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Beckett centenáriumi
fesztivál Dublinban

„All this
this
here –”
(What is the Word)
címû, utolsó munkájából,
l988.

A Nobel-díjas költõ, regény- és drámaíró,
Samuel Beckett születésének századik évfor-
dulója egész éves megemlékezésre kínál al-
kalmat és programlehetõséget itt, Írországban.
Az ünnepi események menetét a centenáriumi
emlékbizottság egyik prominens képviselõje és
a rendezvények egyik fõszponzora, a mûvé-
szetért, a sportért és a turizmusért  felelõs
miniszter, John O’Donoghue ismertette febru-
ár elején. A tematika szerteágazó és a helyszí-
nek is igen változatosak, mivel a becketti élet-
mû sok kapcsolódási pontot kínál.

Természetesen kerülnek elsõ helyre a színhá-
zak Beckett-bemutatói, köztük igazi ínyencsé-
gek, így a Godot-ra várva Beckett személyes
instrukciói és színrevitele alapján, a Gate szín-
ház ünnepi fesztiválja keretében, olyan legendás
elõadások sorában, amelyek már Londonban
(Barbican Centre) és New Yorkban (Lincoln
Centre) is nagy sikert hoztak a társulatnak. A
színház 1991 óta rendszeresen mûsorára tûzi
Beckett színdarabjait, mind a tizenkilencet.

Az összefoglalóból kitûnik, hogy szinte min-
den rangos intézmény kiveszi részét a tisztelgés-
bõl, kezdve a Dublini Városi Könyvtár és Archí-
vum Beckett-életmûvel kapcsolatos kiállításával,
ami az indulás éveinek dokumentumait mutatta
be, folytatva az Ír Filmintézet és a Nemzeti Könyv-
tár-Nemzeti Filmarchívum programjaival. Számos
kisebb kiállítóterem és galéria adózik tisztelgõ ren-
dezvénnyel (pl. fotókiállítással) a becketti életmû-
nek, csakúgy, mint a Nemzeti Koncertterem vagy
az Ír Nemzeti Galéria és a világhírû Trinity Coll-
ege.

Mindezen rendezvények imponálóan hosszú
sorából (az ünnepi kis füzet 32 oldalas és igen
szép kivitelû – www.beckettcentenaryfestival.ie)
tudományos jelentõsége miatt is kiemelkedik a
Trinity College áprilisi, egésznapos szimpóziu-
ma, valamint a kéziratokat és leveleket bemutató
kiállítása. Ez utóbbit a Régi Könyvtár gyönyörû
Hosszútermében nézheti meg az érdeklõ. A szép-
séges teremkönyvtár közepén elhelyezett tárlók-
ban láthatók Beckett egyetemi éveinek emlékei,
az általa adományozott kéziratok, és fõleg nagy
értékû levelezése. Az egyetem 1958-ban dísz-
doktori címet adományozott az akkor már jelen-
tõs írónak, aki ezzel az ajándék kéziratos anyag-
gal kedveskedett viszonzásul volt alma materé-
nek, és jelentõsen segített a Berkeley Könyvtár
létrehozásában is. A kollégium mindig is büszke
volt Beckett-tel való kapcsolatára, õrzik minden,
az egyetemi évek alatt született dokumentumát,
szemináriumi és más dolgozatát csakúgy, mint a
krikett- és golfcsapat relikviáit, fényképeit.
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Beckett ezenkívül a motorbiciklisek klubjának
is tagja volt, hogy csak a sportköri tevékenysé-
geket említsük, és természetesen nagy becsben
tartják a tõle kapott dokumentumokat. Szerette a
csapatmunkát és jó volt benne nagyjából annyi-
ra, amennyire szinte betegesen ódzkodott a sze-
mélyes megnyilvánulástól, közszerepléstõl.

Samuel Barclay Beckett élete a katolikus
kalendárium két jeles ünnepe közé jelöltetett ki,
1906. április 13-án, nagypénteken született, és
karácsony vigíliáján halt meg, 1989. december
22-én, holott jó középosztálybeli, protestáns an-
gol–ír családba született, Dublin elegáns elõvá-
rosába (Foxrock), igényes és jómódú szülõktõl.

Apjától sportos alkatát és a sportolás iránti
szenvedélyt örökölte, anyjától az eltökéltséget,
ami az önkifejezés keresésének éveiben sok súr-
lódáshoz vezetett kettõjük között. „Anyám ko-
nok szeretete tett azzá, ami vagyok ma” – írja
egy helyütt. Ennek ellenére nagyon erõsen kötõ-
dött szüleihez, és a gyermekkori, ír miliõben
szerzett tapasztalatok egész életében elkísérték.

1923-tól a dublini Trinity College bölcsészet-
tudományi karának hallgatója volt, matematikát,
angol irodalmat és filológiát tanult, 1927-ben

szerzett oklevelet évfolyamelsõként (aranyérem-
mel), dicséretet kapott franciából és olasz nyelv-
és irodalomból. Nagyszerû tanárai voltak, akik-
nek alakját késõbbi munkáiban meg is örökítet-
te. Proust és Dante iránti mély elkötelezettsége
ezekbõl az évekbõl eredeztethetõ. Mivel kitünte-
téssel diplomázott, fényes oktatói karrier állt
elõtte. A Trinity College Könyvtárának kiállítá-
sán sok olyan kézirat látható, ami ezekbõl az
évekbõl datálódott, az elsõ szemináriumi dolgo-
zatok csakúgy, mint azok a jegyzetfüzetek, ame-
lyeket késõbb készített (kilenc füzet!) németor-
szági útjain a középkori német és németalföldi
mesterekkel kapcsolatos festészeti tanulmányai-
ról és benyomásairól. Számos szép fénykép idé-
zi a korabeli kollégium jeles épületeit, és örökíti
meg Beckett sport iránti elkötelezettségét, a
krikettcsapat tagjaként, vagy a golf-, vagy a
motorbicikli-csapatban.

Rövid belfasti szereplés után (Campbell Coll-
ege, 1928) cseretanárként került Párizsba a nagy-
tekintélyû intézmény, az École Normale Su-
périeure oktatójaként, ahol angol irodalmat taní-
tott több szemeszteren keresztül (1928–1930).
Elõdje e poszton Thomas MacGreevy, a jeles
költõ, irodalmár és mûértõ, az Ír Nemzeti Galé-
ria késõbbi igazgatója volt, barátságuk egy élet-
re szólt. Bensõséges kapcsolatukba ad betekin-
tést kiállított leveleik sora. Az oldott társasági
ember sok jó kapcsolattal rendelkezett, és kész-
ségesen kalauzolta a fiatal tanárt. Õ ismertette
meg az akkor Párizsban élõ Joyce-szal és ké-
sõbb Yeatsszel is. A költõ festõ öccsével, Jackkel
is mély barátság kötötte össze. Számos, többek
között Jack B. Yeats-festmény tulajdonosa is volt,
s ezek a képek csakúgy, mint azok az alkotások,
amelyek nagy hatással voltak rá (Pietro Perugino,
Munck stb.) és amelyeket meg is idéz munkái-
ban (Poussin), most együtt láthatók a Nemzeti
Galéria idõszaki kiállításán. (Samuel Beckett: A
Passion for Paintings. A festmények iránti szen-
vedély. 2006. június 15–szeptember 17.)

Visszatérve élete alakulására: 1930-ban Pá-
rizsból a Trinity College Francia Tanszékére ment
tanítani, és szomorúan szembesült a két  kultúra
és életvitel közötti különbségekkel. Ettõl kezdve
már nem érezte otthon magát Dublinban. 1933-
ban két haláleset siettette elhatározását, édesapja
és rá pár hétre unokanõvére halála. Peggy tüdõ-
bajban halt meg, hozzá szenvedélyes, mély sze-
relem kötötte. Édesanyja minden tiltakozása el-
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lenére felhagyott az oktatói karrierrel, és csak az
írásnak szentelte magát. Mély depresszióját ke-
zelendõ elõször Londonban élt, ahol közel két
évig dolgozott együtt egy pszichoanalitikussal
mélyanalízist készítve. (Ekkor ismerkedett meg
a modern pszichológiai szakirodalommal, külö-
nösen Junggal.) Ennek késõbb is komoly hasz-
nát látta írói és színpadi alkotómunkájában. A
londoni évek után további németországi utazá-
sok következtek, majd 1937-ben végleg letele-
pedett Párizsban. Murphy címû regényének 1938-
as londoni kiadása, illetve egy, a verseiért kapott
rangos és jelentõs díj lehetõséget adott arra, hogy
elõször éljen saját, független otthonban. Ezek-
nek az éveknek a nagy ajándéka Suzanne
Deschevaux-Dumesnillel való megismerkedése,
akivel csak közel húsz év múlva házasodtak össze
formálisan is, de aki igaz, támogató és értõ társa
volt egy hosszú életen át. Párizsban nem annyira
az írói, sokkal inkább a képzõmûvész társasá-
gokba lett bejáratos, sok jó barátságot ápolt a
korszak jelentõs festõivel, mûvészeivel, köz-
tük Geer és Bram van Veldével, Henri
Haydennel, Alberto Giacomettivel, Avigdor
Arikhával. Arikha erõteljes, szép rézmetszete
az idõs, mûtermében  üldögélõ Beckettrõl lát-
ható most az Ír Nemzeti Galéria bemutató
füzetének címlapján is. Ezen kívül az igazi jó
barát, Jack B. Yeats Reggel címû festménye
ott függött állandóan a nappalija falán. „Nagy-
szerû – írta Beckett –, ha az embernek ilyen
örök reggele van a szobája falán a napnyugta
hazatérési kényszere nélkül…” Ez valóban egy
igen vidám és energikus kép! Nem nagymére-
tû, de reményt adó.

Erõteljesen és termékenyítõleg hatott rá a
képzõmûvészet. A vizualitás élménye irodalmi
és színpadi képeiben is meghatározó. Visszakö-
szön egy-egy jelentõs, számára különösen sokat
mondó mûalkotás egy-egy részlete, ikonszerûen
felidézve, a szövegben csakúgy, mint a képi
megfogalmazásban. Ez a képszerû látásmód azért
érdemel külön is figyelmet, mert Beckett az iro-
dalomtörténetben a „minimalizálás”, a megfosz-
tás mûvésze. Irodalmi munkásságának indulásakor
éppen az adott számára felszabadító lendületet, hogy
ráébredt: az õ életélménye, „a létben rejlõ szenve-
dés”, a szenvedõkkel való azonosulás, a léthelyze-
tek põre bemutatása nem a gazdagítás, (akár nyel-
vileg is!), hanem éppen ennek ellentéte, és ez ve-
zeti el a drámai abszurd megfogalmazásáig. Vá-

runk együtt Godot-ra, s ezenközben nem a cselek-
mény viszi elõre a történést.

Mély, felismerésekkel teljes barátságot ápolt
az akkor már komoly szembetegséggel küszkö-
dõ Joyce-szal. Közös volt az érdeklõdésük, pél-
dául Dante iránt érzett elragadtatásuk hozta õket
közel egymáshoz, és az, hogy mindketten igen
szerették a francia borokat. Beckett felolvasással
is segítette Joyce lábadozását szemmûtétje után,
aki viszont egy szilveszteri késeléses baleset
költségeit vállalta magára, amikor a jövedelem-
mel nem rendelkezõ Beckett kórházba került
(1938). Joyce bizonyára látta a tehetséget és a
feszülõ alkotóvágyat Beckettben, aki a ’30-as
évek végén éppen csak végzett Murphy címû
regényével, és kereste a hangját. Szinte bénítólag
hatott rá Joyce burjázóan gazdag nyelvi és kép-
zeletvilága, új alkotói korszaka csak a háború
után kezdõdött, amikor ráérzett a „lemezí-
telenítés” rámért feladatára.

A háborús években Beckett részt vett a fran-
cia ellenállásban (1941–42), komoly személyes
bátorságról is tanúbizonyságot téve. Ezért a te-
vékenységéért a Háborúért Emlékkereszt (Croix
de Guerre) kitüntetésben részesült.

Saját, egyedi hangja keresésének, annak a
törekvésének, hogy végleg kiszabaduljon Joyce
árnyékából a másik enigmatikus mozzanata, hogy
egyetlen elhatározással 1946-tól francia nyelven
kezdett írni. Ez olyan erõs gesztus lehetett, hogy
valószínûleg nem is tartotta meg  az angol kla-
viatúrás írógépét. Erre enged következtetni a
Godot angol nyelvû kézirata a Trinity tárlóiban,
amelyben szemmel láthatóan sok a gépelési hiba,
ami bizonyára azzal magyarázható, hogy az ak-
kor rendelkezésére álló írógép francia billentyû-
zete nem volt igazán alkalmas a feladatra.

Az átütõ, nagy sikert írói munkásságában a
Godot-ra várva (En attendant Godot) hozta meg.
(Elsõ regénye, a Murphy kiadását negyvenkét
elutasítás elõzte meg, és Beckett saját bevallása
szerint a megjelenés Suzanne kitartásának köszön-
hetõ.) 1953 januárjában mutatták be a Godot-t a
Babylone Színházban. Kezdetben vegyes volt a
fogadtatás, de az irodalmi közélet lassan „meg-
emésztette”, és híre, hatása gyorsan továbbgyû-
rûzött.

Meglepõen nagy volt a siker Berlinben, és
ezek után vállalkozott Beckett a Godot angolra
fordítására, sõt az 1955-ös dublini bemutatóhoz
(Pike Színház) angol–ír nyelvi elemekkel fûsze-
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rezte a darabot. A magyar irodalmi élet igényes-
ségét jelzi, hogy a Nagyvilág (ha jól emlékszem)
már 1962-ben hozta a Godot-t.

1961-ben az Odeon Színházban Giacometti
készítette a díszletet, a színpad közepén álló
egyetlen fát, amit most a fotók felhasználásával
egy ír képzõmûvész rekonstruált a tárlatra.

Az Ír Nemzeti Galéria e kiállítás mellett egy
hosszú elõadássorozattal adózik Beckett emlé-
kének, a galériához fûzõdõ intim és elkötelezett
viszonyának. Ehhez kapcsolódtak a galériában
szervezett zenei események, amelyek között ran-
gos bemutatókra is sort került.

Az 1950-es évek második felében a BBC
drámatagozata egymás után mutatta be Beckett
mûveit, amiben múlhatatlan érdeme volt a ké-
sõbbi jó barát, irodalmár Barbara Bray-nek. A
’60-as évek végétõl megkezdõdött televíziós és
filmkarrierje is, New Yorkban Buster Keatonnal
dolgozott 1964-ben.

1969-ben kapott irodalmi Nobel-díjat a „mo-
dern ember kiszolgáltatottságának” irodalmi
ábrázolásáért. A díjnak bizonyára örült, de ko-
molyan féltette „személyes tereit”, intim szfé-
ráit, és semmiképpen nem kívánt osztozni a
hírességek életében. Ezért jelentõsek külön is
azok a fényképkiállítások, amelyek e rejtõz-
ködés ellenére készült portréit mutatják be. Így
John Minihan ír fotómûvész munkáit, amelye-
ket fõleg a Riverside stúdióban készített

Beckettrõl munka közben (1984). Csak 1980-
ban ismerkedtek meg, de jó barátságba kerül-
tek, és ez adott lehetõséget és keretet az idõs-
kori képsorozat elkészítésére. A kiállítást a
nemzeti könyvtár filmarchívuma rendezte, két
hónapon keresztül volt látogatható. Egy má-
sik, kisebb fotókiállítással megajándékozott
minket a Leinster Galéria is Minihan munká-
iból. Egy érdekes, szép, a sors által markán-
san kimart arc néz vissza ránk. Bátorítólag!

A nemzeti könyvtár audiovizuális részlege
pedig egy teljes hónapon át kínált bekapcsolódá-
si lehetõséget Beckett színpadi mûveibe tizenkét
számítógépen, április hónapban.

Egy másik metszetként még említsük meg a
zenei eseményeket, amelyek részint Beckett
mûveihez készült zenemûveket – így például az
Ír Nemzeti Galéria által rendezett program
Beckett verseinek megzenésített változatait –,
illetve az általa ihletett zenemûveket szóltatták
meg, mint a Nemzeti Koncertteremben a
Pellegrini-kvartett Morton Feldman Beckettnek
dedikált mûvét.

Beckett élete végéig az anyai örökségébõl
1950-ben vásárolt, Párizstól délre fekvõ kis há-
zában élt visszavonultan, de az utolsó pillanatig
alkotott. Termékeny és sokrétû az életmû. Ver-
sek, prózai írások, mûelemzések, filozófiai el-
mélkedések, regények, drámák, rádió- és tv-játé-
kok egész sora. Utolsó munkája, a mottót is adó

Az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár fedett
udvarán Beckett – A
Centenary Celebration
címmel rendeztek kiál-
lítást, amelyet 2006.
május 11-én Brendan
McMahon, Írország
nagykövete és Mender
Tiborné fõigazgató
nyitott meg.
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What is the Word (Mi is a szó), nyelvfilozófiai
fejtegetésnek is beillik. 83 élettel teli évet élt.

A közszolgálati rádió és televízió is rendsze-
resen mûsorára tûzi mûveit, azzal a nyilvánvaló
céllal, hogy minél szélesebb körben megismer-
tesse gondolatait, munkásságát. A rádiójátékok
mellett áprilisban hallhattuk a híres regénytriló-
gia (Molloy, Malone Dies, The Unnamable)
hangzó változatát is, a széphangú  ír színész,
Barry McGovern felolvasásában. Nem könnyû
olvasmányok ezek, és fontos küldetés a köz szol-
gálatában, hogy aktívan segítse a befogadást.
Elfogadtassa az ír közönséggel a modern euró-
pai irodalom egyik legérdekesebb alakját, aki
történetesen ír volt. Angol–ír. Aki ráadásul fõleg
franciául alkotott, de mély aggodalma egyre
növekvõ kiszolgáltatásunk láttán, félelme embe-
ri méltóságunk elvesztése és életünk leértékelõ-
dése miatt mélyen, egyetemesen emberi. Igaz hu-
mánuma mindnyájunkért szól. Mint a harang.

Talán Godot-hoz (a „God” angolul Jóistent je-
lent!). Mindenesetre egy élhetõbb emberi világért.

Bobok Beáta

Irodalom

Knowlson, James – Knowlson, Elizabeth: Beckett
Remembering. Remembering Beckett.

Bloomsbury, London, 2006. 313 p.

Poetry Ireland News, May/June, 2006. Dublin,
1. p.

National Library of Ireland, News. Dublin, no.
23. Spring. 2006. 6–8. p.

Samuel Beckett: a passion for paintings. Catalog.
Ed. Croke, Fionnula – Coulter, Riann.

National Gallery of Ireland, 2006. 15 June – 17
September, 2006. 104 p.

További információért látogatható webhelyek

www.beckettcentenaryfestival.ie

www.nationalgallery.ie

*
Magyarországon is megemlékeznek az évfor-

dulóról, többek között a FSZEK és az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) szervezett emlék-
programokat. Az OIK rendezvényérõl fotók lát-
hatók a http://www.oik.hu/meghivok/Beckett/
20060511_kia l l i tas_megnyi to /k ia l lmeg
nyito_kepek.htm weboldalon.

II. Nemzetközi szlavisztikai
és könyvtáros konferencia

(Szarajevó, 2006. április 19–23.)

Szarajevóban az idén második alkalommal ren-
dezték meg a szlavisztikai gyûjteményeket gon-
dozó könyvtárosok nemzetközi találkozóját Szla-
visztikai gyûjtemények – jövõ és kihívások
(Slavisti ke zbirke – budu nost i izazovi) cím-
mel. E sorok írója az Országos Idegennyelvû
Könyvtár megbízásából és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma anyagi támogatásának
köszönhetõen vehetett részt a bosznia-hercego-
vinai fõvárosban megrendezett igen színvonalas
konferencián. A szakmai találkozó fõ célja az
volt, hogy az egykori Jugoszlávia utódállamai-
nak könyvtárosai és külföldi szakmabeli kollé-
gáik bemutassák közmûvelõdési intézményeik ér-
tékes dokumentumait, a Gutenberg-galaxis be-
cses példányait és az új idõk digitális kiadvá-
nyait. A napjainkban tapasztalható globalizációs
trendek, valamint az angolszász nyelv- és tömeg-
kultúra „egyeduralmának” világában nagyon
hasznos dolog volt megismerni a regionális nem-
zeti identitásokat hirdetõ és szerényebb méretû
könyvtári gyûjteményeket: a jugoszlavika, vala-
mint minden egyes délszláv nemzeti bibliográfia
tárgykörébe tartozó irodalmi, nyelvtudományi,
helytörténeti és multimediális gyûjteményeket.
Az elõadások révén választ kaptunk arra, hogy
az ex-jugoszláv térség nemzeti, egyetemi és szak-
könyvtárai milyen kutatási lehetõségeket tudnak
nyújtani majdani tudományos szintézisek meg-
alkotásához, valamint arra is, hogy a jelen pilla-
natban miként zajlanak az intézményközi együtt-
mûködések és nemzetközi dokumentumcserék.
Elõzetesen elmondjuk még azt is, hogy a szara-
jevói konferencián többségében a délszláv nyel-
veken napvilágot látó könyvtári gyûjtemények,
illetve kutatási témák kaptak nagyobb teret, míg
a legnagyobb szláv nyelvnek számító orosz nyel-
vû gyûjteményeket csupán az egyik amerikai
elõadás mutatta be részletesebben.

A konferencia hivatalos megnyitója 2006.
április 20-án zajlott le. Az elõadókat és a vendé-
geket a II. ICSL-tanácskozás (Second Interna-
tional Convention of Slavistic Librarians in
Sarajevo) szervezõ- és végrehajtó-bizottságának
nevében köszöntötte Dragan Markovi , a sza-
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