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Francia hetilapban láttunk a múlt hetekben egy
sikerült karikatúrát, az Orleans-i Szűz amerikai
filmváltozatáról, Katherine Hepburnnel a fősze-
repben. A Szűz rövid szoknyájából angyali láb-
szárak kandikálnak ki, amint szülőfalujában, li-
bákat őrizve, álmatagon szemléli a szállongó fel-
hőket. A mese nagyjából követi a hagyományt, a
szükséges görl-cifrázatokkal; a tréfa csattanója
az utolsó kép: szegény Orleans-i Szűz a király
karján, kivont kardok alatt, mosolyogva libeg ki a
templomi esküvőről. Az ördögöt nem jó falra fes-
teni; valamelyik filmírónak üzleti képzeletét
könnyen megragadhatja az ötlet, hogy
egy esküvő, a Lohengrin-nászinduló
hangjainál, könnyedébb, vigasztalóbb,
gusztusosabb befejezése lehetne a kis
francia pásztorszent hányatott
életének, mint az inkvizíció és a
megégetés. Nálunk legalább így járt
pórul paraszti rokona, Édes Anna
cselédlány; mire a remek regényből a
Belvárosi Színház színpadára került,
sorsát a jószívű színpadi átdolgozó
enyhébbre változtatta. Az átíró - meg
kell adni - igyekezett hűségesen
követni a regény tartalmát; a jellemek
nagyjából azonosak, a cselekmény is,
legfeljebb helyenként durvább, élesebb
vagy esetlenebb; de a végét áldatlan
önkényességgel értelmetlenítette el
azzal, hogy Patikárius Jancsi, a
felelőtlen, bár nem minden báj nélkül
való suhanc „megtér", otthagyja
menyasszonyát és sejteti, hogy fe-
leségül fogja venni a büntetés kitöltése
után, ő, a széllel bélelt dzsentri úrfi, a
primitív, s most már gyilkos
Édes Annát! Azt hiszem, Kosztolányi,
szegény, ha ezt a giccset megéri -
ebbe hal bele, e szerencsétlen kísérletbe,
elsimítani, ami elsimíthatatlan, összekötni, ami
örökre idegen, feloldani, ami mélységesen
feloldhatatlan, egyszóval: tragikum. Az átdolgozó
mentsége a színházi babona, hogy a
közönségnek szüksége van happy endre, a
színházi vacsora nyitányaképpen. Jó, írjanak
bohózatokat, vígjátékokat s melodrámákat, csak
a tragédiákat hagyják ki a játékból, csak a
tragédiáknak ne szerkesszenek happy endeket!
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Külföldön, s különösen Párizsban, ma sokat vita-
tott kérdés, hogy szabad-e, lehet-e regényt
egyáltalán dramatizálni, a művészet sérelme
nélkül, s ha igen, mennyi hűség kötelezi az átdol-
gozót? Két szélső nézet ütközik össze. Az első
szerint nem szabad, és sikerrel nemis lehet, mert
amit regénynek írtak, annak számára épp azért
választották e műfajt, mert más műfajban elsik-
kadna a lényege. A másik szélsőség, amelyet

Párizsban Baty, a nálunk most színre került Bo-
varyné, s még újabban a balzac-i Eugénie
Grandet átírója képvisel a legnagyobb eréllyel,
elméletben és gyakorlatban tulajdonképp nem
is áll oly messze az elsőtől, mint gondolnánk.
Baty nem vonja kétségbe, hogy a regény
lényeges mondanivalója elsikkadhat a két műfaj
közti úton. Szerinte azonban ez nem is baj. Az
átírót nem az kötelezi, hogy hű maradjon
nyersanyagához, hanem hogy életképes és
önmagában jó színdarabot írjon. Ha hű maradna
a regényhez, a színműhöz lenne hűtlen.
Legokosabb, ha a regényben nem a mesére,
hanem a jellemekre for-

dítja figyelmét. A jellemeket állítsa képzeletében
színpadra, azután ha lehet, tekintetbe véve, ha
nem lehet, tekintetbe nem véve a mesét, fejtse ki
a jellemekben rejlő drámai feszültségeket.

A műfaji különbség valóban nem ok arra, hogy
regényt vagy bármely epikai művet ne használja-
nak fel dráma nyersanyagául. Az ógörög szerzők
mitikus mondákat, Shakespeare reneszánsz no-
vellákat, s Plutarkhosz-pletykákat dramatizált. A
dráma csak a modern időkben lett olyan műfaj,
amelyhez az alakokat és eseményeket is a drá-
maírónak kell kitalálnia. A modern dráma pa-
radoxona, hogy amint Lukács György máig is
ér-vényes könyvében írta: „A drámai formához
alapjában véve drámaiatlan tehetségek kerül-
tek." E tény szociológiai összefüggéseire most
nem térünk ki. Kétségkívül drámaiatlan tehetsé-
gek voltak azok, akik azt hitték, hogy a drámában
fontos a cselekmény újszerűsége. A dráma nem
„két műfaj" között sikkad el, hanem éppen ellen-
kezőleg, azért hanyatlott, mert a hagyománnyal
való szerves kapcsolata megszűnt. A polgári-

naturalista dráma a komédiának és tragikomé-
diának törvényeit vitte át a tragédiára; az életből
és egyéni tapasztalásból indult ki, nem a közös-
ség élménytárából. Túlságosan sok volt, amit
magára vállalt, s ezért túlságosan keveset való-
síthatott meg. Nemcsak emberek teremtésére
és meseszövésre vállalkozott, hanem az embe-
rek beszéltetésére és a szőtt mese színi lebo-
nyolítására is. Azt mondhatnánk, maga írta meg
a regényt is, amelyből azután megint csak maga
megalkotta a drámát. Igy a közönség csupán a
színen értesült a „hősök" létezéséről, akikről a
klasszikus művekben már az előadás előtt is

tiszta kép volt. Szophoklész és tár-
sai nem szégyellték, hogy ugyan-
azokat a félistenekről szóló heroikus
mendemondákat dolgozták fel,
amelyeket még hozzá egész Attika
ismert. Pedig a görög íróknak volt ér-
zékük az egyéniség, eredetiség, új-
szerűség értékei iránt. Egyéniségek
voltak, nem anonim, népi szerzők;
eredetiségre, újszerűségre töre-
kedtek ők is, de a tragédiaíró egyéni
feladatát nem a mítoszteremtésben,
hanem a mítosz feldolgozásában
látták; mert érezték, amit mi még
csak most kezdünk tudni, hogy más
az eredetiség törvénye a regény-
ben, mint a drámában; hogy amint
egy verset nem azzal tesznek ere-
detivé, ha új szavakat találnak ki
hozzá, úgy a dráma eredetisége
sem a mese és a figurák újszülöttsé-
gében, hanem a dialógusok és a
drámai árnyalatok sajátos költésze-
tében áll. Eszükbe sem jutott, még
Shakespeare-nek és Goethének

sem, hogy saját maguk által
költött emberekről és cselekménnyel

írjanak tragédiát.
Ez nem történeti, hanem lényegi kérdés. Ami-

kor az írók nem maguk gyártották drámáik figurá-
it s cselekményük magját, a kiválóak által meg-
születhetett a nagy klasszikus dráma: amióta e
szokásuktól eltértek, még a legnagyobbak is
csak érdekes kísérleteket írnak, s tragédiáik fő-
ként azért tragikusak, mert szerzőiknek minden
erőfeszítésük ellenére sem sikerült megalkotni
azt a nagyot, amelyet megírni tehetségük szerint
megérdemelnének.
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A mai drámairodalom, ösztönösen, s félig tuda-
tosan három irányban keresi regenerálódásának
útját. Az egyik iránya regényen, novellán keresz-
tül vezet; e kísérletezéseket a közönség többé-
kevésbé szívesen látja. a kritika pedig hol a re-
gényhez való hűséget, hol a regényhez való hűt-
lenséget kifogásolja bennük; holott a döntő
kérdés nem a hűség vagy hűtlenség, hanem a
„jóság" kérdése. Az Édes Anna vége nem azért

A nemzeti dráma ügye egykorú a nemzeti színját-
szás ügyével. Csakhogy mi nem szeretjük az
ügyeket, a nemzeti dráma ügyében folytatott
kampányokat, ellenben szeretjük az új magyar
drámát, kivált, hajó minőségű. A sors, pontosab-
ban a sorsot megtestesítő irodalomtörténész adta
kezünkbe Fejtő Ferenc 1937-ből származó cikkét,
amely kísértetiesen emlékeztet az új magyar
dráma körül zajló mai vitákra. Ebben nincs semmi
meglepő, minden kor minden vitája az új magyar
drámáról kísértetiesen hasonlít egymásra. Ennek
ellenére (vagy tán épp ezért) megörültünk a
váratlan leletnek, és örömünkben körbeadtuk
néhány fiatalabb évjáratú, jeles drámaírónknak,
reagálnának rá. Alább olvasható akciónk ered-
ménye. A sort dramaturgokkal kívánjuk folytatni - s
bárkivel, akinek a tárgyban vitaképes monda-
nivalója van.
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rossz, mert „a regényben másként van", ha-nem
mert a drámában is másként kellene lennie. A
szolgai hűség drámai szempontból sokkal
nagyobb baj, mint az okos hűtlenség, amely
kellő művészettel s önálló zsenialitással még
remekművekhez is vezethet. Eddig még nem
vezetett.

A másik irányra - hogy ismét honi színpa-
dunkról vegyek példát - O'Neill Amerikai
Elektrája jellemző. Az effajta kísérletezés nem
új. Goethe is az antik mítoszhoz nyúlt vissza
Iphigéniájában, Hebbel, Hofmannsthal stb. is
arra keresték a dráma elveszett paradicsomát.
Míg elődei többnyire beérték az antik témák an-
tik környezetben való lélektani átfinomításával,
O'Neill egy lépéssel továbbment, s az amerikai
polgárháború idejébe helyezi, amerikai polgá-
rokba öltözteti azt a konfliktust, amely az ógörög
költők műveiben a mükénei udvarnál játszódott
le.

A harmadik út a történelmi dráma újabb di-
vatja, amely a történelmi regényes életrajzok
divatjával kapcsolódik; értékes magyar példa rá
Kós Károly Budai Nagy Antala, stilizált páto-
szával, költői levegőjével.

Mindhárom fajta kísérletezés jelentős ered-
ményekhez vezetett már eddig is; írók, színházi
emberek érzik, hogy jó irányban tapogatóznak;
színészek, rendezők, díszlettervezők fokozott
becsvággyal dolgoznak azon, hogy a „regene-
rációs elvek" alapján készült darabokban még
mindig bennrejlő szervi hibákat elleplezzék. Mert
valami e regényből, antik mítoszból, törté-
nelemből desztillált darabokból még mindig hi-
ányzik.
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A költészet szabadsága és merészsége, a kép-
zelet öröme, az önálló lendület hiányzik. Mert
az, hogy a drámaíró alakjainak és meséjének
színi ábrázolásában nem a saját képzeletére,
hanem a hagyományra támaszkodik, csak egyik
mozzanata a magasabb rendű dráma lényegi
törvényének. E törvény másik mozzanata az,
hogy a beszédben, mozgásban, részletek-ben a
lehető legszabadabb teret kell engedni a költői
erőnek. Az Édes Anna átírója a szomorú végtől
eltekintve, hűen követi a regény cselekményét.
De mit érez a hűség? Az alakok úgy vi-
selkednek, úgy beszélnek, ahogy a regényben
és „az életben"; csupa sikerült fénykép. Az
Amerikai Elektrában ugyancsak naturalisztikusan
beszélnek, mozognak a jelképes keretek közt is.
A szerzők, rendezők, színészek még mindig a
színpadi élet rabságában álló naturalista
színpad bűvöletében élnek. Ez a bűvölet pedig
alapjában véve drámaellenes. A dráma, s
különösen a tragédia nemhiába és véletlenül
öltözött versbe a legújabb időkig. A vers az él-
ményt nem közönséges, társalgási formában
közli; rögeszmeszerűen ragaszkodik ünnepé-
lyes, irreális külsőségeihez, a rím bolondságá-

Fejtő Ferenc (MTI-fotó - Szebellédy Géza fel-
vétele)

hoz, a ritmus gyermetegségéhez. A vers -
éreznünk kell - más, mint a beszéd; fel kell
emelkedni hozzá, de aztán, jutalmul, mélyebben
láthatunk is magunkba. Így vagyunk a drámával
is. Nagyobb áldozatkészséget, nagyobb oda-
adást és bizalmat igényel tőlünk, mint például a
regény. A színpad szerepét téveszti, ha úgy
akarja jelenteni a világot, hogy utánozza azt;
jel-képeznie kell; nem hozzánk leszállni, hanem
minket magához emelni, hogy mélyebben
lássunk magunkba. Ennek az elemelkedés-nek
egyetlen eszköze a versköltészet, a beszéd
költői sűrítése. Az athéni polgár nem azért
ment színházba, hogy önmagát hallja beszélni s
lássa mozogni. A cselekmény sem érdekelte.

Fejtő Ferenc párizsi felhatalmazása alapján közlöm
ezt az elfeledett - 1982-es Fejtő-könyvem
szövegé-ben és bibliográfiájában sem említett -
tanulmányt, amelyre a Cobden című, Budapesten
megjelenő, szín-vonalas, liberális-progresszív
szellemű gazdasági-politikai folyóirat (1934-1938)
hasábjain bukkantam a közelmúltban. A lapban
ezenkívül még egy Fejtő-írás jelent meg:
hozzászólása a Mi a jobboldaliság és mI a
baloldalIság című, több hónapig tartó - ma is
felettébb friss szellemű, sőt „aktuális" - ankéthoz; ezt
a szintén 1937-ből származó írását a Magyar Hírlap
1989. október 9-i száma közölte újra.

Fejtő sokoldalú hazai kritikusi és esszéista munkás-
ságának keretei között sem nagyon foglalkozott a har-
mincas években drámaesztétikai kérdésekkel; nem -
vagy pontosabban: alig - írta színházról, a drámáról;
legföljebb a kortárs magyar irodalomról szóló össze-
foglaló értékeléseiben, irodalomszociológiai vázlatai-
ban, illetve utalások, analógiák erejéig kerített sort

Az Oidipusz-mítosz éppúgy a könyökén jött ki,
mint nekünk a bűnbeesés története. A hősök
szavaira volt kíváncsi. A hősök pedig úgy visel-
kedtek, mint megannyi lírai költő. Nem annyira
önmaguk voltával bilincselték le közönségüket,
mint azzal, hogy szabatos fogalmazók voltak,
akik drámai helyzetüket a bölcseleti s helyzet-
költészet egy sajátos fajával fejtették ki. Lírai,
csak éppen hogy nem zenés áriákat recitáltak. S
amint csak zeneileg műveletlen ember kérdezi
az operában megbotránkozva: hogyan
énekelhet egy haldokló ember? - mintha az
opera lényege nem azon a hallgatólag elfoga-
dott hiedelmen alapulna, hogy mindenki mindig
énekel - úgy senki, művelt görög vagy rene-
szánsz angol nem kérdezte, miért szavainak a
drámai hősök. Tudták, hogy a dráma lényege
ez a szavalat, s a valóságtól való verses eltávo-
lodás az ár, amelyet a legmélyebbre való tekin-
tésért fizetni kell. Ezt újból meg kell tanulniuk az
íróknak; hogy a közönség hajlamos rá, a verses
Néma levente sikere bizonyítja.

Örüljünk tehát, hogy a dráma kezd vissza-
kapcsolódni az irodalmi, történeti vagy drámai
hagyományba. Tudomásul kell azonban ven-
nünk, hogy ez nem elég, mert vissza kell kap-
csolódnia a lírába, a költészetbe is. A dráma
válsága akkor kezdődött, amikor - hogy mi ok-
ból, itt ne firtassuk - írók kezdtek drámát írni. A
dráma nem az írók műfaja, hanem a költőké, a
versfaragóké. Az új dráma akkor fog megszü-
letni, ha dramaturgiailag képzett, vérbeli költők
veszik majd kezükbe a tollat, hogy mintegy va-
rázspálcával, színre szólítsák a türelmetlenül
zsibongó, már nagyon felszaporodott, életre
vágyó tragikus árnyakat.

Cobden, 1937. 3. sz. 103-105 . o.

ilyen tárgyú megfogalmazásokra. A Cobden 1937.
márciusi számában publikált esszét is egy másfél
év-százados esztétikai vitakérdés aktualizálása, egy
ott és akkor elemzésre, válaszra váró
„irodalomszemléleti" tünetcsoport ihlette -
ugyanakkor nagyon is telibe találta a magyar dráma-
és színházkultúra belső, szak-mai ellentmondásait.
Minden kényszeredett erőltetés nélkül tehetem
hozzá: máig szólóan.

Fejtő 1937-es drámaesztétikai normarendszere
egy tág, pluralista felfogás vagy egy más orientáció
felől persze lehet történetileg s mai szempontból is vi-
tatható. Ám mondandójának lényege, a „tragédia- és
költőiség-szükséglet" megfogalmazása ötvenöt év
múltán sem veszített időszerűségéből; különösen
nem napjainkban, amikor újra a kommercializáltan
„kellemes" álmodernség és a harsányan „nemzeties"
tételesség évadát éljük színpadjainkon - tisztelet a
ki-vételnek.

Agárdi Péter
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