
vannak tájnyelvi szavak vagy kiejtési mó-
dok, úgy vannak trágár szavak, s e minôsí-
tésük nem helyzet vagy ízlés kérdése. Adott
nyelvközösség adott nyelvállapotában
adott, hogy mi a trágár. A trágár szavak
attól – és csakis attól – trágárak, hogy a
nyelvközösség tudja róluk, hogy azok.” Na
nem mintha ez a könyv kéznél lenne ott,
akkor, ezért hát saját józan paraszti eszére
hagyatkozik, és a színdarabból négy szót
rögzít: szar, kurva, fasz, valamint a baszni
különbözô változatait. Lábát maga alá
húzza, kicsit elôredôl, szeme majd’ kigu-
vad a szemüveg mögül, félhangosan mo-
tyogja a szöveget, s ehhez Balanescu hege-
dûje ad monoton alapzajt, heteken át ez
megy majd, ez lesz ugyanis az elôadás ze-
néje, benne a már nem és még nem: a sûrû
balkáni fûszer, sár, erô, nyugalom és az
idegbeteg nagyvárosi lüktetés, személyte-
len rohanás… szóval lapoz, és húzza a
vonalakat. Faszból csak kettô van, nyug-
tázza megkönnyebbülten, igaz, a baszás
már a tizedik vonalat kapja. 

Hát igen, a mostból, a Pestbôl vissza-
nézve szorgalmas barátunk igencsak mu-
latságos, nevetséges, sôt röhejes látványt
nyújt: e komoly ember, meglett férfi, sôt
már azon is túl, tegyük még hozzá, vi-
szonylag elismert rendezô-dramaturg-
szerkesztô, egy felnôtt gyermek atyja, azzal
tölti idejét, hogy egy kortárs magyar drá-
maíró mûvében turkál-kurkászik. Menti
talán helyzetét, hogy más komoly emberek,
világmegváltáson még innen lévô ifjú titá-
nok ugyanezen strigulákból píécsdíket ter-
melnek, és még azzal sem vigasztalhatják
magukat, hogy értelme lenne a számolás-
nak. Itt és most, e beregszászi heverôn,
„kibaszott csaholástól” övezve biz tétje van
az eredménynek. Egy dolog máris kiderült:
nyolcvan oldalon két fasz, tizenkét basz, ti-

zenhat szar és négy kurva – jelentéktelen mennyiség. Felcsillan a remény. Igen ám, csak-
hogy ezek majd’ mind a gyerekek jeleneteiben találhatók. Ejnye no, hát nem lehetne for-
dítva: felnôttekhez átpasszolni a javát? Hisz a Tanárnô is, a Közönség – mondjuk így:
„adott nyelvközösség” – is megbocsátóbb lenne, ha Zsolti ajkain virágoznának e szavak,
elvégre ô, aki Beregszász–Budapest között ingázik kétnaponta, még beszéli az otthoni
nyelvet, de már természetesen öklendezi négyórás várakozás után a „köcsög vámost” és a
„geci határôrt”… Alkudozik önmagával hôsünk, pedig tudja jól: nem lehet fordítva, ho-
gyan is lehetne! Pityuból és Janiból, Marikáról nem is beszélve, csak a legfájdalmasabb
pillanatokban zuhan ki egy-egy kérges-karcos-éles szó, mert takarékosak ôk a csúnya be-
széddel. „A legszarabb bort iszom”, szakad ki egyszer a dráma legszebb mondata Pityu-
ból, aztán elcsendesedik talán immár élete végéig. A kamaszok szájából viszont pereg a
trágárság, ahogy kell, merthogy bátrak, pofátlanok, helyesek, jópofák, kegyetlenek, és
mert ágaskodnak a felnôttség felé. Épp ezek a szavak jellemzik ôket, ezért hát a Rendezô
hiába ismételgeti már huszadszor Pityu bácsi fiának provokáló mondatait: „…nem az van,
hogy lebaszhat a nagyfaterom, mert nekem nincs is nagyfaterom, hogy téged meg lebasz-
nak, az nekem mindegy, mert te nem vagy szabad…”, ezt mondogatja, és hogy mit is le-
hetne helyette: „leszúrhat”, „leszidhat” – ezekkel próbálkozik hiába. „Eufemizmus”, ta-
nulta most a könyvtárban a Nyelvmûvelôk kézikönyvébôl: „kellemetlen, illetlen vagy nyers
jelenségeknek, fogyatékosságoknak enyhítô, szépítô megnevezése, például »könnyít ma-
gán« vagy »jobb létre szenderül« stb.”

A Rendezô kóstolgatja még a szavakat, lebaszhat-leszidhat-leszúrhat-lebaszhat-lebasz-
hat… kezébôl kicsúszik a példány, bealszik lassan, lejár a Balanescu-cédé, sötét van és
csend, csak a kutyák csaholnak odakint.

Késôbb, a próbákon aztán sikerül megszabadulni egy-két szótól, a szar és a kurva ma-
radnak, tán már nem is csúnyák manapság, Gyuszkó például a Háy-féle „marha jó”-t
ösztönösen mindig „kurva jó”-ra cseréli, a két faszt pedig sikerül pótolni: „Mi a turró-
nak jöttek oda?!”, kérdezi majd Lacika rövid u-val kemény r-rel, ahogy csak a muzsajiak
tudják, és a mondat erôsebb, mint az eredeti. A lebaszások néhánnyal fogyatkoznak, de
a lényeg nem változik. Botrány különben nincs, van nevetés és van szomorkodás a vé-
gén, amikor a Pityu bácsi fia „jobb létre szenderül”. Minden rendben, gondolja reá jel-
lemzô naivitással e sorok írója, amikor az egri tanácskozásra készülvén kezébe kerül
Benkô Samu Ôrszavak címû kötete, benne is bizonyos határozatok a XVIII. századból:
„Nemzetünkben, hazánkban, a káromkodás és szitkozódás annyira eláradott, hogy
még a gyermekek is gyakorolják, sôt az ifjuság ugyan kevélységbôl is szórja amaz
bosszúállásra, Istenfélô embereket irtózásra indító teremtettét, adtát és több egyéb af-
féle az elôtt nem is hallatott, hanem mostan kigondolt újabb újabb káromkodásokat,
melyek megzaboláztatásokra végeztetett, hogy minden faluban a bírák és esküdtek… a
12 éven aluli gyermekeket nyilvánosan vesszôzzék meg, a 12 éven felüliekre pedig szab-
janak ki olyan büntetést, amelyet a káromkodó személy megérdemel, a büntetés akár
halál is lehet.” Háy János a szereplôk névsoránál a következôket írja: „Gyerek, tizen-
négy éves, Laci, tizennégy éves, a Pityu bácsi fia, tizennégy éves”. Büntetésük akár ha-
lál is lehet. Vagy ha enyhítjük a büntetést: „jobb létre szenderülés”.
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beszélgetést vezeti: Tasnádi István.
Felkért hozzászólók: Forgách And-

rás, Bagossy László. Résztvevôk: Bérczes
László, Fábri Péter, Kiss Csaba, Thuróczy
Katalin, Pinczés István, Háy János.

TTAASSNNÁÁDDII  IISSTTVVÁÁNN:: Tegnap három ki-
váló elôadást hallhattunk a színpadi trá-
gárság különbözô aspektusairól, de utána
nem maradt idô, hogy beszélgessünk is

róla. Ebbôl okulva én mint ennek a délelôttnek a moderátora, megpróbálok önmérsékle-
tet tanúsítani, és röviden felvezetni a mai témát. Elôbb azonban, elég aljas módon, ki-
használva, hogy nálam van a szó, mégis reagálnék a tegnapi témára. Háy János azt mond-
ta, hogy nem felnôtt a magyar drámairodalom, mert prûd, mert a testtel, a testi élettel
nem tud mit kezdeni, csak körülfogalmazza, és nem jeleníti meg olyan erôvel, ahogy azt
kéne. Idézte Nádast, aki az Egy nô kapcsán azt mondta, hogy most lett felnôtt a magyar
irodalom, pedig nem, még mindig nem az. A mai elôadásra készülve olvasgattam a kor-
társ német drámákat, és be kellett látnom, hogy Jánosnak igaza van. 

Bodó Viktorral régebben volt egy játékunk: hogyan írjunk kortárs német drámát? Fej-
ben írtuk a darabot, és mindig a végérôl kezdtük: elôször ki kellett találni azt a perverziót,

Írók és rendezôk disputája
A



ami majd megkoronázza a mûvet. Különbözô variációk voltak, anális behatolás
ütvefúróval meg ilyenek. Mikor megvolt az erôs képünk, akkor visszafelé pör-
getve össze lehetett rakni a történetet, hogy miféle nemi identitászavar, generá-
ciós neurózis vagy családi konfliktus vezethet majd a darab végi durvuláshoz. De
hamar ráuntunk a dologra, nem tudtunk elég frappánsan aberráltnak lenni. Sze-
retnék egy találomra kiválasztott idézetet felolvasni Sibylle Berg Helge élete címû
drámájából. Tudom, hogy nem ez a legerôsebb példa, de erre nyitottam rá a kö-
tetben: „Mindent lenyaltam a lakásban. Mindent lenyaltam és gépeket terveztem
és kivertem a farkam és aztán macskáim voltak. Azokat megkeféltem, 30 macska
volt a lakásban, akik nézték, mikor rejszolok. És mindenhova odaszartak. De hát
ez természetes. Én ott feküdtem a szarban, és rejszoltam. Már nem is jártam el
otthonról. Ha éhes voltam, megettem egyet a macskák közül.” 

Hát igen. Igazán erôs, szaftos perverziók kitalálásának tekintetében komoly
restanciája van a magyar drámairodalomnak.

Három héttel ezelôtt volt Budapesten egy minifesztivál, azt a címet viselte,
hogy Schimmelpfennig-hétvége. Az apropóját az adta, hogy Roland Schimmelpfen-
nignek, a fiatal német drámaszerzônek három darabját is bemutatták Magyaror-
szágon, az Örkény Színházban, Kecskeméten és a Katonában. Ezt a három elô-
adást, valamint Bagossy Laci tavalyi rendezését, Az arab éjszakát játszották négy
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Balra: Theresia Walser: King Kong lányai (Kamra) 

Lent: Schimmelpfennig: Az arab éjszaka (Örkény Színház) 

Marius von Mayenburg: A hideg gyermek (Krétakör)  
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egymást követô napon, utána pedig közönségtalálkozók, szakmai
beszélgetések voltak a színészek, fordítók és a rendezôk részvéte-
lével. Hogyan fordítsunk Schimmelpfenniget? Hogyan rendez-
zünk Schimmelpfenniget? És így tovább. Nagyon komoly ren-
dezvény volt. Azt gondolom, hogy nekünk mint Drámaíró Kerek-
asztalnak derék ambíciónk lehet, hogy egy-két, na jó, öt-tíz éven
belül legyen Forgách András-hétvége, Thuróczy Kati-hétvége vagy
Kiss Csaba-hétvége. Ezt a másfél órát arra kéne szánnunk, hogy
irigységünket és rosszmájúságunkat egy kicsit félretéve megnéz-
zük, hogy mi az a nyelvi, tematikai, formai vagy dramaturgiai moz-
zanat ezekben a kortárs német drámákban, ami olyan kívánatossá
teszi ôket a legjobb rendezôink számára. Hiszen arról van szó,
hogy a Schimmelpfennig-hétvégét Ascher Tamás, Bagossy László,
Bodolay Géza és Schilling Árpád egy-egy rendezése fémjelezte.
Mitôl ennyire jók ezek a szövegek? Errôl faggatnék egy rendezôt és
egy mûfordítót.

Az új német dráma felfutása úgy tíz-tizenöt éve kezdôdött, ami-
kor feltûnt egy új rendezôgeneráció, akik nem elsôsorban a klasz-
szikusok újraértelmezésében gondolkodtak, hanem a kortárs té-
mák és ezáltal a kortárs szerzôk felé fordultak. A Schaubühnében
például Ostermeierék felfedezték Mayenburgot és Schimmelpfen-
niget, akik egyébként a színház dramaturgjai is voltak. Azt szokták
mondani, hogy az író ne tartozzon egy társulathoz, ne egy társu-

latra dolgozzon, mert akkor színjátékszövegeket fog írni. Ezek a
példák nem ezt mutatják, hiszen mind a két szerzô ott van velük
mint dramaturg, mégis számos olyan irodalmi rangú szöveget je-
gyeznek, melyek életben tudtak maradni az ôsbemutató után is.
Ezeket a darabokat húsz-harminc nyelvre lefordítják és játsszák,
Magyarországon is. Itt van ez az enyhén széthipózott reklámpóló:
öt évvel ezelôtt kaptam a Schaubühnében az Új Dráma Fesztivá-
lon. Esténként kortárs drámákból készült elôadásokat láthattunk,
napközben pedig voltak a drámafejlesztések. Mi is egy ilyen work-
shopon voltunk ott a Krétakörrel. A Schaubühnével közösen dol-
goztunk két hétig a Phaidra címû darabomon, aminek a végén volt
egy mûhelybemutató, majd egy beszélgetés, ahol Ostermeierék
elmondták, hogy miért szar az, amit csináltunk, hogy miért nem
kell nekik a darab. Akkor persze bántott a dolog, pedig volt ér-
telme. Az a módszer, ahogy adtak egy nagyon komoly lehetôséget,
ahogy megforgatták a darabot, ahogy foglalkoztak vele, és utána
pontosan el tudták mondani, hogy mit éreznek megoldatlannak
benne, az hihetetlenül imponáló volt. Azt hiszem, eltanulandó az
a fajta szenvtelen szakszerûség, vagy azt is mondhatnám: kímélet-
lenség, ahogy ôk tudnak beszélni egy darabról. Ennek a szenvte-
len szakszerûségnek az egyik kiváló képviselôje Bagossy László.
Amikor Lacit felkértem, hogy vegyen részt ezen a beszélgetésen,
meg kellett nyugtatnom, hogy nem arról van szó, hogy a magyar

2 0 0 6 .  J Ú L I U S ■ 22 99

D R Á M A Í R Ó  K E R E K A S Z T A L

w w w . s z i n h a z . n e t

Udo Widmer: Top Dogs (Kamra) 
K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i

Sibylle Berg: Helge élete (Bárka Színház) Schimmelpfennig: Nô a múltból (Örkény Színház) 



írók kiállítottak egy statáriális bíróságot, ami elôtt felelnie kell
azért, hogy miért rendez folyton német darabokat és miért nem
inkább minket. Inkább arra lennénk kíváncsiak, hogy mi az a plusz
mozzanat, ami miatt ezek a szövegek érdekelnek.

BBAAGGOOSSSSYY  LLÁÁSSZZLLÓÓ:: Az egy félreértés, hogy én a német drá-
máknak állandó rendezôje lennék, mert összesen három kortárs
német darabot rendeztem. Az egyik ráadásul svájci német volt.
Ez nálam nem tendencia. Ráadásul nagyon más lett mind a há-
rom, és nem tudnék túl sok közös pontot meghatározni bennük.
Az arab éjszaka, a King Kong lányai és a Top Dogs nagyon különbö-
zô darabok, és nagyon különbözô feladatok elé állítják a rendezôt
is. A Top Dogs egy kanavász, és nagyon nyitott mû, a témája izga-
tott fel, és a munkamódszer, ahogyan készült. Ugyanezt a mun-
kamódszert próbáltam ráerôltetni a King Kong lányaira, ami egy
nôi aggyal és lélekkel megírt nagyon költôi mû, és egyáltalán nem
tûrte el, hogy erôszakoskodjanak vele. Valójában inkább a téma
érdekelt, és nem a darab, mentségem azonban nincs rá, amiért
olyan kínosra sikerült. Az arab éjszaka irodalmi értelemben is erôs
élmény volt, a nyelv egyszerûsége, a történet rafináltsága és a
szerzô drámai szenvtelensége miatt. Álomszerûsége, misztikuma
és a szereplôk által kibeszélt cselekvések pedig komoly színházi
kihívást jelentettek.  

Amit Tasi mondott a német drámák menedzsmentjérôl, az va-
lószínûleg egy lényeges dolog. Szerintem például Szilágyi Mari
nagyon energikus, idônként erôszakos, mindenféle vitákat is ki-
váltó ténykedése hihetetlenül sokat használt a német kortárs drá-
maírók magyarországi megismertetésének. Más nyelvterületek
kapcsán nem találkoztam a Mariéhoz hasonló agilitással. Egyál-
talán nem vagyok a promóció nagy híve, de valószínûleg ez is
szükséges ahhoz, hogy ez ilyen jól mûködjön, hogy lefordítód-
janak és eljussanak hozzánk ezek a mûvek. 

A magyar kortárs szerzônek persze elég csak elhoznia, és sok-
szor elô is fordult már, hogy elhoztak hozzám darabokat, én
meg elmondtam, hogy szerintem mi van. De amit én mondok,
azok a saját szempontjaim, és nem feltétlenül irodalmi, hanem
sokkal inkább színházi szempontok, a színház keresgélése a
szöveg mögött. A véleményemre nem muszáj mérget venni. Em-
lékszem, a Bárkán a Díszelôadás szövegét Kárpáti Péter nekem
mutatta meg elôször. Fantasztikus anyag volt, de a színházat
nem tudtam elképzelni hozzá, ezért nem vállalkoztam rá, aztán
Simon Balázs a Bárka történetének egyik legjobb elôadását
csinálta meg belôle. A színház nagy korszakaiban egyszerre le-
hetett színházban és irodalomban gondolkodni, a két dolog
konvenciói egybe estek. Most nincsenek ilyen konvenciók, a
színház sokszor bizonyította már az irodalomtól való független-
ségét, azt, hogy egy önálló mûvészetet képvisel, így aztán újra
meg újra egyeztetni kell a két fél szempontjait, újra meg újra,
szinte napról napra ki kell találni a drámairodalmat is meg a be-
lôle készülô színházat is. 

Idônként apróságnak tûnô dolgok is inspirálóak lehetnek. Tasi
például írt egy darabot eredetileg prózában, amit most be is mu-
tattak Zalaegerszegen Magyar zombi címmel. Az Örkény Színház
felkérésére írta Erdman Az öngyilkosából. Mácsaival elolvastuk, és
nem indított be minket eléggé a dolog, nem éreztük elég jónak.
Színházigazgatókban és színházrendezôkben is gyakran tombol
a vágy, hogy kortárs mûveket csináljanak, olyanokat, amik na-
gyon direktben szólnak a körülöttünk zajló világról. De ha nem,
hát nem. Aztán Tasi átírta versbe a darabot, csinált belôle egy
„molière-itást” (ez Garaczi Laci mondása), amitôl teljesen meg-
ugrott a szöveg minôsége, ironikusan beleszivárgott egy irodalmi
és egy színházi konvenció is, ama nagy korszakok egyikébôl, és
most majd bemutatják az Örkényben is, Mácsai rendezésében, és
úgy tudom, a Bodolay is megcsinálja Kecskeméten. Na, és még te
panaszkodsz…

TT..  II..:: Nem panaszkodom. Úgy tûnik, hogy panaszkodom? Pont
azért dobtam fel pont én a témát, mert nincs okom panaszkodni.
De ezen a ponton engedj meg egy kérdést! Azt mondtad, hogy a
darabomat nem érezted elég jónak, és ezért nem vállaltad el a ren-
dezését. Ezt értem. De ugyanakkor azt is mondod, hogy a King
Kong lányainak vagy a Top Dogsnak a hetven százalékát kihúztad és
újrafogalmaztad, magyarán a Zombinál is lehetett volna talán
esély, hogy találsz benne valamit, a témát, egy figurát, egy konflik-
tusrendszert vagy a színházat, amit mögé tudsz képzelni, amitôl
azt mondod, hogy ez így még nem jó, de kezdjünk el vele dolgozni.
Az arab éjszakán kívül gyakorlatilag minden szöveggel ezt csináltad.

BB..  LL..:: A King Kong lányaival ez nem is sikerült.  
BBÉÉRRCCZZEESS  LLÁÁSSZZLLÓÓ:: Nem százalék kérdése ez, hanem valami-

lyen olyan belsô személyiségegyezés, megszólalási párhuzamos-
ság, azonos hullámhossz, ami valaminek a magja lehet, ami stim-
mel vagy nem stimmel. Sok száz drámáról gondolja azt az ember,
hogy az jó, de valamiért nem indítja be. Van itt egy, úgy mondom,
szenvtelen érzelmes ember. Ehhez az emberhez, biztos egy ilyen
darab illik, mint Az arab éjszaka. Azért mondom el ezt, mert
Pécsett volt egyszer egy beszélgetés, ahol egy hasonló személyiség
darabjáról volt szó, és azt reméltem, hogy történni fog valami. Né-
meth Gábor darabjáról van szó…

BB..  LL..:: Ennek egészen egyszerûen az volt az oka, hogy nem volt
meg az a leosztás, az a színházi helyzet, amiben érdemes lett volna
megcsinálni a darabot. De Árkosi végül megcsinálta a debreceni
stúdióban, ugye? Mi is lett végül a címe? … Túl az egészen. Szóval,
ez a darab tulajdonképpen a Cserhalmira íródott, és ha nem a
Cserhalmival, akkor egy hasonlóan erôs, emblematikus személyi-
séggel lett volna kedvem megcsinálni. Erre viszont nem volt lehe-
tôségem. 

TT..  II..::  Most egy kicsit hagyjuk nyitva ezt a dialógust, és hallgas-
suk meg Forgách Andrást, aki drámaíróként fordítója is ezeknek a
német daraboknak, így nyilvánvalóan bôséges tapasztalata van
arról, hogy miben mások ezek a szövegek. Mind a hárman ott vol-
tunk azon a közönségtalálkozón, ami a Nô a múltból után volt.
Amikor az egyik nézô azt kifogásolta, hogy az elôadás végén a ká-
osz nem volt elég lynches, Ascher elképesztôen jól riposztozott. Azt
mondta: „Lynch olyan látszólagos bonyolultság, ami mögött ûr
van, Schimmelpfennig olyan látszólagos üresség, ami mögött bo-
nyolultság van.” Erôs állítás, amin jól el lehetne vitatkozni. Te a kö-
tetben a Kolpert urat fordítottad. Schimmelpfenniget fordítottál?

FFOORRGGÁÁCCHH  AANNDDRRÁÁSS:: Nem. A Kolpert úr egy teljesen konvenci-
onális angolszász darab. Én egészen máshonnan közelíteném
meg a dolgot. A történelem felôl, mert a hetvenes–nyolcvanas
években elég sokat voltam kint Németországban, és megnézhet-
tem, hogy hogyan mûködik ez… Peymann fogja magát, beül az
autójába, és elmegy oda, ahol Thomas Bernhard él, becsönget a
házába. És Bernhard, aki soha senkivel nem beszél, kinyitja az aj-
tót. Neki az a technikája, hogy ha regényt ír, akkor csak félig bo-
rotválkozik meg, a fél oldalán szakállt növeszt, hogy ô ne tudjon
kimenni, más pedig ne tudjon bejönni. És valamiért mégiscsak be-
engedte ezt az embert, és onnantól kezdve sorozatban írta a dara-
bokat a Peymann-nak, amelyek hullámzó minôségûek voltak, de
létrejött egy szituáció: ugyanaz a rendezô ugyanannak az írónak
egy színdarabját minden évben kiszámíthatóan megrendezi. Ez a
Peymann egy nagyon jó rendezô. Ugyanez történt a Botho Strauss-
szal. A Mayenburg és a Schimmelpfennig a Botho Strauss köpö-
nyegébôl bújtak elô. Tulajdonképpen a Botho Strauss csinálta
meg a forradalmat. Ô volt a Peter Stein dramaturgja, sôt kritikusa
volt a Theater Heuténak, így ismerkedtek össze. Olvasta a kritiká-
ját Stein, és azt mondta, gyere ide és segíts nekem. És hát bizo-
nyos darabokban, mint például a Homburg hercegében, ami egy ki-
váló elôadás volt, rendkívül kreatív dramaturg volt. És azt mondta
a Stein: „Miért nem írsz te darabokat?” És akkor minden évben
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megrendezett egy Botho Strauss-darabot. Hagyománnyá vált,
hogy a Stein rendezhette meg elôször az új Strauss-darabot.
Ezáltal létrehozott egy mintát. Tehát nemcsak egyszerûen a da-
rab volt, hanem létrejött egy rendezôi minta. Nektek is így kel-
lene dolgoznotok a Schillinggel. Minden évben kellene rendez-
nie egy Tasnádi-darabot, és akkor nem kellene számon kérned
az általad szimpatikusnak tartott rendezôktôl, hogy mi a baj a
darabbal. Akkor lenne egy biztos szisztémája annak, hogy ho-
gyan kell egy Tasnádi-darabot megrendezni. De térjünk vissza
Botho Strausshoz.

BB..  LL..::  Ilyen a Kárpáti–Novák páros.
FF..  AA..:: Így van, ide akartam venni. Ez a páros nagyon jól mûkö-

dik, de itt egy bonyolultabb kérdés van, amire ki akartam térni, ott
az a kérdés, hogy át tudja-e törni a határt. Mert volt angol invázió,
volt olasz, volt ír, francia. Ennek megvannak a maga korszakai.
Ma német van. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a Schilling
miért nem kér meg téged, a Bagossy miért nem kér meg valakit,
hogy miért nincs olyan helyzetben, hogy megkérjen valakit, mert
ô egy csellengôbb rendezô. Mert, mondjuk, a Peymann-nak min-
den a kezében volt. A Steinnek úgyszintén megvolt a mindennel
felszerelt mûhelye. Ugyanez mûködik az Ostermeier–Mayen-
burg-esetben. Az Ostermeier rendezése, ami itt volt Budapesten,
a Lángarc, ami elôször felkapta Mayenburgot, a Merlinben volt.
Nem tudom, láttátok-e. Meg is akartam kérdezni, hogy láttad-e
Az arab éjszakát, mielôtt olvastad.

BB..  LL..:: Nem.
FF..  AA..:: Elôbb olvastad, és csak azután nézted meg. Jó, rendben van.

Mert ott a rendezô egy hihetetlenül erôs képet talált ki. De az már
egy reprezentatív elôadása volt az írónak. Arról van szó, hogy a
német drámairodalomban vagy a színházi kultúrában Bernhard
egy író, elsôsorban író, és csak azután drámaíró.

BB..  LL..:: Ô egy nagyon nagy író.
FF..  AA..:: Egyikre sem mondtam, hogy kicsi író.
BB..  LL..:: Igen, de a Bernhard sokkal nagyobb író. 
FF..  AA..:: Most nem vitatkozom veled. A Bernhard nagyon nagy

író. Ezért mikor a Peymann elment a Bernhardhoz, akkor egy
nagy íróhoz ment el, aki akkor még nem írt színdarabokat. És a
Peymann hihetetlen szimattal... és itt van a Koltès és Chéreau, a
franciák egyik legjelentôsebb rendezôje. Patrice Chéreau min-
den Koltès-darabot megcsinált. Az, hogy a Chéreau minden év-
ben megrendez egy Koltèst, azzal létrejön egy mitológia. A Zsám-
béki is mondta nekem, hogy ezt a programpontot nem vállalja.
Ô nagyon örül, hogy ebben az évben három magyar darabot mu-
tat be, a Kukorellyt, engem meg a Téreynek a darabját, de ez vé-
letlen, mert ez a három darab neki tetszik speciel. Tehát magya-
rán: azzal, hogy kötelezôvé volt téve negyven évig, azáltal egy
undor, egy közöny, egy distanciátlanság fejlôdött ki a lokális
szerzôkkel, és egyfajta kötelesség lett. Csak két kortárs szerzôt
rendezett az Ascher is, a Hamvait meg engem, kész csoda. Ren-
dezett Szép Ernôt, és rendezett nagyszerû írókat, de ô maga
mondta nekem, hogy neki szüksége van arra, hogy teljes szabad-
sága legyen a szöveghez. Ne azért kelljen megcsinálnia, mert va-
laki magyar író, mert valaki a barátja, valaki tehetséges. Egyéb-
ként A játékos nagyon tetszett neki, úgy tudom – akkor még na-
gyon fiatal voltam –, és nem merte megcsinálni, mert ez egy
kockázatos darab. Akkor a Csizmadiának három darabot aján-
lottak fel, az egyik egy Örkény-darab volt, a másik egy Forgách,
a harmadikra most nem emlékszem. És ô az enyémet válasz-
totta. Belevágott, és megbukott az elôadás. Voltak jó elôadásai
is, de mégis, összességében megbukott. De lehet, hogy az
Aschernél is megbukott volna, mert nem volt egy Forgách And-
rás-féle gomolyag, amihez kapcsolódni lehetett. Szóval csak azt
akartam ezzel mondani, hogy mondhatjuk Peter Weisst és
Hochhuthot és Dürrenmattot, akik szintén monomániásan bi-

zonyos helyeken kerültek bemutatásra, és attól fogva sugároztak
ki. Hochhuthnak Németországban a virágkorában ugyanabban
az évben harmincöt elôadása volt ugyanabból. Dominószerûen
végigmentek az országon a bemutatók. A Peter Stein is és a Luc
Bondy, aki szintén egy nagyon jelentôs rendezô, kapott egy
Botho Strauss-darabot, azt azonnal megcsinálta. Biankó aláírta,
hogy meg fogja csinálni. Tehát én most erre az aspektusra hív-
nám fel a figyelmet.

TT..  II..::  Nyilván igazad van, csak ezzel most nem tudunk mit kezde-
ni, ez nem rajtunk, írókon múlik, hanem a rendezôkön. Ezek sze-
rint Ascher csak a nimbusz miatt rendezte meg a Nô a múltból-t?

FF..  AA..::  Nem, tetszett neki, csak van egy távolsága Schimmelpfen-
nighez. Tehát azért, hogy mondjam, Schimmelpfennignek hagy-
juk meg, hogy – te azt mondtad: irodalom, nagy irodalom. Én azt
mondom, hogy zseniális szerkesztô. Olyan elképesztô dramatur-
giája van. Ha pont Az arab éjszakát végigolvasod, az ábrázoló geo-
metriailag milyen zseniálisan van megszerkesztve, ahogy egymás
mellett mennek a dolgok; rám rettenetesen hatott ez a szerkesztés.
A nyelv a német drámában olyan magas szinten áll, pont Botho
Straussnak köszönhetôen, aki nem is jön át lefordítva igazán. Aki
németül olvasta, az tudja, hogy ilyen tûpontosan nem fogalmaz
senki, és ez a gyengéje is. Tehát olyan áthallása van, hogy amikor
megjelenik egy figura a színpadon, azonnal, a beszédmóddal
együtt megjelenik egy típus is. Szerintem nincs magyar drámairo-
dalom. Drámaírók vannak, de magyar dráma jelenleg még nincs.
Remélhetôleg lesz. Lesz sok pályázat és sok elôadás, de ô típuso-
kat teremtett. Mert a jelentôs drámaíróra az is jellemzô, hogy típu-
sokat tud teremteni. A típusokat a nyelvi formáción keresztül
teremtette meg, ami egy egészen sikerült elôadásban, amit a Szi-
kora rendezett a Radnótin – Az idô és a szoba –, meg is jelent. Ott
sikerült elôször egy „fordítás” színpadi magyar típusokkal. Azért
emlékszem rá ennyire, mert írtam róla.

TT..  II..:: Azt gondolom, hogy Az arab éjszaka tényleg elképesztô a
maga megszerkesztettségében. Hamar megértem a rendszerét, de
mindvégig izgalomban tart – az Elôtte-utána esetében nekem
ugyanez nem áll, és a Nô a múltból-nál sem. Az a fajta idôjáték,
amit használ, szájbarágósnak tûnt, és nagyon lelombozóan ha-
tott, hogy a színészeknek újra kellett játszaniuk bizonyos jelenete-
ket. Ilyet még nem láttam, mégsem hatott újszerûen.

BB..  LL..::  Mármint az elôadás.
FF..  AA..:: Hadd vágjak bele a szavadba! Belevágok a szavadba. Ott

van Molnár Ferenc és a Liliom. A legjobb darabja Molnárnak.
A többi is jó, de nem olyan jó, mégis játszották ôket Németorszá-
gon keresztül mindenhol. De miért? Mert volt a Liliom, egy csodá-
latosan megírt darab, ami létrehozta a Molnár Ferenc-mítoszt.
És a Liliomból a rosszabb darabok is interpretálhatóak, mint az
Elôtte-utána Az arab éjszakából annak számára, aki Schimmelpfen-
niggel rokonszenvezik. A szegény tudatlan nézô, aki beül ebbe
a tükörbe, és nem az Esterházy Pétert figyeli, hogy hogyan unat-
kozik, vagy hogyan érdeklôdik, az nyilván elmegy a harmincadik
percben, mert fel sem fogja, hogy mi történik. Mert neki nem volt
meg Az arab éjszaka. Fogalma sincs róla, csak beült a Katona József
Színházba egy elôadásra. Tehát így mûködik az irodalom, és a
próza is így mûködik és a festészet is. És még egy dolgot mondok,
aztán többet nem, nekem ez egy rögeszmém. Csak a szerialitásban
mûködik a mûvészet, a sorozatszerûségben. És ezt a Molnár Fe-
renc nagyon jól tudta, csak nem tudott még egy Liliomot írni, de
tudott még nagyon jól megszerkesztett darabokat írni. Tudnám
sorolni a darabokat, egyre gyöngébbek lettek a darabjai, elfáradt,
de mind az még… Mi van?

TT..  II..::  Nem csak hogy…
FF..  AA..:: Idô.
FFÁÁBBRRII  PPÉÉTTEERR:: Valami nagyon fontosat akarok még mondani,

ami elsikkadt: azt mondtad, hogy Aschernak még Schimmelpfen-
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nig bizonyos távolságra van. Szóval van egy nagyon súlyos mûvé-
szettörténeti probléma, ez pedig a nagy színházi fordulatnak kö-
szönhetô, ami néhány évtizeddel ezelôtt következett be. A szín-
házrendezés, ami összesen körülbelül százéves, az utóbbi tíz-húsz
évben hihetetlen érdekes fordulatot vett, ez például az operaren-
dezéseken nagyon radikálisan látszik, hogy a rendezô mûvészete
valami önálló dologgá vált. Ebben a kontextusban egy új darabot
bemutatni rendkívül problémás. Hogyan születhet meg egy ilyen,
ahogyan András mondta, esztétikai mintázat? Az az érdekes, hogy
egy új darab esetében a rendezô mûvészete ritkán tud megnyilvá-
nulni. Nyilvánvalóan akkor tud megnyilvánulni, ha egy tartós
együttmûködés van a kettô között, ezért sem értettem a Bagossy
Lacinak azt a megjegyzését, hogy külön irodalmi és külön színpadi
értékrôl beszélt, hogy vannak olyan dolgok, amik jól mûködnek
színpadon és közben nem olyan erôsek, így van ez például a Koc-
canással is, de azt gondolom, hogy ez az a problémakör, ahol a lé-
nyeg van. A rendezôk is alkotni akarnak. Két típusról beszélhe-

tünk, az egyik akkor tud alkotni, ha teljesen szabadon bánhat a
szöveggel, de van egy másik típus, akinek vannak kultúrtörténeti
elkötelezettségei, mint, mondjuk, a Peymann-nak, aki maguknak
a szerzôknek a világlátását akarja a színpadon is megfogalmazni.
Tehát azt érzem, hogy ekörül lehetne keresni, és én azt gondolom,
hogy a drámatörténet azt mutatja, hogy nagy mûvet az alkotott,
aki folyamatosan színpadon is létezett a maga korában, tehát akár
Molière-re, akár Csehovra gondolunk, mind az élô színháznak
dolgoztak, és mellesleg kitûnô szövegeket tudtak írni, illetve, nem
mellesleg, a kettô összefüggött, de pont attól voltak kitûnôek ezek
a szövegek, hogy egy adott színházi kontextusban remekül mû-
ködtek. Valószínûleg éppen eljövôben van a magyar drámaíróknak
az a pillanat, amikor a magyar szerzôk a mostani rendezôk szá-
mára tudnak majd olyan színpadi szövegeket írni, amelyekhez
esetleg nem kell ez a távolságtartás. Azt te mondtad, hogy ezek fel
vannak építve, egy mitológiát építenek föl, tulajdonképpen amit
most csinálunk, ez is az. Még nincs magyar drámairodalom, van-
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nak szerzôk, de ahhoz, hogy legyen magyar drámairodalom, ah-
hoz kell például ez a beszélgetés. Nem tudom, hogy egyetértetek-e
ezzel a megállapítással, vagy a rendezô mûvészetének szüksége
van erre az Ascher által emlegetett távolságtartásra. Egyébként
hozzáteszem, hogy természetesen az angol színházi forradalom,
az egy verbális forradalom volt. Az  „angry young men”. Azok dara-
bok voltak. Ehhez képest, mondjuk, húsz évvel késôbb Németor-
szágban létrejött egy nagy színházi fordulat, de az még nem volt
szerzôi fordulat, csak késôbb jöttek a darabok. 

KKIISSSS  CCSSAABBAA:: Engem hihetetlenül lenyûgöz az a dolog, amirôl
beszéltetek. Azt érzem, hogy ha ennek van valami célja, akkor az
pontosan az, hogy ne azt nézzük, hogy egzisztenciálisan mit jelent
az, hogy egy mûvet bemutatnak, és többet soha nem játsszák, a
probléma gyökere ott van, hogy miért születik meg egy darab. Ez
van nálunk hihetetlenül megnehezítve. Mégpedig a kíváncsiság
hiánya miatt. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor az
ember leül egy új darabot írni, állandóan ott áll a háta mögött a

kérdés: minek írom, kinek írom, szükség van-e arra, hogy egy
újabb darab szülessen. Tehát a társadalmi és a színházi kíváncsiság
teljes hiánya. Ezt a dolgot erôsíti utána az a folyamat, amikor elké-
szül egy darab, az ember szépen kinyomtatja, megfelelô betûtípus-
ban, óvja, mint egy csecsemôt, és utána elkezd ezzel a csecsemôvel
házalni. Még jó helyzetben lévô emberektôl is ezt hallom, hogy az
a folyamat, hogy hogyan csúsztatom a kezébe a megfelelô ember-
nek, baráti rendezôket felhívok, hogy nem érsz-e rá, az elkövet-
kezô két-három hétben nincs-e egy órád, hogy elolvasd, nagyon
szemérmesen otthagyja az ember az asztal sarkán, hogy ha esetleg
lemondja valaki a találkozót, akkor lapozzál bele. Ez nem panasz-
kodás akar lenni, hanem hihetetlen befolyással van ez arra a gon-
dolati munícióra, amit az ember bele mer fogalmazni egy darabba.
Én általában most már nem kezdek neki egy darabnak addig, amíg
valami érdekességet nem találtam ki hozzá. Olyan, mint amikor,
mondjuk, a konyhamûvészetben azt mondja az ember, hogy „jó,
kicsit öreg a hús, meg a pincér is mogorva, de van egy olyan már-
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táselnevezésünk, amitôl izgalmas az egész”, tehát nem merek
bízni abban, hogy maga az a gondolat, amit a világról én pillanat-
nyilag, negyvenhat évesen gondolok, az elég érdekes tud lenni
más emberek számára, a rendezônek, színészeknek és a közönség-
nek. Ezelôtt pár évvel voltam egy kerekasztal-beszélgetésen a tévé-
ben, ahol a Háy Jani volt ott, a Bezerédi és a Fodor. Kortárs ma-
gyar drámákról volt szó, és szinte egyszerre a Jánossal, egymás szá-
jából véve ki a szót, arról beszéltünk, hogy igazából az ideális darab
a mai színház számára játékokat teremtô mondatoknak és szituá-
cióknak a tömege, de nagyon-nagyon ritkán tudunk egy gondola-
tot átvinni. A rendezônek a gondolatra nincsen szüksége, a dra-
maturgiára van szüksége, a nyelvi furcsaságokra van szüksége, a
rendezô majd gondolkozik, az író ne gondolkozzon, az szállítsa
a mondatokat, szállítsa a játéklehetôségeket, az írói gondolat
szükségtelen. Ezen nagyon elgondolkoztam, mert úgy éreztem,
hogy a kortárs drámának, ha van egyáltalán közönsége, akkor az
itthon van. Csak utána lehet külföldre menni, tehát amíg az em-
ber nem sikeres itthon, addig nem lehet sikeres Berlinben. Na-
gyon szépen van felépítve, nagyon természetesen mûködik a
Schimmelpfennig is, szóval nem létezne a Schimmelpfennig,
hogyha Berlinben azt mondják, hogy „hát, semmi különleges,
majd Budapesten legyen sikeres”, szóval nem tud ez így mû-
ködni. Sznob is a világ meg bizonytalan is ahhoz, hogy sikertelen
emberekkel elkezdjen kísérletezni. Azt érzem, hogy ahhoz, hogy
a drámaírónak bátorsága legyen gondolkodni, ebben az eléggé
közömbös és sokszor az ellenségességig menô környezetben, ah-
hoz kellene energiát szereznie. Azt éreztem, hogy ez a kör, amit
mi végül is elkezdtünk egészen szépen alkotni, ez talán meg
tudná adni azt a szükséges kíváncsiságot, azt a szükséges gondo-
lati mezôt, amiben az ember a saját, a közönségnek szánt dolgait
meg merné írni. Én azt érzem, hogy jelen pillanatban az alkotás
feltételei bizonytalanok, nem egzisztenciálisan, hogy most meg
fogom-e kapni a jogdíjat, vagy mennyit fogok kapni érte, hanem
hogy írhatom-e, amit akarok, vagy pedig tovább kell szállítani a
színpadnak a megszokott dolgokat, mert azok mûködnek, azok-
hoz a rendezô szívesen nyúl. Sarkosan fogalmaztam, azért, hogy
ebbôl az esszékeretbôl kimozdítsam a dolgot.

TT..  II..:: Erre reagálok… vagy mondjad akkor.
TTHHUURRÓÓCCZZYY  KKAATTAALLIINN:: Én vissza szeretnék térni az elôzô té-

mára, aztán majd a másikra. Olyan tapasztalatot mondok el, ami
Bukarestben történt. Egy tehetséges fiatal rendezô … kezdett el
kezdetben úgy dolgozni az egyik darabomon, hogy egészen más-
képpen rakott össze részeket. A darab lényegét olyan pontosan
fogta meg, hogy elképesztô elôadás lett belôle. Soha nem találkoz-
tunk, gyakorlatilag a bemutatóig, még próbán sem, mert az volt a
kérése, hogy ne menjek be próbára. Mondtam neki, hogy bejövök
próbára, ha ôt nem zavarom, de ô azt mondta, hogy azt szeretné,
ha csak bemutatón nézném meg az elôadást, és én ezt tudomásul
is vettem. És hosszas viták alakultak ki más újságírókkal, irodalmi
emberekkel, mert azt mondták, „hogy lehet hozzányúlni egy ilyen
darabhoz”. Azért nem rendezem a saját darabomat, és soha nem
is fogom, mert arról én már egyszer gondoltam valamit, azt le is ír-
tam, úgy, ahogyan gondoltam. Ha megrendezném, ugyanazt is-
mételném valamilyen formában. De ha jön egy másik ember, egé-
szen más szemszögbôl nézi, lehet, hogy amit én fontosnak tartot-
tam, azt ô nem tartja fontosnak, de talál benne olyat, ami számára
sokkal fontosabb, és érdekes elôadás jöhet létre. Én kettéválaszta-
nám a szöveget és a színpadi elôadást. A szöveget ki kell nyom-
tatni, bele kell rakni egy könyvbe, és abban mindig benne marad.
De majd jön egy ember, elolvassa, valami egészen más jut az eszébe,
és joga van hozzányúlni. 

KK..  CCss..:: Hozzátartozik a Katiéhoz, hogy az elôadás után egy vagy
két héttel tizenhét kritika jelent meg róla, némelyik háromhasá-
bos. Ha nálunk bemutatnak egy darabot, legjobb esetben két kri-

tika megjelenik, abban sincsen túl sok köszönet, mert elsôsorban
az elôadást elemzik, a darabról nagyon-nagyon keveset írnak. Ezt
neveztem közömbösségnek. A Kati átküldte ezeket a kritikákat.
Tizenhét kritika egy friss elôadáshoz, gondoljátok meg, mennyivel
másabb ott a környezet.

FF..  AA..::  Egy ellenpéldát mondok neked. Heinrich von Kleist da-
rabja, 1803. Az elmaradott Poroszország. Anonim jelent meg
A Schroffenstein család. Elsô héten megjelent öt kritika. Az új
Shakespeare-nek kiáltották ki. Innen indul nyilván a német drá-
ma diadalútja. Illetve a Götz von Berlichingentôl. Egy olyan kritikai
fogékonyság volt az írott dráma iránt, aminek nagyon mély hagyo-
mányai vannak. Magyarországon a drámaíró nem is író. Na-
gyon furcsa helyzetben van, vannak az írók, akik mindenféle dol-
gokat írnak, és néha az író drámát is ír, vagy felkérik rá, és akkor
drámát ír, de a drámaíró, az ugye egy irodalmilag alig létezô személy.

TT..  II..::  Van drámaíró és van író.
FF..  AA..::  A Spiró is elsôsorban drámaíró. Most megjelent egy elem-

zés Margócsy tollából a Spiró egyik darabjáról, ez volt az elsô eset
szerintem, ezt föl kell jegyezni, hogy egy nyomtatott drámaszö-
vegrôl írtak kritikát az Élet és Irodalomban.

TT..  II..::  Amit Csaba mond, annak is pont ez a kérdése. Én nem
hinném, hogy a rendezô csak annyit tesz, hogy a kortárs szöveg-
ben keres egy szöveghalmazt, amit a saját igényei szerint képek-
ben újrafogalmazhat. Én pont az ellenkezôjét látom. Ezeknek a
szövegeknek hihetetlenül erôs a leíró jellege, mondjuk, a Schim-
melpfennignél a szövegek nagy része bensô monológok füzére,  Az
arab éjszaka, de az Elôtte-utána is, tehát epikai sajátosságokat visz
be a drámai szövegbe, s ily módon belsô képeket teremtve sokszor
feleslegessé teszi a rendezô „külsô képeit”.

BB..  LL..::  De ezek színházi problémák, ez nagyon fontos. Ha valaki
eldumálja az instrukciókat, az elmondja, hogy vele mi történik, ez
nyilván egy probléma a színpadon, ami talány, egy izgalom, va-
lami, amire válaszokat kell adnia a színpadnak és a rendezônek.
Igazából ilyen inspirációkra gondolok.

FF..  AA..::  Jeles a Drámai eseményekkel a hetvenes vagy a nyolcvanas
években megcsinálta ezt, hogy az instrukciókat végigmondták a
Dobozyban. Kiderült, hogy a Dobozy írta darab egy remekmû. Egy
olyan ember kezébe került, akinél remekmûvé vált.

BB..  LL..::  Ez, amit mondasz, ez is arról szól, amit próbálok suly-
kolni, hogy a színház az egy külön, önálló mûvészet, de nem biz-
tos, hogy ilyen antagonisztikusnak kell lennie a viszonynak, mert
valahogy együtt kéne tudni gondolkodni, nyilván ez lenne az
ideális. 

TT..  II..::  Te arról beszélsz, hogy a darab formája az, ami rendezôileg
inspirál, a megvalósíthatóság kérdése, miközben én azt látom,
hogy azok a válaszok, amelyek rendezôileg születnek ezekre a kér-
désekre, hihetetlenül hasonlítanak egymásra. Mintha lenne egy
azonos gyökerû formanyelv, amiben ezek a darabok megszólalhat-
nak. És amitôl eltérni nagyon veszélyes. Például a Nô a múltból pesti
elôadása, ami úgy kezdôdik, mint egy angol szalonvígjáték, aztán
jön a fordulat. A közönség bénultan ül, hogy olyan jót röhögtünk
háromnegyed óráig, és most olyan furcsa dolgok történnek, anyu
felgyullad, apu agonizál – ebben a stiláris kontextusban nem mû-
ködött a darab második fele. Aztán láttam egy részletet a bécsi
ôsbemutatóból, ahol a kanonizált forma mûködött: frontális tér
nyolc egyforma ajtóval, az egész falat betöltô tükrökkel, vetítéssel,
azaz a rendezô a maga nagyon erôs képzômûvészeti eszközeivel
beszélte el a történetet. Mi van, ha csak így lehet érvényesen elját-
szani ezt a darabot? Te is képzômûvészetileg fogalmaztad meg
Az arab éjszakát: a színészek ülnek velünk szemben, csak nagyon ke-
vés átrendezôdés van, egy-egy sötét és az árnyjátékok. Ahogy
Schilling másik Schimmelpfennig-rendezése, ahol a színészek a
nézôk között ülnek. Olyan ez, mintha a videón hang nélkül ránéz-
nénk egy elôadásra, és csípôbôl azt mondhatnánk, „ja, ez kortárs
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német dráma”. Nagyon erôsen összekapcsolódik a darab az elô-
adással, ami Andrást erôsíti az ügyben, hogy a rendezôk teremtik
meg igazán ezeket a szövegeket, azzal, hogy folyamatosan
játsszák ôket. A megvalósításban, akármennyire is irodalmi típu-
súak ezek a darabok, teátrális szövegekké lesznek. És ez kánont ad
a többi rendezônek is, amitôl veszélyes eltérni, mert sokszor nem
viselik el ezek a szövegek, hogy máshogy játsszák ôket, mint ami
beléjük van kódolva. 

FF..  PP..:: Én szeretnék egyrészt mondani, másrészt kérdezni vala-
mit. Egy rendezô és egy író is van itt most a teremben, akiktôl
együtt kérdezni akarok valamit. Mondani azt akarnám az író és a
színház együttmûködésérôl, hogy talán nem elég közismert tény,
de lehet, hogy III. Richárd azért púpos, mert volt egy Will Kempe
nevû színész a társulatban, és ô volt a bohóc. Lehet, hogy e nélkül
az együttmûködés nélkül ilyen egészen emblematikus irodalmi
dolgok sem születnek meg. A másik, Molnárral kapcsolatban, ne-
kem rendkívül tetszett, amit András a szerialitásról mondott, de
nem csak az igaz, hogy a Liliom tette lehetôvé a többi darab bemu-
tatását, a Liliom, ugye, a második sikere, Az ördög is elég nagy siker
volt, hanem fordítva is, a Liliom nagysága is nôtt a késôbbi, külön-
bözô vegyes értékû daraboktól. A Liliom mitológiája úgy született
meg, hogy volt egy Molnár Ferenc nevû sikeres szerzô, aki egyéb-
ként itthon többnyire maga megrendezte a darabjait a Vígszínház-
ban, aztán Bécsben hagyta, hogy átírják. A neveket megváltoztat-
ták, a dialógokat nem kellett átírni, mert Molnár annyira jól írt, de
a helyi viszonyokhoz igazították a darabjait, és ô ezt lazán enged-
te. És akkor a kérdés, amit föltennék: itt ül a Pinczés és a Háy is.
Én úgy gondolom, hogy ha van a magyar drámának és színháznak
olyan sikertörténete, ahol egy rendezô és egy író találkozik, akkor
a ti történetetek az. Hogy történt ez? Én nem tudom, hadd kérdez-
zem meg most nyilvánosan. 

PPIINNCCZZÉÉSS  IISSTTVVÁÁNN:: Radnóti Zsuzsával dolgoztunk éppen
Szabó Magda Vörösmarty-darabján, amikor egyszer ô kiment, és
én az asztalára pillantottam, és ott láttam, hogy Háy János írta az
ott fekvô szövegkönyvet. Amikor Zsuzsa visszajött, kérdeztem,
hogy ez kicsoda, mert én nem ismertem a Jánost, kérdeztem,
hogy talán a Háy Gyulának valakije, mondta, hogy nem, viszont
azonnal lefénymásolja, olvassam el. Én elolvastam, az egy ko-
rábbi változat volt még, a Zsuzsának néhány széljegyzete ott volt
a szövegen. Majd színházi vezetôváltás volt Debrecenben, és ak-
kor odaadtam a Háy Jani darabját a vezetôségnek, ôk elolvasták,
adtam egy szereposztási javaslatot, és elkezdtem kitalálni, hogy
ez hogyan legyen. Én szerettem volna a Háy összes darabját meg-
rendezni, eljöttem Debrecenbôl, és a második darabot, a Hernert,
amit a Jani már kifejezetten úgy írt, hogy A Gézagyerekben sze-
replô színészek már ott voltak az agyában, le lehetett volna osz-
tani, de az új vezetésnek az a darab már nem kellett, aztán szeren-
csére meg tudtam Zalaegerszegen rendezni A Herner Ferike fater-
ját. De A Pityu bácsi fiával már hiába próbálkoztam különbözô
színházaknál, pedig azt is szeretném megrendezni, meg A Sená-
kot is. Még nem tettem le róla. Sokszor a pozíció számít. Hogyha
én színházi igazgató lennék, akkor biztos, hogy csinálnánk egy
ilyen sorozatot, mint ahogyan Debrecenben a Garaczi Lacinak
bemutattuk darabjait. Én magam is úgy érzem, hogy A Gézagyerek
egyrészt a Csokonai Színháznak egy nagy sikertörténete volt,
másrészt az én rendezôi pályámban is az egyik leghangosabb kö-
zönség- és kritikai visszajelzés volt, mind Magyarországról, mind
a fesztiválokról, a két külföldi, a lengyel- és a németországi fesz-
tiválsikerek és díjak, szóval ez egy szerencsés konstelláció volt.
De mondom, egy ilyen véletlenen múlott. Nyilván másképp is ta-
lálkoztam volna a darabbal, miután megjelent nyomtatásban,
valószínûleg a kezembe került volna, azon múlt, hogy Radnóti
Zsuzsa asztalán véletlenül ott volt. De nyilván valamit láttam
benne. Tegnap épp errôl beszéltünk, hogy egy rendezônek mi tet-

szik meg egy darabban, hát nyilván mindegyikben más, és min-
den darab–rendezô-viszonyban más, tehát a szöveg vagy a dialó-
gus, vagy valami üzenet, gondolat, vagy egy próbamódszerre való
lehetôség, amely valami újfajta színházi minôséggel kecsegtet.
A Gézagyerekben talán elsôsorban a nyelve és a figurák, és talán
az, hogy egy nem normális, kicsit a normálistól elütô és egy más
szemszögbôl látó fiú szemén keresztül lett nézve a világ, a harma-
dik az a furcsa tér, az a szcenikai ötlet, amit kicsit filmes eszköz-
tárból kölcsönözve megpróbáltunk mûködtetni a színházi elô-
adásban. Nagyon sokszor például az indít el, függetlenül a
szövegtôl vagy a darab világlátásától, hogy izgalmas teret lehet a
stúdiószínházi elôadásban kitalálni rá, a Garaczit például meg-
csináltuk egy olyan szimultán térben, ahol nem voltak bent szé-
kek, és a nézôk mentek összevissza. 

TT..  II..::  Tehát esetleges volt ez a találkozás.
PP..  II..:: Igen, és azt szeretném mondani, hogy az esetek nagy ré-

szében ez nem tudatos.
HHÁÁYY  JJÁÁNNOOSS::  Csak annyi, hogy amit az András mondott, az

borzasztó dolog lenne, úgy nem lehet írni, hogy közben arra gon-
dolsz, hogy egyszer írsz egy etalon mûvet, és utána már csak annak
a másolatait írod meg.

FF..  AA..:: Én ilyet nem mondtam. Ilyen szó el nem hangzott. Én a
Van Goghnak a napraforgóira gondoltam, szerintem mindegyik
zseniális a maga módján, pedig van belôle ötvenhat. És nem baj,
hogy ennyiszer megfestette a napraforgókat.

HH..  JJ..::  Ja, bocsánat, a napraforgós résznél nem voltam bent.
FF..  AA..::  Nem is volt napraforgós rész. De szerintem félreértettél.

Amúgy te vagy erre az ellenpélda. Három darabot írtál, ami összefügg.
HH..  JJ..:: Nem, mert nem függ össze három, csak kettô. A másik,

amit a Csaba mondott, hogy az írói gondolatot nem tudom meg-
valósítani, mert nem érzek olyan külsô hívást. Hozzáteszem,
hogy a három mûnembôl még mindig a dráma iránt a legna-
gyobb az érdeklôdés, tehát itt van hívás. De ha prózát írsz, akkor is
szükség van rá. Tökmindegy, hogy mit írsz, mert az írói gondo-
lat alapvetô. Tehát nem trükközöl, hanem írói gondolat mellett
mész. Tehát nem lehet mást csinálni, akkor sem, ha a kutyát
nem érdekli, erre számtalan példa van az irodalomtörténetben.
Nincs ilyen, hogy „kívülrôl nagyobb az érdeklôdés”. Az írói gon-
dolatot én aktivizálom, én hozom létre. Bemutatják vagy nem mu-
tatják be, olvassák, nem olvassák, az más kérdés. Ez egy iszonyú
veszélyes dolog.

FF..  AA..::  Három darab, bocsánat, hadd mondjam el, miért.  A Pi-
tyu bácsi fia címében legalábbis kötôdik, most nem beszélek a
belsô szerkezetrôl, de ez a három darab számomra összefügg. 

HH..  JJ..::  Négy függ össze. Mind a négyet én írtam.
KK..  CCss..::  Én arról beszéltem, hogy azt nézem, hogy milyen kevés

új darab születik, milyen kevés az új darab, szóval rengeteg darab
van, de milyen kevés az, amiben valamifajta szellemi izgalmat ta-
lálni. Szóval erre gondoltam. Mert a gondolatiság kell, persze
mindenki a saját gondolatiságát veti papírra, de hogy milyen
szinten teszi, ez az, amit én megkérdôjeleztem. Azt érzem, hogy
sorozatban olvasom a darabokat, amik eljutnak hozzám, és na-
gyon kevés az olyan darab, amivel én magam párbeszédet tudnék
kezdeni. Mindig azt érzem, hogy egy kicsit lefelé vannak osztva a
darabok, stílusban is meg problematikában is. Egy átlagot, egy
publicisztikai átlagot járunk körül a darabjainkban, nem merjük
bonyolítani.

HH..  JJ..:: Mindenben publicisztikai átlagot járunk körül, mert ren-
geteg mû születik, és ebbôl a rengeteg mûbôl kevés tehetséges mû
van, csak az igazán tehetséges mûvek tudnak kihatni a világból, de
ahhoz, hogy ezek a mûvek megszülethessenek, egy csomó publi-
cisztikai háttéranyagra van szükség, és nem azért alacsony a léc,
mert alacsonyra teszik a lécet, hanem azért alacsony, mert a kra-
pek csak akkora lécet tud átugrani. Nem hiszem, hogy te azt gon-
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dolod, hogy ha nagyobb lenne a külsô hívás, akkor a léc magasabbra kerülne, szerintem
nem tud magasabbra kerülni. 

KK..  CCss..::  Elmondom konkrétan, hogy mire gondoltam. Amikor a Hazatérés Dániába-t ír-
tam, akkor önmagam számára az volt a feladat, hogy a mai magyar erkölcsiség lehetôleg
minden típusa fölfedezhetô legyen benne. És a darab szintjén ez nagyon jól sikerült, én
nagyon meg voltam elégedve a végeredménnyel, a gyôri elôadásban még ezt meg is tud-
tam mutatni mint rendezô, és soha a büdös életben senkinek sem tûnt ez föl. A következô
darabnál, amit rendeztem, ezt már tudtam. Ahhoz, hogy színpadra kerüljön egy mû, min-
den drámaírónak igazodnia kell. A drámaíró más, mint a prózaíró. Nem sok drámaíró ír
fióknak, mindenki azt szeretné, hogy bemutassák, és a drámaíró kurva is, mert finoman
simul ahhoz, ami az ôt körbevevô igény. És ez az igény nem nyilvánul meg, hogy „tessék
gondolatgazdagabb, tessék bonyolultabb darabokat írni”. Ez tükrözôdik nekem a magyar
színházban mint mûvészetben is, hogy hihetetlenül gyenge a szellemi színvonal. Akár-
hányszor színházba megyek, az esetek kilencven százalékában unatkozom. Az agyam
unatkozik. A szemem nagyon jól elvan, és a rekeszizmom is bírja a dolgot, de agyilag a tel-
jes lebutulás szintjén van. Olyan problémákat és olyan szinten tárgyal a színház, amiket
én tudtam azelôtt, hogy beültem volna, nem is jutnak új gondolatok eszembe róla. Errôl
beszéltem, hogy szellemileg nem bátor az ember. Direkt azért fogalmazok ilyen erôtelje-
sen, hogy ennek az egész folyamatnak, amit elkezdtünk négy-öt évvel ezelôtt, legyen va-
lami eredménye. Gondoljatok a rendezôkkel elkezdett szellemi párbeszédre, ez nem az,
hogy „itt van egy darabom, jó struktúra, jófajta játékalkalom a rendezônek, és hátha
tetszik valami miatt”, hanem már a darab születésekor elindul egy ilyen párbeszéd. Errôl
beszéltem, de lehet, hogy kusza voltam.

HH..  JJ..::  Én azt gondolom, hogy magadban kell bátornak lenni. Azt kell erôsíteni, hogy ha
alacsony a magyar színházi kultúra, akkor neked szövegileg és mûvészileg bátornak kell
lenned. Önmagadban. Nem érdekes, hogy milyen hívás van, és hogyha errôl lemondasz,
akkor egyszerûen martalékul dobod oda magad annak, amit a köz kíván tôled. Nem dob-
hatod oda magad.

TT..  II..:: Laci jelentkezik, csak arra kérem, hogy legyen zárszó, amit mond. Nagyon fontos,
amirôl beszélünk, de letelt az idônk.

BBÉÉRRCCZZEESS  LL..::  Csak annyit akarok mondani, hogy adjunk esélyt, persze, ha nem
adunk, akkor is van neki, de mégis, az esetlegességnek. Az, hogy ott kinyitották az ajtót,
abban van esetlegesség. Abban is, hogy az asztal sarkán ott van a példány. Ez biztos,

hogy mindig nagy szerepet fog játszani.
Kettô, hogy ez egy jó hely. Lehet, hogy
csak azért érzem így, mert én is szerepel-
hetek benne. De nehogy elkezdjünk nya-
valyogni. Ezt csak úgy mondom. A harma-
dik, amit én Kárpátitól hallottam, hülye-
ségbôl csak úgy rácsodálkoztam, és nagyon
megjegyeztem, egy viszonylagos közös él-
ményünk, mikor a Tótferirôl beszélget-
tünk. Volt neki egy olyan ártatlan, normá-
lis mondata, hogy „Miért kéne nekem az-
zal foglalkoznom, hogy hogy lesz ez majd
megvalósítva?” Micsoda ôrültség van ab-
ban a szerintem szenzációs színdarabban,
a Tótferiben, hogy ezzel most mit fog kez-
deni a színház. Tudott mit kezdeni vele
egyébként. És végül még annyi, hogy érde-
kes lett volna a nyavalygás helyett azt meg-
fontolni, amit András fölvetett, hogy van-
nak drámaírók, tehetséges drámaírók, és
nincsen magyar dráma, hogy ez vajon mit
jelent, nem akarom húzni az idôt, de ez
szerintem egy nagyon fontos kérdés, mert
ebben hangzott el a szerialitás, a promó-
ció. Ezek nagyobb esélyt adnak.

TT..  II..::  Jól elkanyarodtunk a kortárs né-
met drámáktól… Nem baj. Azt szerettem
volna, hogy ebben a másfél órában kiele-
mezzük ezeket a mûveket írástechnikailag,
hátha rájövünk, hol van az újszerûségnek
az a mozzanata, ami a rendezôk számára
anynyira vonzóvá teszi ôket. De ezt majd
legközelebb… 
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z adaptációval kapcsolatban talán az a legfontosabb kérdés, hogy mit engedhet meg magá-
nak egy dramaturg vagy író, meddig mehet el – mennyit és hogyan írhat hozzá az erede-

tihez, valamint hogy hogyan definiálható az elkészült mû és az eredeti szöveg egymáshoz való vi-
szonya. Én a saját tapasztalataimon keresztül az elsô problémakört fogom megközelíteni, Fábri
Péter a téma erkölcsi és jogi vetületeirôl beszél majd, a filozófiai-elméleti szempont pedig Tompa
Andreáé.

Elég sok mûvet alkalmaztam színpadra, és élvezem is az ilyen típusú feladványokat. Az
elsô színdarabom tulajdonképpen Dosztojevszkij A játékos címû regényébôl írt adaptáció
volt, noha mindig ragaszkodtam ahhoz, hogy a dráma az én mûvem. Nem értek egyet az
olyan kiírással, ami azt sugallja, hogy Dosztojevszkij esetleg társzerzôként írt egy ilyen
vagy egy Bûn és bûnhôdés címû darabot, hiszen ô színdarabot sohasem írt. A játékos volt az
elsô megjelent mûvem is – Radnóti Zsuzsa beszerkesztette a Dinamit címû drámaantoló-
giába, késôbb elmesélte, hogy végül Nádas Péter tanácsára. Nádas nyilván érzékeny volt
arra, ha nem egyszerûen a színpadon, hanem a színpadi szöveggel „történik valami”,
meglátta a kissé túltengô szövegben, az anarchikus és örvénylô szerkezetben a színházat.

Az én nem túl eredeti filozófiám a „színpadra alkalmazással” kapcsolatban az, hogy a
tulajdonképpeni drámatörténet adaptációk sorozatából jött létre. A görögök a mítoszokat
dolgozták fel, Shakespeare a korábbi drámákat és a krónikások könyveit rabolta le,
Molière az egész commedia dell’ arte repertoárt vagy a már színpadon is létezô Don Juan-

történetet, Goethe a Faustot stb. – hogy
Brechtrôl ne is beszéljünk. A drámaírástól
tehát nem idegen az adaptáció fogalma és
technikája, valóságos életeleme a már meg-
lévô témákra és stílusokra történô variáció.
A kivétel inkább egy Csehov- vagy Beckett-
típusú író, aki teljesen új drámai (és nem
mellékesen: írói) mitológiát alkot, és így
hozza létre életmûvét. Ettôl Molière erede-
tisége csöppet sem csorbul.

A játékos idején dramaturg voltam Kecs-
keméten, és meglehetôsen tanácstalan vol-
tam, mi is lenne a dolgom; úgy gondolkod-
tam a színházi tevékenységrôl, ahogyan az
a plakátokon látható, miszerint az iro-
dalmi munkatársak közül a dramaturg van
legalul, a fordító eggyel feljebb, és az író
van legeslegfölül. Ambicionáltam, hogy el-
jussak oda, és bár korábban nem akartam
színdarabot írni, most mégis belevágtam
(a dramaturgoskodást afféle írói ösztöndíj-
nak tekintettem, nem voltam par excellence
színházi ember). Eddig minden adaptációs

A



munkám felkérésre készült – A játékos pél-
dául Szurdi Miklós ötlete volt, aki 1976-
ban ugyanott volt rendezô. Végül azonban
mégsem ô rendezte meg, hanem évekkel
késôbb Csizmadia Tibor a Katona József
Színházban. Amikor elkezdtem írni a dara-
bot, akkor nem annyira a Dosztojevszkij-
regény cselekménye érdekelt, hanem min-
denféle cetliken gyûjtögetni kezdtem mon-
datokat, amelyeket az utcán hallottam,
vagy az albérletemben a falon túlról, vagy
amelyek rokoni vagy baráti társaságban
hangzottak el. Ezekbôl a fontosnak vagy
érdekesnek tûnô mondatokból aztán elég
nagy anyag gyûlt össze, ez képezte a dráma
szövetét. Ehhez jöttek a regénybôl kivett
mondatok, figurák és cselekményszálak,
de a szövegzene volt számomra a legfonto-
sabb. Az volt a módszerem, hogy kezdet-
ben nem írtam szereplôneveket, hanem az
ábécé betûit használtam: volt egy A–B in-
dulás, amikor ez elfáradt, bejött C, lett
A–B–C, B–C, amikor ez is kezdett unal-
massá válni, akkor jött D, és így tovább, az
ábécé összes betûjét elhasználtam, és ezen-
felül még tizenhét számjegyet. Fogalmam
sem volt akkor még, hogy ki kicsoda vagy
milyen karakter, legfeljebb annyi volt biz-
tos, hogy ha az adott mondatot a regény-
bôl szedtem, akkor azt melyik szereplô
mondta. Így jött létre az a szövegszövet,
amely finoman leképezte ugyan A játékos
cselekményét, de egyáltalán nem arról
szólt. Többek közt ezért is tiltakoztam a
Dosztojevszkij–Forgách szerzômegjelölés
ellen. A Radnóti Zsuzsa szerkesztette kö-
tetben A játékos erôsen megrövidítve jelent
meg, ezt mutatta be azután a Katona József
Színház, de az elôadás lényegében megbu-
kott. Egy ennyire dezorganizált szerkeze-
tet, amelynek a beszélt nyelv, vagyis nem a
cselekmény, hanem a cselekmény közege a
középpontja, még ilyen nagyszerû színé-
szek sem tudták eladni. Az is balszerencsés
volt, hogy Csizmadiát, akinek nagyon ha-
tározott képe volt a darab szerkezetérôl,
épp akkor nevezték ki Szolnokra fôren-
dezônek, így tehát a próbák után minden-
nap kénytelen volt beülni az autójába, és
ment Szolnokra színészeket szerzôdtetni
és kirúgni, hajnalban visszajött, kissé kial-
vatlanul, és ezt a színészek – a darab két-
ségtelen problematikusságán túl – eléggé
megérezték, ezért sem tudta a színészeket
rávenni arra, hogy a történet szempontjá-
ból esetleg mellékesnek tûnô mondatokat
vagy figurákat ugyanolyan súllyal jelenít-
sék meg, mint a megszokott drámai karak-
tereket és helyzeteket. Számos dialógus
például a színpadon kívülrôl hangzott el –
ez a kis trükk ebben az elôadásban egyálta-
lán nem mûködött. A tizenhetedik elôadás
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Forgách András: A játékos (Katona) 

F
á

b
iá

n
 J

ó
zs

e
f 

fe
lv

é
te

le

Forgách András: A Szûz, a Hulla, a Püspök és a Kések (Stúdió „K”) 

Forgách András: Halni jó! (Stúdió „K”) 
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után le is vették a darabot a mûsorról. Mindenesetre már itt is ki-
rajzolódott „adaptációs stratégiám”: bármilyen anyaghoz nyúlok,
a saját életemet, sorsproblémámat, nyelvemet kell megjeleníte-
nem. Mint dramaturg a kecskeméti színházban egyáltalán nem
találtam a helyem, „függô” helyzetben éreztem magam, mint a Já-
tékos is a darabban, irracionális erôknek kitéve, homályban kapá-
lódzva és vagdalkozva. Ha ennek az egyébként dekoratív elôadás-
nak, amelyre a színház nem sajnálta a pénzt, paripát és fegyvert,
sikerült volna ezt hatásosan megjelenítenie, talán siker lett volna.
De azt hiszem, a körülmények sem voltak még egy ilyen világszem-
léletre érettek, a „tájkép-dramaturgia”, amely a posztdramatikus
dráma egyik kulcsfogalma, és amit én teljesen ösztönösen ûztem,
akkor még nem volt ennyire bevett és elfogadott.

A játékos után fontosságban számomra egy hat éven keresztül
kétévenként megszületô trilógia következik (amikor az elsô darab-
ját írtam, még nem tudtam, hogy „trilógia” lesz belôle), amelyet a
Stúdió „K”-ban hoztunk létre Fodor Tamással és társulatával.
Most is az történt, hogy valaki más keresett meg az ötlettel: Tamá-
sék akkor már egy ideje foglalkoztak az Egy elôre bejelentett gyilkos-
ság krónikájával. Rengeteget vitatkoztak, de mégsem találták meg a
kulcsot a regényhez. Akkor hívott fel Tamás, hogy elvállalnám-e.
Amikor telefonon beszéltünk, annyira nem figyeltem oda, hogy
egy másik Márquez-regényt vittem magammal a megbeszélésre, az
Egy emberrablás történetét. Végig erôsen bólogattam, miközben Ta-
más a regény szerkezetét elemezte. Borzasztóan felkeltette az ér-
deklôdésemet, hiszen aki ismeri a regényt, az tudja, hogy milyen
talányos idôszerkezete van, és mennyire drámai a cselekménye,
miközben lényegében az eposzi technikát alkalmazza minimális
formában. Ezt színpadon megjeleníteni már önmagában véve is
nagy feladvány, amit én még azzal is megfejeltem, hogy az egészet
új idôszerkezetbe helyeztem. Izgalmas volt, hogy nem teljesen
kész szöveget adtam a színészek kezébe, nem is volt akkor még
koncepcióm, hanem a mûhelymunkára hagyatkoztam: elôször ôk
felolvasták az egész regényt, ennek során nagyjából kialakult,
hogy ki melyik szerepet játssza majd (azt is láttam, hogy ki hogyan
beszél, mi áll jól neki, és az is kiderült, hogy ki mit gondol az adott
szereprôl), a késôbbiek folyamán, amikor elkészültem egy-egy
részlettel, Tamás felolvastatta velem, és aztán ôk ízekre szedték.
Az egész munkafolyamat nagyon komoly együttgondolkodás volt,
amelyben bármilyen apró megjegyzésnek is örültem, és hasznát
vettem. A lényeg azonban, hogy megpróbáltam a köztük levô
viszonyokat, a Stúdió „K” világát színházzá és elôadássá változ-
tatni, túl azon, hogy olyan dialógusokat kellett írnom, amelyek eb-
ben a kifejezetten dialógusszegény regényben egyáltalán nem vol-
tak megtalálhatók, de amelyeket a nézôk – akik már ismerték a
regényíró stílusát – utóbb márquezinek éreztek. Ez a mimikri szá-
momra ugyanolyan eredeti írói feladvány, mint egy szerkezet kita-
lálása. Az is nagyon rokonszenves volt, hogy Tamás vállalta, hogy
a velem folytatott éles és nyilvános vitákban alakítsuk ki az elôadás
formáját. Ezekbôl én rengeteget tanultam. 

A módszer, hogy a színházat is megjelenítsük, hogy ne csak egy
mûrôl, hanem annak a színházhoz való viszonyáról is szóljon, úgy
éreztem, annyira bevált, hogy a következô munkámnál is ragasz-
kodtam hozzá. Például megint fontos szerepet írtam Fodornak,
részben abból a titkos megfontolásból is, hogy kissé kibillentsem a
rendezô szerepkörébôl, és jobban tudjam befolyásolni az elôadás
végsô formáját. Ekkor – megint csak Tamással való hosszú beszél-
getések után, amikor sokáig Dosztojevszkij Ördögökjén morfondí-
roztunk, hiszen mindkettônknek volt a múltból valamilyen balol-
dali-ellenzéki ideológiai alvilága – Danilo Kiš Borisz Davidovics sír-
emléke címû regénye mellett döntöttünk; ebbôl lett aztán A görény
dala címû drámám. Itt nem annyira az idôszerkezet (bár itt is van
ugrálás) okozott gondot, hanem hogy az egész kötet kis novellák-
ból áll, melyek legnagyobb része maga is „hozott anyag” – nem vé-
letlenül vádolták hazájában a szerzôt plágiummal –, és különbözô
krónikákból, történelemkönyvekbôl, anekdotákból összeollózott

szövegek halmaza. Itt azt kellett kitalálnunk, hogy az egymás mellé
rendelt epizódokból hogyan áll össze a cselekmény. Itt is nehezí-
tette a helyzetet, engem azonban nagyon inspirált, hogy dialógus
alig volt az eredeti szövegben. Amint az ember dialógust ír, félreért-
hetetlenül a saját ritmusában teszi, saját világát építi.

A harmadik közös munkánk teljesen más típusú találkozás volt:
az Ördögök után nem volt nehéz az ugrás Szuhovo-Kobilin Tarel-
kin halála címû komédiájáig, ami a maga nemében remekmû. Ak-
kor bennem már kialakult a magyar dráma válságával vagy inkább
a kortárs drámairodalom nem létezésével kapcsolatban az a véle-
mény – amely azóta csak erôsödött bennem –, hogy a magyar
drámaírásból hiányzik a vígjáték, a nem olcsó és klasszikus érte-
lemben vett vígjáték, sorozatosan megjelenô mai figurákkal, ame-
lyekhez a közönség mint típusokhoz tudna viszonyulni. A dráma-
történetet tanulmányozva ugyanis azt tapasztaltam, hogy a típu-
sok mindig a vígjátéksorozatokból alakulnak ki (a commedia dell’
arte mintájára), majd innen kerülnek át fokozatosan a „komo-
lyabb” mûfajokba. Shakespeare zsenialitása részben éppen a mû-
fajok keverésének utánozhatatlan képességében rejlik, illetve
abban a napi gyakorlatban, ahogyan a színházzal foglalkozott szí-
nészként is. A vígjátékok története adja ki a drámai típusok galéri-
áját. A Tarelkin halálával kapcsolatban így arra a részemrôl elég
merész döntésre jutottam, hogy a XIX. századi orosz történetet
áthelyezzük 2000-be, magyar viszonyok közé. Ebbôl aztán na-
gyon sok minden következett. Elsôsorban az, hogy megszûnt ben-
nem az ellenállás az iránt, hogy úgynevezett kortárs szöveget írjak.
Egészen addig nem tudtam elképzelni, hogyan lehet átszellemí-
teni, minôségi módon korszerûsíteni például múlt századi életszi-
tuációkat, és rettegtem attól, hogy felszínes, publicisztikus, ka-
barészerû szövegeket írjak. Ebbôl a munkából született meg végül
a Halni jó! címû szöveg (volt olyan vélemény is, hogy ez igenis fel-
színes, publicisztikus, kabarészerû szöveg), amelyben kipróbál-
hattam azt a repetitivitásra, a hatás tudatos kiváltására építô és lé-
nyegében lineáris technikát, amelyet fordítóként Joe Orton angol
szerzô darabjaiban ismertem meg – ô a restaurációs dráma szer-
kezetét használja egy rendkívül szigorú, geometrikusan megszer-
kesztett commedia dell’ arte-szerkezetben, amely elég szigorú sza-
bályoknak engedelmeskedô dialógustechnikát is követel.

A Fodor Tamással készített „trilógia” után két újabb adaptáció
következett, amelyek tanulságairól röviden beszélnék. Az egyik
Jean Cocteau Vásott kölykök címû regényébôl készült, és eredetileg
Toepler Zolinak kellett volna megírnia. Ôt én ajánlottam a szol-
noki színháznak, neki is veselkedett a szövegnek, de nem tudott
vele megbirkózni. Ennek a regénynek is az a nehézsége, hogy ha az
ember elolvassa, azt hiszi, hogy beszélgetéseket olvasott, ám ha
jobban megnézi, körülbelül háromsornyi dialógust talál benne
összesen. Ha ebbôl valaki színdarabot ír, akkor gyakorlatilag egy
szinopszisból megírt egy önálló darabot. Zoli tehát elkezdte a
munkát, majd feladta, viszont olyan izgalmas dolgokat írt, ame-
lyeknek, igaz, semmi közük nem volt a Cocteau-regényhez, de
nagyszerûen ki lehetett belôlük indulni. Amikor én a határidô kö-
zeledtekor átvettem a munkát, beemeltem a meglévô három jele-
netet a darabba, amelyek nagyon jól mûködtek az én konstrukci-
ómban. Úgy is jelent meg aztán a plakáton, hogy „Toepler Zoltán
jeleneteinek felhasználásával”. Magyarán adaptáltam Toeplert is,
de beleírtam saját testvér-világomat, ami azonkívül, hogy végre el-
olvastam Cocteau regényét, tehát mûvelôdtem, a legfontosabb
volt a számomra.

Az utolsó ilyen jellegû munkám szintén az úgynevezett kortárs
vígjáték mint társadalmi tabló mûfajának kísérlete volt. Arthur
Schnitzler Anatoljából készítettem egy változatot, amely valójában
nem is adaptáció, hiszen a fôhôs nevének megváltoztatásával új
darabot írtam Erik címmel. A munkára Szûcs Miklós kért fel, mi-
után Békés Pál visszaadta: ô csak „mai színpadra igazított” volna.
Akkor olvastam elôször a darabot, és megrettentem, mert rájöt-
tem, hogy semmit nem tudok a nôkrôl. Schnitzler ugyanis írt
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nyolc vagy kilenc jelenetet, mindegyikben egy új nôi szereplôvel.
Végül csak két jelenet dramaturgiai ötleteit használtam fel, a tör-
ténet maivá alakításánál a saját – mégoly szegényes – tapasztala-
taimra hagyatkoztam. A darab rendezôje, Benedek Miklós aztán
elkövette azt a hibát (igaz, részben miattam nagyon kevés ideje
maradt a rendezésre, kénytelen volt a schnitzleri világra hagyat-
kozni), hogy a teljesen mai darabba visszalopta a századelô bécsi
miliôjét. Schnitzler mûve egyébként újra divatos Németország-
ban, több helyen is bemutatták, Anatol nem elsôsorban mint a
nôk ínyence jelenik meg, hanem mint tétova, tévelygô, centrumát
vesztett, mégis jelentôs figura. Az Anatol (és remélem az Erik is)
olyan típusú ajándék darab, mint a Körtánc: átlátható, rövid, po-
énra végzôdô jelenetekkel, miközben az egésznek életfilozófiai
mélysége, bölcsessége is van. A tét számomra itt az volt, hogy ké-
pes vagyok-e ismét saját helyzetemet megfogalmazni egy olyan
mûben, ami teljesen mai. Biztos vagyok benne, hogy még dolgozni
fogok rajta, kiveszek és írok még jeleneteket, mert amennyire egy-
értelmû, hogy Schnitzler mûve nélkül az enyém soha nem szüle-
tett volna meg, annyira világos az is, hogy ezúttal is a saját rögesz-
méim érdekeltek. 

Mindezeket a példákat annak érzékeltetésére mondtam el, hogy
az adaptáció az én írói gyakorlatomban mindig originális színpadi
munka. Még akkor is, amikor a legklasszikusabb értelemben vett

adaptációt készítettem Kosztolányi az Aranysárkány címû regé-
nyébôl. Ennél csak annyit újítottam, hogy kitaláltam a háziasz-
szony figuráját, akit említ ugyan a szerzô, de nem dolgoz ki. Sop-
ronban ugyanis magam rendeztem a darabot, és habár ettôl még
nem tartom magamat rendezônek, mivel nincs saját rendezôi vilá-
gom, mégis rendezôként az volt az elvem, hogy minimum egy, de
legalább két színész legyen a színpadon, és mivel Pogány Judit ép-
pen ráért, írtam neki egy szerepet. Ez viszont jelentôsen módosí-
totta a darab jellegét, mivel a házvezetônô figurájában egy
Wyspiañski-szerû lengyeles kaotikus ôrült személyiséget próbál-
tam megteremteni. Nagy nehézséget okozott, hogy Valló, a meg-
rendelô közölte velem, összesen három fiatal színésszel kell meg-
jelenítenem az egész osztályt. Ez kényszer volt, de inspiráció is,
mindenesetre sok színes figuráról le kellett emiatt mondanom.
Bálint András volt a fôszereplô, ô dramaturgként is nagyon jól
mûködött, habár lenyesegette a saját ötleteimet, amelyeket, a kö-
rülmények nyomására, sorra fel is adtam. Ez talán a leginkább
klasszikus adaptációm eddig. 

Nem érdekel az adaptáció, ha nem tehetem a mûvemet a maga-
mévá, és nem szembesíthetem az eredeti mûvet a saját, legszemé-
lyesebb világommal. Számomra a színpadra írás, miközben kíván-
csian tanulmányozom, és megpróbálom elsajátítani a színpad tör-
vényeit, igazi írói kihívás volt és marad. 
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El kell mondanom, hogy én ebben a drámaírói társaságban min-
dig furcsán érzem magam, én nem tekintem magam drámaírónak,
én az a pék vagyok, aki a színház mindennapi kenyerét szállítja,
tehát többnyire szórakoztatóipari ügyekben dolgozom, cserébe
azt a kevés darabot, amit megírtam, többnyire nagyszínpadokon
játszották-játsszák el. Az elsô ilyen nagyszínpadi bemutatóm pont
egy adaptáció volt. Igazából színpadilag, szerzôileg sokkal jobban
sikerültek a kváziadaptációim, és még amin nem látszik, hogy az,
az is adaptáció vagy mûfordítás a szónak nagyon mély értelmében.
Erre mindjárt rátérek. Az elsô A három testôr volt, Szolnokon, én is
úgy ugrottam be, mint Forgách Andris: Verebes István elfelejtette
megírni, január elsején szóltak, hogy április 10-én premier, Szurdi
volt a rendezô. Ez ´81-ben történt, tehát huszonöt évvel ezelôtt.
Akkor már megírtam két színpadi mûvet, egyet bemutattak. Addig
eszembe sem jutott, hogy más mûvéhez hozzányúljak. Szurditól
egy napot kértem, hogy eszembe jut-e a dologról valami. És egy
nap múlva visszahívtam, hogy igen, van róla egy elég átlátható,
egyszerû vízióm. Nem tudom, hogy ezt a regény majd igazolja-e,
ha újra elolvasom. A vízió annyi volt, hogy ez a három testôr tulaj-
donképpen három fáradt, öreg profi, már baromira unják, hogy
folyton vívni kell, de van ez a D’Artagnan, ez mindig jön, baromi
lelkes, olyan, mint egy KISZ-titkár, és akkor folyton dolgozni kell,
tulajdonképpen a Milady is unja a banánt, és szerintem a Milady
a testôrök szeretôje, mind a háromé… És akkor utána újra elolvas-
tam a regényt. Nagyon érdekes volt, hogy A három testôr mindezt
még nem nagyon igazolta, de folytatása, a Húsz év múlva igen, mert
tényleg a D’Artagnan csinált karriert, szóval ô volt kvázi a KISZ-
titkár. Így aztán írtam egy darabot, aminek egy mondata sem volt
azonos a regénnyel. Sem az eredeti franciával, sem a magyar mû-
fordítással (erre majd késôbb rátérek: a jogi részére). Ezt azért tar-
tottam fontosnak megjegyezni, mert ez a munka, amirôl Forgách
András is beszélt, ez bizonyos szempontból a legfontosabb –

vannak komoly dramaturgiai kérdések, meg van a darab egésze, de
van valami, ami aztán végül is a szöveg teste.

A három testôr egyébként sikeres lett, és a kritika visszaigazolta,
hogy én egy önálló darabot írtam. Aki nem látta, ezt nem tudta. Az
volt kiírva, hogy Dumas–Fábri, de ezen nem nagyon izgattam ma-
gam, mert ez kész színházi helyzet volt. 

Lábjegyzetként megjegyzem: a darab felét Szolnokon írtam.
Odaköltöztem, és – ahogy Feleki Kamillt idézték itt – szájra írtam
a szöveget. Zseniális színészek játszották, hihetetlen szerencsém
volt: Udvaros Dorottya volt Constance, Egri Kati a királyné, Ko-
vács Lajos, Hollósi Frigyes és a már nem élô Czibulás Péter volt a
három testôr; Jeney István volt D’Artagnan, akirôl nem tudom,
hol van, valahogy elment a pályáról… Elképesztôen jó munka volt,
rengeteget tanultam tôlük. Egész egyszerûen ültem velük, és hall-
gattam a teljesen civil beszélgetésüket, hogy minél jobban álljanak
a mondatok nekik. Az egész egy drámaírói élmény volt, és ezt
visszaigazolta a kritika is. Akkor rögtön olyan kedvem támadt
ilyesmit csinálni, hogy elkezdtem tudatosan keresni. Végiggon-
doltam, hogy min múlott ez az egész. Mert teljesen megváltoztat-
tam a történetet, közben mégis maradt a mitológia, mert itt jön a
fontos tény: A három testôr mitológiai erejû történet, úgy él a fe-
jünkben, hogy valamit mindannyian tudunk róla, legalább any-
nyit, hogy van a három testôr meg D’Artagnan, és a Milady is
többnyire eszünkbe jut. Aki nem olvasta, még az is tudja. Az euró-
pai kultúrtörténet tele van ilyen mûvekkel. Vajon hányan olvastá-
tok a kétkötetes, vastag Don Quijotét, és mégis Don Quijotéról
tudni véljük, kicsoda. Švejk is egy hasonló figura. Tehát ezek nem-
csak a drámairodalomban, hanem az elbeszélô irodalomban is ret-
tentôen fontos szempontok. Vannak hôsök, fôhôsök, fôszereplôk,
embernek ember által való ábrázolása. Azon gondolkodtam, hogy
igen ám, de, mondjuk, a Háború és béke miért nem alkalmas arra,
amire én gondolok. Ekkor kezdtem megérezni, hogy van a próza-
irodalomnak egy olyan szintje, amely sokkal inkább mitológiai,
mint irodalmi. A Háború és béke talán nevezhetô a kultúrmitológia
részének, de én nem érzem annak. Olyan mûnek érzem, amelynek



minden részlete úgy jó, ahogy van. Ezzel
szemben vannak mûvek – mondjuk, May
Károly regényei –, amelyek baromi erôsek,
valami nagyon nagy népi erô van bennük,
mint a Seress Rezsô dalaiban. Nem volt jó
zeneszerzô, de mégis eltalálta. Ô írta meg a
slágereket, abból a két hangból. Valami
ilyet tudott Dumas. Elkezdtem keresni
ilyesmiket, és végül találtam egyet. Goethe
sógora, Christian Vulpius írt egy Rinaldo
Rinaldini címû regényt. Ezt aztán tényleg
senki nem olvasta, de a címe alapján ez va-
lami rablóhistória. Nekem pont ez kellett.
Rögtön akkor írtam Rinaldo Rinaldini cím-
mel egy darabot. Nem akarok belemenni,
hogy aztán amikor tíz évvel késôbb elját-
szották Szolnokon, mitôl lett kudarc. Azt
hiszem, hogy különbözô szerencsétlenül
alakult körülményektôl, véletlenektôl. Tel-
jesen félreértettük egymást. De nem mond-
hatom azt, hogy rossz darabot írtam.
Amennyire lehetett, Fodor Tamás mentette
meg az elôadást, aki fôrendezôként bele-
nyúlt az utolsó próbákon. Elég nagy közön-
ségsiker lett, és a színészek nagyon utálták. 

Az adaptációs problémákra visszatérve:
az a regény arról szólt (tulajdonképpen egy
operettgiccs), hogy van egy nemes szívû
rabló, aki baromira szeretne valami nagy
célt az életében. Nekem ez nagyon megtet-
szett, hogy egy rabló rendes ember akar
lenni. Rögtön eszembe is jutott a megfelelô
mondat: lényegében azzal kezdi a történe-
tet, hogy „úgy döntöttem, hogy nem leszek
gazember”. Az egész történet arról szól,
hogy ez nem sikerül neki. Megszökik a rab-
lóktól, a rablók folyamatosan mennek
utána, hogy nekik kell egy fônök. A zsan-
dárok mennek utána és üldözik, mert ô a
Rinaldo Rinaldini. A végén nagy nehezen
sikerül egy felkelôcsapatba bekeverednie.
A XVIII. századi Itáliában vagyunk, ahol,
ugye, van nemes cél. És mi lesz a feladata?
Az, hogy raboljon. Mert ô ért hozzá, tehát
neki kell pénzt szereznie az ellenállási
mozgalom részére. 

Az az érdekes, hogy amikor ezeket írtam,
eszembe nem jutott, hogy én nem a saját
darabomat írom. Ezzel szemben késôbb
többször is elôfordult (a Kolibri Színház-
ban), hogy három gyerekkönyvet adaptál-
tam színpadra, és nagyon meglepô volt
érezni, hogy „na most nem a sajátomat
írom”. Valószínûleg az volt a titka, hogy
ezekben a könyvekben elég erôsek voltak a
dialógusok. Amire András utalt: a szöveg
felülete vagy a szöveg teste, maga az a do-
log, ami végül szövegként megjelenik, na-
gyon jól meg volt írva. Egy Lewis Carroll-
dialógnál jobbat nehéz írni. Fôleg nem
mindegy, hogy egy könyv alapvetôen elbe-
szélô módon vagy pedig alapvetôen dialo-
gikusan van-e megírva. Úgy érzem, hogy
amikor egy ilyen dialogikus mûvet kell
adaptálni, akkor az nagyobbrészt techni-

kai munka. Persze az ember kitalálhat dramaturgiai trükköket, egy picit megváltoztathatja
a történetet itt-ott, de az technikai munka. Az viszont, amikor fogtam egy jó nagy regényt
– fôleg ha nem volt remekmû, csak valamitôl nagyon jó –, és kitaláltam a magamét belôle,
akkor az drámaírói munka volt. 

Utaltam rá, hogy volt olyan munkám, amelyet igazából mûfordításnak érzek (nem pe-
dig adaptációnak), pedig nem az. Ez a Kolumbusz címû rockopera szövegkönyve – az Ope-
rettszínházban ment, tizensok éve –, amit Gallai Péter zeneszerzôvel írtam. (A három
testôr is zenés volt egyébként, Döme Zsolt írta a zenéjét.) A Kolumbusz-mitológia, -törté-
net is olyan, hogy az emberek azt hiszik, hogy ismerik. Persze nem. Számomra is akkor
derült ki, amikor elkezdtem olvasni a megfelelô történeti anyagot, hogy semmi sem érde-
kesebb a konkrétumoknál. Például: Kolumbusz vitt magával egy arab tolmácsot, mert
Kínába indult, és az arab is keleti nyelv. Ilyeneket tömegével találtam. Azért mondom,
hogy ez egy adaptáció, mert én az ô négy útjából írtam kettôt, meg természetesen a doku-
mentumokat csak jelenetalkotásra használtam, nem szövegszerûen (merthogy az egészet
éneklik). De mégis folyamatosan úgy éreztem, hogy van mögötte valami. Ezt egyébként
más mûfajban is csináltam: írtam olyan önálló saját meséket, amelyek egy kicsit vissza-
utalnak valamire. Szóval mélységes mély a múltnak kútja: folyton újraolvassuk a történe-
teket és újraírjuk ôket.

Nagyon röviden – és ezzel már átevezek a jog vizeire – egy történelmi kérdésrôl: na-
gyon nagy különbség van az ókori görögök helyzete vagy, mondjuk, a Shakespeare-szín-
háznak és az újkori kultúrának a helyzete között. A görög egy zárt kultúra volt, amely zárt
kultúrában létezett a mitológia, és ebben a mitológiában ugyanaz az isten megjelenhetett
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a legkülönbözôbb alakokban, a legkülönbözôbb dolgokat csinálhatta, más városban mást
hittek róla. Tehát volt egy elég szabadon kezelhetô alapanyag, és amikor a drámaírók ír-
tak belôle egy tragédiát, akkor ezt ugyanilyen szabadon kezelték tovább. Euripidész
nemcsak használta a mítoszt mint anyagot, hanem ô maga alakította. Nem úgy alakí-
totta, ahogy én A három testôrt, hanem az része lett az egész nagy görög mitológiának.
Azért említem ôt, mert neki voltak talán a legvadabb, nagyon meglepô ötletei. (Egyéb-
ként, nem dramatikus szempontból, Kerényi Károly görög mitológiájában úgyszólván
minden mondatban más történik az elején, mint a végén. Például Apollón a mondat ele-
jén még farkas, és a végén már szép férfi, és nem alakul át közben, hanem azért van így,
mert Kerényi mindent fölhasznál. Tehát ez egy nagyon szabadon kezelhetô anyag volt,
és így is bántak vele.) 

A Shakespeare-színházban valami egészen más történt: voltak kötöttebb anyagok,
például a krónikák, amiket Shakespeare használt, és ott történik valami, amivel már át-
evezünk a jog vizeire. Ott jelenik meg az a tudat, hogy a mû tulajdon tud lenni. Rész-
vénytársaság volt, a szövegkönyveket nem adták ki a kezükbôl, ültek rajtuk, ez volt a tár-
sulat egyik legfôbb vagyona. Mondjuk, Shakespeare írt egy Lear királyt. Leir király volt
már egypár évvel korábban, a darab, a történet létezett. A krónikák ott voltak. Bárki ír-
hatott újra egy III. Richárdot, hiszen ott volt a krónika. Akkor mire vigyáztak ezek annyi-
ra? Min ültek? Azon, amirôl András beszélt: a szöveg testén. A konkrét jeleneteken, a
konkrét monológokon, rímeken, szójátékokon, a nagyon megírt figurákon. Magyarán
az írói részleteken ültek. Ez volt a tulajdon. Ez azért érdekes, mert egyébként nem léte-
zett még szerzôi jog. Pont azért ültek rajta, mert szellemi tulajdonként még nem tudták
adni-venni. Azt késôbb Beaumarchais találta ki, aki, ugye, nemcsak fegyverkereskedô és
zseniális drámaíró, hanem a szerzôi jog atyja is volt. 1784-ben, még a Figaro elôtt, de
A sevillai borbély után elérte, hogy a király hozzon egy rendeletet az irodalmi tulajdonról,
amit aztán 1791-ben az alkotmányozó nemzetgyûlés is szentesített, és ez annyira erôs
gesztus, hogy 1948-ban az ENSZ az Emberi jogok nyilatkozatába is belevette a szerzôi
jogot mint alapvetô emberi jogot. 

Nem kezdenék elôadást tartani a szerzôi jog morális és vagyoni részérôl. Jó modora
mindenkinek lehet. Vannak védett mûvek és védett fordítások. Ha egy fordító munkáját föl
akarjuk használni, és esetleg bele akarunk nyúlni, akkor az illetôt föl lehet hívni, hogy
hozzájárul-e. Ha esetleg nem járul hozzá, akkor le lehet a mûvet újra fordíttatni. Ha élô
szerzô munkáját valamiért át akarjuk írni vagy íratni, akkor sem árt, ha az illetô minimum
tud róla. Megint csak hangsúlyoznám: a mû az, ahogyan meg van írva. Elsa Triolet írta az

egyik könyve adaptálása kapcsán: „A stílus
nem ruha, az a mûnek a bôre. Ha azt levesz-
szük, akkor a mûvet nem levetkôztetjük, ha-
nem megnyúzzuk.” Hadd mondjam szín-
házi szempontból! Amikor én nézôként
hallgatom egy színházban, hogy, mondjuk,
Mészöly Dezsô ma kissé avíttasan költôi
szövegébe (nem mind az, én a Romeo és Jú-
liáját változatlanul nagyon szeretem) valaki
beleír három egyértelmûen mai káromko-
dást, és, mondjuk, ugyanaz a szereplô mond-
ja, aki az elôbb azt mondta, hogy „oh” meg
„ah”, akkor nyelvileg szétesik a figura.
Ilyesmivel rendszeresen találkozom. Nem
tudom, másnak milyen a füle, de ebben én
olyan vagyok, mint a zenész a hamis hang-
gal, hogy amikor egy szereplô elkezd a leg-
különbözôbb stílusokban beszélni, és ez
nem tudatos koncepció (mert lehet koncep-
ció, hogy az illetô véletlenül sem beszél azo-
nos nyelven), hanem egész egyszerûen csak
a figyelem hiánya, tehetségtelenség – akkor
az borzalmas. Ez az eredeti mûvekre is vo-
natkozik – ugyanígy, ugyanezért nem
mindegy, ki hogyan ír bele egy szövegbe.
Van ennek egyrészt a jogi része, hogy fel le-
het venni a telefont, lehet levelet írni stb.
De van egy nagyon fontos színházi része:
hogy a szöveg felülete az nem akármi; a kot-
tákat sem írjuk át csak úgy. Elôfordul, hogy
valamit transzponálni kell, de nem baj,
hogy ha ezt a feladatot embert ábrázolni ké-
pes, a nyelvi eszközökkel tisztában lévô mû-
vész hajtja végre. 
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Az adaptációk kapcsán legalább három olyan kérdés van, amelyet – történetileg, filozófi-
ailag, esztétikailag – újra kell gondolni: az elsô a szerzôség, a második az eredetiség, a
harmadik pedig az egyszeriség kérdése. Egy drámaírótól azt várjuk el, hogy, úgymond,
„eredeti” darabot írjon, ezért az egyszeriség – az, hogy egy szöveget egyetlenegyszer vigye-
nek színre – nagyon rosszul hangozhat számára. Elvileg azonban minden színrevitel
adaptáció: attól kezdve, hogy egy rendezô kihúz egyetlen szót egy drámából, már, úgy-
mond, kisajátított, gyarmatosított egy szöveget a saját színházi elôadása számára; ez te-
hát a szöveg egyszerisége. Ugyanakkor az adaptáció az egész kultúra mûködésének az
alapja, hiszen a kulturális emlékezet logikája szerint minden egymásra épül, egymásból
élünk, egymásból dolgozunk, egymást idézzük – ezt nevezzük intertextualitásnak. Ami-
kor arról beszélünk, hogy miért van ma annyi adaptáció, miért fordítunk olyan „furcsán”,
azzal szoktunk érvelni, hogy azért, mert nincsenek nagy történetek, nincsenek nagy
hôsök, csupán a nyelv van, amelyet ráakasztunk egy meglévô, már megírt történetre,
hôsre stb. De az antik drámától kezdve sosem voltak nagy történetek, sosem volt más-
hogy, mindenki kisajátított valamit, hogy milyen mértékben és hogyan, az már kulturális
paradigma, kánon kérdése. Persze, mindennek lehet jogi olvasata: Tasnádi István pél-
dául elmondta, hogy A három testôr-adaptációjában tizennyolc százalék ôrzôdött meg a
regénybôl, tehát ô akkor nyolcvankét százalékban eredeti drámát írt – ez lenne a jogi ol-
vasat. Ezek a kérdések azonban esztétikai szempontból nem tehetôk fel. Eredeti-e egy-
általán ma valami? Amikor Esterházy Péter lemásolja Ottlik Iskola a határon-ját milyen
mûvet hoz létre? Eredetit? Igen. Hamisítványt? Igen. Tehát ezek a kérdések szerintem a
posztmodernt követô korszakban így már nem relevánsak. 

A szerzôség kérdése esztétikai szem-
pontból szintén érdektelen. A magyar és a
világszínpadon számtalan többszörös
identitású mûvel találkozhatunk, egy sereg
elôadás szerzôiként vagy sok nevet sorol-
nak fel, vagy egyet sem, például azért, mert
kollektív alkotás, vagy több ember közös
munkája; esztétikailag, a mû relevanciája
szempontjából ez szintén érdektelen. Jogi-
lag persze fontos. 

Egyik kiindulópontom tehát az, hogy
minden adaptáció. Amirôl most beszélni
szeretnék, néhány olyan adaptációs mo-
dell, amely elsôsorban prózára, az úgyne-
vezett nagyprózára érvényes. A példáimat
Dosztojevszkij-adaptációkból merítem,
mert úgy vélem, ezek, mivel hatalmas opu-
sok, mint az állatorvosi lovak, bizonyítják,
hogy az adaptációt mindig az uralkodó ká-
non határozza meg. Egyrészt a drámaírási,
másrészt a színházcsinálási kánon. Az adap-
tációs technikák tehát egy adott korszak
kánonjának szerves részei, és azok szerint
változnak. Dosztojevszkij azért is releváns
példa, mert regényeit egyrészt nagyon so-



kan adaptálják szerte a világon, másrészt
sajátos szerzôrôl, prózapoétikáról van szó. 

Mihail Bahtyin Dosztojevszkij poétiká-
ját elemzô, 1960-ban megjelent (magyarul
is olvasható) nagy mûve döntô hatással
volt nemcsak az irodalomtörténetre és a
Dosztojevszkij-értelmezésre, hanem a szín-
házra is. Ebben két prózatípust állít  szem-
be: Dosztojevszkijét és Tolsztojét. A Dosz-
tojevszkij-féle modellt Bahtyin kéthangú
prózának nevezi, úgynevezett dialogikus
prózának, ami azt jelenti, hogy ideák vitá-
ját ábrázolja. Nem egyetlen univerzális
szerzôi tudat van, amelyen belül ütköznek
az álláspontok, hanem különbözô szem-
pontok érvényesülnek. Nem egyetlen érvé-
nyes igazság van, hanem legalább kettô.
Egy hasonlattal élve: ez a prózatípus olyan,
mint a shakespeare-i színmû, az úgyneve-
zett „problem play”, ahol nincs megoldás az
erkölcsi dilemmákra, hanem igazságok so-
rozata áll egymással szemben. A másik
modell Bahtyin szerint a tolsztoji, ahol
egyetlen szerzôi tudat van, s a szereplôk
ezen belül helyezkednek el; egymással vi-
szonyban állnak, de nincs saját külön igaz-
ságuk. Ez azért érdekes, mert Dosztojevsz-
kij mint szerzô – ahogy Bahtyin fogalmaz:
nála ez a szó kéthangú – látszólag köny-
nyen adaptálható, mégis a regények mére-
tei, a rendkívül hosszú monologikus
passzusok nagyon megnehezítik az adap-
táló dolgát. 

Úgy vélem, hogy az elsô prózaadaptá-
ciók a színház és az irodalom periferiális
jelenségeként bukkannak fel a kultúrtörté-
netben. Az avantgárd korszak úgynevezett
irodalmi pereire gondolok – ez az orosz,
francia, német területen egyaránt létezett
–, amelyeknek a helyszíne nem a színház
volt, hanem a kabarék, ahol különbözô iro-
dalmi mûveket – ahogy ma mondanánk –
szceníroztak. Ez azt jelentette, hogy egy
irodalmi mû igazságát próbálták feltárni
úgy, hogy a különbözô szereplôkre leosz-

tott érveket vita formájában, tehát párbeszédesen ütköztették. Ezek irodalmi estekhez ha-
sonlíthattak, a Bûn és bûnhôdés vagy a Kreutzer-szonáta igazságai ütköztek egymással.
Hangsúlyozom, hogy az avantgárd korszak színházi-irodalmi periferiális jelenségérôl van
szó, nem a fôsodorról. Alig harminc évvel késôbb, az ötvenes években, az epikus színház
térnyerésével a prózaadaptáció már masszívan jelen van a színházban, tehát nagyon gyors
az a folyamat, ahogyan a színház befogadja a mûfajt. 

Néhány, fôleg világszínházi elôadásról szeretnék beszélni, régiekrôl és újakról, amelye-
ket meghatározónak tartok az adaptáció szempontjából. Ezek nem írói, hanem rendezôi
adaptációk. Tulajdonképpen inkább szcenírozásnak nevezhetnénk. Ez talán az alapképle-
tem: az adaptáció olyan írás, amely rendezés is, azaz gyarmatosít, kisajátít egy szöveget,
és már tartalmazza a rendezés mozzanatát. 

A regényadaptációknak – és ez bizonyos mértékben a kisprózára is igaz – két modellje
létezik, s ezek, mivel modellek, sarkosak és elméletiek. Az egyik az úgynevezett pano-
ráma-adaptáció, amikor egy irodalmi mûvet a maga teljességében, az irodalmi mû köze-
gének megjelenítésével próbálunk színpadra vinni. Ez általában sokszereplôs, számos
jelenetet felfûzô, hosszú adaptáció, amelynek fókuszában a történetmesélés áll. Ezzel
szemben vannak az úgynevezett premier plános adaptációk, amelyek egy mûbôl kiragad-
nak vagy egy motívumot, vagy különbözô szigeteket, de leginkább és tipikusan egy-két-
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három szereplôt. Ez a premier plános modell általában a hôsre koncentrál. A félkegyelmû
jó példa erre. Andrzej Wajda ismert, 1977-es adaptációja, a Nasztaszja Filippovna abban a
pillanatban indítja el a drámát (mert ebben az esetben drámáról van szó), amikor Rogo-
zsin megölte Nasztaszja Filippovnát; Rogozsin és Miskin párbeszéde a darab, a gyilkos-
ságot követôen. (Wajda több Dosztojevszkij-regényt adaptált, és ezeket sokfelé játszot-
ták a világban – tehát itt most ellentmondok magamnak: vannak olyan rendezôi adap-
tációk, amelyeket kvázi más is színre vihet.) Wajda adaptációi azért is izgalmasak, mert
ô többször ostromolja meg ezeket a nagy mûveket, nem egyszer sajátítja ki, hanem újabb
és újabb redukciókat hajt végre, melyek során egyre kevesebb szereplôvel próbálja meg-
oldani ugyanazt a feladatot. A nyolcvanas években írt egy egyszereplôs darabot is A fél-
kegyelmû címmel. Ennek az alapfigurája Rogozsin, és érdekessége, hogy nemcsak adap-
tációról van szó, hanem egyszerre szcenírozásról és rendezésrôl. Ezt egy japán színész,
egy kabuki-színházi onnagata számára írta. Ez olyan férfi színész, aki nôi szereplôket
játszik. Két évvel ezelôtt egy nyilvános beszélgetésben Wajda felelevenítette, hogyan
gyôzte meg az eleinte vonakodó színészt, hogy játssza el ezt a szerepet. Ez azért érdekes,
mert jól mutatja, mi kell ahhoz, hogy egy ilyen szöveg szülessen. Wajda úgy gondolta,
hogy ez a japán színész el tudja játszani a teljességet, mert ô igazi androgün, egyszerre
férfi és nô; de nem egyszerûen úgy androgün, ahogy Coleridge szerint minden mûvész,
alkotó lény nemtelen vagy nemek feletti, nemeket egyesítô lény. 

Úgy vélem, hogy a Dosztojevszkij-mûvek színpadi adaptálásának történetében ez
a redukciós folyamat vált tipikussá a nyolcvanas évek második felétôl. A módszer érdekes-
sége nemcsak az, hogy egy, két, illetve három szereplô kiválasztásával egy nagy tör-
ténet rekonstruálható, hanem hogy mindebbe egy sajátos értelmezési szempontot hoz
be. (A következôkben orosz példákat hozok, mert hatalmas irodalmi örökségrôl van szó,
és tulajdonképpen minden orosz rendezô azáltal is meghatározza önmagát, hogy egy
ilyen mûvet színre visz.) A Moszkvában dolgozó Kama Ginkasz rendezett a Bûn és bûn-
hôdésbôl egy K. I. címû drámát, amelyet a fiával közösen írt, tehát ez is szerzôi adaptá-
ció. A címbeli K. I. Katyerina Ivanovna, Marmeladov háromgyerekes özvegye. Az adaptá-
ció alapgondolata az volt, hogy kiválaszt egy olyan jelentéktelen szereplôt, aki fölött min-
denki elsiklik, és az ô drámájában keresi vissza, amennyire lehetséges, a nagy egészet. 

Ha az irodalmi mûvek és a belôlük készült színházi adaptációk – például Dosztojevsz-
kij Bûn és bûnhôdése és Kama Ginkasz K. I. címû darabja – közötti kapcsolatot tekintjük,
akkor azt mondhatjuk, hogy az utóbbi értelmezi az elôbbit, tehát valamilyen interpretá-
ciós viszonyban vannak egymással. A nézô számára azonban ez nem (vagy nem feltétle-
nül) érvényes. Azt hiszem, az adaptációk egyik hibája az, hogy hivatkoznak egy mûre,
amelyre nemcsak a nézôk hiányos mûveltsége miatt nem lehet hivatkozni, hanem azért
sem, mert a színpad önálló, autonóm mûalkotást kínál fel, amely csak önmagára hivat-
kozhat. Ezért eredeti mûveknek kell ôket tekinteni. 

A panoráma-adaptációk – amelyek a szociológiai közeget, a társadalmi közeget próbál-
ják megragadni – tipikusabbak a magyar színpadon, és gyakran sokkal gyengébbek is.
1969-ben Georgij Tovsztonogov rendezett a Nemzetiben egy közeg típusú A félkegyelmût;
a Katona József színházi Az idióta szintén egy ilyen jellegû színrevitel, itt azonban azt lát-
juk, hogy ez a közeg valóságosan nem tud megjelenni, kicsúszik az adaptátor-rendezô
kezébôl, és olyankor a hôsre koncentrál, ebben a kettôsségben pedig tulajdonképpen
elsikkad a mû. A közeg típusú adaptációk azért tipikusabbak errefelé, mert a színházcsi-
nálók úgy vélik, hogy el kell mondani a történetet, a regény szinopszisát kell adni, s ezért

minél több szálát bele kell szôni. Szinte ti-
pikus hibájuk ezeknek az adaptációknak,
hogy túl sok helyszín és túl sok szereplô je-
lenik meg bennük, és túl sûrûn váltják egy-
mást a jelenetek, ami biztos jele annak,
hogy valaki erôszakosan próbálja a drámai
szövegbe belenyomni az irodalmi mû több-
rétûségét. 

Egy kiemelkedô példát említenék még a
panoráma típusú adaptációból: Lev Do-
gyin kilencórás Ördögökjét. Azért hangsú-
lyoznám a hosszát, mert Dogyin azt felté-
telezi a nézôrôl, hogy ugyanúgy viszonyul
egy színpadi produkcióhoz, mint egy
könyvhöz. Tehát azzal a lassúsággal, olyan
ráérôsen. Az adaptáció valószínûleg lassú
mûfaj. Nemrég olvastam egy Proust-adap-
tációról, melyet mostanság játszanak négy
estén keresztül Hollandiában – ez is egy
lassú olvasás-nézés lehet. 

Végül szeretnék egy új adaptációs techni-
káról beszélni, amely errefelé nem ismert.
Az elôbbiekben vázolt két modell közös tu-
lajdonsága az volt, hogy drámákat szerkesz-
tettek a prózából. Ma azonban olyan adap-
tációkat látni, amelyek nem drámák, tehát
lényegében antiadaptációk. Olyan szövegek
ezek, amelyek nincsenek szcenírozva, nincs
eljátszva a dráma látszata sem. Így dolgozik
Kama Ginkasz, aki számos Csehov-elbe-
szélést vitt színpadra. És ugyanígy dolgozik
a nála jóval fiatalabb lett Alvis Hermanis is
(aki Magyarországon is járt egy igen kiváló
produkcióval) a Jég címû elôadásában,
amelynek az az alcíme, hogy Közös olvasás.
Hermanis a színészek kezébe adja a Jég cí-
mû Szorokin-regényt, és egyetlen sort sem
húznak ki belôle, nem írják át drámává,
pusztán elkezdik szcenírozni, elkezdik fel-
olvasni és játszani. Ami létrejön, nem dra-
matikus szöveg. Én posztdramatikus adap-
tációnak nevezném: ez pusztán a színházra
bízza a prózai szöveget, párbeszéddel, leíró
részekkel együtt. Itt már nincs semmilyen
beavatkozás, az író mintegy kihullott a
színházból. Csak a rendezés maradt. 
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