
▲ VÁLSÁGFEJTŐK ▲

Igaz, '37-ből, de mégiscsak üzente, akkor is
üzente, most is üzeni: üzen: valahová,
valakiknek, valamiről, amiről, úgy tűnik, művelt,
mélyen átélt sejtései vannak, de aminek nem
részese, nem „színházi ember" magyarán - nem a
színházból kiált a világ felé, hanem a világból fordul
a színház felé: a színháztól vár el valamit, a
világ nevében, hogy legyen valamilyen.

Ez korántsem inautentikus kiindulópont, hi-
szen a színház messze nem az egész világ, csak
parányi része - jelenleg szűkülő része, zsugo-
rodó része -, így hát, ha valaki a színházról kí-
ván gondolkodni, óhatatlanul kívülről jön, azt hi-
szem, hisz akik benne vannak, többnyire csinál-
ják, nem pedig elmélkednek róla (Brook nem
számít, ő Brook, nem pedig „színházi ember",
ami pedig a kritikusokat illeti, akik legtöbbször
kényszerülnek nyilvánosan vallani színházi él-
ményeikről, nos, ők belül vannak, már életformá-
juk okán is - minden földi halandó közt ők járnak
legtöbbször színházba).

Okos emberek tévedése ugyanúgy tévedés,
mint a butáké, de legalább annyira ragályos.
Ugyanis bármilyen gondolathoz lehet gondolat-
menetet konstruálni (gyakorta a gondolatmenet
maga konstruálja a gondolatot): csak szisztéma
kell hozzá.

Amennyire ebből az írásból ki tudtam hámoz-
ni, Fejtő szisztémája (durva leegyszerűsítéssel)
a következő: valami hiányzik valamiből, mert
nem nyújtja azt az élményt, amit várok tőle, tehát
bele kéne vinni azt a valamit, ami hiányzik, főleg
a színpadi, drámai nyelvbe kéne belevinni, és ez,
mondhatni, elhatározás kérdése.

„A dráma válsága akkor kezdődött- foglalja
össze gondolatmenetét Fejtő -, ...amikor írók
kezdtek drámát írni. A dráma nem az írók műfaja,
hanem a költőké, a versfaragóké. Az új dráma
akkor fog megszületni, ha dramaturgiailag kép-
zett, vérbeli költők veszik majd kezükbe a tollat,
hogy mintegy varázspálcával, színre szólítsák a
türelmetlenül zsibongó, már nagyon felszaporo-
dott, életre vágyó tragikus árnyakat. "" A szép fo-
galmazás és a fenyegető árnyak ellenére, nem
vitás, hogy egyáltalán nem következett be, amit
Fejtő vizionál, és a háború utáni fejlemények
csak még inkább az ún. „írók" karmai közé, „ha-
lálos szorításába" lökték a drámát. Ennek
egyébként egyik fő oka talán a színház
üzemszerűsége, de korántsem csak ez. De nem
kívánok

Fejtő gondolatmenetével pontról pontra vitat-
kozni - egy ötven évvel ezelőtti szöveggel
szemben ez nem is lenne fair (pedig a szöveg
üde, okos és friss, naivitása a kataklizmák előtti
időkből való) -, hanem szeretném a sajátomat
kifejteni.

Az ő gondolkodásával egyszerűen érthetet-
lenné vagy inkább leírhatatlanná válik, mi történt
például Dobozy drámájával a Jeles rendezte
Drámai eseményekben; hogyan vált nagy költé-
szetté (!) egy központi bizottság által rendelt
iránydráma szövege megírása után harminc év-
vel, és hogyan lehetett eleven jelentésű egy
olyan korban, amelyiknek még nem voltak igaz
szavai arra, amit a dráma ábrázolt ('56), de már
erős sejtései voltak róla. A válasz egyszerű: az
előadás tehetett erről, mely csak töredékesen
használta (bár egyáltalán nem esetlegesen) Do-
bozy művét, létrehozott valami olyasmit belőle,
aminek sem happy endhez, sem a tragikus mű-
nem szabályaihoz közvetlenül nincs köze, sokkal
inkább a színházról való gyakorlati, valóságos,
életformaszerű gondolkodáshoz. Úgy értem -
és ez a lényeg - hogy a társulat és Jeles az éle-
tével gondolkodott el a színházról; a „gondolat",

Drámai események - a Monteverdi Birkó-
zókőr előadása (Szilágyi Lenke felvétele)

amit közöltek róla, az benne rejlett az előadás-
ban; az életformájukat mutatták fel, vagy aho-
gyan Jeles mondta egyszer: talán az lehetett a
siker oka, hogy az emberek olyan „színészeket"
láttak a színpadon, akikről látszott, hogy "meg-
történik velük... nemis megtörtént, hanem meg-
esett - ahogy teherbe esik az ember -, meg-
esett velük... hogy olyanok, akikkel meg tudnak
esni a dolgok, akik megesnek".

Azért idéztem fel ezt a beszélgetéstöredéket,
hogy érzékeltessem a szemlélet különbözősé-
gét. Jeles emberekről gondolkodik, akik a szín-
padon állnak. Fejtő művekről gondolkodik, amit
költők vagy írók létrehoznak. Na már most, két-
ségtelenül van egy nagyipari része is a dolognak,
dramaturgiai műhelyekben, írógépeken, immár
komputereken is sorra születnek a színpadra
szánt alkotások, de a színház nem ott történik. És
ha az ember kissé utánaszagol a háború utáni
színházi folyamatoknak, kiderül, hogy jelentős
egyéniségek - főleg rendezők - körül és a kö-
rülöttük létrejött színházi közösségek körül sűrű-
södik a huszadik század végének színházi for-
mája: ahol létrejön egy ilyen szerveződés, ott ér-
dekes színházi kultúra születik (a Csárdáskirály-
nőt, Turgenyevet, Molnár Ferencet, Füst Milánt,
Botho Strausst, Thomas Bernhardot, Kornist,
Mártont, Beckettet, Kompolthyt, Csehovot bele-
értve).

A mai magyar színház legnagyobb sikere egy
Csehov-darab előadása volt. Azelőtt meg egy
Svédországban élő német emigráns író darabja
a francia forradalomról. De Csehov végképp
nem fér bele a Fejtő-féle gondolatmenetbe, hisz
jószerivel a novelláit és regényeit írta tovább a
színdarabjaiban, és Shakespeare mellett a leg-
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játszottabb világirodalmi szerző mind a mai na-
pig. (Ennek okairól elég jókat mond Peter Brook a
SZÍNHÁZ márciusi számában.) Nem is tudom,
hogy Ascher néhány regényadaptáción kívül
(amelyek rendszerint érdekesek voltak) mikor
dolgozott ún. „mai magyar" szerző darabjából.
(Weörest rendezett, de azt is úgy, hogy egyrészt
már látta a néhány évvel korábbi Zsámbéki-ren-
dezést, másrészt meg nem is sikerült annyira,
különböző okoknál fogva.) Tudom, hogy Spiró-,
Kornis- és Forgách-darabot is dobott már vissza,
és szerintem jól tette. Ha úgy gondolkozna, mint
Fejtő (ezt most képletesen értem és mély tiszte-
lettel), vagyis ha kívülről, némi bölcsészbeütés-
sel, nem mindennapi, személyes létezése kihí-
vásaként fogná fel a feladatát, „megoldandónak"
találná, mondjuk, a „magyar dráma" ügyét, akkor
fele ilyen jó rendező se volna. (Természetesen
lehetnek olyan rendezők, akik a „mai magyar
dráma ügyét" kívánják megoldani munkássá-
gukkal. Ez azonban nem értelmesen kitűzhető
feladat, nincs valódi köze a színház mindennapi
létezéséhez. Kivételt képezne egy moliére-i
vagy shakespeare-i alkatú színházi ember, aki
egyszemélyben mindent megoldana, rendezné,
játszaná saját darabjait, és még meg is gazda-
godna belőle.) Aschernak persze megvannak a

Nádas Péter: Takarítás (Olsavszky Éva, Bán Já-
nos, Bajcsay Mária) (Törőcsik Juli felvétele)

maga trükkjei: most A mizantrópban Petri-dara-
bot rendezett - nevezzük ezt az „ész cselének",
(Hegellel), hogy nagy magyar költő darabja igen-
is színre kerül, miközben nem íródik meg.

Ha összevetjük háború utáni költőink és „író-
ink" (F. F.-nél különös, tartalmatlanná lett kate-
gória) színdarabjait - mondjuk: Illyés, Weöres,
Pilinszky, kontra Örkény, Nádas, Spiró, Kornis,
Bereményi -, anélkül, hogy túl mély színház-
esztétikai elemzésbe merülnénk (dialógustech-
nika, drámafelépítés, megvalósulások összeve-
tése az eredeti művel stb.), egyértelműen kitű-
nik, hogy a mégoly nagy, a színpad törvényeiben
mégoly jártas költők semmilyen előnyben nin-
csenek a költői vénájuktól korántsem megfosz-
tott „prózaírókkal" szemben (ezek egyébként ál-
szögesdrótok). Mindkét „fél" írt olyan jelenete-
ket, amik áthevítették a játszókat és nézőket
egyaránt (most itt nem ábrándozunk nézőszám-
ról, népszerűségről, csakis arról, hogy az értők
és színházbajárók között kellemes zsongás tá-
mad egy bizonyos mű körül, és az előadás után

vastaps van, esetleg néhány külföldi meghívás);
ám hogy együtt dobbanna velük a „magyar nép-
lélek", arról szó sincs, szó sincs nemzeti katar-
zisról, amiről még Petőfi tudott ezt-azt, ki tudta
váltani. Egyébként nem magyar specialitás a
nemzeti katarzis jelenlegi hiánya a színház vo-
natkozásában, de ez is messzire vezetne. Nádas
saját kisregényéből írta a Takarítást, de erre
semmi módon nem vetíthető rá az Édes Anna
hajdani színpadi adaptációja: semmilyen közös
értelmezés nem lehetséges - Nádas ugyanis
életformák, köztük, mondjuk, a színész életfor-
mája felől is közelítette meg a feladatát, olyan fel-
adatokat ró színészre, rendezőre, díszletterve-
zőre meg saját magára (többek között a színpadi
idő vonatkozásában), aminek semmi köze elvont
esztétikai elvekhez. Naplóbeszámolója a próba-
folyamatról érthetetlen lenne, ha csupán a Fejtő
által felvetett kategóriák léteznének. Ott például
egy Morcsányi Géza nevű ember létezése lega-
lább annyira formálta az egész előadást, az elő-
adást létrehozó közösség „kollektív tudatlanját",
mint az eredeti mű felvetései. (Félreértések elke-
rülése végett, nem kívánok jungi kategóriákat
bevezetni a színházelméletbe, egyáltalán sem-
milyen kategóriát nem kívánok belevezetni, csak
elmélkedem egy okos ember tipikus tévedései-
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ről.) De továbbmegyek. Aki jár színházba, jól tud-
ja, hogy jelentéktelen művecskék, vagy a sokak
által megvetett, maximum eltűrt operett, vagy
egy régi limonádé felelevenítése is hozhat színé-
szileg, rendezőileg értékes előadásokat vagy
előadások mozzanatait, amikor sokkal több és
lényegesebb történik („élet" van) a színpadon,
mint másutt egy remekmű tisztes előadásán.
Ami egy eseményt megkülönböztet a látszatától,
kábé. (A németben van erre egy agyonkoptatott
szójáték: Schein und Sein.)

Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a színházat
működésében látjuk: olyan emberi közösség-
nek, ahol egy-két jelentős egyéniség (direktor,
rendező, színész, díszlettervező stb.) körül olyan
erővonalak képződnek, amelyek révén bármi,
akármi, a legesetlegesebb mű (egy kabarétréfa is
akár) színházzá válik. És fordítva: ahol ez nincs
meg, ott remekművek sikkadnak el nap nap után.

A színház története nem irodalomtörténet.
(Lehet, hogy az irodalomtörténet sem az, de eb-
ben nem vagyok kompetens.) Ha valaki színház-
ról ír, legyen nagyon óvatos. Mert
emberközösségekről ír (milyen nyilvánvaló ez
ugyebár a görögök esetében), és nem pedig
arról, hogy „nagy művek" valósulnak meg,
sorban, egymás után, színházi évadokban.

Ebből is következik, hogy a rendező testisége,
„szembefordulása" a színészekkel legalább
annyira formáló elem, minta mű olvasata: azaz,
te-szem, egy rendező tökéletesen tisztában
lehet egy mű értelmével, jelentésével, el is
tudja ezt mondania színészeknek, de ami belőle
sugárzik - és amivel esetleg nincs tisztában az
valami más: és a színész (valamint a színház
összes munkása, beleértve a színpadmestert)
ezt a mást érzékeli szüntelenül, ezt tükrözi
vissza. Ha egy rendező éthosza nem stimmel,
ha kézfogásával, szemhunyorításával nem
képes közvetíteni a mégannyira is tudatosított
tartalmakat, vagy nem „érzi" a színészt, akkora
„mű" szépen, lassan meghal a keze között, nem
születik meg, legyen mégannyira költői vagy
drámai.

Szerintem nem árt, ha egy kritikus például
tudja, hogy milyen okokból játssza egy társula-
ton belül az egyik színész azt a bizonyos szere-
pet, és nem a másik. Holott játszhatná a másik is.
Vagyis, ha érzékeli azokat az erővonalakat,
amelyek a közönséget közösséggé szervezik.
Amikor egy nagyobb közösség (a „világ") egy
előadásra rezonál, akkor óhatatlanul nem egy-
szerűen a „mű" gondolatait, világát fogadja be,
hanem egy közösségről vesz tudomást, és ek-
ként, érzékeli saját helyzetét a világban. Spiró
Csirkefejének Katona József színházbeli elő-
adásán tapintható a közönség feszültsége, izzá-
sa valósággal, és szerintem ezt két mesteri fo-
gással érte el Spiró: az egyik a nyelvbomba, a
másika két rendőr szerepeltetése, a maguk vas-
kos, igazi realitásában. Akkoriban a két rendőr

jelenléte már önmagában hihetetlenül felhevítet-
te a közönséget - az olcsó gegeket könyörtele-
nül (és nagyon helyesen) kihasználta az író -,
természetesen nem függetlenül az egész,
hitelesen naturalista közegtől vagy egy nagy
színész-nő mindentudó önazonosságától. A
dráma fel-építésétől, végkifejletétől függetlenül
egyfajta nyelvi cinkosság, előérzet teremtett
közösséget nézőkből és játszókból.

Nyitottnak kell lenni. A színház heterogén vi-
lág, a megvilágosodás nagyon sokfelől jöhet - a
szerző (na meg az ún. „élő szerző") csupán az
egyik, nem elhanyagolható pont benne. A szín-
ház különösen alkalmatlan terep az olyan gon-

Spiró György: Csirkefej (Ronyecz Mária és
Vajda László) (Ikládi László felvétele)

dolkodók számára, akik kötelességüknek érzik,
hogy végérvényesen, egyszer s mindenkorra
rendezzék egy műfaj sorsát, helyét, múltját és jö-
vőjét (a Lukács-idézet a Fejtő-dolgozatban
ilyesmiről árulkodik) belevitt (mégoly okos) elvek
alapján.

Ugyanilyen meglepő volt Nánay István okos
cikkében (Alföld, 1992. március - a cikkre külön
felhívták a figyelmemet, a Fejtővel való érintke-
zése miatt; nem írnék róla, mert érintett vagyok,
de most már muszáj, mert most már hallgatnék
róla) a következő formulára bukkanni: „Két fiata-
labb írócsoport próbálkozik rendszeres színmű-
írással... érdekes, hogy szinte mindegyikükre ér-
vényes: darabjaik zöme másodlagos élményből
születik. Regény- és drámafeldolgozások,
...dokumentum alapú játékok... históriai ese-
mény kibontásai... alkotják a színpadi szövege-
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Forgách András: Vitellius (Bella Lajos, Koltai
Róbert és Fekete András) (MTI-fotó, Kálmándy
Ferenc felvétele)

ket. Ez a másodlagosság, a valóságtól való el-
zárkózás jellemző kortünet, mint ahogy az is,
hogy a színházak sem nagyon kapkodnak a kor-
társ drámák után, de még közvetve - ahogy ré-
gebben történt, azaz a klasszikusokat átértel-
mezve - sem igen foglalkoznak korproblémák-
kal. Ez lehet az előző korszakban követett gya-
korlat természetes visszahatása, de akkor lega-
lább a privát szféra problémái jelennének meg a
drámákban, az előadásokban - de erre sem
igen akad példa."

Hogy érintkezik a Fejtő-féle téveszmékkel,
Nánaynál annál meglepőbb, mivel róla lehet
tud-ni, hogy sok kritikusnál mélyebben
belekóstolt a színházi életbe, gyakorlati színházi
múltja van, és például éppen a Vitellius pécsi
előadásához olyan éles elméjű megjegyzéseket
fűzött, amelyeket azonnal hasznosítani tudtunk
Vincze Jánossal az előadás kisebb
átalakításánál. De vissza az idézethez.

A „másodlagosság... a valóságtól való elzár-
kózás... másodlagos élmény... kortárs dráma...
korprobléma..." szavakat egyszerűen nem ér-
tem. Na meg azt sem, hogy hogyan képzeli a kri-
tikus „a privát szféra megjelenését"? Látom a
Privát Szférát, amint joggingszerkót húz és kak-
tuszt locsol: mit mondjak, nem nagyon ad a
„megjelenésére". Csatlakozik hozzá még Kor-
probléma (kifestett homokos dizőzt képzelek el,
hosszú, zöld körmökkel) és Kortárs Dráma, akta-
táskával, csokornyakkendővel, gumisimaságú-
ra borotvált tokával, amint megpróbál elpasszol-
ni egy osztrák biztosítási kötvényt. Mi van még?
Ja, igen, szegény Másodlagos Élmény: ő nyilván
egy leesett állú „Duna-körös", aki elájul az A, B
és C variánstól egyaránt.

Ami a Valóságtól Való Elzárkózást illeti, ő egy
rosszkedvű színikritikus lehet (bevallom,
kedvelem Nánay fanyalgásait, bár néha
túlzottan ki-számíthatók), akinek a
gondolatmenetébe nem fér bele az, hogy egy
nagyon rossz előadás közepén is ott lehet (sőt
többnyire ott is van) az az élő pillanat, amiért a
színház még egyáltalán létezik (olykor csupán
valóban pillanatokra, és ez, elismerem, nem
szívderítő). Ha már biztos va-

Fejtő Ferenc negyvenöt évvel ezelőtti cikkén
nincs mit vitatkozni. Amit állít, mondatról
mondatra, sorról sorra igaz, vagy legalábbis
nem cáfolható. Úgy képzelem, hogy igaznak
éreztem volna negyvenöt évvel ezelőtt is, és
ugyanígy igaznak érzem most is; és éppen ez az,
ami némileg zavarba hoz. Hogyan lehetséges az,
hogy annyi sok év, annyi súlyos történelmi
esemény után, a világ teljes átformálódásával
és nemzedékek letűntével Fejtő Ferenc
állításai még mindig ugyanúgy érvényesek, mint
annak előtte, holott ő nem általános
életszabályokat, hanem nagyon is aktuális
szín-házi helyzetelemzést fogalmazott meg?

Ismétlem, nem vitatkozni akarok Fejtővel, már
csak azért sem, mert ilyesfajta próbálkozás fél
évszázad távlatából nem is volna egészen kor-
rekt; inkább csak leírnám, ami az akkori viszo-

nyokat érintő cikkről itt és most, a magam szerzői
ténykedésével kapcsolatban eszembe jut. Bizo

gyok valamiben, elég jól tűröm a kritikát, sőt, be-
vallom, szinte örülök neki (ha már biztos vagyok
valamiben): az idő megmutatja, dúdolom ma-
gamban, és tudom, hogy megmutatja. De ez
mellékes. Nekem Nánay ne akarja elvenni
(egyébként próbálja meg, ha mégis akarná) a
kedvemet attól, hogy egy zaftos középkori
történetet akarjak megírni, az én szavaimmal.
Netán egy nagy magyar író régi, be régi,
legalább hatvanhét éves szerelmi történetét.
Vagy bármit, ami felkelti az érdeklődésemet.
Bele is bukhatok. Esetleg a színház bukik bele,
amelyet megfertőztem az eszméimmel. Az is
lehet, hogy a közönség bukik bele. Csak azt ne
kívánja tőlem senki, hogy „kortárs drámát" írjak.
Mert a „kortárs drámák" kora, kedves Lukács
elvtárs, kedves Nánay úr, istennek (?) hála, már
leáldozott. Remélem, nem is támad föl soha ez
a szörnyeteg - már az „r" betűi is
megrémisztenek.

Legyünk.
A kultúrpolitikusok pedig handabandázzanak.

Osszanak pénzt, vagy ne osszanak. Majd meg-
kávézom Jelessel a Gare de l'Esten (mért pont
ott ne?), és jól érzem magam. Vagy a Marx téren
nézelődöm. Vagy írok egy szöveget, amit talán
valaki, valahol előad, elolvas. (Vitellius én va-
gyok. Úgy látom, össze tetszett téveszteni egy
áram-átalakítóval.)

nyára szubjektíven és egyoldalúan fogok
beszél-ni; hozzáteszem, hogy nem is akarok
másképp.

Fejtő cikkében van egy belső ellentmondás,
amely az írást alkalmassá teszi arra, hogy a mai
magyar (fiatalnak mondott) színpadi szerzők
szembesüljenek vele, vagyis adaptálják a mos-
tani színházi viszonyokhoz; e néhány sor akár az
említett ellentmondás színpadi adaptációjának is
tekinthető. Fejtő hangsúlyozza, hogy nem a
dráma témája a lényeges, hanem ,,...a költészet
szabadsága és merészsége, a képzelet öröme,
az önálló lendület...", amely a modern drámából
még mindig hiányzik. Eltekintve attól, hogy egy
ilyen (önmagában véve megint csak nem vitat-
ható) kijelentés mögött miféle rejtett ízlésítélet
húzódhat, különösnek hat, hogy a cikk egy merő-
ben mellékesnek tekintett kérdés fölvetésével és
középpontba állításával kezdődik: hogy ti. jogos,
illetve jó, illetve sikeres lehet-e irodalmi művek
színpadi adaptációja.

MÁRTON LÁSZLÓ

MI, ADAPTÁLÓK


