
Hagyományos
vagy új dramaturgia?

szabad elszalasztania Mihályfi Imrének,
amikor Sarkadi maiságáról kívánt vallani.
Végül a film közhelyeket állapított meg; a
kisregény viszont továbbra is izzóan
aktuális, izgalmas olvasmány. Lehetséges,
hogy izgalmasabb, mint valaha. Ma már
nemcsak Sarkadi vízióját érezzük benne,
saját tapasztalatainkat is. A filmből sajnos
mindkettő elveszett, s ezzel elveszett az
alkotás közéletisége, politikai jelentése is.

A mizantróp

A Sarkadi-tévéfilm esete nem elszigetelt
jelenség. Az aktualizálás - idézőjelben
vagy anélkül - színházi művészetünk talán
legtöbb szenvedélyt kavaró kérdése, s
vitatkozzunk bár a politikai szín-házról, a
klasszikusok játszási módjáról vagy a
színházi profilról, előbb-utóbb ez kerül
terítékre. Korábban a Rómeó és Júlia
kavarta fel a kedélyeket, majd A
mizantróp; s a két előadás együttes em-
legetése a balsikerű aktualizálás elrettentő
példájaként, mint Ungvári Tamás tette a
SZÍNHÁZ 1971/12. számában, véleményem
szerint a jelzett művészi, alkotói konfliktus
meglehetősen sematikus megítélését is
jelzi. A Sarkadi-tévéfilm esetét azért is
érdemes volt szemügyre vennünk, mert
nemcsak adalékot szolgáltat a kérdéshez,
hanem olyan tanulságokat is kínál, melyek
jól megvilágítják a színházi aktualizálások
ellentmondásos problémáját is.

Ungvári felállít egy tételt: egy korhű
Molière-előadás sokkal korszerűbb len-ne
A mizantróp legutóbbi, Madách kamarabeli
bemutatójánál; s ezt így még el is
fogadhatnánk, ha nem maga Ungvári
idézné az ellenpéldát: a jan Kott át-
dolgozásában és Zygmunt Hübner ren-
dezésében Krakkóban bemutatott mai A
mizantrópot. S jóllehet a budapesti elő-
adást Mészöly Dezső csengő-bongó rímei
is meglehetősen bénítják, s nem véletlen,
hogy Kott prózában fordította Molière-t
(ebben is igaza van Ungvárinak), a kérdés
lényegét mégsem itt érzem. Kott ugyanis
szellemes nyelvi játékaival, melyek
átszövik fordítását, nemcsak sajátos ízt
kölcsönöz a darabnak, de „alájátszik" a
rendezői elképzelésnek is. A molière-i
dialógusokat teletűzdelte mai kifejezé-
sekkel, az egyes drámai szituációk in-
doklását az úgynevezett kisrealizmus
igényei szerint is kidolgozta, Oronte jel-
legzetes dilettáns, „avantgarde" költő lett, s
megidéződött a varsói kávéházak világa,
mai motivációval dolgozta át Alceste és
Philinte konfliktusát (természe-
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Elfogult rögtönzések
aktuális témákra

3. Nosztalgia és valóság

Tizennégy éves koromban történt először,
hogy a születésnapomra, névnapomra és
egyéb ünnepi alkalmakra kapott és
gondosan félretett pénzemből egy
vasárnap felutaztam Budapestre, hogy
végre színpadon lássam X. Y. kedvenc
színészemet egy olyan darabban, amely-
ben különösen parádés alakítást nyújtott.
Voltam délelőtt fél tizenegykor
színházban, majd ebéd nélkül átrohantam
egy másikba, ahol fél háromkor kezdődött
az előadás. Ott is valamelyik kedvencem-
bálványom tündökölt. Ezek a darabok,
előadások máig elevenen él-nek az
emlékezetemben, az egyszeri, de

tesen anélkül, hogy az alapvető drámai
összeütközésen változtatott volna);
ugyanakkor megmaradtak a Molière-ko-
rabeli fogalmak, az udvar, a méltóságok, a
királyság stb.

Amikor azonban az udvar emlegetése
olyan kifejezésekkel keveredik, mint az
elidegenedés, nyilvánvalóvá válik az
anakronizmusok általánosító szerepe (az
udvar például a mindenkori befolyásos
emberek körét jelöli). Ez pedig lehető-
séget kínált arra, hogy a rendező olyan
összefüggésekben ábrázolja a „befolyá-
sosságot" és Alceste elvakult kritikáját, aki
azonosítja az „udvart" a társadalommal, s
épp ezért nevetségessé válik, amely
árnyaltabb és maibb, ha úgy tetszik,
korszerűbb, mint amilyen a „korhű"

Molière lett volna, hisz benne van mai tör-
ténelemismeretünk is.

Vámos László nem erre vállalkozott. A
Madách kamarabeli A mizantróp a mai
nyugat kritikája kíván lenni, s ez így va-
lóban formális megoldás. Hasonlóképpen
formális, mint a Mihályfi-féle Sarkadi-
film mai időszerűségének egysíkú
kihasználása. Az ugyanis, hogy Molière A
mizantrópja akár a mai nyugaton is
történhetne, az, hogy A gyáva akár a mai
Magyarországon is megeshet (ez is, az is
kis változtatásokkal), önmagában még
nem indokolja a kérdéses művek mába
transzponálását. A gyáva esete jól mutatja,
ez az átültetés egyszerűen meg-

leginkább mégis az a szavakkal reprodu-
kálhatatlan varázslat. Élmény, amely-ben
a testi valóságban látott, lelki jelenlétében
tapasztalt X. Y. „nagy" színész
részeltetett. Személyvonaton utaztam oda-
vissza háromszáz kilométert, csupa
izgalommal jöttem és diadalmasan
mentem haza, zsákmánnyal: a Csodával a
szívemben.

Aztán éppen jókor kerültem fel végleg
Pestre, immár egyetemistaként. A
hatvanas évek elején Gábor Miklós
Hamletjét, Henrikjét, Tolnay Klári
Blanche-át visszaemlékezve is töretlenül
szép előadások fénylő csúcspontjaiként
látom. (Majdnem elfeledkeztem vala-
miről: gimnazistaként szintén felutaztam-
felbumliztam Pestre, hogy Págert lássam.
Valóban a föld indult meg velem akkor.)

Összegezve: máig beleborzadok ezek-be
az élményekbe, a színházba vetett hitem
tápláló, vitamindús emlékeibe.

fosztotta a művet időszerűségétől. S tu-
lajdonképpen ugyanez történt A mizant-
róppal. A Major-féle Rómeó és Júliától,
ha az eredményt ki-ki a maga ízlése és a
modern színházról alkotott elképzelése
szerint ítéli is meg, elvitathatatlan az a
törekvés, mely az itt említett példák közül
leginkább a krakkói A mizantróppal
rokonítja a nemzeti színházbeli Rómeó és
Júliát. E törekvés lényege pedig, érzésem
szerint, nem más, mint a szó legnemesebb
értelmében vett politikus színház
megteremtése, melynek köze van mai
életünkhöz, mely közvetve vagy kevesebb
áttételességgel mai problémáinkról vall.

A korszerűség és a korhűség nem zárják
ki egymást, és a művek erőltetett
korszerűsítése sem jelent korszerűséget.
Úgy hiszem, minden művész eredendő
hivatásának érzi - vagy kellene éreznie

hogy saját korához szóljon. A korsze-
rűség látszataként alkalmazott korszerű-
sítések azonban nemcsak „irodalomcent-
rikus" szempontból vitathatók, de ak-
tualitásuk szempontjából is. A világiro-
dalom és a színháztörténet tele van át-
dolgozásokkal ; művészi értelemben
mégiscsak azok az átdolgozások voltak
életképesek, melyek - legalább valamilyen
vonatkozásban - többet tudtak mondani az
átdolgozott, rendezőileg át-értelmezett
eredeti műnél.


