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vígjátéka

1 .

Sosem értettem egyet az úgynevezett
szubjektív kritika nemrég még olyan heves
és kategorikus elutasításával; hiszen a
legtárgyilagosabb bírálat is arról vall -
mondjuk: arról is vall -, hogyan hatott a mű
a kritika írójára mint „szubjektumra".
Következésképpen nem tarthatok a naiv
megbotránkozókkal, akik nem értik, hogyan
lehetnek kritikusok más-más, esetleg
egymással homlokegyenest ellenkező
véleménnyel ugyanarról az alkotásról,
előadásról stb. Végül nem háborodom fel
soha ama felháborodókkal, akik a „céh
nevében" hajlamosak rögtön
művészetellenesnek, színházellenesnek
bélyegezni a nem mindig hangfogóval
dolgozó bírálót; Petőfi, Ady, Kosztolányi,
Kárpáti Aurél, Németh László, Illés Endre
egyik-másik éles odamondását idézném
ilyenkor legszívesebben az érzékenykedő -
valójában hamis, civil reputációját féltő
művésznek.

De a tények.
A tényeket, a valóság adatszerű tényeit

nem veheti semmibe, aki nyomtatásban
nyilvánít véleményt. Egy-egy írói stílusra,
egy-egy rendezői felfogásra allergiás
lehetek, kifejthetem, miért borsódzik a
hátam ettől vagy amattól, miért tartom
jónak, szépnek ezt vagy azt a művet,
módszert, megoldást. Ha érvelésem
érthető, követhető, vagy elfogadják, vagy
sem. De mit ér az igazam vagy akár a nem
igazam, a tévedésem, ha úgy állítom fel
kritikai egyenletemet, hogy például eleve
kihagyom belőle az egyik tagot, vagy B-ről
egyszerűen kinyilatkoztatom, hogy A.
Végtére egy kicsit ismeretterjesztés is a
kritika: az olvasó véleményalkotását
befolyásolhatom, kritikusi tetszésem
szerint; ám a tudásanyagát csak
gyarapítanom illik.

3.
Ideje, hogy kibökjem: a Madách Kama-
raszínház Mizantróp-előadásának néhány
kritikája késztet erre a kis elmefuttatásra.
Pontosabban négy, teljesen különbö-

ző szemléletű s más-más ítéleteket is ki-
mondó bírálatról van szó. E teljesen kü-
lönböző ítéletű, szövetű, fajsúlyú négy
kritikának csupán egyetlen közös vonására
szeretném fölhívni a figyelmet: az
önkényes tényközlésre. Aminek, ugye, az
egyéni, szubjektív véleményhez semmi
köze.

4.
Mátrai-Betegh Béla, a Magyar Nemzet
kritikusa, dicséri a drámát, a fordítást s
nagyjából a színészek munkáját is. Vámos
László rendezői koncepcióját azonban
megkérdőjelezi. „Egészében el nem
utasítható - írja róla -, de részleteiben
vitatható." Majd kiderül, mi az, ami nem
tetszik: a mai környezetbe transzponálás.
Nos, az ilyesmi csakugyan íz-lés dolga.
Magam azoknak a véleményét osztom, akik
telitalálatnak tartják, hogy Vámos,
egyeztetve az új fordítás adta lehetőségeket
színészei, elsősorban a cím-szerepet játszó
nagyszerű Gábor Miklós modern
művészalkatával, sikerrel „nagyítja ki" mai
szemünknek Molière remekét.

Persze, ismétlem, az efféle miliőmo-
dernizálás tetszhet vagy nem tetszhet.
Csakhogy. Mátrai-Betegh Béla érvel is
ellene, mégpedig „tényszerűen". Szerinte ...
„Ha cigarettafüst és alexandrinus vers
egyszerre száll a szájból, akkor va-
lamelyikre nincs igazán szükség. Egy mai
társalgás ugyanis ritkán használ rímet és
mértéket, nem is szólva arról, hogy a téma
ritkán forog királyi udvar körül. Ha mégis,
nem tudni, hogy ez a házibuli ugyan melyik
mai királyságban honos."

Nos, bármilyen furcsa, régen se tár-
salogtak az emberek rímekben, mérték-ben,
„azelőtt" se bizony, soha. Dán királyfiak
éppúgy nem, mint a tizenhetedik század
francia nemesei és polgárai, vagy akár az
ókori görögök. Színpadon azonban annál
inkább. S nemcsak „kosztümben". Mi több:
számos mai tárgyú, mai miliőjű verses
komédiáról tudunk; századunk közepén,
sőt, a legutóbbi években születtek. T. S.
Eliot: The Cocktail Partyjában, The
Confidential Clerkjében s The Elder
Statesmanjében nem mába transzponált,
hanem igazán mai társaságbeli hölgyek és
urak társalognak igazán mai szalonokban, s
horribile dictu: versben. André Roussin
afféle bulvárszerző; Les glorieusesét
éppenséggel alexandrinusokban írta! Végül:
tán egy évtizede sincs, hogy egy francia
társulat többek közt A. mizantrópot is
előadta ná

lunk; a férfiak szmokingban, a nők nagy-
estélyiben. Hogy cigarettáztak-e vagy sem,
erre nem emlékszem határozottan;
valószínű, hogy akinek jólesett, igen - s
így állhatott a dolog a színháztörténet
valamennyi frakkos Hamletjével is: ha
dohányos volt történetesen s rágyújtott, a
cigarettafüst nem prózával „szállt együtt
egyszerre a szájából".

Arra a kérdésre pedig, hogy „ez a há-
zibuli ugyan melyik királyságban honos", a
válasz csak ez lehet: minden olyan
„királyságban", ahol van protekció, van
dilettantizmus és megvesztegetés, ahol
vannak opportunisták, klikkek,
helyezkedők, stréberek, kegyben állók és
kegyvesztettek, bennfentesek és outside-
rek.

De hát csak nem gondolja komolyan
Mátrai-Betegh Béla, hogy például Ionesco
A király halódik című drámájában az a
lényeges, hogy a király király? Vagy akár
a Lear királyban? .. .

*

A második „ténygikszert" Illés Jenő Film
Színház Muzsika-beli értő, lényegre
tapintó kritikájában találtam. Ezt íratja le
vele a figyelmetlenséggel párosult ön-
kényesség: „Talán csak egy mondatot ér-
zek pontatlannak, illetőleg a régebbi for-
dításokban szellemileg pontosabbnak:
Mészölynél így hangzik Alceste replikája:
»Emberbarát az én barátom nem lehet.«
Szabó Lőrinc Alceste-je pontosabban
megfogalmaz: »Mindenki barátja nem
barátom nekem.«"

Egyetlen színházi kritikus sem köteles
sorról sorra végigböngészni s összeha-
sonlítani az új s a régibb fordítást, meg a
lefordított művet. Ám ha már olyas-féle
érzése támad, mint Illés Jenőnek, bizony
illenék belepislantania az eredeti
szövegbe: végtére legpontosabban tán
mégiscsak mindig a szerző fogalmaz ...

Molière Alceste-je azt mondja:

Je veu, qu'on me distingue, et pour le
trancher net

L'ami du genre humain n'est point du
tout mon fait.

Ami du genre humain - ez magyarán:
emberbarát. (Szó szerint az embernem
barátja.) A tökéletes dramaturg és jel-
lemfestő Molière jól tudta, hogy miért ír
ami du genre humaint s nem ami de tout
le monde-t. „Mindenki barátja nem
barátom nekem" - ezt bárki mondhatja. Aki
viszont az emberbarát barátságát utasítja
vissza, az már végletes, tragikus eset. Mint
Alceste.



Megvallom, M. G. P. Népszabadság-beli
kritikáját fokozódó zavarral, mind jobban
elképedve olvastam végig. Olyan határozott
mozdulattal állítja feje tetejére a darabot, a
fordítást, az előző fordítást - bizony néhány
percre megrendítette a hitemet ebben is,
amabban is. Először ez villant át az
agyamon: Ha M. G. P. közlése igaz, akkor a
darab rossz. Bár M. G. P. nyilván nem erre a
következtetésre jutott.

Ezt írja: „Itt van például a második
felvonásban elmondott szonett kérdése,
amely kirobbantja a konfliktust. A szonett
valóban jó. Nemcsak a korabeli irodalmi
igényeket elégíti ki, hanem igazából szép.
Ha elolvassák Szabó Lőrinc jó fordításában
- aki Az embergyűlölőt nem torzította
paródiává -, meglátják. A vers, amit most
az előadásban Garas Dezső (aki elmondja)
Mészöly Dezsővel (akinek fordítását
elmondják) karöltve igyekeznek elrontani
és nevetségessé tenni a szonettet.
Figyelmesebb elolvasás után az is
kiderülne, hogy ez a vers nem komikus
betét - mintha a Kellemetlenkedők egyik
portréepizódja volna -, ha-nem a helyzetbe
illő dráma: Oronte mindkettejük szeretett
hölgyéhez intézte a verset, szívhez szólóan
fogalmazva meg közös érzésüket. Alceste-
et azért bosszantja vetélytársának szonettje,
mert saját érzelmeit és fájdalmát hallja ki
belőle. Itt tehát nem irodalmi vitáról van
szó közöttük - még ha utólag tetszetős
elméletet fabrikál is hozzá Alceste:
szembeállítva a divatos kecsességet a
népdal természetességével -, hanem egy-
szerű féltékenységről. Innentől kezdve a
mizantróp nem bátor és nyakas tisztes-
ségének áldozataként kerül a Becsület-
bíróság elé, hanem egy nevetséges, ma-
kacskodó tart ki csökönyösen vélt igaza
mellett."

Alceste-Mizantróp tehát nem az eszte-
lenségig igazmondó, szókimondó: lám.
Oronte szép szonettjét gyatrának hazudja,
merő féltékenykedésből, amikor ez a jó
költő a véleménye felől faggatja. Meg is
érdemli, a kicsinyes makacskodója, hogy
Oronte bevádolja őt a tiszti becsü-
letbíróságnál - hol is kereshetné egyebütt
egy igazi költő tehetségének elis-
mertetését? -, örüljön, hogy megússza,
hogy nem tartóztatják le végül! .. .

Nem, ez lehetetlen. Molière nem ír-hatott
ilyen rossz darabot. Nem silányíthatta ilyen
érdektelen, kisszerű alakká a hősét. Alceste
egyetlen - tragikus - következetlensége a
szerelme, s ha az igaz-mondás
paroxizmusában (a görög dra

maturgia szerint hübriszében) már-már
nevetségessé válik is, Illés Jenő találó
szavaival: egy közmorált, egy társadalmat
tesz bukásával nevetségessé. Még
kegyetlenségre, kegyetlen férfiönzésre is
képes, csak hazugságra nem: nem hazudik
szerelmet Éliante-nak, amikor bosszúból
meg akarná csalni vele Céli-méne-t. No, és
az elképzelhető, hogy Molière jó szonettet
ad annak az Orontenak a szájába, aki
hatalmi szóval akarja költő mivoltát
szentesíttetni, s aki holmi gyámoltalan, de
cseppet sem veszélytelen csemete-
Néróként tömlöcbe vettetné a tehetsége
előtt nem hódolót?

Nem, nem! Egy dolog lehetséges itt
csupán. Hogy Szabó Lőrinc, akinek for-
dítására M. G. P. hivatkozik, szépre koz-
metikázta ama szonettet. Tán akaratlanul,
véletlenül ... Előfordult már ilyes-mi a
fordításirodalomban. És ennek a lapsusnak
az áldozata M. G. P., erre alapítja különös
elméletét ...

Vegyük hát elő Szabó Lőrinc Mizantróp-
fordítását. Igen, itt van, itt szavalja Oronte
a szonettjét ... ha nem is a második
felvonásban, mint M. G. P. mondja, hanem
az elsőben, mindjárt a darab elején.

Nézzük csak, hogyan veselkedik neki.

ORONTE
Szonett... Ez egy szonett ...
Remény. .. Egy hölgy a tárgya.
Kitől némi reményt kap a szív büszke
vágya.
A remény... Nem olyan nagy vers,
egetverő,

De afféle finom, édes és epedő.

ALCESTE

Meglátjuk.

ORONTE
A remény... Nem tudom, hogy a
nyelvem
Elég tiszta-e és könnyed, s ahogy
színeztem,

A szó-összerakás kielégíti-e.

ALCESTE

Hát lássuk.

ORONTE
Egyébként egy negyedóra se
Kellett hozzá, olyan gyorsan
kanyarítottam.

Megpróbálom elképzelni, hogy Garas
Dezső ezt a szöveget mondja, nem Mé-
szölyét. Kuncogok így is. Aztán meg más
színésszel próbálkozom. Hiába. Oronte
költőföllépése ellenállhatatlanul komikus.
Milyen jellemző az örök dilettáns
agresszív-kevély előre mentegetőzé-

se-kérkedése: „Egyébként egy negyedóra
se kellett hozzá, olyan gyorsan kanya-
rítottam."

De lássuk az „igazából szép" szonettet.
Az első nyolc sor unalmas, szépelgő

almanachlíra, aztán ez a hat sor követ-
kezik:

Hogyha örök várakozásban Kell
egyre szítanom a vágyam, Az a
halál előlege.
Philis kegyét kívánni szűnök;
Már minden reménytől ürülök,
Olyan sok remény tölt tele.

Nem szépített-kozmetikázott itt bizony
Szabó Lőrinc semmit, sőt, kaján mosollyal
„sarkította" ő is az oronte-i bárgyú
mesterkéltséget, tudván, hogy magyar és
francia fülnek más-másféleképpen hangzik
a fűzfaköltészet. Bizonyára ezt a - francia
irodalmi életben Molière óta használatos -
kézlegyintő ítéletet is ismerte: „Sonnet
d 'Oronte." Aminek magyar megfelelője
körülbelül ez lehet: Költőcske Mihály-vers.
Tudhatott a közismerten tárgyilagos
tömörséggel fogalmazó kis Larousse
Oronte cím-szava alatt található

szövegről is:
„...type de l'homme de cour qui prétend

au bel espit, et a qui il n 'est pas toujours
prudent de dire la vérité." Magyarul:
„Annak az udvari embernek a típusa, aki
elvárja, hogy ragyogó (szép) szellemnek
tartsák, s akinek nem mindig ajánlatos
megmondani az igazat." Különben itt
olvashatunk Alceste-ről is. Íme a jellemzés:
„Type de l 'bomme colérique, mais d 'une
sincérité inflexible ..." Magyarul: „A
lobbanékony, de hajlíthatatlanul őszinte
ember típusa", aki (ismét az Oronte-
szócikket idézem) „déclare franchement" -
őszintén, nyíltan kijelenti -, hogy Oronte
szonettje „bon á mettre au cabinet" -
illemhelyre vagy legalábbis sutba való
(cabinet ugyanis mindkettőt jelenti, Molière
nyilván tudatosan élt ezzel a szójátékkal).
És az sem kerülhette el Szabó Lőrinc figyel-
mét (az övét sem), hogy Molière annyira
egyetért hősének kritikai érvelésével, hogy
kétszer egymás után mondatja vele végig a
népdal szövegét, ellenpéldaként az M. G. P.
által divatos kecsességnek becézett nyafka
halandzsára.

Mindebből az derül ki, szerencsére, hogy
A mizantróp mégiscsak jó darab, legalábbis
úgy, ahogyan a szerző meg-írta, ahogyan
huszonegynéhány évvel ez-előtt Szabó
Lőrinc, majd napjainkban Mészöly Dezső
lefordította, a Madách Kamara előadta;
kiderül, hogy Oronte



szonettjét nem tartják szépnek sem a
fordítók, sem maga Molière - egyedül M.
G. P.

Ez megnyugtató.
Az már kevésbé, hogy a kritika ilyen

furaságokkal gyarapíthatja olvasóinak is-
mereteit. Bizony, nyugtalanító kissé az
ilyen okítás. Oronte „szép" szonettjével
szólva, „minden reménytől ürűlök", ha
olvasom.

5.
Ungvári Tamás írása, mely itt, a
SZÍNHÁZ hasábjain jelent meg
(Korhűség és korszerűség, 1971.
december), s melyet a szerkesztőség
vitaindító cikknek szánt, első pillantásra
nehezebb fegyverzetűnek tetszik; ha
módjával is, de érvel, koncepcióval
szembe legalább vitatható koncepciót
szegez, színházi példákra, ellen-példákra
hivatkozik, ezért kritikája a fel-
vonultatott arzenál tekintetében kétség-
telenül elüt a napilapkritikáktól - így illő
és természetes is ez egy színházi fo-
lyóiratban.

Ami azonban az önkényes közléseket
illeti, ő sem feddhetetlen.

Az általa sikertelennek ítélt előadás
kapcsán, „mely a szerzőnek is váratlan
gyengéit tárja fel", fölteszi önmagának a
szónoki kérdést: vajon elvetendő-e a tö-
rekvés, hogy klasszikusokat más környe-
zetben, modern ruhában adjanak elő, il-
letve kizárólag korhű díszletben, korhű
gesztusrendszerrel, archaikus fordításban
szabad-e csak azokat előadni? Nemmel
válaszol. Majd ezután egész fejtegetése
megtagadja ezt a határozott tagadó
szócskát, s végül pontosan oda kanyaro-
dik, arra az eredményre jut, mint Mátrai-
Betegh. Három példát említ a jogos és
sikeres transzponálásra: az egyik az Old
Vic színpadán XIX. századi változatban
játszott A velencei kalmár, a másik az
ugyancsak XIX. századba helyezett John
Barton-féle Othello. A harmadik példát,
„egy restaurációbeli durva angol
komédiának" huszadik századi
környezetbe való átültetését, noha szint-
úgy dicsérően említi („... a restauráció
világa épp szexuális cinizmusával rend-
kívül hasonlít mai korunkra") tulajdon-
képpen érvényteleníti is rögtön ezzel a
megállapításával: „... teljesen úgy hat,
mintha egy polgári kasszasikerszerző írta
volna". Ezenkívül rábólint még egyet-
lenegy huszadik századi, mai környezet-be
való áttételre. A mizantróp lengyel
átdolgozására. Igen ám, de annak a
produkciónak van mentsége, Ungvári sze-
rint. Mert prózában szól. „Ami mégis-

csak a korunk nyelve, a marihuana anya-
nyelve, sokkal inkább, mint az alexand-
rin. De barna pulóverben alexandrint
szavalni ..." - írja immár teljesen Mátrai-
Betegh utcájában, feledve (igazán
feledve?), hogy nem kell a lengyelekhez
menni, többek közt maguk a franciák is
játsszák A mizantrópot mai miliőben,
ruhában s nem prózában, amint fentebb,
Mátrai-Betegh Bélával vitázva említet-
tem.

De hát nem a példák és ellenpéldák az
igazán lényegesek itt. Hanem az, hogy
vagy elfogadjuk a klasszikus drámák mai
környezetbe transzponálásának el-vét,
vagy nem fogadjuk el. Végtére nem
muszáj. Hiszen elképzelhető egy olyan
álláspont is, mely még Shakespeare eljá-
rását is megkérdőjelezi, azt, hogy például
Antonius és Cleopatráját, Julius Caesarát,
Coriolánusát „modern", Erzsébet-kori
ruhákban játszatta; pedig tudta - nemcsak
ő; reneszánsz nézője is - hogy mi fán
termett annak idején a tóga.

Am ha elfogadjuk, akkor tudomásul kell
vennünk, hogy minden miliőtranszponálás-
modernizálás (hangsúlyozom: miliőről,
díszletről, ruháról van szó, nem mese-,
szövegátdolgozásról - mint pl. a különféle
Antigoné stb. változatok esetében -, ami
egészen más dolog) leglényege: a
külsőségek anakronizmusa.

Közbevetőleg. Hogy miért csinálta ezt
már Shakespeare, hogy miért vált ez az
eljárás, ha úgy tetszik, fogás, századunk-
ban újra divattá, méghozzá a shakespeare-
inél meghökkentőbb, rafináltabb,
pofoncsapóbb - „koktélszerűbb"! - vál-
tozatokban (melyeket a húszas években
kuriózumnak tekintett a közönség, ma
pedig egyre inkább igényel és megtapsol) -
, nos, erre a miértre Shakespeare esetében
megírt, korunk színpadának esetében pedig
valószínűleg még megírandó tanulmányok
felelnek. Csak halkan és óvatosan
kockáztatom meg, hogy elképzelésem
szerint e még születendő tanulmányokban
ilyen és ehhez hasonló szavak is elő
fognak fordulni: disszonancia, Brecht,
elidegenedés, ellenpont, abszurd d r á m a . . .

Visszatérve az elfogadásra vagy nem
elfogadásra: Ungvári kifejezetten nem
ellenzi a miliőtranszponálást, de okfejté-
sében elveti annak lényegét, a külsőség-
anakronizmust, s különféle korlátokat állít
még fel ezenkívül, melyek legfeltűnőbbje:
1. jó, jó, de csak a XIX. századig húzzuk
magunk felé a múltat (A velencei kalmár
Jonathan Millernél és az

Othello John Bartonnál); 2. ha már egészen
magunkig, a huszadik századig húzzuk,
akkor ne az eredeti versben, hanem
prózában beszéltessük a szereplőket, pró-
zában, „ami mégiscsak a korunk nyelve"
... (ezen belül még egy jókora ön-
ellentmondás: ha prózában beszélnek a
Molière-hősök, akkor már egyszerre nem
zavarók a „legfelületibb áthallások", a
„legdirektebb azonosságok"?, az, hogy
„amit Molière egy mai környezetben mond
intrikáról, udvarról, hivatalok pac-
kázásairól és protekcióról, az épp »kor-
szerűsítve« közhely"?).

Egységet, egybehangoltságot követel
Ungvári a „lehetőség szerint csonkítás
nélküli, eredeti szöveg" (tehát mégsem
próza? az ember nem győzi kapkodni a
fejét), a „gesztusnyelv" (vagyis az alakok
külső viselkedése, modora, ruhája,
taglejtései?) meg a színjátékstílus között.
Ezek szerint korhű jelmez, paróka, haj-
bókolás ...? Nem, Ungvári „meghatározott
elvi alapon álló külföldi kísérletek"-et
említ e követelményével kapcsolatban, nem
hagyományos előadást. S megrója a
Madách Kamara „kísérletét", mely
„meghagyta az eredeti szöveget, de az
úgynevezett második nyelvet fordította le
maivá", amitől „a két nyelv felesel ... az
egyik szavával cáfolja a másikat... .

Hogy felesel egymással a két nyelv, ez
igaz. Es helyes. Nyilván ez az egyik
értelme az ilyesféle kísérletnek. De miért
„cáfolja egyik szavával a másikat"?!

Olyasféleképpen jár el Ungvári - már
megbocsásson a hasonlatért, ami sosem
lehet egészen pontos -, mintha például a
racine-i hármas egységet kérné számon egy
„formabontó" darabon. (Nem is áll olyan
távol a formabontás fogalma az eredeti
klasszikus szöveg mai környezetbe
helyezésétől.) Vagy miután meghallgatta
egy Bach-mű dzsesszátiratát, kijelentené:
nem is rossz, de jobb volna, ha csak
vonósok játszanák, a szaxofon meg a dob
nem stílszerű ...

Ungvári Tamás elvi igenlése, ezt az
igenlést lényegében megtagadó fenntar-
tásai, s a kérdéses előadás heves ostorozása
közepette egyszer csak tisztán hall-hatóan,
félreérthetetlenül hitet tesz a nem mellett.
Cikkének ez a néhány sora maradéktalanul
meggyőző, nemcsak azért, mert egyenes
beszéd, hanem mert pontos, szabatos
fogalmazás. Ezt írja: „A klasszikusok
aktualitása abból fakad, hogy nem ma
éltek, hanem tegnap, hogy századokat
tudnak átkiáltani, hogy jós-latos erővel a
múltból értették meg azt.



ami még századok múltán is érvényes. Az
aktualitásukat ez a tegnapiság adja. A »már
akkor is« - s ebből kijöhet a »még ma is«."

Így igaz. S az idézet eddig: a klasszikusok
hagyományos szín-padra vitelének örök
eszmei alapja is lehet. Mert bizonyos
vagyok benne - nyilván nemcsak én, hanem
a „legelszántabb" modernizáló is -, hogy
hagyományos, tehát a klasszikus darabot
eredeti „lelőhelyén" hagyó előadás mindig
lesz! Az is. Vagy akár elsősorban az. Mind-
egy. Ungvári nem avval ingerel ellenke-
zésre, vitára, hogy ő nyilvánvalóan csak a
hagyományos interpretációban hisz, ha-
nem hamis, ellentmondó következtetései-
vel. Így folytatja ugyanis: „De ha csak ez a
ma van, akkor fáradt semmitmondássá
laposodik a legnagyobb gondolat is."

De hát miért volna csak ez a ma jelen?!
Hiszen ugyanúgy jelen van a múlt is: a
klasszikus szöveggel, kivált, ha meg-
hagyják eredeti formájában, s nem írják át
prózává!

Miért hiszi Ungvári, hogy múlt és jelen
villamos töltése, kisülése (ami persze hogy
több, mint holmi lapos vagy nem lapos
felületi igazságazonosság!) csak onnan ide
cikkanhat, nem pedig ide-oda, oda-vissza
cikázhat?

Az imént, amikor leírtam a lelőhely szót,
már elindult bennem egy asszociációs
folyamat; most megpróbálom végigpergetni
a gondolatsort, hátha közelebb visz a mába
transzponálás alapkérdésének a
megértéséhez. Nos, az ókori leletek helye
természetesen a múzeumokban van; vagy
akár a helyszínen, a fel-tárt lelőhelyen.
Elzarándokolunk ide is, oda is, csodájukra
járunk, fogunk járni mindig. De megeshet
olykor, végtére el-képzelhető, h o g y . . .
tegyük fel, egy görög érmét a lakásunkban,
a saját környezetünkben szemlélhetünk;
vagy egy vázát ... éspedig teljesen eredeti
formájában és színeiben, tehát nem
átmázolva, hozzápászítva modern
bútoraink, világításunk hangulatához ...
oda-oda pillantásunkból s a váza
visszapillantásából aligha hiányoznék a
jóleső-viszolygó borzongás-rádöbbenés. S
ha történetesen amaz „Archaikus Apolló"
állna - áll-hatna - ott a váza helyén, a
„változtasd meg élted!" bizonyára még
parancsolóbban áradna belőle felénk,
mintha lelőhelyén látnánk.

*

Még néhány további önkényes közlés
Ungvári Tamásnál.

Cikke harmadik sorában szövegvál

toztatás nélkül előadott budapesti Molière-
ről ír. Később látszólagos szöveg-hűségről,
még később a fordító Mizantróp-
átdolgozásáról tesz említést.

A marsall-ügy. „Mit szóljunk ... ahhoz -
háborog Ungvári csípős-szelleme-sen -, ha
ezeket a marsallokat a színpadon egy
légitársaság egyenruhájába bújtatott
paszomántos statiszta képviseli?... A
marsall, akiről el is felejtettük, kicsoda,
akkor tárhatja elénk valóját, ha megmarad
marsallnak ..." De hát hogyan „maradjon
meg" marsallnak az, akit Molière nem
annak írt meg? Un garde de la
maréchaussés de France csak Testőr, a
Marsalli Becsületbíróság küldöttje (Szabó
Lőrincnél), követe (Mészölynél). Közte s a
marsallok közt akkora a különbség, mint,
mondjuk, a rossz emlékű „Nemzeti
Számonkérő Szék" bírái s fullajtáruk, az
idéző parancsot kézbesítő csendőr között.

Unalom. Úgy vélem, a kritikus csak a
saját nevében beszélhet róla: hogy ő maga
mennyire un vagy nem un valamit; a néző

nevében nyilatkozni nemcsak illetlen dolog
- képtelenség is. Nem szívesen hivatkozom
sikerre: a produktum mi-nőségét nem
mindig igazolja. De annak mindenképpen
ellene mond, hogy a közönség unatkozik.
Amikor e sorokat írom, ötven nap telt el a
bemutató óta. S táblás házak előtt megy.
Meggyőződtem róla: a színház pénztári
jelentéseiből.

Fordítás. Már arra is fölkaptam a a
fejemet, hogy „Mészöly Dezső ragyogó
műfordító - egyetlen húron, korlátozott
skálán." Hogy pattanhatott ki Ungvári
fejéből ez a jellemzés épp arra a mű-
fordítóra, akinek munkásságára valósággal
a színészi mimikri jellemző, hiszen
„skálája" a középkori misztériumátköl-
téstől a tolvajnyelvű Villon-balladákon,
Shakespeare-en, Molière-en, V. Hugón át
Shaw-ig (Pygmalion!), Feydeau-ig, sőt a
szürrealista Wcingartenig terjed? Ha
mindezt egy húron le tudja játszani Mé-
szöly, akkor már szemfényvesztő, nem
műfordító!

De lássuk a folytatást: „Senki nála
(Mészölynél) jobban nem fordítaná le a
Cyranót, talán még Ábrányi Emil sem. De
tiszta rímeiben, csengésében, bongásában
az ő költészete a századvég..." „Mészöly
szövegéhez tökéletesen illik a bajuszkötő -
akármelyik rendező máris nekiláthat a
feladatnak, hogy a XIX. századba ültesse át
a Mészöly-féle, ön-magában kitűnő
változatot, némi ódon ízzel" ... stb.

A bajuszkötő jó. Még irigyelném is, ha
találó volna e szellemesség - így azonban,
hogy nem talál, mit ér? Mit ér, ha a
bajuszkötő csak a XIX. századhoz illik
(meg talán bajuszainkra, Mészöly, Ungvári
s jó néhányunk bajuszára illenék, ha
kapható volna; konkrét bajusz-kötő ügyben
egyek vagyunk, abban igen ...), de Mészöly
Molière-fordítására semmiképp, az ugyanis
nem XIX. századi. Mert azt, ugyebár, el
kell hinnünk Ungvárinak - „becsületszóra"

-, hogy Laurence Olivier nagyon rosszul,
rend-kívül manírosan játssza A velencei
kalmárt az Old Vic színpadán: nem láttuk.
De Mészöly fordítása ellenőrizhető.

Íme Alceste keserűsége Mészöly tol-
mácsolásában:

ALCESTE
Nem tréfálok veled:
Tőlem ne várjanak sehol kíméletet!
Epém fakasztja föl a város és az Udvar,
En már torkig vagyok minden szabályzatukkal,
Csak fájdalom gyötör, keserű szenvedély, Ha
elnézem, hogy él az, aki köztük él.
Csak érdek-emberek, lapítók, intrikálók,
Helyezkedők, nyalók: csalók amerre látok!

PHILINTE
Azért nem oly sötét a kép, ahogy te látod.
Ellenfeled lehet farkasnál farkasabb, De el
nem érte, hogy letartóztassanak.
S a vád majd visszaüt, mert mindent észre

vesznek:
Rágalmazásain még csúnyán rajta veszthet.

ALCESTE
Ő? Nem! Ilyesmitől egy mákszemnyit se fél:
Minden gazságra van zsebében engedély! Ne
hidd, hogy egy ilyen kaland csak úgy

ledönti: Ő
fölfelé bukik: még jobb állásba köt ki

Ez XIX. század? Vagy pláne század-
vég?

Vajon mennyivel frissebb a következő
változat?

ALCESTE
Nem én. Sőt azt hiszem,

E ponton senkit se kímélek sohasem. Szemem
ég: udvari s itt a városi népnek Nincs figurája,
mely ne forralná epémet; Rögtön rosszkedvű
és boldogtalan vagyok, Látván, emberek közt
mis milyen a kapocs. Gyáva hízelkedés,
csalás, önérdek, álnok Képmutatás minden,
amibe csak belátok;

PHILINTE
A baj nem is olyan rettenetes egészen. Bármit
fogott is rád pimasz ellenfeled, Csak nem érte
cl, hogy börtönbe vessenek; Látjuk, hamis
vádja hogy omlik máris össze S ez a tette
talán őt magát teszi tönkre.

ALCESTE
Őt? Ily fogásoktól ő nem félt sohasem; Engedélye
van, hogy nyílt gazember legyen; Es hatalmát
nemhogy csökkentené kalandja, Meglásd, holnap
eggyel magasabb lesz a rangja.



Szabó Lőrinc fordításából idéztem, a
nagy költő és műfordító emléke iránti
tisztelettel. Szabó Lőrinc fordítása szép
írás; Mészölyé jobban mondható.

Vigyázzunk a századokra utaló cím-
kékkel. Ha magam nem vigyáznék, meg-
kérdezném Ungváritól: vajon hányadik
század stílusa ez: „Nem látom okát, miért
ne lehetne pontosan megfogalmazni
kifogásunkat olyan jelenségek ellen,
amikor a kísérlet ilyen esendő eredményt
arat."

Kritikájának záró mondatát idéztem a
magam cikkének zárókövéül.

*

Post scriptum. „Túlzott indulat? Túl-
zott" - vállalom én is Ungvári Tamással.
Azt a szenvedélyességet, mely mindnyá-
junkat elkap, ha az igazságot kutatjuk.
Lehet e szenvedély a tények tisztelete?
Bár azzá lenne bennünk!

KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL

Hermann István:

A jubiláló színház - ma

Almási Miklós:

A lehetetlen dráma sikere (Gyilkosok a
ködben)

Pályi András: A két

Sirály Molnár Gál

Péter:

Két portré (Ungvári László és Márkus László)

Feuer Mária:

Magyar egyfelvonásosok az Operában

Szeredás András:

A beszéd dramaturgiája (Peter Handkéról)

Sz. V. Gippiusz:

Beszélgetés egy taburól

Földes Anna:

Örkény dramaturgiája

Szigethy Gábor:

Politicus feljegyzések színházművészetünk
mai állapotjáról

Köpeczi Bócz István:

Arcok és álarcok

Dévényi Róbert:

Bábfesztivál Pécsett

PÁLYI ANDRÁS

Korszerűsítés vagy

korszerűség ?

A gyáva

Tagadhatatlan, hogy a gyávaságot álta-
lában pejoratív fogalomnak tartjuk. Kü-
lönösen, ha megtévesztő álbátorság
takarja. S még inkább, ha a tartalmatlan
jóléthez való ragaszkodást, a tartalmasabb
életlehetőség elmulasztását jelenti. Aligha
elegendő azonban egy művészi alkotáshoz
ennek puszta „leleplezése", konkrét
társadalmi vonatkozás, közeg nélkül. Még
akkor sem, ha ez az alkotás nem kíván
több lenni, mint ünnepi megemlékezés,
tisztelgés Sarkadi Imre emléke előtt,
születése és tragikusan korai halála
évfordulóján. Ez az alkalom ihlette
ugyanis Mihályfi Imrét, hogy elkészítse A
gyáva tévéfilmváltozatát. Mihályfi,
gondolom, Sarkadi kisregényének mai
aktualitásából, hatóképességéből indult ki,
s voltaképpen zavarták azok a motívumok,
melyek a mű keletkezési idejére, az
ötvenes és a hatvanas évek fordulójára
utaltak. A tévéváltozat tehát igyekezett
„túltenni" magát azon a tíz éven, mely a
regény megjelenése óta eltelt, s mintegy a
mába transzponálta a cselekményt.

Anélkül, hogy el akarnánk ismételni
azokat a kifogásokat, melyek a sajtóban a
Budapesti Művészeti Hetek keretén belül
lezajlott televíziós bemutató után
megjelentek, fel kell tennünk a kérdést:
végül is miféle gyávaságról szól A gyáva?
Mert abban igaza van Hámos Györgynek,
aki az Élet és Irodalomban fogalmazta
meg ellenvéleményét a tele-víziós
változatot elmarasztaló kritikákkal
szemben, hogy Éva a regényben
(minthogy első személyben beszél), már
az első oldalon leleplezi magát. Érdemes
is felidézni ezeket a Hámos György által
ugyancsak citált sorokat: „Évek óta
tudom, házasságunk lassan kétfajta
önzéssé alakult át; az ő önzésének alap-ja,
hogy én szép vagyok, dekorálom, s
amellett dicsérem - az enyémnek, hogy ő
sok pénzt keres, és úgyszólván mindet én
költöm el, ahogy akarom. Valószínűleg ő
is sejti, hogy együttlétünk üzlet, aminek
az alapja az ő pénze és az én személyem."

Azzal azonban már alig-ha érthetünk
egyet, hogy a film készítői „jó irányba
zökkentették ki a pályáról a

regényt" - mint Hámos írja -, amikor
elengedték fülük mellett a korán leleplező
belső monológokat.

Hiszen a filmben alig derült ki több az
egész történetből, mint amit Sarkadi
hősnőjével a regény első lapján elmon-
datott, holott nem véletlen - s ez, gon-
dolom, nem szorul bizonyításra -, hogy
mindez Sarkadinál már az első lapon
kiderül. Vagyis A gyáva - az írói szándék
szerint - elsősorban nem az úgynevezett
művészi világ egy élősdi nőalak-ját akarja
elénk állítani, hanem ennél általánosabb,
mélyebb kérdést; az embert emberré tevő
ambíciók elsorvadását. Sarkadinál ezért
kiindulópont Éva le-leplezése, s ezért
jártak rossz úton a film alkotói, amikor e
leleplezést a tévéváltozat mondanivalójává
tették.

Összefügg ez a mű mai aktualitásának
félreértésével. A gyáva, érzésem szerint,
nem olyan értelemben időszerű, hogy akár
ma is keletkezhetett volna. Sarkadi,
miközben pontosan jelzi azt a társadalmi
közeget, melyben hősei mozognak, a jövő
társadalmát félti. Félti bizonyos el-
anyagiasodástól, ezért is kerül a regény-be
szélsőséges és reális ellenpólusként a
somogyi „kirándulás" képsora, aminek a
film épp finoman megmunkált drámai
összeütközéseit egyszerűsítette le, s ezért
oly lényegesek mindazok a rekvizitumok,
melyek az ötvenes-hatvanas évek fordu-
lójára utalnak. Sarkadi, mintha forgató-
könyvet írt volna, regényében igen fontos
szerepet szánt a kellékeknek, Bence
szakállától Tibor Ikka-üvegéig, amiből a
rumot tölti; Mihályfi viszont egy az egybe
áthelyezte a cselekményt a mába, s ezzel
Sarkadi féltése banális igazságok elkésett
ismételgetése lett, annál is inkább, mert a
film az Éva-típus leleplezését tekintette
feladatának, ami pedig az író számára
kiindulópont volt.

A tévéváltozat így, ezzel az erőszakos
aktualizálással. elszalasztotta a műben
rejlő lehetőséget, azt, ami valóban
aktuális. Érzésem szerint ugyanis, ha a
tévéfilm készítői a történet korhoz kö-
töttségét erősítik, ha Sarkadi akkori fé-
lelmeit bontják ki A gyávából: az ambí-
ciók elsorvadásától, az elanyagiasodástól
való félelmet, akkor erősebb, maibb hatást
értek volna el. Sarkadit azok a kérdések
gyötörték, víziószerűen, melyek-kel a
halála utáni évtizedben nemegyszer
szembe kellett néznünk.

S ez, a tíz éve meghalt író meglátásainak
és mai problémáinknak e kapcsolata,
önmagában is olyan feszültséget
tartalmazhatna, melyet aligha lett volna


