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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
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Még különösebb, hogy ez a kérdés a maga
változatlanságában ma Magyarországon mint
merőben általános, elvont probléma merül föl;
mintha az utóbbi tíz évben indult színpadi szer-
zők minden egyes bemutatójuk után nem kapnák
meg ez ügyben a magukét. Mintha a kritikai élet
felkészült és kevésbé felkészült, jóhiszemű és
kevésbé jóhiszemű, írástudó és kevésbé írástu-
dó képviselői nem kiáltanák minden alkalommal
kórusban, hogy az éppen sorra kerülő színmű (il-
letőleg előadás) „másodlagos élményekből táp-
lálkozik", „belterjes", „nincs köze a valósághoz"
s a többi. Én az ilyesfajta kritikai megjegyzések-
kel sem óhajtok vitatkozni, ezek is szóról szóra,
sőt betűről betűre igazak, ha némileg máskép-
pen is, mint Fejtő cikke. Inkább ideírnám néhány
konkrét megjegyzésemet.

1. Fejtő azt mondja: „Az átdolgozó mentsége
a színházi babona..." - Az átdolgozónak nincs és
nem is lehet semmiféle mentsége. Ennek bi-
zonygatására kár is a szót vesztegetni. Sőt átdol-
gozók sincsenek; vannak írók, akik darabot írnak,
és vannak nem-írók, akik nem-darabot írnak, ez
utóbbit lehetne diribnek is nevezni. Nem-írókról
és diribekről megint csak fölösleges beszélni, ta-
lán elegendő megállapítani róluk, hogy nem-írók,
illetve diribek; ámbár... Fejtő ezt is mondja:
„Írjanak bohózatokat (...), csak a tragédiákat
hagyják ki a játékból".

...ámbár annyi minden körülmények közt el-
mondható, hogy a diribségen belül nincs lénye-
ges különbség a felhígított bohózat és a mocsári
„tragédia" között, legfeljebb annyi, hogy ez utóbbi
főnevet a diribségben idézőjelbe kell tenni; a
játék vagy a tragédián belül van, vagy sehol. A
tragédiát nem lehet a játékba berángatni, sem a
játékból kihagyni. Ezt az ifjú Fejtő is tudja, és cik-
kében nem is rejti véka alá, hogy tudja; továbbá
tudják azok a mostani ítészek és irodalomtörté-
nészek is, akik viszont úgy tesznek - rejtőző szí-
nészi képességeiket latba vetve -, mintha nem
tudnák.

2. A régi cikk - mintha ez komolyan vehető
kérdés volna - kérdezteti: „Szabad-e, lehet-e
regényt egyáltalán dramatizálni"? Pedig inkább
az a kérdés: szabad-e, lehet-e drámát írni? És
ha igen, akkor körülbelül merrefelé turkáljanak a
szerzők az ízlésroncsok egymásra rétegződő,
kaotikus és kevéssé vonzó szemétkupacaiban?
Szerintem erről kellene beszélni; legalábbis a
drámaíróknak az nyújtana némi segítséget, ha
munkáikkal kapcsolatban ilyesfajta kérdések
vetődnének föl, esetleg gondolódnának végig.
Nem ártana valamiféle, többé-kevésbé egysé-
ges színpadi nyelv lehetőségén töprengeni,
méghozzá nem légüres általánosságban, ha-
nem konkrét előadások kapcsán.

Ezúttal azonban nem erről van szó, hanem az
átdolgozásokról. Az imént azt mondtam, hogy
átdolgozók nincsenek; most hozzáteszem, hogy

Márton László: Lepkék a kalapon (Nagy
Sándor Tamás és Hernádi Judit) (MTI-fotó)

átdolgozások viszont vannak. Sőt kizárólag át-
dolgozások vannak, legalábbis a színpadon. Ha
egy szerző drámaírásra vetemedik, aligha te-
kinthető enyhítő körülménynek, hogy adaptáció-
jának eredetét a közönség és a kritika nem találja
meg valamely már létező irodalmi műben, illetve
megtalálni véli az úgynevezett „valóságban".
(„Valóságon" egyébként az emberi térnek, idő-
nek és léleknek igen szűkmarkúan kinyesett
metszetét szokás érteni.) Én nem látok lényeges
különbséget aközött, hogy valaki egy közismert
regény közismert eseménysorát, egy újsághírt,

riportot, krónikát (igaz is, vajon a történelem nem
valóság?), személyes élményt, személytelen
halmányt, fejében kavargó fantazmagóriákat,
isteni kinyilatkoztatást, ördögi kísértést vagy
vala-mi mást adaptál-e vagy ezek keverékét.
Különbséget, ismétlem, jó és rossz művek,
működő és működésképtelen szituációk,
átgondoltságok és átgondolatlanságok, stílus és
stílustalanság között látok.

(Zárójelben: Fejtőnek azzal a kijelentésével,
miszerint a dráma nem az írók műfaja, hanem a
költőké, akkor sem értek egyet, ha figyelembe

Márton László: Kínkastély (Mertz Tibor és
Mucsi Zoltán) (Kassay Róbert felvétele)
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veszem, hogy ő az „író" fogalmán mást érthetett
annak idején, mint most én. Hogy a magyar szín-
padon belül maradva, igazi írókról és költőkről
beszéljünk: érdemes összevetni Kisfaludy és
Vörösmarty, Molnár Ferenc és Füst Milán, Ör-
kény István és Weöres Sándor színműveinek re-
cepcióját. Vagy itt esetleg ugyanaz a voluntariz-
mus k ísé r t - persze valamivel kevesebb hősies-
séggel -, amely kétszáz évvel ezelőtt a színház-
csinálásba kergetett egy Kazinczyt?)

3. Van azonban Fejtő cikkében egy jelentős
megfigyelés: ez pedig a színpadi nyelvre (azon
belül a dialógusok nyelvére) vonatkozik. Nem én
vagyok az első, aki megállapítom (s egyben
szenvedek is tőle), hogy a mai magyar köznyelv,
kivált pedig a beszélt nyelv nem alkalmas arra,
hogy komolyan vehető drámai cselekmény kö-
zege legyen. Ez érvényes mind a vígjátékra,
mind a komolyabb drámára (a „tragédia" szót in-
kább elkerülném), mind a középfajú színműre.
Az ellenpélda gyanánt felhozható művek (Spiró:
Csirkefej, Kornis: Körmagyar stb.) két dolgot
tesznek egyértelművé. Az egyik az, hogy a mai
beszélt nyelv kitűnően alkalmas a megjelenítés-
re; csakhogy a megjelenítés tárgya nem azonos
az őt hordozó közeggel. Ennek megfelelően Spi-
ró és Kornis színpadán éppúgy nem az „igazi"

Márton László: Carmen
(Ilovszky Béla felvétele)

beszélt nyelv szólal meg (hanem annak egy át-
esztétizált paródiája), ahogyan Forgách András
Vitelliusának szereplői sem beszélnek latinul. A
másik, ami kiderül: hogy a mai köznyelv nem el-
sősorban azért színpadellenes, mert durva (bár
az eldurvulás önmagában is a kifejezőerő elsze-
gényedését jelenti; viszont ha egy színmű ezt a
jelenséget mutatja be, az sem a köznyelvnek,
sem a magyar színjátszásnak nem fog ártani). A
durvaság pusztán egyik tünete a nyelv általános
és riasztóan gyors züllésének, amely mindenek-
előtt a tucatember közhelyszerű gondolkodásá-
nak következménye.

Az úgynevezett „valóságból" (amely azzal
tisztel meg bennünket, hogy részei lehetünk;
cserébe csupán feltétlen elismerését követeli)
nem a drámai konfliktusok hiányoznak, hanem
az a forma, amelyet az észlelhető konfliktusok
esetleg felöltenének. Ideje volna végre tudomá-
sul venni, hogy korszakunk szülöttei - abban a
köznapi formában, ahogy milliószámra nyüzsög-
nek az utcán - nem alkalmasak színpadi megje-
lenítésre, mégpedig főleg nyelvi okokból nem al-
kalmasak. Ugyanezt a tényt másfelől úgy lehetne

megfogalmazni, hogy a modern tömegtársa-
dalmakban (s a mai magyar társadalom is ilyen,
minden szűkössége és kicsinyessége ellenére)
a színház eredeti funkcióját a publicisztika tölti
be; s a színház a publicisztikával nemhogy nem
azonos, de még csak nem is érintkezik vele,
többek között nyelvi okokból sem. Ilyesfajta
érintkezést még ott sem tartok lehetségesnek,
ahol, totális diktatúra lévén, a színház politikai
jellegű kacsintgatások és hagymázos kibeszé-
lések közege lehet. A legbátrabb (illetve leg-
„bátrabb") effektusok és gesztusok sem az ép-
pen adott „valóság" ábrázolását adják, hanem
ellenkezőleg, a „valóság" ábrázolhatóságának
fikcióját nyíltan vagy hallgatólagosan kizsák-
mányolva, óhatatlanul közeggé teszik azt, ami a
megjelenítés tárgya volna. Más szóval: ilyen
esetben az átesztétizálási zuhanynak éppen az a
forrása, hogy a színház elhiteti a nézőkkel,
hogy a kendőzetlen Valóságot mutatja (termé-
szetesen idézőjel nélkül), holott legjobb eset-
ben is csak a kendő egyik csücskét nyomja a
nézők markába. Ha ez katarzis, akkor én Hugo
von Hofmannsthal vagyok.

(Zárójelben: mi az, hogy dramaturgiailag kép-
zett, vérbeli költők? Figyelembe véve, hogy Fejtő
a „költő" fogalmán annak idején mást érthetett,
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mint most én. Továbbá: most, írás közben ve-
szem csak észre, hogy cikkét nem is negyvenöt,
hanem ötvenöt évvel ezelőtt írta.)

4. Fejtő azt mondja: „A színpad szerepét té-
veszti, ha úgy akarja jelenteni a világot, hogy
utánozza azt"; e kijelentésnek még az
ellenkezője sem igaz, akkor sem, ha figyelembe
vesszük, miféle - kétségkívül szigorú kritikát
érdemlő - korabeli színpadi műfajok ellen irányult.
Az ég szerelmére, mit kellene csinálnia a
színháznak az utánzás helyett?! A világot
jelképeznie ?!A jelkép - már elnézést - ott hever a
járda mellett, csak föl kell takarítani; a világ
jelképezése esetén igencsak messze jutunk a
közönség fölemelésének szép eszméjétől. Fejtő
megfeledkezik róla, hogy a színház a mimézisen
alapul, s összetéveszti az utánzást a ko-
pírozással. Ilyen szempontból mindegy, hogy a
színpadon a milliomos veszi-e feleségül a gépíró-
kisasszonyt, vagy az élmunkás leplezi-e le a sza-
botőrt, mielőtt belép a pártba, vagy esetleg - hogy
kortárs szerzőknek ajánljak témát - az egykori
pártfunkcionárius vegyes vállalatot alapít, amelyet
egy ifjú, politikailag aktív menedzser kiragad a ke-
zei közül, és nyereségessé tesz. Tucatemberek
tucatszituációinak kilúgozott sablonjait színpadra
ömleszteni: ez nem utánzás, ez közönséges ha-
zugság. S legkevésbé sem utánzás az, ha valaki a
mindennapi élet mindennapi ésszel lényegesnek
ítélt elemeit úgy próbálja megjeleníteni, mintha
azok nem a „valóságból", hanem a valóságból
származnának.

(Zárójelben: a római mimusok szerzőit tud-
tommal senki sem marasztalta el utánzás vétke
miatt. Már csak azért sem, mert a mimusok nem
maradtak fenn. Valószínűleg a mai magyar drá-
mák sem fognak fennmaradni; ám ez remélhető-
leg nem a kortársak gondja. Eltekintve most at-
tól, hogy mit is jelent a fennmaradás, hogy példá-
ul az általunk ismert görög drámák vajon fenn-
maradtak-e; ettől eltekintve, nem tudom, hogy a
mimusok tetszettek-e a korabeli közönségnek,
de abban biztos vagyok, hogy a mimák igen.)

5. Többször elmondottam már, hogy a
színházat nem tekintem az irodalom részének
(ami nem azt jelenti, hogy az úgynevezett „élet"
részének tekintem, sem pedig azt, hogy az
irodalmat ne becsülném többre - minden
gyengeségével együtt - az őt körülvevő
„valóságnál"). Nem biztos, hogy ebben igazam
van. Biztos azonban, hogy azok, akik a
drámákon ízig-vérig irodalmi szempontokat
kérnek számon, ugyanakkor ezt nyílt vagy
rejtett - mindenképpen egyértelmű -
irodalomellenes attitűddel teszik, azok legalábbis
félreértik a dolog lényegét, és biztos, hogy a leg-
újabb magyar dráma műfaji kikristályosodásá-
nak ellenében hatnak. Ez persze nem lényeges,
de annál elszomorítóbb.

6. Természetesen óriási a kísértés, hogy
egy-egy szerző a művészet eszközeivel (is)
közvetlenül befolyásolni tudja a társadalmat.
Csakhogy

ez nem műfaji kérdés, ez alkat és beállítódás kér-
dése, Nem kisebb kísértés továbbá, hogy mun-
káinkból száz vagy kétszáz év múlva reális képet
lehessen majd nyerni a mostani mindennapi élet
kisebb-nagyobb részleteiből, ízeiből, benyomá-
saiból. Ez azonban nem a kortársak, hanem a
dédunokák öröme vagy - hiány esetén - bána-
ta; feltéve, hogy a kortársak nem úgy ténfereg-
nek a „valóságban" - valamiféle be nem vallott
hiányérzettől gyötörve -, mintha önmaguk déd-
unokái volnának. Erről azonban legkevésbé a
drámaírók tehetnek.

Minthogy azonban ezek a gondolatok az át-
dolgozás kérdésének gyertyalángja körül kerin-
genek, megannyi éjjeli lepke gyanánt, szeretnék
végül egy idevágó személyes megjegyzést is
tenni. Eddigi színházi pályafutásom során kizá-
rólag adaptációkat írtam - bár ezt a közönség és
a kritikusok talán nem mindig vették volna észre,
ha föl nem hívom rá a figyelmüket. Mondhatnám
persze úgyis, hogy mindeddig kizárólag azokat a
színpadi munkáimat mutatták be, amelyek adap-
tációk - ám ez részint úgy hangzana, mintha a
színházak műsorpolitikáját bírálnám, részint pe-
dig úgy, mintha nem tekintenék minden színpadi
művet adaptációnak. Említhetném a színpadi
cselekmény és az előadásmód feszültségével
kapcsolatos konkrét tapasztalataimat is, ám
ennyire személyes nem akarok lenni, legalább-is
ezúttal nem. Inkább megragadom az alkal-

1. Hozzászólás

gy látom, Fejtő Ferenc 1937-es cikkének
következtetéseire többszörösen rácáfolt
az idő. Az elmúlt félszázad nem maradt
adós a kisebb-nagyobb drámaírói arany-
korokkal vagy magányos „aranyemberek-

kel". Termett érvényes dráma bőségesen, igen
sokféle és igen sokfelé. A „dühös fiatalok", a
Williams-Miller-Albee-féle nagy nemzedék,
Beckett, Örkény „és még sokan mások". Fejtő
Ferenc szerint „Az új dráma akkor fog megszü-
letni, ha dramaturgiailag képzett vérbeli költők
veszik kezükbe a tollat..." A felsoroltak azonban
nem lírikusok. A cikk három biztató irányt jelöl ki,
mely visszavezethet a nagy drámához. Ha a
darab alapja és ihlető forrása 1. regény, 2. az
antik mítosz, 3. a történelem. A felsorolt
drámaírók

mat, hogy ünnepélyesen kijelentsem: életem
hátralévő részében többé nem fogok irodalmi
művek (mármint létező irodalmi művek) színpadi
adaptációjára vállalkozni. Minthogy én magam
az átdolgozás kérdését sohasem tekintettem lé-
nyegesnek (ellentétben az átdolgozást megkí-
vánó színházakkal s az átdolgozást elítélő vagy
éppen mentegető kritikusokkal), örömmel aláve-
tem magamat ennek a jelentéktelen korlátozás-
nak, ha cserébe a színháziatlan gáncsoknak
legalább egy részét elkerülhetem.

A személyes megjegyzésen túl, a színházak
felől úgy vetődik fel ugyanez a kérdés, hogy a
jövőben honnét fognak eredni a színházi

produkciók: a szerzőtől, a rendezőtől vagy esetleg
attól az ügyes szervezőtől, aki a kitalálandó
produkcióra pénzt szerez? (A színészeket és a
közönséget nem is igazán érdemes számításba
venni, legalábbis egyre kevésbé, s az a néhány
mindenre elszánt dramaturg, aki a mai magyar
szerzők drámáit színpadra próbálja verekedni,
mindinkább elszigetelődik a színházi
intézményrend-szeren belül.) A kritika felől nem
vetődik föl sem-miféle kérdés; beleszülettünk és
belenőttünk abba a tapasztalatba, hogy a
közönséget igenis le lehet váltani, és
szembesülünk annak sejtelmével, hogy
drámaírók egész nemzedékeit is le lehet váltani.

Kérdés talán csak az, hogy mi marad a levál-
tottak helyén.

művei nem adaptációk, nem kötődnek közvetle-
nül a mítoszokhoz, és csak elvétve fordul elő köz-
tük történelmi dráma. (Példa természetesen
mindig mindenre van, így hát kivételek is akad-
nak - Örkény olykor saját prózáját írta színpad-
ra, Tennessee Williams az Orpheusz alászáll-
ban antik mítoszt fogalmaz újra, és Miller Salemi
boszorkányokja történelmi parabola - mégsem
ezek az uralkodó irányok.)

Fejtő Ferenc kérdésfelvetése mai szemmel
olvasva érvénytelen.

2. Mellészólás

És mégis: „van benne valami". Nem abban az ér-
telemben, ahogyan a cikk megpendítette.

Ugyanis a mai magyar drámatermés megle-
pően nagy hányadának alapja és ihlető forrásai.

Ú
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