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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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Békés Pál: A női partőrség szeme láttára (Cse-
ke Péter, Bajza Viktória és Békés Itala) (Ikládi
László felvétele)

regény, 2. a mítosz (nem mindig az antik), 3. a
történelem.

Miért vállalják viszonylag kevesen az „itt és
most" kockázatát? elképzelhető-e, hogy azok az
írók, akik a fönti irányokat választják, a Fej-tő-
cikk szellemében gondolkodva keresik a
„drámairodalom regenerálódásának útját"?
Kétlem. E döntésekben valószínűleg nem
annyira drámaelméleti megfontolások, mint in-
kább személyes vonzódások és gyakorlati
szempontok játszanak közre - még ha olykor
teóriává stilizálva is.

Korábban - legalábbis sokan így vélték -
pontosabban fogalmazhatott az író, ha szűrőt
használt. Jelenünk zavarosából a színpadra ál-
lítható és állítandó érvényes elemet kihalászni
még nehezebb, minta korábbi kissé poshadt ál-
lóvízből. Ahogy hamisnak bizonyult a szabadság
első fuvallmára megnyíló és nagy műveket rejtő
fiókok mítosza, éppoly hamis az a hiedelem,
hogy most, amikor minden kimondható, az írók -
köztük a drámaírók - kapva kapnak majd a le-
hetőségen. Nyilvánvaló: ez a lehetőség csupán
színpadi publicisztikára elegendő. (Egyébként
az sem feltétlenül megvetendő - az utóbbi évek
legerőteljesebb és talán egyetlen olvasott próza-
műfaja éppen az irodalmi publicisztika.) További
gyakorlati ok: a pénzügyi satuba szorult színhá-
zak korábban sem nagy kísérletező kedve to-
vább csappant. Egy direktor a 100 híres regény
valamelyikének átiratával (a cím eleve informálja

a közönséget, hogy nagyjából mire számíthat)
biztosra mehet, legalábbis biztosabbra, mint egy
mai magyar zsákbamacskával. Igen fontos
szempont, hogy a saját téma, az előkép nélküli
jellemek, szituációk, szerkezetek farigcsálása
sokkal nagyobb energiabefektetést igényel az
írótól, minta kész klasszikus nyersanyag bármi-
lyen korrekt, esetleg invenciózus feldolgozása;
ráadásul e nagy befektetés „megtérülési esélye"
igen kicsi.
Minden a mai téma ellen hat.

A dolgok lényegét tekintve persze mindez
mellékes, hiszen a drámát nem témája minősíti,
eredetisége nem alapanyagának függvénye. Az
„itt és most" színrevitele a mai magyar drámának
nem „erkölcsi kötelessége" - az ismételten
megfogalmazódó kritikusi kívánalom ellenére
sem -, csupán lehetősége. Kiaknázatlan lehe-
tősége. E cikk írója akkor ül a legnagyobb vára-
kozással a nézőtérre, ha egy velünk élő író
darabja az „itt és most" trambulinjáról rugaszkodik
a remélt csúcsok felé.

KOMPOLTHY ZSIGMOND

A MÍTOSZÜRESSÉG MÍTOSZAI
történetfilozófia mindig a legszorosabb kapcso-
latban állt és áll ma is.

Néhány szót most az esztétikai problémáról.
A regényfeldolgozások elszaporodása csak kiin-
dulópont, hamarosan kiderül, hogy ekkor
voltaképpen a drámai anyag mibenlétéről van
szó, regényanyag és drámai anyag
összevetésekor ezek perdöntő különbsége,
végzetesnek látszó összebékíthetetlensége
kerül a gondolkodás középpontjába. Különös
dolog, talán Fejtő maga nemis tudott róla, de e
kérdéseket már behatóan vizsgálta Kemény
Zsigmond - Magyarországon tudomásom
szerint először. 1853-ban írt, Eszmék a regény
és a dráma körül című, bízvást kor-szakosnak
nevezhető esszéjéből kiviláglik: a re-
gényfeldolgozások kérdésköre legalább százöt-
ven éves probléma, az adaptációk száma a múlt
század közepén semmivel sem kevesebb, minta
huszadik század harmincas éveiben. Ekkor tör-
ténik meg „színpadi szerző" és drámaíró szerep-
körének végleges elválása; míg az előbbi amo-
lyan darabgyáros, már jól ismert cselekményű
regényekből szab a közönség számára kellemes
viseletű szórakoztató kanavászt, addig az utóbbi
továbbra is csak a magas művészet oltárán haj-
landó áldozat bemutatására, hogy aztán a szín-
padi naturalizmus mozgalmában tetőzzön e tö-
rekvés, ismét visszaadva a dráma önálló rangját.

Fejtő Ferenc cikke jó példája a mára már sajnos
veszendőbe ment képességnek: hogy lehet
néhány flekken tömören és mégis a
legmagasabb színvonalon írni alapvetően
fontos kérdésekről. Fejtő kiindulópontja egy
tapasztalati tény: a regényfeldolgozások
mértéktelen elszaporodása a színpadon (és
némileg mára filmvásznon is). És e kérdés
különösen fontosnak látszik a jelenkori magyar
dráma tekintetében, hiszen jó pár éve azt
láthatjuk, hogy alig-alig kerül színpadra „önálló",
saját leleményű drámai szöveg, és oly mérték-
ben elszaporodtak a „regényfeldolgozások" (az
idézőjel használatát később indokolnám meg),
hogy Radnóti Zsuzsa már antológiát is állíthatott
össze az e körbe tartozó szövegekből (Átválto-
zások. Magvető, 1987). E jelenség természete-
sen elsősorban nem gyakorlati, hanem esztéti-
kai kérdés, jóllehet van praktikus vetülete is: a
magyar színházak mély bizalmatlansága szer-
zőink iránt; tízezerszer elfogadhatóbb számukra
egy Dosztojevszkij- vagy Krúdy-,,adaptáció",
mint egy teljesen önálló, elődök által nem
szentesített és ezáltal a közönség számára is
kevésbé eladhatónak vélt mai magyar darab.
Esztétikai kérdésként tárgyalja Fejtő is, hogy
aztán áttérjen valamiféle történetfilozófiai
teoretizálásra - szükségszerűen, mert közhely,
hogy dráma és


