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PÁLYI ANDRÁS

A Mizantrop mai
színeváltozásai

Gyárfás Miklós két egyfelvonásosa
az Irodalmi Színpadon

1.

Gyárfás két egyfelvonásosának igazán éltető
eleme a - szó legtágabb és legteljesebb értelmé-
ben vett - játék; de ez a játék a színházban és a
színházról gondolkodó Gyárfás Miklós játéka,
azaz minden könnyedsége ellenére is színház-
történeti vagy színházelméleti játék.

A Két Júliához talán Jerome Kilty Kedves
hazugja adta a kiindulópontot, mely G. B. Shaw és
P. Campbell levelezését állította színpadra.
Gyárfás azonban tényleg csak kiindulópontul
használja Arany és Petőfi levelezését: a darabjában
szereplő írót foglalkoztatja a gondolat, hogy miért
ne lehetne dramatizálni ezt a levélváltást is. Erre
az indításra elsősorban azért van szüksége
Gyárfásnak, hogy erkölcsileg szembesíthesse a
darabjában szereplő mai írót és társait múlt századi
példaképeikkel. S így már nyilvánvaló, hogy a
játék mai szereplői és az általuk „játék-

ból" megidézett történelmi alakok között drámai
feszültség támad. Ezt keresztezi egy másik, az
Arany és Petőfi közti feszültség, amivel analógiás
a darab mai szereplőinek mai konfliktusa. S így
végül egy pesti szerelmi háromszög meg-
oldatlanságában a kétféle forradalmár egymást
emésztő és egymást kiegészítő dialektikáját kí-
vánja tükröztetni az író. Ez viszont már nem
egészen sikerül.

Kitűnő ötletre épül, s jól is indul a Két Júlia.
Igen szellemes például Torday László író és Boól
Anna színésznő „szerelmi jelenete", melyben
Petőfi és Szendrey Júlia meg sem történt nagy-
szalontai találkozását játsszák el. De ebben a já-
tékban mégis több van: ott húzódik egymás iránti
bevallatlan vonzódásuk. S mindezt végighallgatja
Imre, a színész, aki már amúgy is féltékeny volt
az íróra. De akárhogy feszeng is a helyén, nem
talál egyetlen áruló pontot sem a másik kettő
dialógusában, csupán az egész jelenet árulkodik
egyre inkább valamiről; Imre számára te-hát nem
marad más, mint hogy ismét belépjen Arany
Jánosként a játékba.

Valahol azonban a két Júlia „szembesítése-kor",
melynek szenvedélyessége már nincs a
darabbankellő lélektanimotivációval
alátámasztva, megcsúszik a játék, mely végül is
nem bírja el az egyre súlyosbodó filozofikus
megterhelést. Hisz nem kisebb kérdésekről esik
itt szó, mint a 48-as forradalmiság és a mai
magyar forradalmiság etikai szembeállításáról, a
„nagyok" forró és a mai szereplők langyos
konfliktusának kontrasztjáról, amiből végül a két
férfi le is vonja a tanulságot, hogy gyávák.
Gyárfás adós marad azzal a nézőnek, hogy
megmondja, sőt ábrázolja, miért gyávák mai
hősei; s így a tanulság - mellyel ki-ki a maga
meggyőződése szerint rokonszenvezhet vagy
ellentmondhat neki - nem hangzik hitelesen. Van
egy-egy jó összecsapás, dialógus a darabnak
ebben a részében is; nagyszerű ötlet például, hogy
a két féltékeny férfi négy-szemközt maradva,
Petőfiként és Aranyként vallomást tesz:
képtelenek lemondani a saját Júliájukról. De a
szerelem lényegéből, ellent-. mondásosságából
következő kiúttalanság, a be-záruló kör aligha
képes arra, hogy egyúttal Petőfi lángoló és Arany
parázsló forradalmiságának dialektikáját is
megéreztesse. Különösen ha a jelenetet már
átszínezi a mai szereplők társadalometikai
„vizsgáztatása" is. A három színészt, Váradi
Hédit, Bitskey Tibort, Nagy Attilát hol magával
ragadja a játék lendülete, hol belebonyolódnak
szerepeikbe; a legtöbb lehetősége a hármas
alakítás előtt álló Váradi Hédinek jut, aki Boól
Anna színésznő szerepe mellett Szend-



rey Júliát és Arany Júliáját is eljátssza, fölényes
könnyedséggel győzve a váltásokat.

2.

A Mizantrop 68, mely az Irodalmi Színpad
előadásában megelőzi a Két Júliát, jelentősen
kiegyensúlyozottabb, összefogottabb, egysége-
sebb. A történet lényegileg Moliére Mizantrop-
jának mai változata. A cselekmény egy francia
filmfesztiválon játszódik. Alceste filmrendező,
Céliméne filmszínésznő, Oronte filmkritikus, s a
többi Moliére-figura is megkapja mai kosztümjét
(a kevésbé jelentős Acaste és Klitander
kivételével), beilleszkedve a francia fürdőváros
fesztivál-hangulatába. Így lesz például Arsinoé-
ból esztétanő, Philinte-ből újságíró. S Gyárfás
Miklós embergyűlőlő filmrendezője, akinek min-
den filmje megbukik vitriolos társadalomkritiká-
ja miatt, végül mégis megismeri a sikert, s meg-
kaphatná Céliméne kezét is. Csupán embergyű-
löletéről kellene lemondania. Nem mintha nem
lenne oka az embergyűlöletre. Az író, bár nem
rokonszenvez Alceste nagy leleplezéseivel, elis-
meri, hogy Alceste lázadása bizonyos mértékig
indokolt. Erre vall a moliére-i udvar figuráinak
ellenszenves felsorakoztatása, „jó" tulajdonsá-
gaiknak - sokszor már-már a darabbeli Alceste
szemével való - erős karikírozása. Mégis alap-
vető tévedés lenne Alceste és az író rokonítása.
Épp ellenkezőleg. A vígjátékíró Gyárfás számára
Alceste voltaképp kritikusait testesíti meg, akik
épp könnyedségét vetették szemére.

Az író ezúttal mintha a komédia eszközével
akarna megfelelni a bírálatra: Alceste-tel szem-
ben önmagát is megjelenteti a darabban. Dubois,
aki Alceste filmjeinek finanszírozását vállalta,
végre szerez egy olyan forgatókönyvet, melyből
biztos siker lesz a sok kíméletlen szatíra után. Az
új forgatókönyv írója: Nicholas D'Arfas, „aki
nagyon is tudja, mi a jó szatíra" - mondja Dubois,
aki az üzlethez igen, de a filmművészethez
aligha ért. Erre Alceste végre jellemezheti
Monsieur D'Arfast, akinél „a gyilkos is csak
rossz fát tesz a tűzre", akinek „öncélú játékaiban"
„az álnok nő csak kis csínytevő", s aki „áj-
tatosan hazudja szépnek a holnapot". (A játékos
ötlet fokozására Gyárfás odáig megy, hogy Du-
bois-val nagyjából el is mondatja az új forgató-
könyv témáját: Michelangelo Mózes-szobra
megelevenedik, elmegy az ENSZ-be, hogy fel-
szólaljon a világbéke ügyében, de különféle bo-
nyodalmak támadnak, „hiszen isten országa nem
tagja az ENSZ-nek"; ami nyilvánvaló utalás az
egyik Gyárfás-vígjátékra, a Kényszerleszállás-

ra, melynek alapötlete egy angyal
"emberréválása" volt; az angyal épp egy marxista
filozófus házába téved be, végül is rájön, hogy az
„unalmas" mennyországnál sokkal érdekesebb a_
föld.)

Ezután az Alceste szájába adott kíméletlen
önostorozás után (mely minden önostorozás el-
lenére is elsősorban kritikusostorozás, vagy még
inkább: a kritikusok Gyárfás-ostorozásának pa-
ródiája), Gyárfás fölismerteti Alceste-tel, hogy az
ember mégis nevetséges, ha embergyűlölő.
Gyárfás tehát nem arról vitatkozik, hogy az.
Alceste-féle „embergyűlölő" szatíra létjogosult-e
vagy sem, hanem egyszerűen értelmetlennek
tartja az olyan kritikát, mely már nem az ember
megbecsüléséből, méltóságának tiszteletéből,
hanem megvetéséből táplálkozik. S ez így igaz is.

A Mizantrop 68 könnyedebb, minta moliére-i
vígjáték; Gyárfás nem is lép fel magasabb igény-
nyel: eljátszik a Moliére nyújtotta lehetőségek-
kel. Erre alapul Lendvay Ferenc rendezői mun-
kája is, aki jól fogja egységbe az előadást (ami a
Két Júlia esetében nem sikerült), finoman
parodizálva magát a paródiát is, s ez egyúttal
magában hordja az eredeti Mizantrop nagysága
iránti tiszteletet is. A színészeket szintén ez az
elegáns önirónia, a franciás humor fogja össze.
Ebben találja meg magát Nagy Attila, aki egyéb-
ként mintha zavarban lenne (bántó sematizálás-
nak hat például, hogy Alceste embergyűlöletét a
hangos hanghordozással akarja érzékeltetni); ez
ad egyéni ízt Váradi Hédi alakításának, aki
egyébként nagy rutinnal és biztonsággal formálja
meg Céliméne-t. A legkarakterisztikusabb az
Oronte-ot játszó Konrád Antal, gesztusainak
jellemző ereje van, atmoszférát teremt maga
körül. Az előadás jól pereg, s kellemes szórako-
zást nyújt.

3.

Lényegében mindkét darab ugyanazt veti fel: a
klasszikus irodalmi élmények alapján készülő
parafrázis kérdését. A remekművek gondolat-és
élménygazdagsága egyúttal mindig inspirációt is
jelent. Úgy tűnik tehát, a kérdés lényege nem az,
hogy van-e létjogosultsága a parafrázisnak,
inkább az, hogy miért épp ez vagy az a mű ihlette
a szerzőt a játékra, s végül, hogy milyen funkciót
kap ez a parafrázis. Különösen érdekes
elgondolkozni ezen a Mizantrop 68 esetében,
mert Moliére és főként a Mizantrop az utóbbi
években ismét reneszánszát éli; nemrég például a
Shakespeare-könyvével ismertté vált Jan Kott
Mizantrop-átdolgozását a krakkói Teatr Stary



vitte színre. Úgy érzem, nem véletlen, hogy épp a
Mizantrophoz nyúlt Gyárfás is, Kott is; főleg,
hogy mindketten - ilyen vagy olyan formában -
modernizálták is a klasszikus vígjátékot.

Már-már úgy látszott, hogy Moliére-nek
nemigen van mondanivalója a mai ember szá-
mára, mindinkább a szó rossz értelmében vett
klasszikus, népszerűtlen klasszikus lett. Az aka-
démikussá merevedett Moliére-hagyomány reví-
zióját gyakorlatilag elsőnek Planchon vetette fel,
amikor a Comédie Française színpadán bemutatta
Moliére Dandin Györgyét. Planchon egy-szerűen
túltette magát azon az íratlan törvényen, hogy a
nagy klasszikusok sérthetetlenek; mai francia
falusi környezetbe s a brechti poézis mai köntösbe
ültette át a XVII. századi darabot, s a Dandin
Györgyből hiteles társadalmi drámát bontott ki.
Planchon nem vetette el a paraszti lét s a nemesi
élet utáni vágyódás közti Moliére ábrázolta
ellentéteket sem, bár ezek nem közelítették a
művet a mához, de a mai ember számára is
nyilvánvaló módon indokolták a konfliktust.
Egészében mégis egy mai problematikájú Dandin
György került színre a Comédie Française
színpadán, mely eltért ugyan a moliére-i stílustól,
de lényegében hű maradt Moliére-hez. Úgy tűnik,
Planchon ezzel a modern Moliére-játék egyik
alapvető elvét határozta meg.

Jan Kott is hasonló gondolattal kezdi Kortár-
sunk, Moliére című tanulmányát, mely a nagy
francia vígjátékíró munkásságának újbóli átgon-
dolását veti fel. Jan Kott a Tuniszban látott Nők
iskoláját idézi fel, melyben Arnolphe arab keres-
kedőként lép a színpadra, méltóságteljesebb s
nem oly karikírozott, mint a hagyományos euró-
pai Moliére-előadásokon. Az előadás végén -
számol be róla Jan Kott - az arab lányok felsza-
ladtak a színpadra, és saját hősükként ünnepelték
Ágnest, aki Arnolphe-fal szemben kivívta
emancipációját. Kott elemzése a Tartuffe-ön és a
Don Juanon át a Mizantropig ível; nem véletlen,
hisz ez a darab foglalkoztatta a leginkább Kottot.
Nagyszerű komédiának tartja Moliére e művét.
Alceste a fanatikusok, a türelmetlenek, a
szemellenzősök őstípusa, aki - bár vannak nemes
tulajdonságai, s így rokonszenvet is ébreszt a
nézőben - félelmetes szörnyeteggé válna, hogyha
hatalom lenne a kezében. Ezért nyújt felszabadító
élményt a vígjáték: Alceste a legcsekélyebb
alkalmazkodási készség nélkül maga akart
maradni, de ugyanakkor felháborítónak találta,
hogy a világ nem hajlandó olyanná lenni, amilyen
ő. Jan Kott elemzése azért is figyelmet érdemel,
mert már Rousseau is ellenkezőleg, tragikusan
fogta föl a darabot, s azóta is többen

estek ugyanebbe a hibába; ezt érezhettük Pártos
Géza komorra hangolt rendezésén is a Madách
Kamaraszínházban, mely 1958-ban az Ember-
gyűlölő legutolsó magyar színpadi előadása volt.
A rádióban nemrég Varga Géza rendezte újra a
darabot - Alceste-et Kálmán György alakította -,
s ő sokkal inkább tragikomikus jelleget adott a
játéknak. Gyárfás szintén a komikumra helyezi a
hangsúlyt. Megőrizve nagyjából az eredeti mű
felépítését, a teoretikus számára „gyakorlati
példával" illusztrálja a moliére-i mű vígjátéki
jellegét. Ez az egyik tényező, ami rokonítja
Gyárfás és Kott törekvését.

Kott számára a kiindulópontot a fentebb idé-
zett, mai környezetbe transzponált Moliére-elő-
adások jelentették, s az új Mizantropot Zygmunt
Hübner rendezővel szoros együttműködésben
készítette. Hübner ötlete volt, hogy a darabot
prózában kell újrafordítani, mert »bár a próza
eltávolodást jelent az írótól - vallja Hübner -, de
talán igazolja ezt az a szándékunk, hogy az írót
közelítsük a nézőhöz." Kott azonban nemcsak
prózafordítást készített, hanem úgy dolgozta át a
Moliére-vígjátékot, hogy ma-gát Moliére-t
bontakoztassa ki a mai színpadon, jobban és
mélyebben, mint ahogy az a hagyományos
szellemű előadások esetében megvalósult. Kott
irodalmi beavatkozása három alap-vető pontban
foglalható össze. Egyrészt szélesebb körű, mai
motivációt épített be Alceste jellemzésébe, főleg
a Philinte-tel való dialógusokban; másrészt
beleszőtt néhány szóváltást és anekdotát a varsói
irodalmi kávéházak stílusában (Oronte tipikus
dilettáns „avantgarde" költő lesz); harmadrészt a
moliére-i dialógusokat átszőtte mai
kifejezésekkel, azzal a szándékkal, hogy reálissá
tegye a szituációt, ugyanakkor nem változtatva a
darab problémakörén. E tekintetben Kott a
rendező keze alá dolgozik, aki az előadásban
elvetette a szituációs konvencionalizmust, s
reális motívumokat keresett a hősök viselkedésé-
nek indoklására. Néhány apró „betoldással"
olyan természetességet és lélektani valószerűsé-
get bont ki a Mizantropból, amit a hagyományos
felfogás észre sem vett. Ugyanez a szerepe annak
a szellemes nyelvi játéknak is, mellyel Kott sajá-
tos ízt kölcsönöz a darabnak. Megőrzi ugyanis az
eredeti neveket s több Moliére-korabeli fogal-
mat: az udvart, a méltóságot, a királyságot stb.,
de ezek olyan kifejezésekkel keverednek, mint az
elidegenedés, amiből nyilvánvaló lesz az anak-
ronizmusok általánosító szerepe (az udvar pél-
dául a mindenkori befolyásos emberek körét
jelöli). S így lesz Alceste konfliktusa is általános
érvényű: komikuma abból ered, hogy bár joggal



kritizálja a mindenkori »befolyásosságot", a be-
folyásosok körét azonosítja a társadalommal.
Gyűlölete ezért lesz nevetségessé.

4.

Alceste és a társadalom viszonya: azt hiszem,
ez a Mizantrop mai átváltozásainak kulcskérdése.
Jan Kott Moliére-tanulmányában Alceste-et Don
Juanhoz hasonlítja: Alceste-nek ugyanúgy nincs
helye a világban, mint Don Juannak. Mert a ma
újraolvasott Mizantrop nem annyira jel-
lemkomédia, mint inkább a társadalom iránti
magatartás, az általánosan elfogadott, de ugyan-
csak megkérdőjelezhető morális értékrend elleni
tiltakozás, lázadás kérdését veti fel. Erre utal
Gyárfás darabjában Éliante ironikus közbeszólása
is, amikor Alceste „embergyűlölő" filmjének esti
bemutatójáról esik szó: „Ma este, uram, ahogy
torkomból kifér, /üvöltök a hippikkel a
világsikerért" (kiemelés tőlem - P. A.). Mert ha ez
a mai Alceste nem is hippi, de lázadása
gyökerében rokon a hippikével. (Aminek érzé-
keltetése Gyárfás részéről - mint fentebb láttuk -
kritika is Alceste-tel szemben.) De vissza-
kanyarodva a Jan Kott-átdolgozáshoz, megálla-
píthatjuk, hogy ez az a másik érintkezési pont,
ahol a két Mizantrop-parafrázis találkozik: mind-
két szerző a társadalom ellen a társadalom meg-
javításáért, de annak hibáit abszolutizáló lázadó
belső ellentmondásait érzi Alceste-ben.

De - bár két ilyen lényeges érintkezési pontot
találtunk a két Mizantrop-átdolgozás között -
semmiképp sem szabad megfeledkeznünk kü-
lönbségeikről. Az eltérés elsősorban műfaji kér-
dés. Jan Kott voltaképp Moliére fordítója; Gyár-
fás viszont mintha ezúttal tovább is akarná gon-
dolni Kott és a rendező, Hübner vállalkozását:
egyértelműen mai környezetbe helyezi a törté-
netet. De jól érzi, hogy a Mizantrop nem helyez-
hető át olyan könnyen a mába, mint a Dandin
György falusi világa. Azonkívül Gyárfás nem
rendező, mint Planchon, hanem író, s az írói-
dramaturgiai kaland is izgatta: írt egy új dara-bot.
A darab tehát elsősorban a Moliére adta
lehetőségek szabad variálását jelenti Gyárfás
számára, aki véletlenül sem akar a klasszikus
szerzővel versenyre kelni.

Az öt felvonásos, egész estét betöltő műből
könnyed egyfelvonásos lesz; a szereplőgárda s
vele a bonyodalom is leegyszerűsödik. Acaste és
Klitander szerepét, akik Moliére vígjátékában
Céliméne hódolói, Gyárfásnál Philinte veszi át,
ami egyébként külön ízt ad Philinte és Alceste
barátságának. Igaz, ugyanakkor lehetetlen lesz a

moliére-i cselekmény „optimista szálának" ki-
bontása: Philinte és Éliante egymásra találása, de
ezt egy finom rendezői utalás helyettesíti
(Philinte és Éliante egymás mellett állnak a víg-
játék utolsó jelenetében). Gyárfás parodizáló
kedve mégsem maradhat meg csupán az „ember-
gyűlölet" és a „művészvilág" pellengérre állítá-
sánál; ha már egyébként kellő alázattal közelítette
meg Moliére-t, legalább a mű nyelvét illetően
parodizálja őt is, vagy inkább a mai környezetbe
tett, modern Moliére-előadásokat, hiszen semmi
sem áll távolabb az általa bemutatott világtól,
mint hogy hősei szépen rímelő versben
beszéljenek. Ezt ellensúlyozza az Irodalmi Szín-
pad előadásában, mint fentebb említettük,
Lendvay Ferenc rendezése, mely még a Gyár-fás-
féle paródiát is parodizálja.

A Mizantrop 68 nem Moliére-adaptáció abban
az értelemben, ahogy a Jan Kotté az, szorosan
véve már nem tartozik bele abba az áramlatba,
melyet itt csak érinthettünk, egyetlen konkrét
példát, Jan Kott Mizantropját vizsgálva meg kö-
zelebbről. Ez az „új hullám" az európai szín-
padokon felfedezi, hogy Moliére kortársunk. De
ha kívülről is, Gyárfás szintén erre utal vissza,
saját parafrázisával Moliére időszerűségéről be-
szélve.

Irodalmi Színpad, 1969. március 9. Rendező:
Lendvay Ferenc, díszlet: Rajkai György, jelmez:
Meluzsin Mária. Szereplők: Nagy Attila, Som-
hegyi György, Konrád Antal, Gáti György, Vára-
di Hédi, Dőry Virág, Simor Erzsi, Harkányi
Ödön.

GYÁRFÁS MIKLÓS: MIZANTROP 68
(IRODALMI SZÍNPAD)

VÁRADI HÉDI (CÉLIMÉNE
ÉS KONRÁD ANTAL (ORONTE)



GYÁRFÁS MIKLÓS: MIZANTROP 68
(IRODALMI SZÍNPAD)

VÁRADI HÉDI (CÉLIMÉNE)
És KONRÁD ANTAL (ORONTE)



GYÁRFÁS MIKLÓS:
MIZANTROP 68
(IRODALMI SZÍNPAD)
DŐRY VIRÁG (ÉLIANTE)
ÉS VÁRADI HÉDI
(CÉLIMÉNE)



GYÁRFÁS MIKLÓS: MIZANTROP 68 IRODALMI SZÍNPAD). NAGY ATTILA (ALCESTE)



GYÁRFÁS MIKLÓS: KÉT
JÚLIA (IRODALMI
SZÍNPAD) VÁRADI HÉDI
ÉS NAGY ATTILA

GYÁRFÁS MIKLÓS: A
KÉT JÚLIA (IRODALMI
SZÍNPAD) VÁRADI
HÉDI, BITSKEY TIBOR
ÉS NAGY ATTILA




