
SUMMARY

VÁLASZOKÉSVISZONTVÁLASZ
Megtiszteltetés a kritikus számára, ha egy általa
tárgyalt produkció bármelyik résztvevője további
információkért fordul hozzá. Hiszen ez a gesztus
ritka szakmai lelkiismeretességre vall; arra, hogy
az érintett alkotó szeretne behatóbban megis-
merkedni azokkal a szempontokkal, amelyek
alapján munkája megítéltetett. Amennyiben te-
hát Márton László olyannyira méltónak találta
volna műfordításához a Magyar Hírlapban meg-
jelent írásomat, hogy bővebb argumentációra
tartana igényt, úgy készséggel és megbecsülés-
sel állnék rendelkezésére.

Hogy nem teszem ezt, annak oka épp Márton
hozzám intézett soraiban rejlik. Az „Egy kér-
dés..." ugyanis valójában - remélem, jól szá-
molom - három, és a harmadik nem más, mint a
Márton által már eleve megválaszoltnak tekintett
első kettőből következő, nem is burkolt állítás.
Márton csak azért tesz úgy, mintha kérdezne,
hogy kinyilatkoztathassa: nyegle előítéletekkel
viseltettem fordítói teljesítménye iránt. Vélemé-
nyéhez természetesen joga van, miként magam
is fenntartom mindazt, amit a Koldusopera új
szövegéről írtam. És ezzel a diskurzust akár be is
fejezhetnénk.

Mindazonáltal - noha Márton sanda álkérdé-
sei álválaszokat érdemelnének - nem szeretnék
az övéhez hasonló „leleménnyel" élni. Ezért, ha
nem is teljes mélységben, de legalább feltett
kérdéseinek színvonalához mérten megkísér-
lem kielégíteni Máron László kíváncsiságát.

1.Igen, volta kezemben a Koldusopera
német szövege (Aufbau-Verlag, Berlin, 1958;
Copyright by Suhrkamp Verlag, Frankfurt),
mégpedig éppen a Márton-féle átültetés
színpadra kerülése alkalmából.

2.Sem szigorú, sem elnéző nem voltam Már-
tonnal szemben, amikor „egyetlen konkrét hibát"
sem találtam munkájában. Konkrét hibákat
ugyanis nyersfordításban kereshet az ember -
műfordításokban csupán megoldások vannak.
Azokat pedig részben filológiai, ám nagyobb
részben színszerűségi követelmények alapján
értékelhetjük. Magam Márton Brecht-átültetését
zömében rosszul mondhatónak és énekelhető-
nek, drámaiatlannak, erőtlennek, jellegtelennek,
valamint többnyire kifejezetten ügyetlennek tar-
tom. Ebbéli véleményemet nem csupán a bi-
zonytalan - némely bírálók által egyenesen a

megítélhetőség akadályaként említett - fülhal-
lásra alapozom, hanem a kiscelli előadás szö-
vegkönyvére is.

3.Márton Lászlónak kétségkívül szabadsá-
gában áll, hogyne vegye komolyan, amit munká-
járól írtam. Komolytalan döntés volna.

Mészáros Tamás

Márton László korlátozás nélküli író. Írót
mondtam, nem olvasót. Nem kötelessége tudni,
hogy részletesen foglalkoztam írásban is a Kol-
dusoperával (Kritika, 1982/VII.). Az ő Koldus-
opera-fordítását csak fülhallás után ítélhettem
meg, noha Márton egyik védelmezője szerint a
szövegejtés érthetetlen volt, tehát megítélhetet-
len. Dehogyis az: ha a színpadi szöveg nem áll
színész-szájra, akkor az rossz színházi anyag.
Lehet öntörvényű papír-próza, papiros-költé-
szet, mint Márton nem is egy írása, csak nem
színpadon hasznosítható munka. A Koldusope-
ra-fordítást ugyanolyan rossznak érzem, mint
Burgess-fordítását vagy dramatizációs próbál-
kozását. Ugyanolyan szószaporítóan öntetszel-
gőnek, szöveghűségre fittyet hányó önélvező-
nek, mint Szentivánéji álom és Windsori víg
nők-torzításait.

M. G. P.

Szeretném, ha M. G. P. és Mészáros Tamás el-
hinné, hogy barátságtalan kérdésemet nem sze-
mélyes indulatból, nem sandaságból és nem is
az írói korláttalanság hajhászásából tettem föl.
Még inkább szeretném azonban, ha nem tévesz-
tenék össze a színházi előadást a napfogyatko-
zással, amelyet valóban bekormozott üvegen
keresztül célszerű nézni. Kár, hogy az én sze-
rény fordítói kísérletem bekormozásával igye-
keztek eltakarni a rendező és a színészek mun-
káját; s még inkább kár, hogy e munka tényleges
értékeiről a most következő évadban már nem
bizonyosodhatnak meg a nézők - sem az elő-
adásból, mert azt a Kamaraszínház levette mű-
soráról, sem a napisajtó kritikáiból.

Márton László

A szerkesztőség ezt a párbeszédet ennek a
lap-nak a hasábjain ezennel befejezettnek
tekinti.

The first section of this issue is devoted to Die
Schwármer (The Enthusiasts), a relatively un-
known, yet seminal play by Austrian author Ro-
bert Musil which is also this month's playtext. We
publish an essay by its Hungarian translator,
Miklós Győrffy on the text and its author and a
critical survey on productions in Vienna and Ber-
lin.

In another section we publish for the first time
in Hungarian some highly interesting, theatre-re-
lated writings of composer Arnold Schönberg
and painter Vassili Kandinsky who were also uni-
ted by a close artistic friendship; the essays and
speeches are joined by two original playtexts:
Schönberg's The Happy Hand and Kandinsky's
The Yellow Sound.

Two further contributions are concerned with
festivals abroad. Zsigmond Kompolthy devotes
his latest fictitional critical dialogue to the Munich
International Theatre Festival, while György Szé-
kely was a participant at the Arabic Nations' The-
atre Festival held at Abu Dhabi.

The only review of the month, written by Csa-
ba Kiss, analyzes Sándor Zsótér's adaptation of
La Dame aux camélias as produced by him at the
Miskolc theatre.

In his series on recent theatre history Gábor
Szigethy evokes the managerial career of one of
his favourite characters, József Szendrő; ac-
tress Hilda Gobbi's Paris diary reaches its third
sequel; Valéria Nádra reviews Anna Valachi's
documentary book on Lajos Őze, a legendary
actor deceased in the prime of his life, and we
publish also a polemic between author László
Márton and two critics who attacked his recent
adaptation of Brecht's The Threepenny Opera.

Sonja Rothweiler: A szép idegen
Október 20-tól november 10-ig Budapes-
ten rendezik meg az Unió Színházak má-
sodik fesztiválját, amelyen Európa tíz ne-
ves társulata lép fel. Közülük az egyik a
Düsseldorfi Schauspielhaus, amely az első
fesztivál házigazdája volt, s Budapesten
Klaus Pohl A szép idegen (Die schöne
Fremde) című előadásával fog vendég-
szerepelni. Sonja Rothweiler felvétele jól
érzékelteti a produkció stílusát és hang-
vételét.


