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„NÉGYEGYFORMADARABBA..."
Az előző számunkban közöltük Fejtő Ferenc
1937-es cikkét, amely a dramatizálások kontra
eredeti színpadi művek ellentétéből származó
problémákról szólt. Ehhez az íráshoz Békés
Pál, Forgách András, Kompolthy Zsigmond,
Márton László, Nagy András és Szilágyi Andor
fűzött megjegyzéseket. Ezúttal három drama-
turg hozzászólását adjuk közre.

1. Fejtő Ferenc írására nem szívesen
reflektálnék. Nem Forgách András és Márton
László aggályai tartanak vissza, miszerint
egy több mint fél évszázada született szövegge
„nem lenne fair" vagy „nem volna egészen

korrekt" vitatkozni, hanem az, hogy FF cikke
mára maga idejében is kor- és szakszerűt-lennek
számított: a szerző zsurnalisztikus fele-
lőtlenséggel és fölületességgel értekezett egy
fontos dráma- és szí nházesztétikai témáról. Esz-
széjében terminológiai káosz tapasztalható
(egybemossa a dráma és a tragédia fogalmát,
nem érzékeli a különbséget a dráma mint irodal-
mi alkotás és a színpadi szöveg között, egyálta-
lán: a dráma és a színház között), szembetűnő
elméleti tájékozatlansága (vélhetőleg nem ismeri
a kérdéskör - tudomásom szerint - Lessinggel
kezdődő s meglehetősen szerteágazó szaki-
rodalmát), példatára méltatlanul szegényes
(nem hivatkozik Shaw és Brecht, sőt - ne feled-
jük, frankofil íróval állunk szemben! - Claudel és
Giraudoux mitologizáló vagy történelmi tárgyú
darabjaira), 1937-ben is kétes érvényű végkö-
vetkeztetését pedig - mint erre Forgách és Bé-
kés Pál is rámutat - szemléletesen megcáfolta
az idő. (Nota bene, a problémakör későbbi szaki-
rodalma is, elég, ha csak Peter Szondi A modern
dráma elmélete, illetve George Steiner A tragé-
dia halála című művére, vagy Friedrich Dürren-
matt idevágó színházelméleti írásaira gondo-
lunk.)

2. FF női nyugdíjkorhatárt elért korú
cikkének valószínűleg már keletkezése idején is
az volt az egyetlen - akkor még látens - érdeme,
hogy majdani (számomra megfejthetetlen
indítékú) újraközlése helyenként briliáns
eszmefuttatásokra készteti napjaink fiatal magyar
drámaíróinak szí-ne-virágát. Az ő magvas
gondolataik továbbfűzését azonban nem
annyira a második körben megkérdezett
dramaturgoktól várhatnánk, ha-nem a dráma- és
színházelmélet jeles szakértőitől (Balassa Péter,
Fodor Géza, Földényi F. László, Géher István
és - a megnyilatkozó írók sorából is
fájdalmasan hiányzó - Spiró György neve jut
hirtelenjében eszembe). Véleményükért indokolt
lenne egy harmadik kört is tenni.

3. Ugyanis meg kell vallanom, hogy a Fejtő
által kifejtett problémával - gyakorló színházi
emberként - nem tudok mit kezdeni. Mert
számom-

ra egy dráma legalább annyira színpadra, társu-
latra, sőt közönségre alkalmazandó, mint egy re-
gény vagy egy versösszeállítás. Éppígy értel-
mezhetetlennek tartom magam is a Forgách által
idézett „másodlagos" jelzőt és társait. Ugyan mi-
re ne illenének ezek a gyanús minősítések? Az
Életre? A Világra? Nagy gondolkodók egész so-
ra - Szent Ágostontól Francis Baconön, Galilein
és Carlyle-on át Borgesig - jutott el addig a kín-
zó fölismerésig, hogy a Világ és a Történelem is
egy kozmikus Könyv része, az Isteni Írás gyatra
leképezése csupán. Tehát nemcsak az irodalom
vagy a művészet fogható föl a Valóság egyfajta
adaptációjaként, hanem elképzelhető, hogy a
műalkotásokban rejlik a Való Világ, amelynek
halvány visszfénye mindössze a bennünket kö-
rülvevő Élet. FF álproblémái helyett örömmel
olvasnék a cikkében bujkáló, ám meg nem
fogalmazott szakmai kérdésekről, nevezetesen,
hogy mennyire igényli a dráma műneme, illetve a
szín-padi kifejezés egy kerek történet
elmondását, s bizonyos színháztörténeti
korszakok konvenció-ja miért epikusan, másoké
viszont miért helyzetekbe sűrítve követelte meg
a cselekmény kibontását. (Erről elmélkedve
pedig megkerülhetetlenek lennének a
regénydramatizálás technikai kérdései is.) Ez
megérne egy misét. Remélem, egyszer majd
valaki celebrálja.

4. Végezetül arra az elmaradhatatlan írói
sopánkodásra szeretnék néhány szót
vesztegetni, amelyet - Kompolthy Zsigmond
jóvoltából - ezúttal sem kellett nélkülöznünk:
„Hiszen nagyon is kétséges: lesz-e a jövőben
egyáltalán bemutatásra kerülő magyar darab? A
színházakon bizonyosan nem fog múlni -
ennek meg-akadályozása." E
sandaföltételezéssel tényeket kívánok
szembeállítani. Jómagam az 1991/92-es
színiévadban hét magyar ősbemutató létre-
hozásában vettem részt. Ezek közül három volt

„A dráma válsága akkor kezdődött, amikor"
- így fejeződött be Fejtő Ferenc kéziratának
nekem küldött másolata. Azt hittem,
sosem tudom meg, hogy mikor. Aztán a
hozzászólásokból „összeolvastam" a cikk
befejezését. Rendben. Elolvastam. Tudom.

Mit kezdjek vele?
Úgy érzem magam, mint egyetemista korom-

ban, amikor szigorlat előtt megkaptuk a kötelező
és ajánlott olvasmányok jegyzékét. (Fejtő a köte

epikai mű „adaptációja" (Lázár Ervin: Bab Berci
kalandjai - a szerző hasoncímű mesekönyvé-
ből, Petőfi Színház, Veszprém; Spiró György:
Optimista komédia - Mihail Bulgakov Végzetes
tojások című kisregényéből, Pécsi Nemzeti
Szín-ház; Márton László: A szabadság
vendége - Déry Tibor G. A. úr X-ben című
regényéből, Latinovits Zoltán Játékszín,
Veszprém), négy pedig „eredeti" dráma (Sultz
Sándor: És a hősök haza-térnek, Gárdonyi
Géza Színház, Eger; Sultz Sándor: Romantika,
Latinovits Zoltán Játékszín, Veszprém; Forgách
András: Vitellius, Pécsi Nemzeti Színház;
illetve a veszprémi illetőségű szerzőpáros,
Asztalos István író és Kovács Attila zeneszerző
Börtönmusicalje, amelyet a Veszprémi Nyár
rendezvénysorozatának keretében vitt színre a
Petőfi Színház). S bár ezen előadások nem
mindegyike aratott átütő sikert, úgy vélem, hogy
a próbafolyamat és a közönség reagálása
mindegyik szerző számára kiváló „gyakorló
terepet" jelentett. Emellett Veszprémben lebo-
nyolítottunk egy meghívásos drámapályázatot
(az erről szóló beszámoló a SZÍNHÁZ ez évi, má-
jusi számában olvasható), amelyre öt pályamű
érkezett be, s a nyertes darabot, Jeles András „A
Nap már lement" című misztériumjátékát (a
SZÍNHÁZ májusi drámamelléklete közölte) a jö-
vő évad folyamán színpadra is állítjuk a szerző
rendezésében. Meggyőződésem, hogy kollégá-
im sem kisebb buzgalommal bábáskodnak az új
magyar drámák és bemutatók születése körül,
bizonyítékként elegendő csak a Zalaegerszegen
évente megrendezésre kerülő Nyílt Fórumra,
valamint a Nyílt Műhely elnevezésű, a Radnóti
Színházban évi két-három alkalommal jelentke-
ző fölolvasószínházra utalnom. Ez pedig min-
denképpen jelentősebb tevékenység annál,
hogysem Kompolthy úr minket, dramaturgokat a
„művelt és becsületes" jelzőkkel „leaposztrofál-
hasson".

lező, a hozzászólások az ajánlottak.) Hallom a
vizsgáztató kérdését: „Mit ír Fejtő, miért került
válságba a dráma, és milyen megoldást ajánl?"

Én készültem! Felmondhatom, értelmezhe-
tem a cikket - de minek!? A hozzászólók már
megtették, mellette és ellene, egyetértve és
egyet nem értve.

Nem értek az elmélethez, nem szeretem,
nincs elég türelmem. Nem szeretek a dramatur-
gián, „a műhelyben" ülni és elmélkedni a dráma
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