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Szalma Tamás (Acaste), Lukáts Andor, Szula
László (Clitandre) és Magyar Attila (Philinte)
(Ilovszky Béla felvételei)

le. Persze hogy irritálja minden szóbeliség - a
szó árulás. Amikor Oronte szattyánbőr dosszié-
jában kényeskedve lapozgat, nem is az ingerli,
hogy rossz verset fog hallani, hanem az, hogy
valaki még egyáltalán versírással foglalkozik,
amikor a döntő kérdésre nincs felelet, sőt, azt
sem lehet biztosan tudni, hogy mi is ez a kérdés.
Porszívócsővel a kezében Andor engem egy ret-
tegő-szorongó elmebetegre emlékeztetett. Az
apámra.

Moliére: A mizantróp (kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)
Fordította: Petri György. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:
Szakács Györgyi. Zene: Mártha István. Világításterve-
ző: Bányai Tamás. Segédrendezö: Znamenák
István. Rendezte: Ascher Tamás.
Szereplők: Lukáts Andor, Magyar Attila, Bezerédi Zoltán,
Börcsök Enikő, Nagy Mária, Molnár Piroska, Kelemen
József - Szalma Tamás, Szula László, Törköly Levente,
Simon Mihály, Znamenák István, Dunai Károly.

Zengő érc vagyok és pengő cimbalom!
Rohadjon meg mindenki. Gyűlöllek.

Esterházy Péter: A szív segédigéi

Nincs bennem szeretet.
Kertész Imre: Jegyzőkönyv

Amikor a Moliére halálának háromszázadik
évfordulójáról megemlékező angol Nemzeti
Színház 1973-ban műsorra tűzte A
mizantrópot, az új fordítás és az előadás a
darab cselekményét az
ősbemutatónál háromszáz évvel későbbre,
1966-ba helyezte át.

Hasonló dolog történik Ascher Tamás kapos-
vári Mizantrópjában is. Az előadás nem a jelen
vagy a múlt, hanem a félmúlt dimenzióját idézi. A
darab elején Philinte (Znamenák István) és Al-
ceste (Lukáts Andor) vastag talpú szódásüveg-
ből spricceli poharába a vizet. Az első részt záró
konfettis, szerpentines, lampionos házibuli-jele-
net után Éliante (Nagy Mária) szovjet Rakéta
porszívóval takarítja ki a hallt. A második részben
gőzokádó kávéfőző okoz kis zavart. A kellékek
egy része mellett ezt a félmúltat jelöli Khell Zsolt
díszlete is. A színpadkép tágas és magas nagy-
városi lakás hallja, szürkére koszolódott falakkal
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A KELLEMETLEN FÉLMÚLT
MOLIÈRE: A MIZANTRÓP
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Lukáts Andor (Alceste) és Bőrcsők Enikő (Céli-
méne) (Ilovszky Béla felvétele)

és kétszárnyú ajtókkal, a múltból itt maradt búto-
rokkal.

Ez a jelenig érő múlt egyszerre kelti az isme-
rősség és idegenség, a másság és az azonosság
érzetét, egyszerre vonz és taszít, egyszerre le-
hangoló és komikus. A félmúlthoz való viszonyt
diszkomfortérzés kíséri. A közeles távlat zavarba
ejt és nevetésre ingerel. Ez az érzelmi aura övezi
Ascher Mizantrópját.

Hogy mi tartozik a jelenhez és mi a múlthoz,
mindig viszonylagos. Vannak társadalmak és
szubkultúrák, ahol az említett kellékek még a je-
len használati eszközei, s vannak, melyekben
ezek már múzeumi darabok. Az előadás olyan
tárgyakat is használ, amelyek számunkra itt ma
még nem a félmúlt részei. Mint a papír kóláspo-
harak vagy Céliméne (Börcsök Enikő) bevásár-
lásból hazahozott papírszatyrai, a fogyasztói tár-
sadalom egyszer használatos környezetbarát
hulladéktárgyai.

Az idő tehát, melyet az előadás látványvilága
megidéz, félúton van a jelenvaló és az elmúlt kö-
zött. A játék tere éppígy köztes helyszínre utal.
Arra, amelyben a legszorosabb egymásmelletti-
ségben és a legmerevebb szétválasztottságban
él(t) együtt két világ: a hiány miatt mindent meg-
őrző és felhalmozó, valamint a túlkínálat miatt
mindent kidobó és újra cserélő. Ez az európai
nagyváros számos magyar művész „zarándok-
helye" volt a -vanas, -venes években, ahol -
mint egyikük mondta - „mindig jókat lehetett
szorongani."

Ebben a közegben jelenik meg egy belvárosi
társaság a maga belterjes mikroklímájával. Céli-
méne ad állandóan nyitott otthont a kis csoport-
nak, melyben a magánélet a társasági nyilvános-
ság előtt zajlik. A lakásban élveteg élet folyik. A
ház asszonya vagy a vendégek általában itallal
állítanak be, a bárpulton mindig van nassolniva-
ló. A ház úrnője ebben a körben fesztelenül mu-
tatkozik (fél)meztelenül, s oldott közönségessé-
ge már első színre lépésekor jelzi az áthidalha-
tatlan távolságot Alceste és imádottja között. Az
előadás szerint a mizantróphoz Éliante illene.
Ezt mutatja az unokahúg viselkedése és az,
hogy ők ketten szemüvegesek.

Piti játszmák, olcsó hízelgések, taszító plety-
kálkodások szövik keresztül-kasul a társaságot,
melyben Alceste-et kettős tükörben látjuk. Egy-
felől bizonyos megbecsülés övezi, mivel kitar-
tóan őrzi kívülállását a pletykáló-hízelgő vi-
lágban; másfelől puritanizmusa, intoleráns

Udvaros Dorottya (Céliméne) és Cserhalmi
György (Alceste) a Katona előadásában
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erkölcsbajnoki harcmodora kirekesztetté és ne-
vetségessé teszi.

Míg a társaságból legtöbben a jelen foglyai,
akiknek a napi divat, a legújabb öltözet vagy haj-
viselet, a legfrissebb pletykák adják az élet tétje-
it, addig Alceste a múlt követe és kövülete. A sze-
reposztás korosztályi tagolódása éppúgy jelzi
ezt, minta címszereplő öltözéke és viselkedése.
Alceste lehet őszinte, de ebben a környezetben
nem lehet igaza. E társaság számára az ő morál-
ja elavult.

Az ezzel a korszerűtlenséggel való végső
szembesülés, Alceste végső veresége az elő-
adás zárójelenetében a kaposvári Mizantróp le-
gösszetettebb képe. Lukáts Andor karjában tart-
ja Börcsök Enikőt, aki átöleli a férfi nyakát, s mi-
közben Lukáts a világból való közös elvonulás
tervéről beszél, Börcsök némán sír. Amikor az
ajánlatra megadja a választ, akkor szemfestékét
már széjjelmosták a könnyek. A szakítás intimi-
tása jelenik meg itt. Az elválás önsajnáló meghitt-
sége, melyre groteszk ellenkép válaszol. Zna-
menák István is karjába kapja Nagy Máriát, hogy
ezzel a gesztussal próbáljon hitelt adni a
pótkap-

1988-ban Székely Gábor Petri György új
fordításának felhasználásával rendezte meg A
mizantrópot a Katona József Színházban. Petri
munkája merőben újszerű vállalkozás, mely-
nek a XX. században két elismert elődje van:
Szabó Lőrincé és Mészöly Dezsőé. Szabó Lőrinc
munkájában a századelő magyar polgári lírájá-
nak hangja szólal meg. A fordítás tükrözi mind-
azt, ami költészetének sajátja volt: a lirizált élő-
beszédet, a tapasztalaton alapuló realitás
igényt. Mészöly Dezső fordítása a hetvenes évek
elején született, azzal a gyakorlati céllal, hogy az
akkori bemutatóhoz, saját megfogalmazása
szerint, „jobban mondható" szöveget készítsen.
Ami korántsem jelenti azt, hogy átdolgozta volna
az eredetit. A fordítás tökéletesen szöveghű ma-
radt, a különbség csak annyi, hogy kicsit
frissebben pereg. V n o s László akkor
újszerűnek mondható vállalkozása (a Madách
Kamara 1971-es bemutatója), amelyben levette
Alceste fejéről az allonge-parókát, és
megfosztotta a számára oly becses zöld
szalagoktól, Mészöly

csolatnak. De nő testhelyzete itt éppen fordí-
tottja az előzőének Ott a feje volt legfelül, itt a tér-
de és feneke.

Az előadás elején a nyitott színpadra bejövő
Philinte a néző:eret fürkészve a rendező helyén
találja Alceste-et. Ebből a székből megszólalva,
majd felállva kapcsolódik a játékba a címszerep-
lő. Ennek az előadást indító rendezői gesztusnak
többféle értelme van. Kiterjeszti a játékteret, bő-
víti az előadás érvényességi körét, erősíti a „ró-
lunk szól a mese" befogadói élményét, jelezheti
Alceste „játékmesteri" szerepét a kibontakozó
történetben. S végül rendezői önvallomásnak, a
címszereplővel való azonosulás jelzésének is te-
kinthető.

E gesztusnál átfogóbb érvényű és teljesebb
értékű vallomás azonban Ascher Mizantrópjá-
nak egésze, mely öntörvényű alkotás, s melynek
hatása ugyana , mint az alceste-i lét végkifejle-
te: a kivonulá (vágya) ebből a közönséges,
amorális világól. Abból, ahol a félmúlt értékei
kellemetlenségükkel kísértenek, s ahol a szemé-
lyiség nemiger mondhat mást, mint amit fent
mond a mottó.

Dezső interpretációján alapult. Szegény Alces-
te! Elképzelem, ahogy barna zakójában és fehér
garbójában a ki vetkezőképpen fakad ki barátjá-
nak:

Epém fakasztja föl a város és az Udvar,
Én már torkig vagyok minden szabályzatukkal!

(I. felvonás 1. jelenet)
Azt hiszem, égiscsak jobban állt volna neki

az az allonge-p. róka, a csipkés aljú bugyogó, és
jobban álltak vo na a színes szalagcsokrok is. Itt
nem a fordítót b rálom, ő igazán nem tehet a „ru-
haváltásról", és nem is a rendező modernizáló
koncepciójának értelmét vonom kétségbe, csak
a félmegoldásokat figyelem kissé kétkedően.

A moliére-i .zöveg beszélt irodalmi nyelv,
amely a maga abályrendszerét az írott irodalmi
nyelv szabál rendszeréből építi fel, miközben
azért, Malherbe nyelvi reformjának következté-
ben, a beszélt n, elvhez is közelít. A mesterkélt-
ségnek és a természetességnek ez a
kettőssége jól megfigyelhet,' Moliére-nél, és
verses formába ágyazva a komi um egyik
forrása (azt azért te-

gyük hozzá, hogy nem minden Moliére-darab
íródott versben).

Szabó Lőrinc és Mészöly Dezső fordítása, mi-
közben megpróbál beilleszkedni saját kora iro-
dalmi hagyományába, arra törekszik, hogy min-
den vonatkozásában hű maradjon az eredeti-
hez. Vámos László rendezését azért említettem
meg, mert véleményem szerint ezek az átdolgo-
zatlan és szöveghű fordítások nem alkalmasak
modern színpadon való megszólaltatásra, még
akkor sem, ha egyesek szerint a modernizálás
lényege a színpadi anakronizmus. Számomra az
ilyen anakronisztikus megoldások hiteltelenek
és erőltetettek. Hogyan várhatjuk el a nézőtől,
hogy elvonatkoztasson, mikor azt látja, hogy egy
zakóba bújtatott alak a francia udvar hízelgő ne-
mességét szidja? A jelmez, a díszlet, mind, mind
meghazudtolja a szöveget. Ha már mindenkép-
pen korszerűsíteni akarunk, találjunk hozzá
megfelelő nyelvet! Pontosabban találjunk olyan
fordítót, aki az eredeti kultúrkört képes egy
olyannal kicserélni, amelyik a maga belső vi-
szonylataiban hasonló az eredetihez. És úgy lát-
szik, akadt fordító, akit nem riasztott el ez a vak-
merő vállalkozás.

Petri György szövege számomra kizár min-
denféle korhű előadást. A szöveg annyira élő és
annyira modern, hogy szinte már színpadra is ál-
lítja önmagát. A hétköznapi nyelv és a verses for-
ma ellentéte már Moliére-nél is a humor egyik
forrása, Petrinél pedig még inkább azzá válik: a
költő meghagyta a verses formát, és ebbe ágya-
zott egy korántsem irodalmi, pontosabban nem
hagyományosan irodalmi nyelvet.

Nézzük, hogyan vág vissza Céliméne Arsi-
noénak, állítólagos barátnőjének, miután az fi-
gyelmeztette, hogy a társaság a szájára vette:

Viszonzom a baráti szívességet,
jobb, ha tudod te is, hogy rólad mit beszélnek.
Minap egy társaságban valahol vitáztunk az
erkölcs nagy problémáiról, hogyan válasszuk
el a jót s a rosszat, s ennek kapcsán téged is
szóba hoztak: prüdériádat, aszkéta életed - s
nem hoztak kedvező ítéletet. Az okoskodás,
mondták, dől belőled, mintha csupa erkölcsi
kérdés volna az élet, és ha valamit a nevén
neveznek, elpirulsz és a kezed idegesen
reszket. Szerénykedő mosoly, szánakozó
tekintet hivatott hirdetni; mennyire megvetsz
minket. Fantáziádban a világnak piszka lesz
minden, ami ártatlan és tiszta. Csak azért
mondom, hogy fölvilágosítsalak, sajnos, a
közutálat tárgya vagy. Konkrétan azt
beszélik, hogy vered és nem fizeted ki a
cselédeidet. Fölrótták azt is, hogy a
templomot divatbemutatónak gondolod,

MAGYAR KRISZTINA

AZ IGAZSÁG ÁLARCA
A MIZANTRÓP ÚJ FORDÍTÁSÁRÓL


