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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
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Kompolthy Zsigmond: Kísértet-csárdás (Mihá-
lyi Győző és Nagy Sándor Tamás) (Szoboszlai
Gábor felvétele)

Ezt a kort nevezi Fejtő, Lukácsot követve, a „drá-
maiatlan tehetségek" korának: míg a görögök-
nek vagy Shakespeare-nek adott és mindenki
számára ismert anyaggal lehetett dolgozniok,
addig a modern korszak szerzőjének „az alako-
kat és eseményeket is" magának kell kitalálnia. A
mai elfogulatlan szemlélő ezt semmiképpen sem
fogja katasztrofálisnak tartani, ha mondjuk Ib-
sen, Strindberg vagy Csehov teljesítményére
gondol. Itt láthatjuk azonban Fejtő szemléleté-
nek rendkívüli korlátját, hogy ti. csak a tragédiát
ismeri el korszakos drámaformaként. Szemlélete
pántragikus - ezzel ismét nagyon közel kerül a
fiatal Lukácshoz. Regisztrál egy helyzetet, fel-
ismeri, hogy a korban nem teremtődik nagy tra-
gédia (voltaképpen semmilyen sem), tragédiát
követel egy merőben tragédia nélküli világálla-
potban; egy esztétikai „Legyen" azonban még
sohasem teremtett érvényes művészetet, vágy-
kép maradt a legjobb esetben, végső soron mű-
vészetelméleti intolerancia. Megállapítja: a drá-

Kompolthy Zsigmond: Egy Cziffra-nap
(Ilovszky Béla felvétele)

ma ,,...azért hanyatlott, mert a hagyománnyal
való szerves kapcsolata megszűnt (...), (...) az
életből és az egyéni tapasztalatból indult ki, nem
a közösség élménytárából". De hiszen éppen ez
a problémahalmaz lesz és lehet a modern dráma
egyik alapanyaga! Ha megszűnnek a közösségi
élmények, ha mítoszüressé válik a világ, akkor

éppen ezt a hiányt lehet és kell az ábrázolás
középpontjába állítani.

Kétségtelen, hogy Fejtő cikkének megírása
idején ez az alapérzület még kevéssé kapott
színpadi formát, és csak később, a sommásan és
félrevezetően „abszurd drámának" nevezett
műfajban teremtett igazán releváns műveket
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(bár meglepő, hogy Fejtő számításba sem veszi
például Brecht művészetét). A tragédia meghalt -
és ezen semmiféle esztéta széplelkű sopán-
kodása sem segíthet. Ugyanakkor bizonyos,
hogy mindig is lesznek (és vannak) olyan jellegű
próbálkozások, melyek ebbe nem hajlandók be-
lenyugodni. A tragédiára mint világformára való
reflexió mindig legitim lehetősége marad a drá-
maművészetnek. Mint korszakteremtő műfaj
azonban át kell, hogy adja a helyét az erre a sze-
repre jóval esélyesebb komédiának. Ekkor Ador-
no agyoncsépelt mondását így módosíthatjuk:
Auschwitz után nem lehetséges tragédia.

Fejtő a költészet bekapcsolódásával véli
megoldhatónak a kérdést: „Az új dráma akkor
fog megszületni, ha dramaturgiailag képzett,
vérbeli költők veszik majd kezükbe a tollat..." Ér-
dekes, hogy a magyar esztéta itt - bár valószí-
nűleg nem tud róla - századunk egyik legna-
gyobb költőjének, T. S. Eliotnak a gyakorlatához
kapcsolódik. Eliot volt az, aki vissza akarta adni a
drámának a költészet rangját, első ilyen kísérlete
(Gyilkosság a katedrálisban) már két évvel Fejtő
cikke előtt megíródott. Ez a darab még nagyon
közel állta tragédiához. Eliot tudatosságát és té-
vedhetetlen művészi ösztönét dicséri, hogy ké-
sőbbi műveiben elvetette a tragédiaírás lehető-
ségét, legjobb darabja (Koktél hatkor) hangsú-
lyozottan komédia, ugyanakkor - és ez nagyon
jelentős mozzanat - egy tragédiára, mégpedig
Euripidész Alkésztisz című művére reflektál. Mű-
vészi diadal, amely egy időben oldja meg saját
formaproblémáját, felmutatva a tragédia érvény-
telenségét, ugyanakkor eléri a szerzője (és Fejtő)
által áhított célt: nagy költészetet teremt. Eliotot
egész életében a legkomolyabban foglalkoztatta
a verses drámai szöveg megalkotásának lehető-
sége, de mint nagy költő és felkészült gondolko-
dó pontosan tudta, hogy nem elég a lírikus tech-
nikája, nem elég a tökéletesen ismert és kezelt
nyelv - egy huszadik századi költői dráma ver-
selése egyáltalán nem természetesként adott
(mint például a blank verse Shakespeare-ék
számára), ennek a szövegnek minden másod-
percben igazolnia kell önmagát. Fejtő nem látja
ugyanis: ha nincs egységes „közösségi élmény",
magyarán mítosz, akkor nincs egységes költői
nyelv sem, már régen felbomlott, hasonlóan a
zenében viszonylag egységes tonális rendszer
felbomlásához a múlt század közepén-végén,
nagyjából tehát a drámaírás legnagyobb válsá-
gának korában. Fejtő programját tehát nem fo-
gadhatjuk el a megoldás kiindulópontjaként, ma-
napság még kevésbé, hiszen napjainkban a köl-
tői nyelv és kifejezés soha nem tapasztalt érték-
vákuumát tapasztalhatjuk. Ugyanakkor minden-
ki vágyik a drámai nyelv magasfokú stilizálására,
feltételezésem szerint ezt a próza „átlelkesítése"
fogja megteremteni. Ha korunk egyik legna

gyobb komédiaírójának, Thomas Bernhardnak
nyelvkezelésére gondolunk, arra az alig észlel-
hetően pulzáló szabadversre, mely láthatatlanul
emeli meg a leghétköznapibb megszólalásokat -
akkor nem kell feladnunk a reményt.

És most ejtsünk néhány szót Fejtő gondolatai-
nak fényében a mai magyar helyzetről. Láthatjuk
a regényfeldolgozások elszaporodását. Nagyon
fontos hangsúlyozni, hogy a látszattal ellentét-
ben a legtöbb esetben nem adaptációról van szó.
Éppen az történik itt, amit Fejtő is a nagy
drámaírói korszakok egyik legfőbb jellemzőjének
tart: egy színházi gondolkodás keresi alapanya-
gát, azt a közös mítoszt, amelynek felhasználá-
sával képes a megszólalásra. Csak mára éppen
a mítosz mibenléte értékelődött át. Mert hiszen ki
merné tagadni, hogy például Anna Karenina
vagy K. földmérő története közös európai ta-
pasztalataink gyűjtőedénye, alaptörténet, vagy-
is mítosz? És feldolgozóik is éppen így, vagyis
mítoszként kezelték azokat. De hivatkozhatnék
Márton László Carmen-parafrázisára is. Ha ezt
végiggondoljuk, máris feloldhatjuk a cikk elején
még használt idézőjelet. E drámaírói hullám mű-
vészetakarását lehet bírálni (a megszületett mű-
vekről nem is beszélve), és talán a túldimenzio-
nálásban, a túlságosan is egyetemesre és általá-
nosra való törekvésben lelhetjük meg a kritika
legjogosabb alapját. E műveket olvasva ugyanis
egyáltalán nem tudjuk, hol is élünk voltaképpen,
a magyar világ állapotai egyáltalán nem ábrázo-
lódtak. (Ezt a megjelenítést többnyire a
naturalistának nevezhető színműírás végezte
el - hogy félreértés ne legyen: magam Spiró
mégoly kitű-nő Csirke fejét is e nembe tartozónak
vélem.) Pedig van éppen elég felhasználható
magyar mitologikum és magyar színházi forma
(elsősorban a népszínmű és az operett), mely a
reflexió és a forma kiindulópontja lehetne -
magam az ilyes-fajta gondolkodás alapján
tettem szerény kísérleteket. Mindkét választás
veszélye nyilvánvaló

Leanne d'Arc a nászágyon? Milyen
elgondolkodtató
fordulat. Hiszen miért is ne léphetne
ki a nászinduló hangjaira a templomból
csakugyan, oldalán a királlyal vagy
története más mellékszereplőjével, s a
következő
felvonásban miért ne szembesülhetne
mítosszá lett sorsával, tragédiájával, végzetével
éppoly maradéktalanul egy házasságban - mint

persze: egyrészt a túláltalánosítás, vagyis a kis-
sé üres univerzalitás, másrészt a sivár provincia-
lizmus.

Ha azonban most egy pillanatra a jövő magyar
drámájára gondolunk, esztétikai veszélyek, for-
maproblémák felemlegetése kissé légben járó
szelleműnek tűnik. Hiszen nagyon is kétséges:
lesz-e a jövőben egyáltalán bemutatásra kerülő
magyar darab? A színházakon bizonyosan nem
fog múlni - ennek megakadályozása. Naponta
halljuk az érveket: nincs pénz, de ha lenne is, nem
elég jók a magyar darabok. Bemutatók nélkül
azonban bizonyos, hogy még rosszabbak lesz-
nek, hiszen a színházi tapasztalatokat egyetlen
szerző sem takaríthatja meg magának. Másrészt
nincs színházi műhelymunka, a dramaturgiákon
írók helyett többnyire művelt és becsületes dra-
maturgok ülnek, a „Húzás" napszámosai, a ren-
dezők már csak kész szövegekkel dolgoznak, a
legritkább esetben vesznek részt a darab kidolgo-
zásának munkájában. A színházi világban foko-
zottan igaz Osvát híres aforizmája: „jó szerkesztő
nem a kéziratokat, de az írókat szerkeszti". Az írók
oldalán is halmozódnak a bűnös mulasztások:
végzetesen elszigetelten dolgozunk, a másik
munkájára alig-alig figyelünk, nem ismerjük egy-
mást; a legcsekélyebb mértékben sem kovácso-
lódtunk „mozgalommá", miként például a prózaí-
rók tették; teljes mértékben kiszolgáltatjuk ma-
gunkat a Színháznak, ahelyett, hogy megkísérel-
nénk valamely csekély mértékben megszervezni
a magunk színházát. (Talán az egyetlen ilyen jel-
legű vállalkozás Gyurkó Huszonötödik Színháza
volt - ez akkor is tény, ha nemigen kedveltük az
akkor és ott előadottakat.) A pénzkérdéshez csak
ennyit: nem kell feltétlenül amerikai vagy francia
kortárs darabokkal megbukni, erre jó lehet egy
magyar dráma is - és még a jogdíj is olcsóbb.
Sokkal olcsóbb.

Éljen tehát a könyvdráma és a felolvasószín-
ház!?

ahogy inkvizíció, ítélet és máglya által szembe-
sülhetett?

Talán maradéktalanabbul. Mert átélhetőb-
ben.

Hogy a krónikák nem erről szólnak? Milyen
drámaiatlan kifogás. Persze hogy nem. A króni-
káktól hogyan is várhatnánk el efféle hitelessé-
get. Akiket ugyanis a puszta valóság nyűgöz le -

N A G Y A N D R Á S

A FALRA FESTETT SZŰZ


