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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,
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hogy felöltöztetnéd az aktokat,
de vetkőznél szívesen te magad
..............................

jobb volna, ha másokkal kevesebbet törődnél,
és inkább a saját ajtód előtt söpörnél;

(III. felvonás, 4. jelenet)

Nézzük, hogy hangzik ugyanez Szabó Lőrinc-
nél, illetve Mészöly Dezsőnél:

Követem a nemes példát, s én magam is
Közlöm, amit önről a társasága hisz.
A minap, bizonyos helyen, látogatóban,
Egy nagyon érdemes kis kör vendége voltam,
S hogy az igaz lélek volt a témánk s a jó,
Asszonyom, egyszerre önre fordult a szó. És
ott bizony kegyed sok buzgó kitörését
S jámborságát nem túl szent példaként idézték;
S a komoly külsőt, mit magára kényszerít,
Folyton tisztességről zengő beszédeit,
Árnyaló sikolyát s a sok fintort, amit vág,
Jelezni gyanútlan szók kétértelmű titkát,
Önhittségét, melynek szárnyán égbe lebeg,
Szánó tekintetét, melyet másokra vet, Örök
kegyességét, és azt, hogy kritikája A tiszta
dolgokat oly fanyaron bírálja, Mindezt, ha
szabad az igazat mondanom, Egyértelműen
csak megrótták, asszonyom. Mit ér, mondták,
ez a szánó arc s ez a halk hang, Hogyha
agyonüti, ami mögötte lappang?

Máté Gábor (Philinte), Cserhalmi György és
Balkay Géza (Oronte) (MTI-fotó)

Olvasója gyorsan és pontosan pereg. De
cselédjét veri, s fizetni nem szeret! Minden
szent hely buzgón láthatja esdekelni De
kendőzi magát és szép szeretne lenni.
Képeken födeti a csupaszságokat,
De rendkívül vonzzák a valóságosak.

Jobb volna, ha - mással kevesebbet törődve -
Ön inkább saját háza előtt söpörne;

(Szabó Lőrinc)

Most én is követem - csábít a példakép - S
elmondom: önt hol is tárgyalták és miképp. - A
múltkor egy igen jó háznál tisztelegtem, Hol
a vendég-sereg egészen feddhetetlen: Erény
s morál volt ott a téma jobbadán - S egyszer
csak önre tért a társalgás, Madame. Bizony,
szenteskedő, vakbuzgó harci kedvét Nem
épp kivánatos például emlegették. A tettetett
szigor arcán és termetén;
Ajkán az örökös tisztesség, szent erény;
Az, hogy fel-felsikolt és hápog forgolódva
Egy-egy ártatlanul kettős értelmű szóra; A
tisztelet, mellyel magának áldoz itt,
Ahol a társakon csupán sajnálkozik;

S fanyar leckéi és rossz ízű kritikái,
Melyekkel kész egy-egy jó ügynek odavágni -
Mindez- kimondom én, már nem halaszthatom -
Csak közutálatot váltott ki, asszonyom. „Mit
ér - mondták azok - az édeskés alázat, Ha
közben másokat ugyancsak jól eláztat? Ha
buzgó ujjain az olvasó zizeg,
De szolgáit veri, s egy vasat sem fizet.
Lám. minden kegyhelyen nagy áhitattal ott van,
De képe puderes: szépítkezik titokban! Aktot
nem tűr sehol, még kőbe metszve sem, De
bezzeg kell neki az élő meztelen!"
..............................

Jól tenné, ha nem a világgal szállna perbe,
Inkábbcsakasajátkisportájánseperne.
(Mészöly Dezső)

Petri szövege egyszerűbb és modernebb, ez
nyilvánvaló. De a fordítás nemcsak a szöveg mo-
dernsége miatt válik korszerűvé, hanem az ere-
deti kultúrkör „elkenése" következtében is. Petri
szövegében eltűnik az udvar, és eltűnnek az ud-
vari élethez kapcsolódó „maniérák". Az I. felvo-
nás első jelenetéből idézzük ismét Alceste-et,
Petri György fordításában:

Két seb a két szemem. Ez a világ rohad. Nem
merek szétnézni, mert elhányom magamat.
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Kétségbe esek és beteg leszek, ha
látom, hogy élnek az emberek!

Moliére Alceste-je nem a világ ellen fakad ki,
hanem a város és az udvar ellen, és nem az ke-
seríti, hogy általában hogyan élnek az emberek,
hanem, hogy az udvarnál hogyan élnek. Épp
azért válik nevetségessé, mert korlátozott ta-
pasztalata indítja arra, hogy az egész világ ellen
kikeljen. Petri az udvarnak a világgal való helyet-
tesítésével elveszi a darabot Moliére-től. Kiemeli
a szereplőket jól meghatározott, konszolidált
környezetükből. Ugyanebben a jelenetben egy
helyütt ezt mondatja Philinte-tel: „Tudod, ahogy
így elnézem magunkat, az a Moliére-darab jut az
eszembe, / a két testvér..." Az eredeti szöveg-
ben a Moliére-darab címe szerepel: a Férjek is-
kolája. A mizantróp megírása előtt Moliére már
többször kísérletezett a megcsúfolt féltékeny té-
májának színpadra vitelével. Ennek a kísérletso-
rozatnak volt A mizantróp előtti utolsó állomása a
Férjek iskolája. Így a saját művére történő utalás
nemcsak pompás önirónia, hanem visszatekin-
tés is életművének erre a vonulatára, számvetés,
hogy honnan is indult, és hová érkezett. Ám míg a
korabeli közönség kétségtelenül ismerte a Fér-
jek iskoláját, a mai közönségnek vajmi keveset
mondhat ez a cím. Ezért Petri egy fokkal általá-
nosabbá teszi Philinte kijelentését. Ezzel az uta-
lással elveszi a darabot Moliére-től, de ugyanak-
kor emlékeztet is rá, párhuzamot von. A XVII.
századi Philinte két korabeli komédiahőshöz ha-
sonlítja magát és barátját. A XX. századi Philinte
egy három évszázaddal korábbi darab hőseihez,
amely darab a humorra fogékony olvasó vagy
néző számára A mizantróp is lehet. A XX. száza-
di hősök netalántán XVII. századi megfelelőik-
hez hasonlítják magukat? Tehát Moliére él és
köztünk van, autentikusabban, mint bármely ko-
rábbi fordításban.

A darabot olvasva úgy tűnik, következetes a
kultúrkör-áthelyezés, pontosabban „elkenés". A
III. felvonás 2. jelenetében viszont, amikor Alces-
te, Oronte szonettjét támadva, egy népdalt ad
elő, kibújik a szög a zsákból:

Szólna Henrik, a király:
Párizst adom néked, De
cserébe csere jár, Add a
szeretődet - Szólnék:
Henrik, jó király, A nagy
Párizs túl kis ár, Túl kis ár
megkapni, hej, Az én
szeretőmet!

Mit kezdjünk, mit kezdhetünk egy francia nép-
dallal? Túl konkrét, és sehogyan sem illik bele a
képbe. De hát a játék, mármint a Petri és Moliére
közötti, kezdettől fogva tiszta. Ezidáig leginkább
Petri rúgott labdába. Innentől kezdve Moliére-
nek lesz több esélye. A Ill. felvonás 5. jeleneté-

ben például úja megjelenik az udvar. Arsinoé
mindenféle udvari kegyről beszél, amiből szerinte
Alceste-nek részesülnie kellene. Alceste erre
megmagyarázza, miért nem kérő ezekből a ke-
gyekből:

Nem áldott neg olyan természettel az ég,
hogy elbírjan az udvar légkörét.
Hiányoznak )előlem a szükséges erények,
hogy ott helytálljak és előrelépjek.

Abban persze neked van igazad,
hogy címet és rangot csak ott osztanak.
Viszont, ha ezekről végleg letettem,
legalább nem vergődök idétlen szerepekben.
Nem kell elviselnem durva sértéseik,
magasztalnom Izé úr verseit,
Hogyishívják kisasszony bájait,
és tűrnöm sc k barom szeszélyeit.

Újra megjelennek a nemesurak és hölgyek, a
rangok és a címek, a XVII. századi Franciaor-
szág a maga egész társadalmi valójában! A
játszma, úgy látszik, mégiscsak Moliére javára
dől el; kérdés, mennyire „hibás" ebben a fordító!
Ki mondja meg, hogy meddig mehet el? S hogy
meddig tartunk valamit fordításnak, nem adaptá-
ciónak?

Petri, elődeivel ellentétben, nem Moliére-nek
akar megfelelni hanem Moliére-re akar felelni.
Úgy, hogy ellesi többé-kevésbé sikeresen, a já-
tékszabályokat. Moliére-t, három évszázad táv-
latából, partnerének tekinti, nem pusztán átgyúr-
ni való nyersanyagnak. Partnerkapcsolatuk
egyenlőségen alapszik: hol az egyik enged, hol a
másik.

Moliére Alceste-je szerencsés irodalmi és
színházi figura, ugyanis sokféle interpretációra
ad lehetőséget. Mindenki kiolvashat belőle vala-
mit önmagára és saját korára nézve; ezért volt
századokon keresztüI olyan közkedvelt Francia-
országban és más országokban is. A színészi já-
téktól függően A ceste lehet pozitív vagy negatív
figura, s ez bizonyos szempontból megkönnyíti a
fordító dolgát, viszont nagy felelősséget is ruház
rá, mert megacja neki a jogot a saját inter-
pretációjára. Petri Alceste-je más, mint Moliére-
é, más, mint Szabó Lőrincé vagy Mészöly
Dezsőé. Sokkal inkább fittyet hány az arisztokra-
tikus jómódorra, mint akár francia, akár magyar
elődei (pedig már Moliére-nek is felrótták a maga
korában, hogy Alceste-je semmibe veszi a kívá-
natos jómodort). Érezhetően Petri nem sajnálta
„hősét", nem fon :a köré a megnemértettség tra-
gikus pátoszát, mint azt a romantikusok tették.
Talán fellelte benne fiatalkori lázadó rosszked-
vét, de ugyanúgy fellelhette későbbi groteszk vi-
láglátását, majd józanabb tárgyilagosságát is.
Alceste sokkal szintetikusabb figura, mint gon-

dolnánk. Képviselhet egy-egy életszakaszt (le-
het fiatal vagy öreg), de képviselhet egyszerre
egy egész életutat is, melynek egyszemélyben
tézise, antitézise és szintézise. Petri jól láthatta
ezt, amikor szájába adta ezt az első olvasásra
meghökkentően merész szöveget, amely nem
kímél se barátot, se szerelmest. Az ő szájában
Moliére tömjénezőjéből seggnyaló válik, Célimé-
ne udvarlóinak csapatából csürhe, és szabadon
röpködnek a takarodj-ok, kuss legyen-ek és ha-
sonlók. A sok hülyézés, a nem-vagy-te-normális-
ok olvasása közben nem győzzük kapkodni a
fejünket: hová kerültünk? A szereplők nyakra-
főre tegezik egymást (Szabó Lőrinc és Mészöly
Dezső csak egy relációban engedte meg magá-
nak a tegező formula használatát: Philinte és Al-
ceste között). Petri alakjai jóval szűkszavúbbak,
mint Moliére-nél, rövidebb úton „intézik el egy-
mást", mint XVII. századi, hol kényeskedő, hol
zengzetes és patetikus elődeik. Karmaik hosz-
szabbak és élesebbek, az argumentumok dur-
vábbak, a humor pedig fokozottan érvényesül a
verses forma révén. Ez különösen ott érezhető,
ahol egy-egy „mocskos" szó (mint például a mo-
csok) rímhelyzetben szerepel:

ALCESTE Mondom: visszautasított.
Kiselejtezett, szemétre dobott.

CLITANDRE Ne gúnyolódj, te mocsok.
(Ill. felvonás, 1. jelenet)

A rímeknek egyébként igen fontos szerepük
van Moliére-nél, nem pusztán prozódiailag, ha-
nem a karakterrajz szempontjából is. A rímek
mutatják meg, hogy egy karakter mennyire szel-
lemes, mennyire ura egy adott helyzetnek stb. Az
egyes argumentumokban (és ez A mizantrópra
különösen érvényes) a vitapartnerek rímekkel
csatáznak. Hasonlóan fontos a verselés is (A mi-
zantróp a hagyományos francia alexandrinus-
ban íródott); ettől peregnek az argumentumok,
ez teszi valódi színpadi partnerekké a vitázókat.
Úgy érzem, Petrinél az argumentumokban néha -
szándékosan persze - kizökken a ritmus, hely-
lyel-közzel „elcsámpulnak" a rímek, s ennek kö-
vetkeztében a partnerek elvesztik egyenrangú-
ságukat. Aki nem mestere a nyelvnek, Moliére-
nél nem vitapartner.

A fordítások összevetése igen tanulságos.
Ugyanis felveti a kérdést: melyik marad meg leg-
inkább a köztudatban? Petri György fordításá-
nak van esélye: merészsége és újító ereje által
képes lehet rá, hogy felrázza közönségét, és új
színt vigyen műfordító hagyományainkba is.
Olyan ember önismeretéről tanúskodik, aki nem
szégyelli felfedni gyengéit sem. Ahogy Moliére
sem szégyellte. És Alceste sem. Az érem két ol-
dala: Moliére tragédiákat akart írni, és komédiá-
kat írt. Élni akart megtanulni, művészként. Petri
ugyanezt teszi: ma. Úgy látszik, vannak, akiknek
nem megy másképp.


