" - mondja még a regény
Iatalizrnusát hangoztató Claude-Edmonde Magny is.
Ha így nézzük, a mű keresztény. Egy középszerű lélek története,
akit Isten hajt -elöre: vagy még inkább: út a bűntől a vértanuságig.
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A hős sorsa messzíről indul. Papi magatartása a béke és biztonság
idején nem volt ugyan bűnös, csak éppen kétségbeejtően langyos. Maga
is megrémül a hajdani "jó pap" képétől. mikor gondolataiban felidézi
multját. Hitét akkor elborították a gépiesen végzett vallásqyakorlatok
és prédikációk, a szenvedök vigasztalására kész formulák tolultak ajkára, a világi dolgokról való lemondást hirdette egy kényelmes és veszélytelen világban, mások hátára rakta a keresztet, melyet ő maga a
kisujjával sem próbált meqernelní, egyéni érvényesülési vágyát és mohóságát a buzgóság köntösével leplezte, végül Isten szerepeben tetszelegve
mondott ítéletet a jók és gonoszok fölött.
Nem ezek jelentik-e az Evangélium farizeusait? Még abban is, hogy
nem menekült el a többi pappal és püspökökkel. farizeusí gőg rejlett.
Ördögi gőg, hogy egyedüli pap maradjon az országban. Sok-sok hónap
szenvedése után míndez lehullott róla; de milyen árat kellett érte fizetnie! Szüntelen bolyongásában, búvóhelyről-búvóhelyre menekültében
egyre mélyebbre zuhan, míq egy este az· alkohol hatása alatt elköveti
testének legsúlyosabb vétkét is és ez egyszeriben elnyeli mult fának minden felszínes ártatlanságát. És tovább iszik és inni fog halála percéig,
de közben kegyetlenül gyötri gyennekének erkölcsi védtelensége: "Ó
Istenem, sujts le rám bűnbánat nélküli halállal. csak ezt a gyermeket
mentsd meg a kárhozattól!"
Érthető, hogy ennyi bonyodalom és ellentmondás között a hös és
a kritika nem találhattak könnyen egymásra. A könyv amerikai kiadásának címe: "The Labyrinthine Ways" (A labirintus utain) jobban kifejezi a kegyelem paradox működését, amikor Isten felborítja az emberi
terveket és még a bűnt is felhasználja kiválasztottai javára. Szent Ágoston jól tudta ezt. Istennek ez a titokzatos működése, szüntelen figyelme,
mellyel nyomorúságának útjain követi s végül is utóléri a legtisztább
atyai gondoskodás és semmiképen sem egyeztethető össze a pogány
fatalizmus reményte1enségével.
Az sem valószínű, hogy valaki, aki csupán tehetetlen bábú a végzet szeszélyével szemben, Isten szolqálatához való önzetlen hűségének
olyan lenyügöző példáját adja, mint ő. Mikor napokig tartó fárasztó út
után pihenőhelyére érkezik, elég egyetlen kérés és azonnal hozzálát a
falu gyóntatásához. Végül szabad elhatározásából választja a biztos
halált csupán azért, hogy kétséges feloldozást vigyen egy nagyon is
kétes értékű haldoklónak.
Mauriac nem tévedett: "Ennél a rossz papnál nem az erény vi'ágit
a bűn ellentéteképpen. hanem a hit, hit abban a jelben, melyet pappászentc'ésének napján rajzoltak homlokára s ma egyedül viseli (miután
a többiek elmenekültek vagy megölték őket) méltatlan, mégis felszentelt fején ... "
Félúton - a hűséges szolga és a kárhozat fia között - igenis helye
van az Egyházban az ég felé botladozó bűnösök nagy seregében. Nem
szent, de nem is kárhozott. Csupán nagyon szegény, nagyon szerenesetlen ember, akit Krisztus megjelölt és akiből helyzete és Isten kegyelme
vértanut csinált.
H. A.
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