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SHAKESPEARE

LX. Szonett
M int a kavicsos part felé a hullám.
Ügy futnak a halálba perceink,
És előde helyére benyomulván 
Küzdelmes láncban mind előre ring.
Az élő mag fürdik a fényözönben,
Nő, megérik, de alig volt dicső.
Sanda sötét tör glóriája ellen 
S am it adott, m egrontja az Idő:
„em arja  friss ham vadat, ifjúság,
S ráncokat vés a  szépség homlokára, 
Habzsolja létünk kincsét, legjavát,
S nincs am ire le ne csapna kaszája.

De bárhogy dúl is vérengző keze, 
Dalomban te mindig dacolsz vele.

SZABÓ LŐRINC fordi.ása

Két Shakespeare-alakítás emléke
Júlia — Dorián Ilona

'T ’öbb m int százötven 
éve játsszák ko

lozsvári színházban a  
„legnépszerűbb“, m ert 
„legpoétikusabb“ Sha- 
kespeare-tragédiát, a 
szerelem  himnuszát, 
két em ber szerelmének 
s a társadalm i előítéle
teknek  tragédiákhoz 
vezető ös7z;csapását. 
Ez a la tt az idő a la tt 
legalább tíz  nemzedék 
legjobb színészei kel
te tték  életre Romeo és 
Jú lia  a lak ja it ugyan
annyi nemzedék nézői 
szám ára.

K ét Jú liá t láttam  
ebben a színházban. Az 
egyiket negyedszázad
dal ezelőtt, de m ár csak

halványan emlékszem 
rá. A m ásikat tizenöt 
évvel ezelőtt. Dorián 
Ilona volt Jú lia  és Ha
lász Géza form álta Ró
meót. És velük együtt 
Poór Lili és Benes Ilo 
na, Flóra Jenő, Perényi 
János és Senkálszky 
Endre em elték a szín
ház nagy hagyományai
hoz m éltónak az elő
adást;

Dorián Ilona az ö t
venes évek kolozsvári 
színpadán testtel-lélek- 
kel azonosult Júliával. 
Az erkélyjelenetben, 
Lőrinc bará t cellájá
ban, a k rip tában az ér
zelmek ezernyi skálá
já t élte  át, a lélek

szám talan húrján  já t 
szott, s a nézők szívét 
együttérzésre dobban
totta. A holdvilágos éj
szakában éreztük arcán 
„az éj álarcát“, mely a 
p írt kendőzi, azért, 
„am it m a éjjel elko
tyogtam “. Éreztette a 
szerelem hangját, amely 
félredobja a képm utató 
„illem et“. A magas er
kélyről vall szerelmet 
és vallat magának, in
cselkedik és morcosko- 
A örök esküt mond és 
m o n d a t. . .  és mindezt 
úgy, ahogyan Shakes
peare Júliával m ondat
ja, s ahogyan a Júliák  
érzik, akkor is, ha nem 
tudják  az érzelmek 
olyan széles skáláján 
elmondani, m int tette  
Dorián Ilona.

III. Richard ~~ 
Senkálszky Endre

Shakespeare színházában min- 
S  denre felkészülhet a néző. 

Egyik meglepő fordulat követi a 
másikat, s a problémák felvetésé
ben és megoldásában mindig van 
valami újszerű. Tragikus király
drámái közül a legtöbb meglepe
téssel a 111. Richárd szolgál. Az  
első meglepetést a dráma első jele
nete szolgáltatja. Felmegy a füg
göny, London egyik utcája a szín
tér, s megjelenik Gloucester herce
ge, a gyilkosságok sorozatára készü
lő, leendő III. Richárd. Megdöbben
tő monológgal mutatkozik be. Ci
nikusan állapítja meg, hogy béke 
és nyugalom honol az országban, 
amit neki kell megváltoztatni:

De én, aki nem játszani születtem, 
sem tetszelgő tükröknek udvarolni 
kit durván véstek és szerelem

fénye nélkül

én mivel nem játszhatom a
szerelmet,

hogy eltöltsem e csevegő időt — 
úgy döntöttem, hogy gazember

leszek
s utálom e kor hiú gyönyöreit.

Legalább tizenöt évvel ezelőtt 
játszotta  — keltette életre — Sen

kálszky Endre ennek a félig testi 
nyomoréknak s ugyanakkor szelle
mi zseninek életét. Nehéz szerep, 
hiszen Shakespeare az első pilla
natban elmondatja főhősével egész 
jellemét. Lehet-e fokozni, s akkori
ban felvetődött a kérdés, tudja-e 
fokozni Senkálszky erővel, játékkal, 
értelemmel és érzelemmel a III. 
Richárd csehzöcc, gyilkos életének 
a menetét?

A kritika nem tartotta egyönte
tűen a III. Richárdot Senkálszky 
legsikerültebb alakításának. Nekem 
más volt a véleményem, s az idő 
távlatából véleményem megerősö
dött. Előttem áll, bennem él min
den mozdulata, hangja, gesztusai, 
gondolkodásának és cselekedeteinek 
harmonikus megnyilvánulásai. Már 
első jelenetében, ahogyan bebice
gett a színpadra, szétnézett, leült 
a lépcsőkre, s ahogyan elmondta az 
emberi gonoszság monológját ön
magáról, érződött, hogy a gonosz 
lelkű gazfickóban az eltorzult zse
nialitást is ki tudja fejezni. Ciniz
musa és ravaszsága angyali szelíd
séggel és perzselő szerelemmel 
párosult, amikor céljaihoz szövet
ségest vagy feleséget akart szerez
ni; és szörnyeteggé vált mindig, 
amikor rokont, gyermeket, barátot 
és feleséget kegyetlen logikájú gyil
kossággal távolított el maga mel
lől.

JORDAKY LAJOS

ERDŐS I. PAL: A LX. SZONETT

A  ze n e  S h akespeare  m űveiben
C  zínpadi műveiben m ár a maga korában is jelen- 
_ fős szerep ju to tt a zenének népi dallamok, né

pies melódiák vagy műzene form ájában. Harminchét 
színpadi művéből harm inckettőben a  zenéről is szó 
esik. E művekben háromszáznál több, zenére vonat
kozó utasítás származik magától Shakespeare-től. 
Hangszerek, zenei műfajok, idézett madrigálok, dalok, 
balladák egész sorával találkozunk darabjaiban.

Zenéről beszélgetnek vagy éppen vitatkoznak néha 
műveinek szereplői, s e részletekből zenei szempont
ból is egységes, összefüggő kép bontakozik ki.

Az érzelem, a  szerelem hívebb tolmácsolásának 
eszközét lá tja  a zenében Mortimer (IV. Henrik) és 
Romeo is. Moly (A felsült szerelmesekben) tanácsot 
ad urának, m iként valljon szerelmet, s tanácsában 
több zenei fogalm at is alkalmaz. Lucentio A mak
rancos hölgy ál-oktatója úgy gondolja, hogy a zené
nek üdítenie kell munkálkodás után.

A zátonyra futott, célját veszített em beri életet 
nemegyszer zenei példával érzékelteti.

A rra is kerül példa, hogy a zene természeti, lé
lektani vagy éppen élettani jelenséggel kapcsolatban, 
annak kísérőiéként hangzik el. A reggelt köszöntő pa
csirtadal például „űzi a lidérclátó éjszakát“. Zuboly 
énekel, hadd hallják, hogy nem fél. Lorenzo szemé
ben a holdvilágos éjszaka, enyhe csendje s a zene 
lágy harm óniái együvé tartozó fogalmak. A zenés al
tatóknak és ébresztőknek se szeri, se száma az egyes 
művekben. Amikor Thaisa halottnak vélt tetem ét 
partra  vetik  a hullámok, az orvos elrendeli, hogy 
rakjanak tüzet, hozzanak szíverősítőket és játsszanak 
lágy zenét, amely megnyugtassa feldúlt kedélyét 
életre kelésének pillanatában.

A zene mitológiai hatására emlékeztet Oberon 
s más szereplő, m ikor a szellők dalát, szirének éne
két hallja. Adonis zenéjét — Venus szerint — „a 
tigris jám borul hallgatni jö tt“, Lukrécia pedig úgy 
érzi, hogy zenéjére m ajd meg.iuhászodnak a dúva- 
dak is. A muzsika orpheusi hatását, egyben jellem 
formáló erejét mégis A velencei kalmár-baja fogal
mazta meg Shakespeare a legteljesebben:

Figyeld csak meg a vad és laza nyájat,
Vagy betöretlen csikók fajzatát,
Amint bolondul szökellnek, nyihognak,
Mert vérük heve, ezt kívánja meg;

■ De ha meghallják a trombita hangját,
Vagy bármely zene éri fülüket,
Látod, hogy némán állnak s vad szemük 
Szelíd fénybe fordul a zene édes 
Hatalmától. Mondják, így mozgatott meg

Orpheus fákat, köveket, folyókat:
Mert minden kemény és konok dühöt 
A zene megszelídít egy időre.

Nem hiányzik Shakespeare műveiből a zenei neve
lés sem. Vagy oktatnak a zenére, m int M arina, ami
kor rabszolganőnek adják el a kalózok, vagy olyan 
formában, hogy figyelmeztet a zenei nevelés fontos
ságára, m int Polonius, aki azt üzeni fiának, a zene 
tanulását ne hanyagolja el. Humoros helyzetábrázo
lásra nyílik alkalom A makrancos hölgy című mű 
zenei leckéjének keretében. Bianca kedveli a dalt, 
muzsikát, s odaadóan hallgatja oktatója zenei taní
tását. Az önleleplezésre szánt zenei szakkifejezéseket 
elmésen visszájára fordítja. Testvére, Makrancos 
Kata, ha kifogásolják a hangszer tartását, energiku
san lép fel, s eltöri a lantot Hortensio fején.

Mélyebb filozófiai értelm et nyer a zenéről való el
mélkedés a halálhoz közeledő Shakespeare-alakok 
szájában. IV. H enrik halálos ágyán csak a zenét tűri, 
hogy kedélyét megnyugtassa. János király „halottas 
énekével. . .  énekli testét-lelkét nyugalomra“. II. Ri
chárd a zene hangjai m ellett állítja  mérlegre életét, 
s vonja le súlyos következtetéseit.

Sokféle helyzet festésére, különböző jellem ek 
ábrázolására használja Shakespeare a zenét, 

— beillesztve a mű dram aturgiájába. M ulatnak, szó
rakoznak a zene hangjainál. A vár- és katonaélet 
apró m ozzanatait kíséri. Édes dallam m al alta tnak  el 
és ébresztenek, vallanak szerelmet.

Shakespeare szerint a zene nem öncélú művész
kedés, nem időtöltésre szánt művészet, nem mellékes 
jelenség az em ber életében. Éppen ezért nem mind
egy a hozzá való viszony. Nem tudja elképzelni az 
életet zene nélkül, s egyenesen jellembeli hibára ve
zeti vissza a zenétől való idegenkedést:
Az ember, aki legbelül zenétien 
S nem hat rá édes hangok egyezése,
Az kész az árulásra, taktikára,
S szelleme tompa, mint az éjszaka 
S érzelme komor, mint az Erebus:
Meg ne bízz benne. Hallgass a zenére.

(Vas István ford ítás«)
A zenének Shakespeare műveiben ezt a sokféle fel

tűnését, szám talan alkalommal való felhasználását 
természetesnek fogjuk találni, ha figyelembe vesszük 
a költő átfogó általános műveltségét, s a korabeli an
gol zenei élet viszonylagosan magas színvonalát.

b e n k ö  A n d r á s

színeiben is: egyensúlymutatvány a cirkusz 
lélegzetelállító magasában."

Természetesen egy drám a, egy valódi 
nagy drám a nem  műfogás, hanem terem 
tés. Shakespeare-nek, művének, az egysé
get kellett létrehoznia ahhoz, hogy az egyes 
eseten, a történelm ileg és társadalm ilag 
jól körülhatárolhatón, a teljes világ lehető
ségváltozatai csillogjanak, vallomásként az 
em berről, világról, morálról. Hogy is írta 
Petőfi: „Fölhozta a szív tengerének legme
lyebben fekvő gyöngyszemeit, s lehozta a 
képzelet óriás fájának legmagasabb virá
gait. Megrabolta a természet minden szép
ségét.“ Goethe meglátása itt is telitalálat: 
1823. m árcius 11-i, Eckerm annal folytatott 
beszélgetésében Shakespeare rendkívüli 
nagyságát abban a képességben jelölte meg, 
mellyel egyértelm űen kiviteleznie sikerült 
azt a szintézist, mely így összegezhető: 
benne élni az em beri létben, s ugyanak
kor érezni, érzékeltetni a kozmoszt.

Különös ajándéka a sorsnak, hogy Sha
kespeare játékm ester és színész is volt. „Ha 
van drámaíró, aki drámát s nem költői 
kommentárt írt, s aki még drámaírónak is 
elsősorban színész: Shakespeare az . . .  Előt
te állandóan a szerep lobog. Ez táplálja 
nyelvvel. Ennek lángcsúcsaiként vágja ki 
hasonlatait, szójátékait“ — mondja ki félre
érthetetlenül avatott fordítója és kommen
tátora, Németh László.

De m iért van szükség erre  a többszörö
sen óvatos megkülönböztető kiemelésre?

Irodalom történeti köztudatunkban valójá
ban két H am let él, tükreként a  két Sha- 
kespeare-portrénak. Az egyik felfogás sze
rin t magas m ondanivalóját, váratlan asszo
ciációit, versének lejtését kortyonként  ̂kell 
élvezni, m in t a jó bort, olvasva, tűnődve, 
elmélyedve, s nyilván nem színpadon, ha
csak nem a  lélek színpadán. Ezt vallotta 
Babits, Kosztolányi, legutóbb Füst Milán

is. A m ásik felfogás szerint Shakespeare 
igazi éltetője a színpad. M űveit játszani, a 
játékot látni kell. H am let egyik jelentős
kortárs alakítója, Gábor Miklós, nemrég
egész esszéfüzérben védte-igazolta ezt az á l
láspontot. A vita legalább másfélszázados. 
Salamoni ítéletnek helye nincs. Hamlet
éppúgy elb írja  és m egkívánja a lassított ol
vasást, m int a pergő színpadi játékot, an
nak vágtázó ritm usát. M indkettő Ö.

Hiszen a mű szerkezete, műszóval élve. 
centripetális. A megértés kulcsa H am let á l
lapotában van. A hamfeti vívódás, melyben 
„ezer kannyarral kerülgeti a csapdákat, me
lyeket sa já t egyénisége és a sors elébe á l
lít, ezer variációját próbálgatja önmagának, 
hogy szabad legyen“ — ez a ham leti vívódás 
az a mágnes, mely tucatnyi monológ rop
pant pillérein minden ívet magasba emel.

Ha Ham letet m egértjük, érteni kezdjük a 
művet is. Ám it t  tetszetős részletkérdések, 
perem interpretációk őserdejébe veszni bőven 
van alkalom, nyomozván ennek a különös 
habitusnak hajszálereit. Melankolikus alkatú 
volt-e H am let (Loening), vagy inkább böl
cseletében fatalista (Gervius)? Keserű, kiáb
rándult lélek, s lelke mélyén embergyűlölő 
(Döring), vagy végletesen pesszimista (Paul
sen)? A képzelődés megszállotta, aki m ind
untalan elvéti a cselekvés pillanatát 
(Fischer), avagy képzeletének túlságos izgal
mai csapnak át gátlásba, s ezek akadályoz
zák meg a cselekvésben (Taine)? Avagy 
Hamlet kiegyensúlyozatlan idealista (Wohl- 
rab), akiben a „kopár valóság“ és a magas
rendű eszmék csapnak össze (Bourget)? Ha 
ez igaz, úgy a valóságra vonatkozó képzetei 
nem harm onizálnak az objektív valósággal 
(Coleridge). Más Ham let-kutatók úgy véle
kednek, hurcolván szemléletük és módszerük 
részlegességének korlátáit, hogy öreg hiba 
„gondolat-tragédiát“ látni e műben. A k i
rályfi egyszerűen gyáva (Schlegel), aki csak

száját hűti a sok beszéddel, miközben szün
telenül kibúvókat keres. Van olyan véle
mény, hogy retteg a haláltól, ez teszi cselek
vésképtelenné (Tieck). Viszont azt is fe lté te
lezték, hogy spekulatív bölcseleti beállított
sága gátolja (Hazlitt), mivel olyan széplélek, 
akiből hiányzik a hősiességhez szükséges ön- 
korlátozás (Kreyssig). Mások a  gondolkodás 
és az akarat diszharm óniájára építik magya
rázó elm életüket (Prölls). Egy m ásik feltevés 
szerint Hamlet pusztán az egyoldalú gondol
kodás hőse, akiben a  reflexió, mely végte
len, viszályban van a te ttre  kész akarattal, 
mely véges (Hegel).

A vélekedések csokorba gyűjtését a végte
lenségig folytatni lehetne. Hebler szerint az 
ítélőképesség és a cselekvő erő nem alkot
nak benne egységet, Baum gart szerint a val
lásos etikum  küzd benne a barbár bosszú
vággyal. Kohler, indokoltabban m int az 
előbbiek, m ár a magánbosszú állami bosz- 
szúvá válásának jogelméleti problém áit ku
ta tta  a műben. Bővítsük a névsort? Szük
ségtelen. Stendhal, Tolsztoj, Brandes és Mo
rozov ilyen meg olyan magyarázatot keres
tek, és feleletet találtak. És minden részvé
leménynek, melyek mögött gyakran egész 
életek kutatóm unkája áll, van valamelyes 
relatív jogosultsága. Mégis, mégis, úgy tű
nik . . .  de hadd idézzük Shakespeare egyik 
kortársának szavait: „Semmi egyebet nem 
csinálunk, mint egymásról megjegyzéseket, 
tylinden hemzseg a kommentároktól. Erede
ti szerzőkben nagy a h ián y .. .  Véleményein
ket egymásra halmozzuk. Az egyik a máso
diknak vadhajtása, a második a harmadik
nak.“ Az idézett kifakadás Montaigne Esszék- 
jéből való. ö  a k o r tá rs . . .  De a figyelmez
tetés m ár tágabb érvényű.

A helyes megértéshez Shakespeare törté
nelmi háza tá ján  kell elsősorban körülnéz
nünk.

A drám aíró kora s a drám áé is az a 
XVI. század, melynek abroncsa még a 

középkor, de a „hordóban m ár a reneszánsz 
bora forr.“ Történelmi korszakváltás, tá rsa
dalmi földrengések időszaka volt ez. 
A váratlanul kitágult glóbusé és világképé, 
mely állandó ideológiai viharfelhők a la tt él. 
Ezt tükrözi a szellemi élet is. Titáni kam a
szok ostromolják az eget — írja  egyik érté
kelő érzékletesen — egymásra dobált rem ek
művekkel, a serdülés lázában. Erzsébet-kori 
Anglia. A teljes korképet összeollózhatjuk 
Shakespeare műveiből, sőt akár a Hamlet
ból is, mely a bomló feudalizmus enciklo
pédiája. A bús homlokká borult ország, Dá
nia (a földrajzi meghatározottság tetszés sze
rin t kiterjeszthető!) háborúra készül: a nor
vég királyfi haddal akarja  visszaszerezni az 
apja által elvesztett területeket. Ebbe a  zak
latott. tág valóságba tér haza az egyetemről 
Hamlet. Ha anyja ham ari módon nem  megy 
férjhez, tulajdonképpen ő a trón örököse, a 
félig örökös, félig választókirályság szokás
joga szerint. (Például Claudius trónbeszéde.) 
Jellemző, hogy Hamletet a „zavargó népség“, 
tehát a nyugtalankodó köznép kedveli első
sorban. De az, hogy kicsöppent a királyság
ból, nem egyetlen és nem  a legfontosabb oka 
Hamlet igen rossz közérzetének. Mélyen meg
rendíti hazája bomló, fertőzött légköre, az az 
atmoszféra, melyet a feudális anarchizm us 
korm ányzásrendje termel napról napra újra. 
„Dánia börtön“ — így Hamlet. Rosenkranz: 
„Ügy az egész világ is az.“ A  királyfi: „De 
még milyen! mennyi rekesz, őrhely és dutyi 
van benne! S Dánia egyik legcudarabb!“ 
A Hamletben háborgó elégedetlenségnek, a 
későbbi konfliktusnak ez a történelm i alapja. 
Viszont m iután apjának szelleme föltárja, 
hogy az öreg király  orgyilkosság áldozata lett,

(Folytatása a 10. oldalon)
VERESS DANIEL


