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A drámai művektől - a műdrámákig

Kinek jutna eszébe rendeleti úton betiltani a művirágkészítést? Értelmetlen ötlet, amelynek
megvalósítását nemcsak a tisztes művirágkészítő kisiparosok tartanák megélhetésük elleni me-
rényletnek, de a színpadi kellékesek, jelmeztervezők, sőt talán még az iskolai szemléltető eszkö-
zöket felhasználó tanárok is. De mi lenne, ha tavasszal a kertészek palánták helyett csupa
művirágot ültetnének az ágyásokba, ha holnaptól a szerelmesek valamiféle új divat parancsára
illattalan, halott művirágcsokorral köszöntenék kedveseiket? Igaz, hogy a művi kertészkedés-
nek hála, jövő februárban is orgonabokrok közt sétálnánk, s egész évben nyílna a látszathóvirág,
mégis képtelen és elszomorító lenne ez a távlat.

Képtelen és elszomorító még akkor is, ha egyelőre csak néhány parkban kísérleteznek vele.
Az idén például - Thália kertjében.

A címmel már vallottam, kár tovább kerülgetni a sajnos túlságosan is forró kását : a szezon
műdrámáiról szeretnék szólni.

Amikor ezek a sorok megjelennek - még tart a szezon. Amikor írom őket - még szinte a
derekán járunk. Remekművek cáfolhatnak rá minden soromra, amely általánosít. Éppen ezért
szeretném előrebocsátani, hogy indulatos megjegyzéseimet konkrét tapasztalatokra alapozom, s
ezekből vonom le a tágabb érvényű, tendenciákra utaló megállapításokat is, amelyek érvényét,
merem remélni, a konkrét tartalom dönti el, s nem az, hogy természetesen léteznek másféle
jelenségek, másféle tendenciák is; hogy nem kizárólag művirágok - azaz műdrámák nyíltak az
idén sem Thália kertjében. De nem kellenek különösebb botanikai - dramaturgiai - ismere-tek
ahhoz, hogy felfigyeljünk rá, mennyire elburjánzott színpadjainkon a művirág, a műdráma.

Nem hiszem, hogy a szakirodalom pontos határt vonna a drámai mű és a műdráma között.
Ennek az oka felettébb egyszerű: a drámatörténetben csak a drámai műveknek van helyük.
Azok a műdrámák, amelyek ebben a szezonban színpadra kerültek, feltételezhetően ugyancsak
nagyrészt hamar kirostálódnak még a színháztörténetből is. Nagyrészt, de nem kivétel nélkül.
Bruckner Angliai Erzsébete például - bár a műdrámák minden kritériumával rendelkezik -
színpadtechnikai újításai és a darab adta szereplehetőségek révén már majdnem négy évtizede
szilárdan tartja a maga szerény és periférikus színháztörténeti helyét. Ugyanakkor vannak dara-
bok, amelyek már a bemutatás pillanatában bizonyíthatóan kívül esnek mindenfajta szelektív
szakmai emlékezet határain.

Mi jellemezte - véleményem szerint - az idei évad kudarcait? A drámai igény és a drámai
közölnivaló megbomlott aránya, fordított kapcsolata. Hogy az évad bemutatóinak többsége nem
egy megszületett műnek (vagy legalább megfogalmazódott mondanivalónak, egy már létre-jött
közlési igénynek) biztosított színpadot, hanem fordítva: egy a priori színházpolitikai igény vagy
elképzelés jegyében születtek a drámák. Ez a tendencia elvben még teremtő és termékeny
kapcsolatot is sejtethetne, hiszen a jó drámaíró maga is a kor, a társadalom, a közönség - szű-
kebb értelemben a színház - megrendelésére fogalmazza meg az őt feszítő drámai gondolato-
kat, veti papírra a maga vízióját.

A pályázat, a szerződés, sőt (horribile dictu) az évforduló vagy az anyagi siker reménye csak
alkalom lehet a művészi vállalkozásra, de nem annak kiindulópontja. A Művelődésügyi Mi-



nisztérium legutolsó, nem korszakalkotó, ám nem is eredménytelen drámapályázata a legkülön-
bözőbb írói törekvések számára vált ösztönző alkalommá, anélkül, hogy feladatmegoldásra -
jeles dolgozatra - biztatott volna bárkit. Ugyanezt már kevesebb meggyőződéssel mondhatnánk
el az évfordulós premierekről. (Igaz, hogy ezek értékelése csak egyenkénti elemzéssel
képzelhető el, ám ennek során nyilvánvalóan differenciálódna az is, hogy hol született eredeti
igényű és értékű alkotás, hol minősíthetjük az író vagy a színház vállalkozását akár a legjobb
szándékú penzum-teljesítésnek.)

Nem a drámák, illetve bemutatók társadalmi ihletése, a korigények teljesítése ellen szólunk,
amikor a műdrámák veszélyét szóvá tesszük, hanem éppen ellenkezőleg: például Gabányi Árpád
Aba Sámuel király című drámájának felújítása. Nem vagyok színházi bennfentes, de megpróbálom
több változatban elképzelni a vállalkozás kulisszatitkait. Az első változat: a rendező vagy
dramaturg ráérez egy valóságos, társadalmi, közösségi vagy individuális problémára. Megfogal-
mazódik benne egy izgalmas drámai gondolat. Ha író lenne - tollat fogna. De mivel „csak"
színházi ember, végiggondolja korábbi olvasmányélményeit, s egyszercsak felkiált: heuréka!
Hiszen ezt fejezi ki Gabányi Árpád az Aba Sámuelben! És a következő héten - hónapban --
megkezdődnek a próbák. A magyar irodalomnak ez a remekműve nem maradhat felfedezetlen...
Jelen esetben ez ellen a változat ellen szól a bemutatott darab aktuális eszmeiségének teljes
hiánya. A második változat: a Mózes, a Czillei és a Hunyadiak sikere, a Csák végnapjai vitája, a
Tigris és hiéna meglepetést keltő érdekessége felébresztette a József Attila Színházban is az
aranyásó szenvedélyt. És nekiálltak az Angyalföldön is hagyományt kutatni. Sajnálatos pech,
hogy nekik már csak egy Gabányi jutott .. .

Elképzelhető, hogy a jövő évadban egy következő színházban ezzel a tisztes, felfedező szán-
dékú könyvtári búvárkodással is értékesebb gyöngyszem kerül a hálóba. De magát a módszert az
sem fogja igazolni, pontosabban csak akkor, ha a kibányászott dráma alkalmassá válik arra, hogy
aktuális igazságtartalmánál fogva kifejezze a rendező saját korához szóló saját gondolatát. Ebben
az esetben viszont a munkafolyamatnak a bemutatót megelőző része esetlegessé válik: a
lényeges, a szuverén, élő színpadi igazság.

Igaz, van létjogosultsága a színpadi múzeumnak is. Néha érdemes elfelejtett alkotásokat
egyszerűen megmenteni az utókor számára. De az ilyen drámai mentőakciók súlyát soha nem a
szándék adja meg, mindig az eredmény. Az eredmény pedig legjobb esetben is a megmentett mű
időtlen és időszerű értékének, színvonalának és akusztikájának szorzata. Nem a szándékot, hanem
az eredményt kárhoztatjuk például a drámai tehetségnek is elsőrendű Sarkadi Imre érdektelen,
rossz egyfelvonásosának, A prófétának előbányászásakor sem.

A műdrámák csokrában a legszembetűnőbbek azok, amelyek élő anyagból kárhoztattak szin-
tetikus létre: az idei évadban a regénydramatizálások. Igaz, általános érvényű szentenciával
még ezt a műfajtalan műfajt sem lehet kitagadni a színházi világból. Mert mit is szólna hozzá
Gautier Margit, akinek haldoklása oly sok színpadon lett már világsiker? És mit szólnának a
Dumas-nál klasszikusabb klasszikusok, mint Dosztojevszkij vagy a modernek közül például a
regénydramatizálásával, pontosabban dramatizált regényével is világsikert arató Franz Kafka?
A színpadon minden lehetséges. Feltéve, hogy megvan hozzá a mondanivaló és a tehetség
aranyfedezete. Még szerencsés regénydramatizálás is.

Ám a színháztörténet példatárában mégis a kudarcok vannak többségben. Örök kísértés?
Kétségtelenül az. Majdnem olyan járványos, mint a megfilmesítésé. Ám a prognózis a regé-
nyek utóéletét fenyegető kétfajta műtét közül a színházi változatban aggasztóbb. A dráma
anyaga, szervezete, a színpad vérkeringése, a tapasztalatok szerint még inkább kiveti magából az
epikát, képtelen annak (idegen) értékeit asszimilálni.

Az idei szezon eddig három különböző jellegű regényadaptáció kudarcával szolgált példa-
ként. Kettőnél magát a szerzőt terheli - különböző mértékű - irodalomtörténeti felelősség, a
harmadik átdolgozók áldozata. A Krúdy-premiert tulajdonképpen nem kevesebb jogcímmel
sorolhatnánk a műdrámák előző típusához is. Alighanem ezt is a hagyománykeresés egyébként
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tiszteletre méltó, de sokszor rossz irányban tapogatózó szándéka segítette a Vígszínház
színpadára. S mivel itt a dráma - némi dramaturgiai beavatkozástól eltekintve - egy klasszikus
elbeszélő gyengén sikerült műveként maradt az utókorra, inkább a tehetségek természetéről
érdemes csak szólni. Arról, hogy lehet valaki ragyogó novellista anélkül, hegy a világot össze-
ütközésekben, drámában látná.

Illés Endre legutóbb egy interjú alkalmával beszélt a SZÍNHÁZ-ban arról, hogy vitathatónak
érzi a színházak dramaturgiájának azt a módszeres kutatószolgálatát, amellyel az aktuális
könyv-, regény- és novellatermést figyelik: hol bukkannak benne érdemes drámai lehetőségre.
Mert nem minden regényíró-tehetség képes a színház más számrendszerében való közlésre, a
színháznak pedig joga van nem irodalmat, hanem színházat követelni.

Akkor még Sükösd Mihály A kívülálló című drámájának bemutatója előtt voltunk. Az azóta
lezajlott premier szomorúan igazolta a tételt: Sükösd izgalmas pszichológiai kisregényéből
érdektelen alkalmi színpadi termék, tipikus műdráma született. A kívülálló - regényben - egy
aktuális társadalmi magatartástípus, egy pszichikai fejlődés pregnáns és meggyőző analízise.
Vancsura Mihály alakjában az intellektuális fölénnyel takarózó, minden kompromisszumot iga-
zoló és egyre mélyebbre züllő kollaboráns-jellem ölt testet, nagyon is jellegzetes és a probléma
kifejezéséhez adekvát történelmi körülmények között. A színpadi változatot viszont a tízen-
kilences évforduló aktualitása ihlette, s ennek következtében a hátteret állította premier-planba.
A premier-planba állított háttér pedig másfajta törvényeket szabott a hősöknek is. Vancsura
figurájának csak a kontúrjai maradtak meg, jelleme - és így létének, magatartásának
kulcsproblémája - áthangolódott. A „kívülálló" spiclivé züllött, akinek cselekedetei valóban
nem is érdemlik meg a pszichológiai elemzést. S mivel a kisregény drámai magja ily módon
elsikkadt - a színpadi mű a történelmi erők ütközetével, az osztályharc körvonalaival kívánta
volna helyettesíteni a drámát. De mivel az efféle tablók színpadi hatásában már a rendező is
joggal kételkedett, kénytelen volt tovább tágítani a regényadaptáció kereteit. Az egyik irány
legalább a tényleges drámai lehetőségek irányába mutatott. Ide sorolnám Vancsura és Szíjjártó
vitáját, amelyben a besúgó a felelősségtől menekülve kettős szerepre kényszerül: egyszerre
szeretné lépre csalni és megmenteni áldozatát. A másik tendencia sokkal veszedelmesebb: ez a
színpadi külsőségek túlhajtása, a szó legszorosabb értelmében véve görögtüzes hatáskeltés,
amelynek dramaturgiai skálája a fehérneműk látványának nem túlságosan magasrendű komi-
kumától, a túlvilágról a realista színpadra idézett kísértet-hős sorsának tragikumáig ível. Két-
ségtelen, hogy A kívülálló sorsáért a drámaírás iskoláját megkerülő elsődrámás szerző, Sükösd
Mihály is felelős, de előadás közben mégis a színpad törvényeit hivatásszerűen sokkalta jobban
ismerő rendező tévedését kárhoztattuk.

Felmentést az író csak ott érdemel, ahol örökségével sáfárkodtak rosszul. Hemingway Akiért a
harang szól című klasszikus regényeposzának eredeti színpadi adaptációját nem ismerve, csak a
Thália Színház bemutatta változatra hivatkozhatunk:. Ezúttal a hősök deheroizálásának, a
mozgalmon belüli ellentmondásoknak előtérbe állítása sejtetni engedi a mű aktualizálásának és
aktualitásának tendenciáját, tartalmát. Ez a törekvés azonban mintha nemcsak a regényen, a
színpadi alkotáson is kívül esne: Robert Jordan regénye szinte ettől függetlenül zajlik a szín-
padon. Regénye, mondtuk, s nem drámája, mert az amerikai sorsának tragikuma nem a tra-
gédiák törvényei szerint bontakozik ki, hanem csak mint egy hősköltemény illusztrácié-sorozata
jelenik meg. A mű epikus jellegének nyílt vállalása a színpadi narrátor szerepeltetése, aki nem-
csak a cselekmény menetét, de helyszínét, körülményeit és hangulatát is kommentálja. Szövege
részint olyan információkat fejez ki, amelyről, ha drámát látunk, a cselekmény s a dialógus köz-
vetítésével értesülünk; részint olyan érzelmi elemeket fogalmaz meg a regény szövegére támasz-
kodva, amelyek szavak nélkül kell hogy megszülessenek, részint a színpadon, részint a nézőtéren.

A regény-adaptációk felsorolt variációi korántsem ölelik fel az irodalmi ihletésű szír padi alko-
tások körét. Folytathatnánk a felsorolást bevallottan könyvtárban született drámák említésével
vagy leplezetten derivált, köztulajdonba került irodalmi motívumokból épült eredeti művekkel.



Míg az előbbinél az író a modern drámai hagyományok szerint szinte hivalkodva vállalja a maga
klasszikus ihletőjét, s az eredeti mű hősét telepíti át korunk megváltozott és mégis rokon vilá-
gába, az utóbbinál a néző maga állíthatja össze az elődök bibliográfiáját. Vészi Endre üveg-
csapdájánál ez a bibliográfia Phaedrától Pirandellóig ível, s csak a drámát alkotóelemeire bontva
találja meg Darvas, Thurzó, Németh László és Illés Endre régebben látott műveinek ihlető
nyomát. (Én legalábbis nehezen tudtam emlékezetemből elhessegetni a Részeg eső, a Hátsó
ajtó, A szörnyeteg és A mostoha megfelelő motívumait.) Tévedés ne essék, a felsorolást nem
valamiféle el nem követett plágium bizonyítékának szánom, inkább csak jelezni szeretném a
másodlagos színpadi művek ébresztette asszociációk körét: ahol az eredeti írói mondanivaló, a
szuverén színpadi vízió és a kettő ötvözetéből megszilárdult művészi hitel hiányzik, ott a
lemeztelenített munkafolyamat, a kiagyaltság nagyon könnyen csábítja akaratlanul is járt utakra
a szerzőt, s kergeti azok nyomába a nézők emlékezetét.

Új problémák sorát vetné fel, ha nyomon követnénk azt is, hogyan kerekedett egy-egy valódi
drámai lehetőségből vagy csak ötletből, ha már nem is egész estét, de legalább egy felvonást
betöltő játék - például a drámai tehetségéről már korábban számot adó Görgey Gábor, sőt
Karinthy Ferenc műhelyében is. Görgey újabb abszurdjai elszomorítóan példázzák, hogy egy
szál valódi virág még nem tesz illatossá egy egész művirágcsokrot .. .

Úgy érzem, a felhozott példákból nem kell, sőt nem is szabad következtetni: túlságosan le-
hangolóak és alighanem igazságtalanok lennének a következtetések. Hiszen azért az idén is
kihajtottak Thália kertjében a valódi virágok: megszületett Szakonyi Károly gondolatébresztő
drámája, az Ördöghegy. Bemutatásra került a Nemzeti Színházban Dobozy Imre izgalmas Eljött
a tavasza, Szolnokon ősbemutatón láttuk az évad legtalpraesettebb, legtalálóbb komédiáját,
Fehér Klára Csak egy telefonját. Kecskeméten pedig Raffai Sarolta bizonyította be második
drámájával, hogy nemcsak mondanivalója, de drámai érzéke is izgalmas folytatást ígér.

S ha mindezek pozitív tapasztalatait mellőzve a sikertelen drámai vállalkozásokról írok, s
azokat tapintatlan tollal műdrámáknak minősítem, művirághoz hasonlítom, könnyen érveim
ellen is fordítható a kép. Hiszen a színpadon igenis helye van a művirágnak! Nem a való kell,
hanem annak égi - és földi - mása. Színpadon minden jogosult, a művirág és a műdráma is. Az
elfelejtett, kiegészített töredék, a regényadaptáció és az előregyártott irodalmi elemekből épített
kulissza. A dogma nélküli színházi alkotómunka kizárólag Kazinczy Ferenc dogmáját ismeri
el: „Jót s jól, ebben áll a nagy titok . . ."

Mégis, úgy érzem, hogy mindaz, amit a műdrámák ellen, a drámai művek védelmében el-
mondtam, egy meglevő s nem veszélytelen tendenciára utal. De őszintén kívánom, hogy még
ebben az évadban vagy a következőben halomra dőljenek érveim, s akadjon olyan író, rendező,
aki a műdrámáról is elhiteti, hogy igazi.

De addig - maradjunk inkább a valódinál.




