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a megjön az antropológus, eltávoz-
nak az istenek - tartja a haiti vudu-
hívők közmondása. Fordítva is igaz
lehet. Az antropológus ez esetben
Dávidházi Péter, az isten pedig -

pontosabban, ahogy a könyv címe mond-
ja, Isten másodszülöttje - bizonyos William
Shakespeare, neves drámaszerző és
kultúrhérosz. A könyv „a magyar Shakes-
peare-kultusz természetrajzát" taglalja,
szükségképpen abból a stádiumból
visszanézve, melyet maga a könyv nevez
„a szekularizálódás korának".

Hiába szögezi le a kultusztörténész rög-
tön az elején, hogy csupán „metaforate-
remtő analógiáról" van szó irodalom és
vallás között, s hogy ez mindössze „heu-
risztikus rendező elv", érik bennem a gya-
nú, hogy Shakespeare fogadtatásáról
szólván az effajta történeti-antropológiai
szemlélet mindennél jogosabb, talán
hasznosabb is. A kötőjel után nem egy-
szerűen a „vallás" szó olvasható (mint
például Móricz Zsigmond ismert dörge-
delmében), hanem a több közül egy is-
tenre vagy istenosztályra érvényes „kul-
tusz". Ez is arra utal, hogy ami Shakespe-
are-t Európában övezi, az nem holmi mo-
noteisztikus vagy univerzalista vallás,
amelyben a hívőt a megadás viszonya fűzi
az Egy Istenhez vagy a Törvényhez, s
amelyben az isteni megnyilatkozás cso-
dának számít; nem, inkább hasonlít ama
trópusi kultuszokhoz, amelyekben az isten
inkább valamely emberi ős desztillátuma, s
rendeltetése az, hogy eligazítást adjon az
élet dolgaiban, és annál nagyobb a
becsülete, minél gyakrabban nyilatkozik
meg. Továbbá inkább típus, mint egyet-len
személyiség, és aszerint válaszol, ahogy
kérdezik - szelíden vagy szilajon, okosan
vagy butánbánatosan vagy vidáman.

A recenzens már az ötödik stádiumban
találkozott Shakespeare-rel, a beavatás, a
mitizálódás, az intézményesülés, a bál-
ványrombolás kora után a szekularizáció
fent említett korában (,,kb. 1948-tól napja-
inkig"), úgyhogy egész hamarfölismerte: a
magyar kultúra és Shakespeare viszonya
nem felel meg mindenestül a „vala-mit
valamiért" racionális elvének. Dávid-házi
Péter: „A magyar Shakespeare-tisztelet
megértéséhez nem szükséges kutat-ni,
hogy mennyiben igazolja a drámaíró
műveinek értéke a kultuszt". De nem is az
emberi (avagy) értelmiségi butaság kapi-
tális bizonyítéka mindez. Hogy én is hoz-
zájáruljak valamivel a szekularizáláshoz: a
magyar Shakespeare-fordítások túlnyo-

mó többségét rettenetes olvasmány-nak
tartom, származzanak bár a legfényesebb
nevektől. Ha ez a szöveg ráadásul félig-
meddig érthetetlen is a közönség
(nemkülönben a színész) számára, akkor
az előadás, papírforma szerint, merő
gyötrelem. És az ember (alulírott) mégis
tudja, hogy ez Shakespeare, és mégse
kínlódik (sőt, talán jobban is érzi magát,
mint más előadásokon). Megjegyzem, az
effajta kultuszhoz olykor a meg-megidézett
szellem fokozatos visszavonulása is
hozzátartozik, mondhatnám: Shakespeare
a jelek szerint csalódott a magyar
utókorban, és elfordul tőle.

A kitűnő anglista és kritikatörténész
ezúttal egy nem egészen racionális jelen-
séget kutat egészen reacionális eszközök-
kel, de annak tudatában, hogy maga is
beletartozik a jelenségbe. Innen ered a
könyv gyönyörű és végig lebegő iróniája.
„Eltökélt átmeneti pártatlanságunkhoz hí-
ven most sem próbáljuk eldönteni a kul-
tusztörténeti szempontból szinte mellékes,
sőt a szemben álló felek türelmes
meghallgatását egyelőre veszélyeztető
kérdést: voltaképpen evilági vagy csak-
ugyan természetfölötti lény volt-e William
Shakespeare? (Ha az olvasó már döntött,
nos, lelke rajta)." Ez áll a 218. oldalon. Az
olvasó persze nem tud dönteni. Kegyetle-
nül élvezi például a magyar írónő 1962-es
angliai „zarándoklatának" interpretáció-ját,
de nem tudja, hogy a fejezet iróniája
valóban olyan egyetlen-e, mint amilyen-
nek szeretné vélni, vagy csupán megértő.
Vagy ez is, az is, ami pontosan megfelelne
a kultusz mai állapotának.

Az 1948-as Shakespeare-összkiadás
magyar szövegeit „az angol eredetivel
Ruttkay Kálmán vetette egybe Halász Gá-
bor módszerének szellemében". Ruttkay
Kálmán e könyv lektora (Dávidházi Péter-
nek pedig tanára és barátja). Megvan
tehát a konkrét folytonosság is az esszéíró
nemzedék és jelen kötet között. Azoknak,
akik képzavarokkal megszédített publi-
cisztikáikat esszének vélik, s akik két
könyvből büszkén írnak egy harmadikat,
melegen ajánlom az Isten másodszülöttjét,
irdatlan ténytömegével, regényszerű
szövevényességével, stílusának angolos
precizitásával és félezer címet számláló
irodalomjegyzékével. Nemkülönben békés
iróniájával. így kellene ma is esszét írni.

Gondolat Könyvkiadó, 1989

The first bigger group of writings in this issue is
devoted to Shakespeare's Measure forMeasu-
re, recently revived at the Pécs theatre. Along
with László Zappe

'
s review of the performance

we publish an interview with director György
Lengyel as well as Jan Kott's thought-provo-
king essay about the play.
In another group of writinge we continue the

series of interviews with leading
representatives of Hungarian theatre about
the most burning problems of the profession.
Judit Szántó talked with László Marton,
managing director of the Comedy Theatre,
Judit Csáki with András Bálint, manager of
the Radnóti Miklós Theatre, László Bérczes
with László Vámos, ex-artistic director of
the National Theatre, while Tamás Koltai
chose for his partners in conversation
leading actors Dezső Garas and Mari
Törőcsik.
Our section of criticism offers reviews about

severat premieres. István L. Sándor writes
about two different productions of a Hungarian
classic, Mihály Vörösmarty's Csongor and
Tünde at Budapest, resp. Békéscsaba, Tamás
Koltai saw Tchekhov's The Seagull at
Kaposvár, Dezső Kovács reviews a new
Hungarian play, Péter Kárpáti's The River is
at the End of the Road at the Pest Theatre.
Other reviews are by Tamás Tarján (Miroslav
Krleza: The Garrison of Terézvár, Madách
Theatre), Katalin Budai (Caragiale: Carnival,
Veszprém), Katalin Szücs (István Eörsi:
Grave-stone and Cocoa, Eger), László Bérczes
(Harold Pinter: The Homecoming, Veszprém),
Judit Szántó (Béla Zsolt: The Seventh
District, The Stage and Jenő Heltai:
Naphtaline, József Attila Theatre) and Judit
Csáki (Carlo Goldoni: The Coffee-House,
Eger).
l'd Rather 8e an Offender than a Victím is the

title of an interview by Olivier Ortolani with
German director Peter Zadek; the text was first
published in "Theater heute".
From the French daily "Le Monde" we took

over Colette Godard's review of Hungarian
author Péter Nádas's play The Encounter as
performed in Paris.
Finally we publish János Széky's review of

Péter Dávidházi's book on Shakespeare, God's
Second Son.

Olsavszky Éva és Bajcsay Mária, Nádas
Péter Takarítás című drámájában. Tőrőcsik
Juli felvétele)

Szokatlan nézőszög, szokatlan felvétel: két
összetartozó, búvó-oltalmazó mozdu latban
összeolvadó női alak. A kinagyított pillanat nem árulja
el kettőjük kapcsolatát; tartásukból egyszerre árad
nyugalom és feszültség. A kép szerzője amatőr fotós
és színházi professzionalista.
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