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Irodalom
Nemes Nagy Ágnes:
~ZÓ és szótlanság

ÖSSzegyűjtöttesszék I,

..A kötet oIvastan egyre inkabb úgy érzi magát az
ember, mintha olyan kUma alá, a tengerszint
fölötti magasság olyan fokara jutott volna, ami az
élet tennészetes közege. ~ - Ezt Nemes Nagy
Ágnes irja a francia esszé kJasszikusainak tanulnWJygyt1jteméJlyér61, amelyet Gyergyai Albert
viilogatott, vezetett be és "kis írodaíomtörténet"nek értékelt jegyzetanyaggal egészített ki. De ez
a mondat ráillik Nemes Nagy Ágnes összegytIjtött esszéinek első kötetére is, amely az 1975ben megjelent 64 hattyú és az 1982-ben megjelent Metszetek dmG könyvcinek anyag1t tartalmazza, mindössze annyi viiltoztatassal, hogy az
Irodalmi szénaboglya dmG fejezetben adjaközre az első kötet Napló dmO fejezetét. A szerző a
kottlrsi líra élő klasszikusainak egyike, verseiről
az olvasói vagy hallgat6i élmény felídézésén
kivül tanuImanyok sora jut az eszünkbe, amelyek
kMteles tartalmi és formai gazdagdgukat, eszmei, érzelmi és formai szépségOket méltatjak.
Minden írása érdekes, izgalmas. Csodaszépen
írja meg élményeit, vívód1sait, a nyeIm51 sz616
munkahipotéziseit, panaszait és dicséreteit, a
sz6val és a szötIansaggal vfvott küzdelmeit. Aki
néha kiemeli a fejét a versset val6 fogyhatatlan
foglalatossagb61 - Nemes Nagy Ágnes jellemzi
így ~ tevékenységét -, s különféle kérdésekre keres választ, töprengéseit megosztja velünk.
Pél~ a szö és az alany, a jel és a túgy köZötti
dvol.ságr6l, arról, hogy ~ogyan lehet az érzékletesség üzeneteit átcsempészni a szavak ( ... )
testetlcnségén~? Vagy az élmény és a nyelvi
közlés találkozásáról. Az ihletr(il. Aversrnegtart6
és versldejtőbeidegzMéseinla'61. A mai versről,
A köz&thet&tgr6J.. A mtlfordftAs megfontolásairól, hasznáról, kiemelkedő magyar gyöngysZe~ A nW wmára is legendaként ismert
Nyugat dmG fulyóIratról. A könyvtári szakirodalmat szOlő problémáröl, a költői képr61. (Ez a

tanulmánya a kötet egyik kiemelkedő ir.1sa, a
szakirodalomnak is nyeresége. Briliáns fejtegetéseket oszt megvelUnk a szavak divatjáról, a vers
mértanáröl, a magyar jambusr6I, a hasonlatokról.
És bár egy helyOtt azt állitja ezekről az eszmefuttatasaíröl, hogy ~stilisztikalvetületet rajzolt, nem
írodalomtörténetít", ezt meg kell cáfolnunk,
hiszen az irodalomtörténet sem tudott és tud
többet mondani ezekről az elméleti kérdések1'61, mint ő, a kivételes képességti alanyi versíró.
.Irok, arcok címen néhány nagyon kedves
alkotójáról, azok egy-egy mGvéróI, kötetéröl
olvashatunk: Rllkér6I, Kazinezyról, Kassakról,
Füst Milánr6I, József Atti1ár61, Rónay Györgyről,
a francia esszéirodalomról, Hajnal Annáról,·
Székely Magdár6I, Verne Gyulár61 és a tudományos-fantasztlkus mGvekroI, Jókai Mór egy
megfilmesített regényéről és egy Pasolini-film1'61. Az utóbbi két évtizedben kiadott esszékötetek szinte mindegyikében találunk efféle tematikus anyagot, többnyire ez a fejezet a legizgalmasabb bennük, a legtöbb ismeretet, kapcsolattörténeti újdonsagot, hagyományhoz kötődést,
örökség-felvállaIast az ilyen típusú részekben
találjuk. Nem alkalmi megemlékezések ezek,
nem felületes vázlatok, hanem nagyon őszinte,
hiteles öovallomások. Mindegyiknek van egy
vagy több olyan felismerése a választott szerzö1'61 vagy mGr6I, amelyet ezentúl minden irodalomtörténetnek figyelembe kell vennie. Egyetlen példaként a Film, a 18. századból dmG írást
hadd emeljem ki. Sajnálatosan kevés Kazinczytanulmányt Ismer a magyar irodalomtörténet és
esszéirodalom, e nagy hatású kbsszikusunkról
nem írtak monogdfiákat, életmllve teljes feltárása, jelentőségéhez mért bemutatása még várat
magára. Ez is ho~árul Nemes Nagy Agnes
írásának jelentőségéhez, de nem ez a legft)bb
érdeme. Hanem az a möd, az a bravúros
képesség, amellyel közel tudja hozni a mai
olvas6hoz Kazinczy Fogságom naplója dma
milvét. Utánozhatatlan. Nemcsak a Kazinczy-mG
~eles ajándék az olvasönak", hanem ez a
mindÖSSZe hat lapnyi, tömör kisesszé is. S ugyanilyen kivételes szellemi aj4ndéka kötetben szereplő hét venc1emzés is.
Az ~. ~.ll szerz.ő megismeréséhez
~bord,íf.~m6don,~
filozofikus gondolatok és j6Ia:dVIi önirónia, önéletrajzi tén)Iek és szakmai~ eJegYít.éitYd

Van még egy fejezet a kötetben, amelyet a
magyar nyelv szerelmesei, a költői mű születése
iránt érdeklódők fognak lelkesen olvasni. Az.
Irodalmi szénaboglya röpke kis írások gyűjte
ménye. Szellemes szófejtések, párhuzamok, vonzalmak, élménytöredékek, tények-érzelmek,
gondolatok villannak fel itt szikrázó-szép mondatokban.
A Rónay Györgyről sz616 Asztal és kenyér
című esszéból tudjuk, hogy kettőjük beszélgetéseiben a .minőség mérhetösége" foglalkoztatta őket, amint írja: .a tetszésén, nemtetszésen túl
ezt az abszurditást kergettük, vadásztuk a mesterség labirintusaiban." Nemes Nagy Ágnes e
kötetével bennünket is elkalauzol az irodalom
csodálatos labirintusain. Érdemes vele elindulni.

R. Takács Olga

Dávidházi Péter:
"Isten másodszülöttje"
(A magyar Shakespeare-kultusz
természetrajza)

.Uraím, le a kalapokkal" - valójában így,
régimódi felsz6lítással kell kezdenünk ismertetésünket. mivel igazi filológust, a szó legjobb
értelmében vett eszmetörténészt, az irodalmi
gondolkodás avatott, sót - tárgyszerűen szólva
- beavatott képViselőjét üdvözölhetjük az
Arany jános-, Erdélyi János- és angol irodalmi
kutatasaíröl, müfordítasairöl (Shakespeare-szonett, Byron-költemény) ismert, már nem egészen i,Dú, de még elégfiatal Dávidházi Péterben.
Le a kalapokkal. mert újszerű mú született,
újszerű vonalvezetéssel jelöltetik ki a magyarangol, magyar irodalmi-világirodalmi kapcsolatok egy jellegzetesen magyar útja. S még egyszer
le a kalapokkal, mert a merésznek tetsző kísérlet
sikerült. az irodalmi kultusznak nemcsak
természetrajza, hanem lélektana, nemcsak fejlődéstörténete, hanem művelódéstörténetihozadéka bomlik ki előttünk, széles és alapos
elméleti fejtegetésekkel együtt. Szó esik a magyar Shakespeare-fordításokrol és azok visszhangjáról, de még inkább arról, miképpen vezetnek a szakrál.issá vál6, sz6kincsében és szakkifejeZéseiben a ValláSi szertartásokat idéző Shakespeare-bálványoZáshoz azok a törekvések, amelyek főleg a német példákon felbuzdulva, ám
olykor az eredeti (angol) anyagból is merítve,
egy valóban zseniális szerző élettényeit és utöéletét ismertetik az olvas6kkal. Miképpen lesz
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esztétikai méltatásból kritikátlan elismerés: valójában egy, a hagyományok révén rögzült, kodífikál6dott olvasói és színházlátogatási viselkedési forma hist6rikurnát kapjuk. Shakespeareünnepségek és fordítói vállalkozások intézményesült formái által lesz abeavatásból mitizálódás; hogy eljussunk a bálványrombolás nagy
hatásü epiz6djain keresztül a szekularizálódás
korszakába. Közben, nem mellékesen vörösmartyröl, Petőfiről, Aranyr61, M6ricz Zsigmondr61,
Nagy Lajosr61és Németh Lászlöröl tudunk meg
többet (sajnálatos mödon az ebbe a sorba tartoz6 Márai Sándor kimarad a Shakespeare-kultusz
papjai közüll), és ezenközben egyszerre kapjuk
meg a különféle periódusok hivatalos intézményeinek rajzát egy bizonyos aspektusból és az
irodalmi élet jellegzetességeinek átvilágítását is.
Dávidházi Péter sokatmondóan és újszerűen
jár utána annak, miképpen függ össze kultusz és
kultúra (etimol6giailag és az összefüggések magasabb síkján); és megállapításai szerint egyik a
másiknak sok szempontból előfeltétele. Nem
engedékeny, hanem megértő azokkal, akik roszszul leplezett sznobizmusból idomulnak a
Shakespeare-szertartások színházi változatához.
ám ugyanilyen elszántsággal védelmezi azokat is:
akik a kultusz kíüresedése, tartalmatlanná válása
miatt egy társadalom kórképének vallják a
Shakespeare-kultuszt. Ez a kiegyensúlyozottság
érzékelhető a nem .ragyogni", hanem haszná/ni, azaz értelmezni akar6 esszényelvben, amely
olykor fanyar humorral jelzi szerzője távolságtartását és elnéző magatartását a még oly különc
megnyilvánul:isokkal szemben is. Dávidházi sok
mindent vállal: elsősorban azt, hogy az emberekben a felvilágosodások ellenére is ott lappangó,
majd időnként elemi erővel feltörő, nemesebbcsodálatra rnéltö iránt ébredt v.igyat a világi
kultuszok kialakulásának történetében mutassa
be, és ehhez az elhatározáshoz talált megfelelő
tárgyat: Shakespeare magyar fogadtatása történetében. S bár a recepci6kutatás az összehasonlítö irodalomtudomány régi diszciplínája, az a
tény, hogy a mítoszkritika mödszereível szembesíti az utóélet-elemzést, új rnödszert igényel.
Hiszen most már nem elsősorbanaz kerül sz6ba
hogy ki mikor mit írt Shakespeare-ről,hanem az:
miképpen és miért, s ez miféle társadalmi érintkezési-viselkedési forma kikristályosodásához
vezetett. Tehát nem az adatok hierarchizálása
által bomlik ki egy folyamat, hanem a kultuszt
lényegénél megragadva, a vallássá válás és á
rítusváltozatok stáci6i kutat:1sának lehetünk tanúi. S hogy mennyire nem önkényes a szerző e
jól választott szempontja, azt a bőséges idézetanyag igazolja, például a stratfordi magyar zarándokok leírásair61 sz6l6 beszámoló.

