
Pór Katalin

NEM ELÉG MAGYARNAK LENNI...1

Szántó Judit fordítása

A szellemes tábla, amelyet George Cukor az MGM bejáratára vagy – az anekdota egy
másik változata szerint – az íróasztala fölé akasztott, szervesen hozzátartozik Holly-
wood „aranykorához” és mítoszának kialakulásához. A magyar emigránsok állandó
és folyamatosan növekvõ jelenlétére utal, amely, ha szétszórt volt is, de folyamatos for-
rásokból táplálkozott: a magyarok elsô, a stúdiókba már beilleszkedett nemzedéke
megkönnyítette az újabb csoportok rendszeres érkezését. Miután közép-európai zsidó
bevándorlók New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy stúdiókat alapítsanak,2 kö-
vetkezik a második hullám, amely elsôsorban a Tanácsköztársaság bukása után Magyar-
országról elmenekült mûvészekbôl és írókból áll – élükön többek közt Kertész Mi-
hállyal, azaz Michael Curtizzel –, majd megjelennek azok az alkotók, akik az 1920-as,
1930-as években felváltva élnek és dolgoznak Európában és az Egyesült Államokban;
közéjük tartozik például Korda Sándor, Bíró Lajos vagy Fejôs Pál.

Az a már-már tömegesnek mondható magyar jelenlét, amely a stúdiók „aranyko-
rát” jellemezte, fontos és jogosult volt, ám egyszersmind valószínûleg elterelte a figyel-
met a Hollywoodban érvényesülô egyéb magyar hatásokról. Budapest és Hollywood
között ugyanis ez idô tájt nemcsak személyek kelnek vándorútra, hanem mûvek is. A ma-
gyar színmûvek, amelyekre az 1930-as években megannyi film épül, meghatározó
szerepet játszanak a hollywoodi filmvígjátékok alakulásában, éppen akkor, amikor a
hangosfilmre való áttérés miatt ez a mûfaj teljes szerkezeti reformra szorul. A „siker-
darabok” behozatala és adaptálása természetesen összefügg a stúdiókban mûködô ma-
gyarok jelenlétével. A jelenséget részben az magyarázza, hogy a már kiépült magyar–
hollywoodi hálózatokra támaszkodik, mint ahogyan az is nyilvánvaló, hogy ez a ma-
gyar személyi állomány különös figyelemmel kíséri szülôhazája termékeit. Másfelôl az
is bizonyos, hogy autonóm jelenségrôl van szó, amely, mint ilyen, megérdemli, hogy
megvizsgáljuk és tanulmányozzuk.

1930 és 1943 között összesen húsz, 1909 és 1937 között íródott magyar „sikerdara-
bot” adaptálnak a hollywoodi stúdiók. Az elsô négy tulajdonképpen nem tartozik a „si-
kerdarabok” közé; ez a kategória csak az 1920-as években alakul ki. Mindazonáltal ele-
gendô közös vonás köti össze ôket az általuk elôkészített és elôrevetített mozgalommal
ahhoz, hogy hollywoodi felhasználásukat ugyanehhez az áramlathoz soroljuk. Drégely
Gábor két darabjáról, A SZERENCSE FIÁ-ról3 és A KISASSZONY FÉRJÉ-rôl,4 valamint Molnár
Ferenc két színmûvérôl, a LILIOM-ról5 és A TESTÔR-rôl6 van szó. Két, a következô évti-
zedben keletkezett és bemutatott színmû: Orbók Attila A TÜNEMÉNY-e7 és Fodor Lász-
lótól A TEMPLOM EGERE8 még a „sikerdarabok” elsô válfajához tartozik; a helyváltoztatás
folyamatába bekapcsolódó színdarabok zöme azonban az 1930-as években születik és
kerül színpadra. Ezek között szerepel Molnár Ferenc további három mûve: A JÓ TÜNDÉR,9
AZ ISMERETLEN LÁNY10 és a NAGY SZERELEM,11 valamint Fodor Lászlótól is két újdonság: az
ÉKSZERRABLÁS A VÁCI-UTCÁBAN12 és az ÉRETTSÉGI.13 Bús-Fekete Lászlónak három darabja
említendô: a SZÜLETÉSNAP,14 a SZERELEMBÔL ELÉGTELEN15 és a JÁNOS.16 László Aladár két
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színmûvel jelentkezett: a Faragó Sándor társaságában írt EGY LÁNY, AKI MER-rel,17 vala-
mint A BECSÜLETES MEGTALÁLÓ-val.18 Ezt a listát bôvíti Lengyel Menyhért EVELYN-je,19 Bé-
keffi István KOZMETIKÁ-ja,20 Vaszary János ANGYALT VETTEM FELESÉGÜL21 címû mûve, vala-
mint László Miklós AZ ILLATSZERTÁR-a.22 A felsorolt színdarabokból huszonhárom film
születik, többnyire vígjátékok. Köztük van Ernst Lubitsch néhány jelentôs alkotása
(TROUBLE IN PARADISE, ANGEL, THE SHOP AROUND THE CORNER, HEAVEN CAN WAIT), William
Wyler THE GOOD FAIRY-je, a fôszerepben Margaret Sullavannal, több zenés vígjáték,
mint az I MARRIED AN ANGEL (WS Van Dyke II), a THE CHOCOLATE SOLDIER (Roy del Ruth),
valamint Marc Sandrich TOP HAT-je Fred Astaire-rel és Ginger Rogersszel. A belôlük
készült melodrámák közül kiemelkedik Frank Borzage LILIOM-ja.

E homogén drámai anyaghoz járulnak más magyar szerzôk, nevezetesen Bíró La-
jos vagy Hunyady Sándor mûvei, amelyeket szintén filmre adaptálnak. Bíró Lajos több
alkotását is felhasználják a hollywoodi és angliai stúdiók,23 ô azonban ezen túlmenô-
en közvetlenül is részt vesz az angol filmgyártásban, és Korda stúdiójában a forgató-
könyvrészleg vezetôje lesz. Hunyady darabjainak amerikai utóélete kevésbé jelentôs,
de azért jegyezzük meg, hogy a FEKETESZÁRÚ CSERESZNYÉ-t 1933-ban STORM AT DAYBREAK

címen adaptálja Hollywoodban Richard Boleslawski. Ezek az utolsó példák megfelel-
nek ugyan a kulturális átvétel kritériumainak, formai átvételrôl azonban nem beszél-
hetünk, mivel az említett színmûvek nem igazán „sikerdarabok”; velük tehát tanulmá-
nyunk a késôbbiekben nem foglalkozik. Hasonlóképpen a Magyarország és Holly-
wood közti kulturális átvételt azért tárgyaljuk, mert mind az elkészült filmek száma,
mind nemzetközi ismertségük, mind pedig maradandóságuk tekintetében mennyisé-
gi szempontból ez az áramlat a legerôteljesebb; vagyis a fenti közvetítéssel ezek a ma-
gyar színdarabok járultak hozzá a legmarkánsabban a filmmûvészet történetéhez. Ho-
zadékuk azonban nem szorítkozik erre a kapcsolatra: az említett színmûveket rendsze-
resen felhasználja a legtöbb európai ország (természetesen Németország, Ausztria,
Franciaország, Anglia, de rajtuk kívül még Hollandia, Dánia, Svédország, Olaszország)
filmgyártása is; maguk a szerzôk pedig rendszeresen mûködnek együtt különbözô eu-
rópai stúdiókkal. Végül az átvétel jelenségét tanúsítja nyilvánvaló módon a drámai szö-
vegek felhasználása, illetve szerzôik személyes részvétele – néha rendezôi, sôt színészi,
de legsûrûbben forgatókönyvírói minôségben – magában a magyar filmgyártásban is.
Békeffi István, Bús-Fekete László, Orbók Attila, Vaszary János számos magyar filmben
mûködik közre, Molnár darabjait pedig már az 1910-es évek óta használja a magyar
film, mint ahogy László Aladár két színdarabját az 1930-as években adaptálják a ma-
gyar stúdiók, Garas Márton pedig már 1918-ban filmre viszi Lengyel A TÁNCOSNÔ-jét.

Tanulmányunk meghatározott idôszakra vonatkozik, amely a hangosfilm általános-
sá válásától az Egyesült Államok második világháborús hadba lépéséig terjed; ez utób-
bi esemény ugyanis gyökeresen átformálja Hollywood Európához való viszonyát. A ma-
gyar színmûvek hollywoodi adaptálásának jelensége már 1910 és 1920 között is ér-
zékelhetô, ekkor azonban még csak egy bizonyos mû vagy szerzô iránti konkrét érdek-
lôdésrôl van szó: így kerül fókuszba Molnár Ferenc, akinek AZ ÖRDÖG-ét Hollywoodban
elsônek Thomas H. Ince adaptálja 1915-ben, s ôt követi 1921-ben James Young; a cím
mindkét esetben THE DEVIL marad. 1921-ben jött létre a LILIOM elsô hollywoodi adaptá-
ciója is (Maxwell Krager: A TRIP TO PARADISE); 1930-ban következik aztán Frank Bor-
zage már említett változata. A folyamat, ámbár szerényebb méretekben, a vizsgált idô-
szak után is nyomon követhetô: Bretaigne Windust 1950-ben forgatott PERFECT STRAN-
GERS-e éppúgy Bús-Fekete egyik színmûvén alapul, mint ahogy Richard Oswald 1942-
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es ISLE OF MISSING MEN-je egy Fodor-darabon. Ugyanígy Molnár Ferenc mûvei tovább-
ra is számos hollywoodi filmhez szállítanak anyagot: ilyen Richard Whorf BLONDE FE-
VER-je (1944), King Vidor A HATTYÚ-ja (1956) vagy Michael Curtiz A BREATH OF SCANDAL-
ja (1960). Lényeges, hogy a hollywoodi magyar behozatal még változatosabbá válik,
amikor az említett drámaírók közül többen is megjelennek Hollywoodban. Lengyel
Menyhért, Fodor László, Bús-Fekete László az Egyesült Államokba vándorolnak ki, és
szerzôként kapcsolódnak be a hollywoodi filmgyártásba: forgatókönyveket írnak, vagy
filmek cselekményéhez – a storyhoz – adnak ötleteket. Így például a LENNI VAGY NEM LEN-
NI csakúgy, mint a NINOCSKA, amelyeket jogosan sorolnak a korszak legfontosabb filmjei
közé, a forgatókönyvíró Lengyel Menyhért és a rendezô Ernst Lubitsch szoros együtt-
mûködésén alapulnak.

Az 1930-as évek tehát a jelenség kiszélesedésének és rendszeressé válásának évei.
Míg a korábbi logika a szerzôt és a mûvet részesítette elônyben, ekkoriban a figyelem
a színmûvek sorozatszerûségére összpontosul. Hollywood számára ebben az évtized-
ben az a legfôbb szempont, hogy a színdarabok egy magyar hullámhoz tartoznak, és
ez a származás egyszerre számít a minôség biztosítékának és a propaganda egyik meg-
gyôzô érvének. 

A magyar drámaszövegek gyakori felhasználása, valamint a belôlük készült filmek
sikere arra utal, hogy a magyar mûvek hollywoodi felhasználása korántsem volt eset-
leges vagy konjunkturális jellegû. Az anyagok kitartó átültetése esztétikailag megala-
pozott döntések és választások sorozatán alapult. Ha megvizsgáljuk azokat a mecha-
nizmusokat, amelyek a hollywoodi stúdiókat az irodalmi és mûvészeti alkotások kivá-
logatásában és megvásárlásában vezérelték, világosan megmutatkozik, hogy nem ér-
ték be a legkönnyebben hozzáférhetô anyagok kiaknázásával, hanem a legnagyobb
gonddal mérlegeltek. A szóban forgó színmûvek átvételének okát és a hollywoodi film-
gyártáshoz való hozzájárulásuk természetét tehát, a történelmi körülményeken túl, 
e mûvek belsô jellegzetességeiben kell keresnünk.

A „sikerdarabok”: egy budapesti mûfaj európai gyökerekkel 
és nemzetközi elhivatottsággal
A „sikerdarabok” Bécsy Tamásnak köszönhetô utólagos elnevezése24 azonnal rávilágít
a mûfaj jellemzésének nehézségeire – hiszen legfôbb összetartó eleme eszerint terje-
désének és fogadtatásának természetében keresendô – és egyszersmind kétes hírének
okaira. Ezeket a mûveket általában inkább szociológiai, mint irodalmi természetû je-
lenségként fogják fel; erre vall, hogy Molnár és Lengyel darabjainak kivételével csak
nagyritkán jelennek meg könyv alakban, és csak a Színházi Életben látnak nyomda-
festéket. A magyar színházi életben a francia vaudeville-ek helyét foglalják el, amelyek
addig rendkívül népszerûek voltak;25 átveszik és egyben idôszerûsítik azok polgári
problematikáját – a húszas években megpendített témák ugyanis a harmincas évekre
érzékelhetôen átalakulnak, alkalmazkodva a gazdasági viszonyokhoz és az ábrázolt tár-
sadalom körülményeihez – és helyhez is kötik: a színdarabok bôvelkednek a budapes-
ti életre vonatkozó utalásokban. A bemutatók jelentékeny sikert aratnak, sôt, ezekben
az években pillérei lesznek a különbözô színházak jövedelmezôségének, következés-
képpen a színházak közti vetélkedés elsô számú tétjeivé lépnek elô. Ha igaz is, hogy
Molnár és sikerei viszik el a pálmát, a formát mégsem ô találta fel. Az elsô lépések meg-
elôzték az ô pályakezdését: Drégely Gábor darabjai például néhány évvel korábban ke-
rültek színre. Amellett problematikus, hogy Molnár (és kisebb mértékben Lengyel)



egyáltalán besorolható-e ebbe a csoportba. A kérdésben nincs is konszenzus: Bécsy Ta-
más például kizárja Molnár darabjait a „sikerdarabok” kategóriájából, míg más iroda-
lomtörténészek, épp ellenkezôleg, „magyar iskoláról” beszélnek, amelyet Molnár nyi-
tott volna meg.26

Realizmus és látszatok
Mint arra Bécsy Tamás rámutat: az 1920-as években íródott színdarabok legfôbb ösz-
szetartó eleme közös tematikájuk: mindegyikük az energia, a voluntarizmus és a mun-
kaképesség apológiája. Ez áll szemben a szereplôket fojtogató társadalmi feltételek-
kel, és teszi lehetôvé meghaladásukat. Bécsy Freud hatására utaló elgondolása szerint
ezek a darabok a nézôk „be nem vallott vágyait” dramatizálják, és a felismerés és a
vágy közötti egyensúlyozás elve alapján mûködnek: az egyik póluson található a kö-
zönség kispolgári világának ábrázolása – és szatírája –, a másikon, szerepalak, szerzô
és nézô fantáziájának közös termékeként, a színpadon ábrázolt képzeletbeli világ. Míg
Molnár úgy támaszkodik erre a fantáziabeli építményre, hogy egyszersmind megcáfol-
ja, és rámutat a társadalmi struktúrák erejére, az évtized egyéb színmûveinek többsége
a látszat apológiájába torkollik; ez a látszat ugyanis nemcsak szemfényvesztésként je-
lenik meg, hanem pozitív, mert termékeny értékként is. A misztifikáció, a képzelgés
megváltoztatja a világot, tényeket teremt, lehetôvé teszi a hôs fejlôdését. Azoknak a sze-
replôknek, akik a látszatokat sikerre viszik, közös vonása a becsvágy és bizonyos fruszt-
ráltság, amelyek valóságos motorként hajtják ôket elôre. Így például Lili, A TÜNEMÉNY

fiatal titkárnôje, A SZERENCSE FIA-beli szabó vagy az EGY LÁNY, AKI MER Évája elégedetlen
a helyzetével, és jobbat talál ki magának. A misztifikációból végül minden esetben va-
lóság lesz, a szereplôk elérik céljukat: Lili feleségül megy a régensherceghez, a szabó-
ból miniszter lesz, Éva hozzámegy a miniszterhez.

Ezek a színdarabok képesek rá, hogy bemutassák a kispolgároknak a maguk min-
dennapi életét, ábrázolják értékrendszerüket és bevallatlan vágyaikat, miközben szán-
dékosan és nyilvánvalóan függetlenítik magukat a kor problémáitól, a valószínûség gond-
jától és a valóságnak való megfelelés kérdéseitôl. Ez a kettôsség teszi lehetôvé, hogy az
érintett mûvek paradox, de egyben sikerüket is megmagyarázó viszonyba kerüljenek
a társadalommal, amelyben létrejönnek. Mivel erôteljesen függenek környezetüktôl,
az 1930-as évek folyamán fokozatosan módosulnak, nemcsak azért, hogy tükrözzék a
környezet változásait, hanem azért is, hogy alkalmazkodjanak a közönség újabb igé-
nyeihez.

Ekként a következô évtizedben a valósághoz fûzôdô viszony komplexebbé válik. Az
utalások pontosabbak és közvetlenebbek, a korabeli társadalom ábrázolása önálló te-
matikává alakul, míg a sztereotipizált alakok, valamint a kifejlet felé haladó mozgás-
nak alárendelt drámai dinamika a darabok világának autonómiájáról gondoskodnak.
Egyebekben az alakok eleve a személyes és kollektív (esetleg pszichoanalitikus és tár-
sadalmi) kényszerek bénító hálójának foglyai; messze vagyunk már a diadalmas vo-
luntarizmustól és individualizmustól, sôt gyakran éppen ezek kudarcával kerülünk
szembe. Az elôzô évtized témái és alakjai visszatérnek ugyan, de immár hanyatló vál-
tozatban: az 1920-as években még gyôzedelmeskedô mitikus szerepalakok a követke-
zô évtized realitásaival szembesülve tehetetlenné válnak. Így például Molnár AZ ISME-
RETLEN LÁNY-ának Annija Hamupipôkééhez hasonló utat jár be ugyan, de a végén le-
leplezôdik a származása, és az öngyilkosságba taszítja, mint ahogy a SZÜLETÉSNAP isko-
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laigazgatója is azt képzeli, hogy második ifjúságát éli, mígnem brutálisan vissza kell
zökkennie az öregedô tanár helyzetébe.

A két évtized mindazonáltal nem állítható radikálisan szembe. Az állandóságról fô-
képpen a színmûvek hangneme gondoskodik, amely, ha a mondanivaló kontraszto-
sabb is, ugyanolyan könnyed és derûs marad. Útkeresztezôdéshez értünk: míg egyfe-
lôl felbukkan egy újfajta szándék, amely a darabok világát be akarja oltani a kor rea-
litásaival és nehézségeivel, tovább él az az igyekezet is, hogy a megörökített világ ele-
meinek egyedüli teleológiája az optimista kifejlet elôkészítését szolgálja. Ekként az
1930-as „sikerdarabok” hangvétele két véglet: a kiábrándulás, illetve a szándékuknak
immár nem megfelelô optimizmus és könnyedség között lebeg.

Európai gyökerek, nemzetközi pálya
Ha egy szegényes drámairodalmi hagyománnyal bíró országban, az európai színház
lendületes megújulása idején, felvirágzik egy színházi mûfaj, az nyilvánvalóan nem le-
het a véletlen mûve. A budapesti színházak mûsorpolitikáját, a színigazgatók, a rende-
zôk és a drámaírók, illetve európai kollégáik közötti levelezést vizsgálva felfedezhetjük,
milyen szoros volt a kapcsolat az egész Európán végighullámzó modernista mozgal-
mak és az egykorú magyar színházi gyakorlat között. A színmûvek belsô és csoportos
összefüggéseik ellenére hibrid, inkább európai, semmint specifikusan magyar jelleget
öltenek: olyan újításokat integrálnak, amelyek más alkotói feltételek között keletkez-
tek és vertek gyökeret, és ezek népszerûsített, tömegszínházi változatát kínálják. Virtu-
óz módon honosított irodalmi hagyományokra támaszkodnak: a francia mintákhoz
szabják azt a referenciavázat, amelybe aztán beoltják Pirandello, a naturalisták vagy a
bécsi drámaírók hozadékát. Ugyanígy integrálják a szöveg és a dialógus színházi po-
zíciójára avagy a színésznek és a rendezônek az alkotási folyamatban játszott szerepé-
re vonatkozó modernista szcenográfiai elképzeléseket. Az európai, skandináv, bécsi
vagy éppen orosz modernizmus tehát sokkal erôsebben nyomja rá bélyegét ezekre a
színdarabokra, mint azt üzleties és népszerû jellegük alapján feltételezhettük volna. Ez
a hatás több szinten érvényesül: a bonyolult valóság viszonylatában a hû reprodukciós
szándék és a valóság ábrázolásának problematikussá válása között; a mondanivaló meg-
fogalmazásának átalakítása színész, szerzô és rendezô viszonylatában és a verbális, il-
letve nem verbális elemek közti dinamizmusban. Ilyen körülmények között a színdara-
bok sikere már nem olyan meglepô, mint amilyennek elsô látásra tûnhetett volna.

A „sikerdarabok” nemzetközi dimenziója szervesen hozzánôtt pályafutásukhoz, for-
málta fejlôdésüket és változásaikat, és így meghatározásukhoz is hozzájárult. Export-
juk kezdetét általában Molnár AZ ÖRDÖG-ének 1908-as bemutatójától keltezik, és a cso-
porthoz tartozó mûveket el is nevezik „exportdrámáknak”. A színmûvek forgalmazá-
sa ettôl fogva egy különbözô országokban mûködô közvetítôi rendszerhez kötôdik: ide
tartoznak a Vígszínház fiókintézményei, a bécsi George Marton kiadóvállalat, valamint
a New York-i Edmond Pauker-féle ügyvédi iroda, amely az Egyesült Államokra érvé-
nyes szerzôi jogokat kezeli. Ezek a vállalkozások nem érik be a darabok terjesztésével:
egyezményi és elôvételi rendszereik segítségével már megírásukat is megtervezik,
megszervezik és beosztják. A közvetítôk kivétel nélkül a magyar diaszpórához tartoz-
nak, és szorosan együttmûködnek, nemegyszer a szerzôk rovására: ez utóbbiak kény-
telenek alkalmazkodni a mereven rögzített mûködési módhoz, feláldozva írói függet-
lenségük egy részét csakúgy, mint a mûveik értékesítésébe való beleszólás korlátozat-
lan jogát. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a rendszer kivételesen hatékonynak bizo-
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nyul, hiszen a húszas-harmincas évek folyamán a magyar színdarabok soha nem ta-
pasztalt elismertségnek örvendenek.

A színházi ipar, amely a színdarabok létrejöttét ösztönzi, és a kész szövegeket szín-
padra segíti, szerencsésen elégíti ki az új közönség keresletét, sôt meg is szervezi és
fenn is tartja azt, és a nemzetközi színtérre is bevezeti a „sikerdrámákat”. Ezek nem-
csak sorozatszerûségükkel alkalmazkodnak az ipar logikájához, hanem azzal a képes-
ségükkel is, hogy rendkívül gyorsan igazodnak a kereslet változásaihoz. 

Állandóság, utókor, minôség
El kell azonban ismerni, hogy napjainkban mind Budapesten, mind a nyugati fôváro-
sok nagy többségében egyedül Molnár darabjai vannak még mûsoron; és ha a SAROK-
ÜZLET-et változatlanul rendszeresen elôveszik, már nem László Miklós eredeti, AZ IL-
LATSZERTÁR címû színdarabjáról, hanem Lubitsch filmjének új, átírt változatáról van szó.
A rendezôk érdektelenségét (amelyért a szövegekhez való hozzáférés nehézségei is
okolhatók) kiegészíti a kritika, valamint az irodalom- és színháztörténet közönye: Mol-
nár és olykor Lengyel futólagos megemlítésétôl eltekintve a szóban forgó szerzôk nem
jelennek meg sem a magyar irodalommal, sem az európai színházzal foglalkozó tör-
téneti mûvekben. Színdarabjaik mellékes jelenségnek számítanak, amely nem teremt
hagyományt, nincs utókora. E megállapítások nyomán óhatatlanul rá kell kérdeznünk
minôségükre. Értékük véleményünk szerint mindenekelôtt abban áll, hogy össze tud-
ták sûríteni koruk társadalmi és mûvészeti kérdésfeltevéseit azzal a céllal, hogy ezeket
aztán népszerû változatban dolgozzák fel. Ez a vállalt küldetés azonban együtt járt mú-
lékonyságukkal. Emlékirataiban Lengyel fájlalja, hogy az idô tájt mindig az igényte-
lenebb darabjai nyerték meg a közönség tetszését.27 Molnár darabjait azért nem sújt-
ja ez a törvényszerûség, mert egyedül ezek törekszenek idôtlenebb kérdések felveté-
sére; így például központi szerepet tulajdonítanak a frusztrációk és tudat alatti vágyak
problémájának. A többi színmû értéke elsôsorban azon múlik, hogy milyen ügyesen
valósítják meg közös becsvágyukat. Fodor László ÉKSZERRABLÁS A VÁCI-UTCÁBAN címû mû-
vét vagy Faragó László A BECSÜLETES MEGTALÁLÓ-ját azért érezzük sikerültebbnek Békeffi
István KOZMETIKÁ-jánál, mert bár vezérlô elvük hasonló, az elôbbi kettô végig fenn tud-
ja tartani a maga élénk ritmusát.  

A sikerdarabok hozzájárulása a hollywoodi képzeletvilághoz
A szóban forgó színmûvek nem a cselekménytípusokat gazdagították elsôsorban, in-
kább a fikció szerkezetének kérdésessé tételével hoztak újat. Túl a témákon, a szerep-
alakokon vagy a helyzeteken, amelyek nem sokban különböznek a népszerû európai
darabok egyik vagy másik csoportjának hozadékánál, az adaptálókat az a szerkesztési
elv érdekli, amely a valósághoz való viszony problematizálásán alapul. Ez az elv mély-
rehatóan átjárja a hollywoodi vígjátékok képzeletvilágát, és ezzel a legfôbb adománnyá
válik, amellyel a magyar drámaírók Hollywoodot gazdagítják. 

A világ ingatagsága
A magyar darabok a Labiche–Feydeau-vonulat és a schnitzleri hagyaték kettôs hatása
alatt állnak. E kettôs örökség közös ismérvként írja elô egy, a realizmus eszközeivel áb-
rázolt, de egyre ingatagabb környezet eszméjét. A magyar színmûvek áthangszerelik
ezt a tétovaságot: a díszletek csakúgy, mint a jelmezek az egykorú valóságot idézik, de
egyszersmind színpompásak és kissé aránytalanok. Ugyanígy a szerepek is az ôket ala-



kító budapesti színészek személyiségére szabottak, és az utóbbiak játéka nagyrészt a
Ditrói Mór által hirdetett „belsô realizmusra” épül: a szerepalakok hibrid elgondolást
fejeznek ki, és a valós meg a fiktív közti érintkezés különféle zónáit képviselik. A fiktív
világ egyértelmûen a nézôk egykorú környezetéhez kötôdik, anélkül, hogy azt tükröz-
ni akarná. Genette kategóriájával szólva: a színmûvek valamennyi dramaturgiai ele-
mének extra-diegetikus jelentése is van, tehát a darab elbeszélt cselekményén kívüli kör-
nyezetre is vonatkoznak, nem annyira szilárd, rögzített kapcsolatként, inkább mint re-
zonancia-rendszer. Ez az ingatagság a hollywoodi adaptációkban is visszatér: a feldol-
gozók hiánytalanul átvették.

A „sikerdarabok” átveszik a realizmustól és a naturalizmustól örökölt módszert, vagy-
is a környezetet társadalmi miliôk szerint dolgozzák fel. Ez a szerkesztési elv tér vissza
a hollywoodi adaptációkban is, ezek azonban csak azért mûködtetik, hogy még inkább
relativizálják. A hollywoodi látásmódban kevesebb a kényszerûség: a szerepalakokat
gyakran csak átmenetileg tartja fogságban a miliô. Válasszuk példának AZ ILLATSZER-
TÁR-t. A színdarab tökéletesen zárt miliôt ábrázol, amely teljes egészében magában fog-
lalja a szerepalakok minden interakcióját és törekvését. Ezen a helyszínen játszódik
mindhárom felvonás: Kádár itt bonyolítja le kalandjait az elárusítónôkkel, mint ahogy
Hammerschmidt a boltban is alszik, mivel tudomást szerezve felesége hûtlenségérôl,
nem hajlandó a szállodába menni. Amikor a szereplôk végre elhagyják a boltot, a da-
rab is véget ér. Lubitsch filmjében a bolt lesz az a helyszín, ahol a vágyak és az érzel-
mek megszületnek, ezek azonban továbbterjednek a külvilágra. Az adaptáció kinyitja
a teret, és megszervezi a kapcsolatokat a zárt környezet és a külvilág között; ezt tanú-
sítja az elsô és az utolsó képsor, amely egyaránt az üzlet elôtt játszódik, vagy a telefon-
hívások gyakorisága. Ugyancsak változatosabbá teszik a teret az új miliôk – a kávéház,
a kórház, Klára szobája –, amelyek között a szereplôk jövés-menése teremt folyama-
tosságot.

A darabok merev és kényszerítô erejû környezetét a filmváltozatok rendszeresen
anyagtalan és felcserélhetô díszletté alakítják. Az EGY LÁNY, AKI MER például egy nagy
budapesti szálloda bárjában kezdôdik, ám ezt a fényûzô környezetet máris ellenpon-
tozzák Éva irigy, keserû megjegyzései – a lány ironikus lenézéssel idézi fel a vidéki kör-
nyezetet, ahonnan származik –, majd nagynénjének köznapian banális lakása, ahol a
második felvonás játszódik. A darab a miliôk ilyetén szembeállításából meríti drámai
feszültségét. A magyarok által készített német adaptáció28 átveszi ezt a szerkezetet, de
a hollywoodi változat, a TOP HAT minden kontraszthatást kiküszöböl, és általánosítja,
illetve egyetemessé teszi azt a fényûzést, amelyet az eredeti változatban csak néhány
gazdag ember élvezhetett. A forgatókönyv egy korábbi változata ironikusan emeli ki e
helyszín mesterkéltségét: amikor Jerryt és Hortont az olasz vámosok feltartóztatják, ôk
egy, a Lido mulatót népszerûsítô óriásplakát alatt várakoznak, amely hirtelen megele-
venedik. Egy másik verzió a környezet cseppfolyós jellegét domborítja ki, hogy ezzel
utaljon anyagtalanságára: abból a képsorból, ahol Jerry egy londoni színpadon táncol
és énekel, áttûnés vezet egy másikba, ahol a Lido zenekara ugyanazt a számot játssza.
A forgatókönyvnek ezeket az elképzeléseit végül elvetették, de a vezérelv megmaradt:
Rick Altman joggal jegyzi meg, hogy a környezetnek sokkal több köze van egy operett-
díszlethez, mint a valósághû rekonstrukció szándékához.29

Hasonlóképpen kérdôjelezôdik meg az elbeszélés helye a fiktív környezet megszer-
vezésében. Magyar drámakészletünkben, melyet a voluntarista ideológia fémjelez, a
megtévesztés és a csalás témái meghatározó szerepet játszanak. A KISASSZONY FÉRJÉ-ben
éppúgy, mint az EGY LÁNY, AKI MER-ben az elbeszélés hamissága mozgatja a cselekményt.
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A hôsnô egy állítólagos találkozást eszel ki és beszél el közte és a miniszter közt, az
utóbbi azonban saját csapdájában fogja meg, mert úgy tesz, mintha ô még további rész-
letekre is emlékezne. Ugyanez a jelenség tér vissza A JÓ TÜNDÉR-ben, ahol Lu egész élet-
rajzot talál ki Konrádnak, vagy AZ ISMERETLEN LÁNY-ban, ahol a gróf eszel ki minden ízé-
ben hamis múltat Anninak. A hollywoodi adaptációk jórészt átveszik ezt a folyamatot,
mivel segítségével jól érvényesülhet az elbeszélés mint olyan: gazdag, termékeny je-
lenségként tûnik fel, miközben folyamatosan emlékeztet a maga törékeny, ideiglenes
és viszonylagos mivoltára. Említsük meg további példaként az ANGEL kifejletét: az An-
gyal által költött elbeszélés erôsebbnek bizonyul a fizika törvényeinél, amelyek azt írnák
elô, hogy a szereplô egy idôben csak egy helyen lehet. Ugyanerre a végsô következtetés-
re jut a SAROKÜZLET is. Klára és Kralik egyaránt a maga hazug és kitalált változatát akar-
ja elfogadtatni a Mathias Popkinsszal való találkozásról. Ehhez képest az eredeti szín-
darab úgy végzôdött, hogy egy üres, tehetetlen frázist állított szembe a mindennapi
valóság ciklikus ismétlôdésével: Asztalos újra megfogadja, hogy mindent bevall Balázs
kisasszonynak, de soha nem tudja rászánni magát. A filmben viszont a két elbeszélés
ereje lehetôvé teszi, hogy a képzeletbeli alak testet öltsön Kralikban.

A hazug elbeszélésekhez társul egy további jelenség: a cselekményre élôsdi módon
mitikus vagy legendabeli alakok települnek. A magyar színmûvek szerepalakjainak pá-
lyája ekként gyakran követi a mesealakokét: a darabok cselekményét Hamupipôke- és
tündérszerû figurák tarkítják. A hollywoodi adaptációk a színdaraboknál is látványo-
sabban játszanak el ezzel a képi világgal. Az utalások és célzások több filmben is való-
ságos jelentéshálóvá szövôdnek, egyszerre erôsítve és a maguk képére átformálva a bo-
nyodalmat. A mítoszok, mesék, legendák változatos módokon épülnek be a darabok-
ba: lehetnek sejtetôk, parodisztikusak, vagy hordozhatnak mögöttes jelentést, de ál-
talában nem módosítják mélyrehatóan a cselekményt, inkább a hangot módosítják.
Említsük meg példaként A TÜNEMÉNY két adaptációját, a MY LIPS BETRAY és a THIN ICE

címû filmeket. A színmû narratív szerkezete a Hamupipôkééhez hasonlít: a régensher-
ceg a mesebeli királyfi metamorfózisa. Mindazonáltal a figura csak a darab végén je-
lenik meg, mégpedig eléggé realisztikus ábrázolásban, megcáfolva a cselekmény folya-
mán róla elhangzott fantasztikus képzelgéseket. A két adaptációban viszont a királyfi
már hamar megjelenik, és a hozzá társuló képi világ félúton van a mesék, illetve az eu-
rópai királyi házak folklorisztikus megidézése között. A MY LIPS BETRAY-ben a királyfit
a palotájában ismerjük meg, tanácsosaitól és a zsarnoki anyakirálynétól körülvéve, ép-
pen akkor, amikor egy érdekházasság terve fenyegeti. A palota hatalmas, félelmetes tér-
ré tágul, amely szinte élôlényként mûködik, s az ôrök szervesen hozzátartoznak mû-
ködéséhez. Ez a megszállott térség ellene szegül Lili törekvéseinek: nem engedi sem
elmenekülni, sem elbújni, és a lány újra meg újra a királyfi szobájában köt ki. A THIN

ICE magaslati üdülôhelyre teszi át a cselekményt, de a királyfit itt is egy minden alku-
ra és mesterkedésre kész, kiváltságosokból álló udvar veszi körül. Ezek az utalásos és mö-
göttes jelentésekkel terhes rendszerek itt is fiktív tereket nyitnak meg, amelyek össze-
kuszálják a stabil környezetet. Stanley Cavell jegyzi meg, hogy „Hollywood mindig elô-
szeretettel állította szembe a köznapi világokat a képzeletbeliekkel”.30 Ellentétben e klasszikus
korszak legelterjedtebb mechanizmusával, itt nem az álgótikus vagy fantasztikus kép-
zeletbeliség meghonosítása a cél, ellenkezôleg: az alkotók a túl egyértelmûnek érzett
környezet látóhatárát akarják kitágítani.

A szó helyének megkérdôjelezésével, az elbeszélés törékenységének vezérelvvé ava-
tásával és a cselekményre rátelepített külsô hivatkozások rendszerével a filmek nem a
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narratív hang helye és jelentôsége köré szerveznek diskurzust, inkább kérdéssoroza-
tot fogalmaznak meg vele kapcsolatban. Nem annyira a rendszeres dekonstrukció lo-
gikája érvényesül itt, mint inkább a viszonylagosság következetes vállalása. Megôrzô-
dik a lehetôség a fiktív környezet megteremtésére, azzal a feltétellel, hogy az adott film
kitartóan emlékeztessen konvencióira, mûviségére és viszonylagosságára.

Azonosság és megtestesülés
Bécsy Tamás mutat rá, hogy a „sikerdarabok” szerepalakjaiból hiányoznak az érzelmek
és a belsô indítékok: a cselekmény szerencsés kifejlete soha nem a szerepalakok felis-
meréseibôl, inkább a helyzetekbôl adódó lehetôségek kihasználásából következik. Bel-
sô teleológia híján a figuráknak nem lehet hatalmuk környezetük fölött; el kell sajátí-
taniuk a darab világának belsô törvényeit, de egyetlen paraméterét sem uralják. A ma-
gyar színmûvek olyan környezetet ábrázolnak, amelyben a szerepalakoknak a világ-
hoz való viszonya bizonytalan. 

Míg a megtévesztés, a becsapás vagy a társadalmi felemelkedés tematikája az ere-
deti darabok állandó tényezôje, a hollywoodi verziók a fenti motívumok kapcsán még
tovább fokozzák a szerepalakok instabil voltát. Ezeket nem határozza meg és nem be-
folyásolja egyetlen olyan stabil elem sem, amelyet egy másik meg ne ingatna. A holly-
woodi szerepalakok nem kötôdnek szorosan a világhoz, sokszor elszabadulnak, leg-
alábbis részlegesen, környezetüktôl, akár függôleges irányban – bár jelen vannak a fik-
tív világban, rájuk nyomja bélyegét a túlvilág vagy egy transzcendens másvilág (Liliom,
de mellette a HEAVEN CAN WAIT Henryje is) –, akár vízszintesen, amennyiben kilépnek
látszólagos énjükbôl, vagy különbözô megtestesülések között keringenek (Klára meg-
felelôje a SAROKÜZLET-ben). Ezeket a jelenségeket a szerepalakok azonossági struktúrá-
jának törékenysége idézi elô azáltal, hogy szétesnek az egymás kölcsönös támogatásá-
ra és megerôsítésére szolgáló elemek: az állampolgári személyazonosság és fizikai
megjelenés, a társadalmi vagy családi szerep, a személy megtestesülése. Még ha ezek
a szétbomlott elemek mindennek ellenére egységes és felismerhetô személyekké áll-
nak össze, akkor is bizonyos illékonyság jellemzi ôket. Ekként ezekben a filmekben épp-
úgy találkozunk realisztikus, de fluktuáló azonosságú szereplôkkel (ANGEL), mint rea-
lista környezetbe és problematikába telepített mitológiai alakokkal (I MARRIED AN ANGEL)
avagy olyan szereplôkkel, akik realista és mitikus miliôk között vándorolnak (LILIOM).
Közös jellemzôjük a testnek, mint a stabil személyazonosság elemének problematizá-
lása; ezen a stabilitáson lépnek túl a szerepalakokra irányuló átváltozások, átlényegü-
lések és átitatódások.

A magyar darabok anyagán belül csupán ötben válik a test, a maga szükségleteivel
és vágyaival egyetemben, a narráció központi hajtóerejévé.31 Máskülönben a test ál-
talában alá van rendelve egyéb drámai téteknek,32 vagy ezekhez képest csak kísérô sze-
repet játszik.33 Kivételt jelentenek bizonyos Molnár-darabok,34 amelyek ismét hata-
lommal ruházzák fel a vágyat, de egyszersmind a frusztráció és a visszatérô elfojtás
perspektívájából ábrázolják, más szóval negatív erôként, amely maga alá gyûri a sze-
replôket, és minden egyensúlyt felborít. Ritkán kerül elôtérbe a test az olyan darabok-
ban, amelyek érdeklôdése a társadalmi problematikára összpontosul, és amelyek a
vágy és a szerelem deszakralizálására törekednek. Az éhség természetesen megjelenik
bennük, de inkább a társadalmi meghatározottság elemeként, semmint a maga fizi-
kai, testi valójában. A hollywoodi adaptálók a legtöbb színdarabot házassági vígjáték-
ká alakítják, következésképpen felértékelik a vágy és az érzékiség tematikáját; mind-
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azonáltal a test ábrázolása magán hordja az eredeti megvetés bélyegét. Vizsgáljuk meg
például a SAROKÜZLET nyitányát. Lubitsch és forgatókönyvírója, Raphaelson hosszú elô-
játékot illeszt a darabhoz, amelyben sorra megjelennek az egyes szereplôk, akiket vala-
milyen közös sérülékenység jellemez. Kralik (Asztalos) és Matuschek (Hammerschmidt)
szódabikarbónát kér, hogy megemészthessék az elôzô esti lakomát: a hangsúly a test
sebezhetôségére kerül, amelyben szemlátomást mindenki osztozik. A forgatókönyv
egy korábbi változatában Ilona Martontól is megkérdezi, vajon Matuschekné (Ham-
merschmidtné) kozmetikusnál járt-e, hogy kicsinosítsa magát. Ugyancsak megerôsí-
tik és továbbfejlesztik Klára (Balázs) betegségének epizódját, amely már az eredeti
színmûben is szerepel, a filmben pedig alkalmat ad a pszichológiai bántalmak fontos-
ságának tudálékos kidomborítására. A szerepet alakító Margaret Sullavan túlzott ko-
molysága mögött egyértelmûen bizonyos irónia bujkál, amelyet azonban jóindulatú
humanizmus árnyal: a fiatal nô teste sérülékeny, de gúnyt soha nem ûznek belôle, és
betegsége nem súlyos. A szerepalakok általánosnak mondható és semmiféle következ-
ménnyel nem járó fiziológiai gyengeségei a filmben elsôsorban arra valók, hogy alkal-
mat teremtsenek a köztük szövôdô kapcsolatokra. 

Emberek és tárgyak
A „sikerdarabok” egy további reflexióval is gazdagítják a hollywoodi stúdiókat: felve-
tik, hogy milyen helyet foglalnak el és milyen szerepet játszanak a tárgyak a szerepala-
kok önazonosságának meghatározásában. Mind A TESTÔR-ben, mind Drégelynél A SZE-
RENCSE FIÁ-ban, László A BECSÜLETES MEGTALÁLÓJÁ-ban vagy Orbók A TÜNEMÉNY-ében 
a tárgyak és az önazonosság közti viszony felismerése teszi lehetôvé, hogy a szerep-
lôk újból meghatározzák magukat mind magánemberként, mind társadalmi lényként.
A társadalmi szféra kaleidoszkópszerû térként jelenik meg, amelyben bárki megtalál-
hatja a helyét, feltéve, hogy képes manipulálni a jeleket, valamint birtokolni vagy hi-
bátlanul kezelni a megfelelô tárgyakat. A társadalmi pozicionálás néhány olyan tárgy-
ban sûríthetô, amelyek birtoklása, de még a hozzájuk való közelség is a személyazo-
nosság tényleges újrameghatározásával ér fel. A hollywoodi változatok többnyire el-
utasítják és iróniával szemlélik ezt a túlontúl egyszerû viszonyt; az emberek társadalmi
helyzetének és személyazonosságának a tárgyakkal való összefüggését csak akkor fo-
gadják el, ha azt humorral kezelik. Míg a színdarabok a tárgyakban a társadalmi vagy
érzelmi vígjáték kellékeit látják, amelyek birtoklása átlényegüléshez vezet, a filmek in-
kább azt kívánják bemutatni, hogyan áll ellen az empirizmus a szemiotikának. A tár-
gyak a maguk anyagiságával akadályozzák a jelentések átlényegülését, és újra meg új-
ra emlékeztetnek a komikus távolságra, amely fizikai létük és a szereplôk által beléjük
vetített fantáziák között fennáll. 

Az ÉRETTSÉGI-ben a félreértés egyetlen forrása Kató levele. A tanárok elôször úgy ér-
telmezik a fiatal lány sorait, hogy Katónak viszonya van egy kívülrôl jött férfival, majd
az igazgató bebeszéli magának, hogy a levél írója ôbelé szerelmes. Az adaptáció to-
vábbfejleszti és kiterjeszti a narratívának ezt az elvét: a szereplôk tárgyak révén hatá-
rozzák meg magukat, ám e tárgyak jelentése a mindenkori értelmezéstôl függ, tehát
félreérthetô. Ekként a film, A VERY YOUNG LADY Kittyt (Katót) két tárgysorozat szembe-
állításával jellemzi, amelyek közt a lány habozik: egyfelôl motorok, békák, kismacskák
jelképezik éretlenségét, másfelôl ruhák és kozmetikai cikkek vallanak bontakozó, még
sutácska nôiességérôl. A félreértés forrása a levélrôl hamarosan áttevôdik a virágcso-
korra, amelyet Meredith doktor ajándékoz Kittynek; a lány azonban nem tudja meg-
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fejteni a tárgy jelentését, és külsôséges és kontextusától megfosztott, tehát hamis ér-
telmezésre hagyatkozik: Tom, majd a kertész a virágban komoly elkötelezôdés jelét lát-
ja. Általánosabban szólva: a filmváltozatban a tárgyaknak nincs stabil jelentésük. Ez a
labilitás még a levelet, a dráma központi mozgatórúgóját is eléri: míg a magyar szín-
darabban a jelentésváltozatok következetesen az ifjúság kegyetlen állhatatlanságát
tükrözték, a filmben a labilitás teljesen független a szerepalakok valóságától, és épp
ellenkezôleg, a tárgyak szemiotikai ürességét teszi nyilvánvalóvá. Noha minden szerep-
lô belôlük következtet Kitty személyiségére és tetteire, végsô soron csupán tökéletesen
üres, egy levélminta-gyûjteménybôl kimásolt szavakról van szó. A diszfunkcionális mû-
ködés zavarai csak akkor szûnnek meg, amikor Kitty lemond a jelek értelmezésérôl és
továbbításáról, és kommunikációs módszert váltva, a közvetlen és egyértelmû nyelvi
kifejezés mellett dönt.

A vágy helye
Számos „sikerdarab” tárgya a szerelmi vágy és a sikervágy kombinációja. A tetszeni vá-
gyás és a meggazdagodás vágya viszonyba kerül egymással, anélkül, hogy kiderülne,
melyik feltételezi a másikat. A vágy ugyanúgy a várakozás és a frusztráció mozzanatá-
ból születik, mint az éhség vagy az unalom, és csak az elôbbiekhez társulva válik a nar-
ratíva motorjává. Az adaptációk, ha átveszik is e falánk étvágyú szerepalakokat, ezt a
jelenséget is újonnan értelmezik. Az élvezet hajhászása már nem valamely kitöltendô
hiány jeleként merül fel, inkább a szerepalakok szélsôséges temperamentumára és vi-
talitására utal. Az adaptálók azt is tagadják, hogy az ösztönöket, vágyakat, testi gerje-
delmeket le lehetne fokozni a célszerûség szintjére. A testi és az anyagi kívánságoknak
azt a viszonyát, amelyet a színmûvek felvázolnak, a filmek paradox módon a fizikai
vágy elsôbbrendûségévé formálják át. A színmûvekben a szereplôknek választaniuk kell
a pénz és a szerelem között, és majdnem mindig a pénzt választják. A filmekben ezt a
földön járó materialista felfogást paradox módon átértékelik, maga a meggazdagodás
lesz a szerelem metonímiája, a két lehetôség többé nem alternatív, hanem mintegy
megerôsítik, megkettôzik egymást.

Fodor ÉKSZERRABLÁS A VÁCI-UTCÁBAN címû mûvében például a hôsnô már a hetedik je-
lenetben tisztázza a rangsort: az ékszerek nemcsak „jobbak, mint a szerelem”, de megér-
demelten kárpótolnak a férfinem kényszerû elviseléséért. Ennélfogva egy metaforikus
rendszer révén az ékszerek veszik át a szerelem tétjeinek hagyományos funkcióját: nem
annyira kiszorítják, mint inkább a szó legteljesebb értelmében helyettesítik ôket. Az a
jelenet, amelyben a Rabló megfosztja Marianne-t a gyûrûjétôl, majd távozóban eskü-
vel bizonygatja szerelmét, úgy mûködik, mintha a szüzesség elrablását parodizálná; s
a hatás iróniája annál nyilvánvalóbb, mivel Marianne erkölcseinek léhasága már hosz-
szasan igazolódott. A továbbiakban a szerelem érzése fokozatosan ismét szerepet kap,
de csak a gyémántokkal összefüggésben. A színmû felveti az alternatívát, de nem vá-
laszol rá: a Rabló csak azért vonzó, mert ért a drágakövekhez – a két tét elválasztha-
tatlan egymástól. Ami a Warner’s által kívánatosnak tartott adaptációt illeti, a stúdió
házon belüli levelezése már a kezdet kezdetén utal az ambivalencia kiküszöbölésének
szándékára. Erwin Gelsey, az adaptálással megbízott forgatókönyvíró „zavarba ejtô-
nek” nevezi, és megoldásokat javasol egy egyértelmûbb olvasat elôsegítésére. Többek
közt azt ajánlja, kapjon erôsebb hangsúlyt Teri (Marianne) gyémántimádata, hogy ami-
kor végül lemond a drágakövekrôl az igaz szerelem javára, a hatás drámaibb legyen.
Ugyanígy George Rosener, a producer is azt javasolja, hogy domborítsák ki erôtelje-
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sebben a Rablót és Terit (Marianne-t) összefûzô szerelem tétjét, valamint a lánynak az
ékszerekhez való vonzódását; ezért azt ajánlja, iktassanak a betörés elé olyan jelene-
tet, amelyben a két szereplô elôször találkozik, és rögtön vonzalom támad köztük. Az
ötletet végül elvetették; szelídült viszont Teri elsô tirádája, amelyben az ékszereket a
szerelem elé helyezi, ezt ugyanis hamarosan követte egy párbeszéd, amelyben élete egy-
hangúságát panaszolja. A szerepalak olvasata a frusztrációt emeli ki: az, hogy szerelem
nélkül éli az életét, racionális választásból megszenvedett hiánnyá változik.

A szerelem és a vágy rehabilitálása azonban nem teszi hiteltelenné az ékszerek irán-
ti rajongást, mivel ez utóbbiak a maguk módján a világ erotizálását mozdítják elô: a
Rabló azzal hódítja meg Terit (Marianne-t), hogy elmeséli, hogyan sikerült ellopnia
gyûjteményének különbözô köveit. A drágakövek valóságos szexuális ajzószerként
mûködnek: a lány felpofozza a Rablót, amikor az el akarja ragadni gyûrûjét, de aztán
megkéri, mutassa meg neki az ékszergyûjteményét. Ezekben a jelenetekben nyilvánva-
ló az erotikus feszültség: a metonimikus helyettesítésen már túlléptünk, most a kétfaj-
ta vágy egymásra rétegzôdik a világ új, csillogóbb olvasata jegyében. Az ékszerek kö-
rül burjánzik a vágy: a Rabló szép szôke cinkostársnôi eltántorítják kötelességüktôl a
rendôröket. A drágakövek két egymást követô jelentéstípust képviselnek: elôször a hi-
ányt és a frusztráltságot fejezik ki, majd fokozatosan a rajtuk túllépô vágy forrásává és
egyszersmind tárgyává válnak.

Intézmények és egyének
A színdarabok kortárs bírálói csakúgy, mint az irodalomtörténészek rámutattak a „si-
kerdarabok” konzervatív természetére. Ez a konzervativizmus inkább a formai találé-
konyságot és nem az ideológiai tartalmat jellemzi, még ha igaz is, hogy ezek a dara-
bok soha nem sugallnak felforgató üzenetet. Az 1910 és 1920 között íródott mûvek
rendszerint a kapitalizmus apológiáját hirdetik, elvégre maguk is a kapitalizmus ter-
mékei, és sikerüket is a kapitalista rendszer biztosítja. A következô évtizedben a cselek-
mény kritikusabbá válik ugyan, kifejlete azonban szinte rendszeresen megnyugtató, és
végsô soron a rendszert erôsíti; másfelôl ugyanakkor követi, integrálja és tükrözi a kor
budapesti társadalmának változásait. Magyar Bálint rámutat az újgazdagok vagy a csa-
ládok fenyegetettségének visszatérô témájára;35 ezek a motívumok többnyire Csehov
drámáiból öröklôdtek át, de alkalmasnak bizonyultak a budapesti társadalom fejlôdé-
sének leírására és tükrözésére is. Így például a színmûvek visszhangozzák az individu-
alizmus térhódítását, és relativizálják vagy éppen megkérdôjelezik a hagyományos in-
tézmények helyét.

A „sikerdarabok” alapvetô elemévé válik többek között a nôalakok kiemelt jelentô-
sége, törekvéseik és igényeik ábrázolása. Magyar Bálint felidézi az „eltévelyedett lá-
nyok”, más szóval a modern és emancipált nôalakok fontosságát, vagy a léha erkölcsû
lányokét, akiket apránként kiszorítanak a boldogtalan és frusztrált férjes asszonyok. 
A nôi szempont figyelembevétele, a társadalmi – és különösen a házassági – struktú-
ráknak a modern nô érzelmeivel való összeütköztetése természetesen nagymértékben
Ibsen drámáinak köszönhetô, amelyek sûrûn szerepeltek a korabeli budapesti színhá-
zak mûsorán; különösen a NÓRA váltott ki nagy érdeklôdést. A LA RECHERCHE DU BON-
HEUR (A BOLDOGSÁG KERESÉSE) címû mûve36 bevezetôjében Stanley Cavell felveti a hipo-
tézist, miszerint a házasság és az újraházasodás problematikájának hollywoodi felélesz-
tése a NÓRA hatásának köszönhetô, mivel ez a dráma kutatta a nô helyét a családban
és a társadalomban. A magyar darabok eszerint az ibseni dramaturgia elvei alapján
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mûködnek, miközben egyszersmind kiterjesztik és kibôvítik az Ibsen által feltárt prob-
lémákat: bennük a nôi sors ábrázolása túllép a házasság keretein.

A hollywoodi adaptációk drasztikusabb változatban fogalmazzák meg ezt a temati-
kát. Míg a színdarabok pusztán csak rögzítik a nôi funkciók bôvülését, az adaptációk
ennek a jelenségnek környezetformáló erôt tulajdonítanak. A TEMPLOM EGERÉ-nek Zsu-
zsija valóságos prototípusa ennek az újfajta nôtípusnak. A becsvágyó, furfangos lány
titkárnôi állást harcol ki magának egy bankban, és a végén elvéteti magát az igazgató-
val. A magyar változat cselekménye az alkalmazkodás, a fennálló világba való beillesz-
kedés jegyében áll. Ezzel szemben a két hollywoodi adaptáció, a THE CHURCH MOUSE és
a THE BEAUTY AND THE BOSS olyan figurát ábrázol, aki a világot igazítja a saját becsvá-
gyához. A párizsi úton, amelyrôl már a magyar változatban is szó esik, a francia fôvá-
ros a konfliktusok megoldódásának terepévé válik, amely azonban Susie (Zsuzsi) szá-
mára iskola is, ahol felnôtté érik: megfogalmazza igényeit, visszautasítja a fennálló ren-
det, és fônökétôl is azt követeli, hogy megváltozzon. A forgatókönyv szerzôi mindkét
film esetében hosszú tirádát írtak a hôsnô számára, hogy kifejthesse elvárásait, a há-
zasságról és a szerelemrôl vallott felfogását. A fônök végül beadja a derekát, a szakmai
és érzelmi szférák összekeveredése pedig megnyitja az utat a nô irányító szerepének
érvényesülése elôtt. Ezekben a hollywoodi ábrázolásokban a modern világ olyan rend-
szerként jelenik meg, amely tévútra vezetheti a magányos nôket, de egyszersmind elég
rugalmas és kezelhetô ahhoz, hogy e nôk elvárásaihoz idomulhasson.

A magyar színdarabok struktúraalkotó elemként kezelik a házasságot, az iskolát
vagy a társadalom osztályok szerinti tagozódását, de ezeknek az intézményeknek a te-
kintélye szemlátomást gyöngül. A darabok megállapítják, hogy ezek a struktúrák mû-
ködésképtelenné válnak, és olyan szereplôket léptetnek fel, akik megkerülik ôket. A be-
lôlük készült filmek továbblépnek, és már a struktúrák felbomlását mutatják be: a pat-
riarchákat felváltja a következô nemzedék, a tekintélyelvû figurák kénytelenek bele-
nyugodni megalázásukba, szerepük kétségbevonásába, s a nézô olyan házasságokkal
szembesül, amelyek tökéletlenségük elfogadásának köszönhetik fennmaradásukat.
Ezenközben azonban a hollywoodi változatok elismerik, hogy az intézmények képe-
sek újjászületni: a filmekben az intézmények, illetve a szereplôk gondolkodása közöt-
ti hézag csak átmeneti, idôleges helyzetet idéz elô, amely magában hordja újjáalaku-
lásának alapjait. Az intézmények elavult keretekbôl dinamikus, ökonomikus elvekké
válnak – vagyis a világ rendezettsége helyreáll. 

Eközben visszatérôen jelennek meg a régimódi kapitalizmus struktúrái, melyek az
elfogadott séma szerint egy rendes emberekbôl álló csapatból és egy jóindulatú fônök-
bôl állnak. Gondolhatunk A SZERENCSE FIÁ-ból adaptált A TAILOR MADE MAN divatszabó-
ságára vagy a SAROKÜZLET boltjára. E két hagyományos környezetben a patriarchális
alakok viszonylag hasonlóak. Igaz, a szabóság teljesen primitív, haspók fônökének ese-
tében csípôsebben szatirikus az ábrázolás, a két szerepalak mégis ugyanahhoz a cik-
lotímiás típushoz tartozik, azaz kicsik, kövérek és kolerikusak, és nem elég, hogy a sza-
tíra minden hitelüktôl megfosztja ôket, de velük szemben az alternatív figura diadal-
maskodik. Matuschek (Hammerschmidt) ekként alulmarad Pirovitch (Sípos) szelídebb,
nyugodtabb apafigurájával szemben, és ugyanígy szorítja ki az A TAILOR MADE MAN üz-
lettulajdonosát Nathan, akinek modernebb, rugalmasabb vállalkozásában a tehetsé-
ges fiatalok is lehetôséghez jutnak. Ez a szerepalak, aki mindenestül a forgatókönyv
szerzôinek leleménye, ellenmodellt képvisel, és ekként beteljesíti a tekintélyuralmi
modell trónfosztását. Hasonlóképpen a THE CHURCH MOUSE kezdô képsora is a kapi-
talizmus egy korábbi, a XIX. század közepére jellemzô idôszakát jeleníti meg, amely-
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nek meghatározó személyisége a mindenható Mr. Steele alakja. Mr. Steele-t csakha-
mar meghaladja az a stílusváltás, amelyet fia, Jonathan testesít meg. Ezt a listát egé-
szíti ki a TROUBLE IN PARADISE Adolphe Gironja, Madame Colet (Flóra) intézôje. Míg az
eredeti színmûben ez a szerepalak kizárólag az otthoni szférát képviseli, és csupán a
gazdag özvegyasszony vagyonát kezeli, Lubitsch és Raphaelson a Colet-csoport igaz-
gatótanácsába helyezi. Ekként Gironból az elavult, személyhez kötött, autoriter veze-
tési mód képviselôje lesz; elképzeléseinek túlhaladott voltát idônként kiemeli, hogy
vezérmotívumként ismételgeti, hány éve is áll már a család szolgálatában. A figurát
ugyan nem szorítja ki nyíltan egy alternatív modell, de azzal, hogy nevetségessé válik,
minden hitelét elveszti. 

Az energiák értékesítése
A magyar darabok szervezô ereje az a feszültség, amely egyfelôl a még nagyon is je-
lenvaló, de jogosultságukat és modellszerûségüket részben már elvesztett intézmé-
nyek, másfelôl néhány, a fellazulás kiaknázására és ezzel saját helyzetük jobbítására el-
szánt személy között fennáll. Egy alapvetôen megmerevedett társadalmat ábrázolnak,
amelynek lassú változásai réseket nyitnak egyes becsvágyó figurák elôtt; ezek pályafu-
tása azonban nem idéz elô jelentôsebb módosulásokat a világ berendezésében. A hol-
lywoodi változatok ennek nyomán ugyancsak rámutatnak az intézmények, illetve az
egyes emberek ösztönei és vágyai közti eltolódásra, de olvasatuk, elemzésük és diag-
nózisuk gyökeresen eltér a színdarabokétól, amennyiben az energiákat olyan hatékony-
sággal ruházzák fel, amely alkalmas a fiktív környezet maradandó átalakítására és új-
bóli meghatározására. A normaszegô személyek pályája már nem a struktúrák ellené-
ben alakul, de lehetôvé teszi, hogy uralják a sorsukat és egyszersmind a környezetet,
amelyben a sorsukat alakítják. Az adaptálók ekként fenntartják vagy éppen továbbfej-
lesztik A SZERENCSE FIA self made man Kormosának vagy a JÁNOS címszereplôjének fel-
emelkedését, de cáfolják, hogy ez a pálya szükségképpen csak egyes emberek elôtt nyíl-
na meg. Míg Drégely színmûve hosszan elidôzik Kormos megalkuvásainál és árulásai-
nál, a film a hôs energiáját a közösség boldogulásának forrásává alakítja át, lévén hogy
végsô soron a gazdaság fellendüléséhez járul hozzá. Ugyanígy a THE BARONESS AND THE

BUTLER-ben Johann-nak (Jánosnak) a ház úrnôje iránti szenvedélye vezet odáig, hogy
a férj, ez a cinikus és tisztességtelen politikus leleplezôdik, és kénytelen eltakarodni,
vagyis a szerelem a közösség érdekét szolgálja – ellentétben a színdarabbal, amely a
tehetetlenség kiábrándult akkordjával zárul. Míg a színmûvek a szereplôket dilemmák
elé állítják, a két film, éppen ellenkezôleg, a lendületes szakmai és érzelmi törekvése-
ket csakúgy, mint az egyéni és közösségi érdekeket, egymást kölcsönösen tápláló jelen-
ségekként mutatja be.

A „sikerdarabok” narratív dinamikája azon a feszültségen alapul, amely egyfelôl a sze-
replôk sorsát mozgató voluntarizmus és vágyak erôteljes tematizálása, másfelôl a fik-
tív környezet sebezhetôségének és porozitásának kiemelése között fennáll. A darabok-
ban számos változatban láthatunk túláradó lendületû, voluntarista, becsvágyó figurá-
kat; legyen szó akár mûvészekrôl, akiknek megalomániája úgyszólván hivatásukkal
egylényegû, akár modern fiatal nôkrôl, akik alkalmazkodni próbálnak nehéz szakmai
környezetükhöz, vagy romantikus és nagyigényû fiatal lányokról, túltengenek a leple-
zetlenül mohó szerepalakok. Ez az energia, amely részben egy bizonyos vígjátéki ha-
gyomány öröksége, részben a modern kor szellemét tükrözi, áthatja és strukturálja a
környezetet. A darabok sikere mindazonáltal azon a képességükön alapul, amellyel
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ezeket a komolyan fellépô erôket egy problematikussá és sebezhetôvé vált környezet-
tel állítják szembe. E környezet realista struktúráját komplexebbé teszi a szándék, hogy
a darabok referenciavilága és fiktív világa között bizonyos, nem túl erôs eltolódás mu-
tatkozzék. Ez az elv szabályozza a dramaturgiai és szcenográfiai döntéseket, ez bizto-
sítja a két terület összefüggését: a szerepalakoknak a bontakozó sztárrendszer igényei
szerinti hozzáigazítása a színészek személyiségéhez, az átírásoknak és javításoknak az
egész munkafolyamatot végigkísérô gyakorlata egyaránt a referenciakörnyezetre való
távolságtartó hivatkozás elvén nyugszik. A drámák mûködését egyszerre irányítja a fel-
ismerés élménye és ugyanakkor a nem mindennapi energiától fûtött szerepalakok ki-
elégületlen vágyainak és képzelgéseinek dramatizálása.

A hollywoodi filmipar mindenekelôtt azért használta fel ôket oly kitartóan, mivel a
fenti ambivalencia rendkívül gazdag teret tesz hozzáférhetôvé. A szóban forgó színmû-
vek nem írnak elô rögzített és elméletileg szentesített elôadásmódot, hanem olyan el-
lentétet alkalmaznak színpadra, amely rendkívül alkalmas az új megközelítésekre és
átértelmezésekre. A hollywoodi adaptálók, úgy tetszik, mindebben páratlanul kedve-
zô eszközt látnak arra, hogy kutassák és megerôsítsék a fikció önfenntartó képességét.
Kihasználják a színdarabok ambivalenciáját, és kettôs perspektívából határozzák meg
az ambivalencia igazi értelmét: egyrészt megerôsítik a fiktív környezet eltávolodását,
függetlenségét a reális referenciavilágtól; másrészt elemzik ennek a fiktív környezet-
nek a szerkezetét, amennyiben problematizálják az egyéni akaratok és a társadalmi
szerkezetek kölcsönös függését.

Ez jellemzi a szóban forgó filmeket az adaptálás és a hibridizáció folyamata során.
Különlegességüket elsôsorban e kettôs – a fiktív környezet létrejöttét és annak belsô
mechanizmusait egyszerre érintô – megkérdôjelezés rendszeres visszatérésének kö-
szönhetik. Válaszaik közös vonása a kitartó bizalom: hiszik, hogy e fiktív környezet ké-
pes a heterogeneitás befogadására. Dinamikus rendszert építenek, amelyen belül a
szerepalakokat és környezetüket az egymással való állandó szembekerülés és a konfi-
guráció kölcsönös újjáalkotása jellemzi. A „sikerdarabok” világát, amelynek egyensú-
lya mindig ambivalens és labilis, olyan fiktív környezet váltja fel, amely vállalja és tema-
tizálja mûviségét, és az ember és környezete közötti termékeny interakciók színhelye
lesz. A magyar színmûvek eszközökkel látják el az amerikai vígjátékot, hogy kutathas-
sa mind az extradiegetikus – azaz a fikció világán kívüli – jelöltet, mind a filmek intra-
diegetikus mûködését. Az érintett filmvígjátékok egyazon mozgásfolyamaton belül kér-
dôjelezik meg önmagukat és környezetüket.

Ezek az amerikai filmek egyszerre mûködnek független mûvészi alkotásokként, vala-
mint az eredeti színmûvek új olvasataként és átírásaként; különösen nyilvánvaló ez a
magyar térségben, ahol az utóbbiak közismertek. Abban a korszakban, amikor a ma-
gyarországi filmforgalmazási piacon az amerikai filmtermés az uralkodó, egyáltalán
nem meglepô, hogy ezeket a filmeket Budapesten nagyon gyorsan, vagy már bemu-
tatásuk évében, vagy legkésôbb a következô évben mûsorra tûzik. A magyar fôváros-
ban egyáltalán nem fogják fel ôket konkurenciaként vagy eredetijük kiforgatásaként,
hanem éppenséggel a tengerentúli elismerés jelét látják bennük. Így például a Színhá-
zi Élet több ilyen színmû szövegét közli, kiegészítésül hozzáfûzve, hogy Hollywoodban
most készül a darab filmváltozata; megjelölik a rendezô és a fôszereplôk személyét, sôt
alkalmanként fényképeket is közölnek a forgatásról. A filmek minden nehézség nélkül
illeszkednek be a budapesti közegbe, amely büszkén hirdeti magyar ihletésüket.
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Míg a színmûvek nem gyakoroltak tartós hatást a színház történetére, a szóban for-
gó hollywoodi filmeknek nagyon is megvan a maguk filmtörténeti helye. Közismert-
ségüket gyakran rendezôjük hírnevéhez kötik (Lubitsch példája egyértelmû, de vonat-
kozik az állítás Borzage-re is vagy csekélyebb mértékben a THE JEWEL ROBBERY rende-
zôjére, William Dieterlére), vagy a mûvet személyiségével fémjelzô sztárral kapcsolják
össze, ahogy az a TOP HAT esetében, Fred Astaire révén történik. Bármilyen jogos ön-
magában az említett filmeket övezô elismerés, úgy lehet, más szép sikerek maradtak
miattuk homályban. Vonatkozik ez többek között Richard Thorpe-nak a Molnár NAGY

SZERELEM címû darabjából adaptált DOUBLE WEDDING-jére, erre a roppant szórakoztató
bolondos komédiára, mint ahogy szembeszökô erényei ellenére sokáig nem vettek tu-
domást William Wylernek a Preston Sturges forgatókönyve alapján forgatott THE GOOD

FAIRY-jérôl sem, és ezen az sem változtat, hogy Sturges késôi elismerésének folyomá-
nyaként a filmet végre – legalábbis Franciaországban – újonnan fölfedezték. Mivel
ezek a filmek különféle mûfajokba és alfajokba sorolhatók, nehéz és minden bizonnyal
hiábavaló lenne értékrendet felállítani köztük. Ha összességükben vizsgáljuk ôket, kö-
zös erényeikkel hatnak ránk, és ez a hatás nem lehet a véletlen mûve.
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Darányi Sándor

METSZLAP

Ez itt a hetedikes tornadresszed,
az a fajta, amiért meghaltam a kíváncsiságtól.
Kevés maradt belôle – szecessziós
rámára feszítve sorakoztatja fülbevalóid.

Mennyi közvetett utalás: magából fényt derengô
jersey arany keretben, cimpád melege ott hûl a fémen,
s por lepi mindet. Fehér por, feketében.

GYORSFÉNYKÉP

Sérült ösztönû
családból származom. A nemiség
elpusztított mindenkit körülöttem:
nem a túlzás, hanem a félelem
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tôle. Állandó megfutamodásban
éltem a testemtôl. Lenôtt a nyelvem.
(Azt kérték, mondjam: „lila lepedô”,
s kacagtak, milyen mókásan kocog
a fogsorom, ahelyett, hogy sebészhez
cipeltek volna idejekorán.
Végül titkon, tizenhét évesen,
vágyaktól verve magam mentem el – 
jobban féltem, mi lesz, ha nem merek.
Az SZTK-s fogorvos röhögött;
utána három napig domb parázs
volt szájamban a seb, mukkanni sem
bírtam, de bejártam az iskolába,
otthon meg csak kurrogtam, nem beszéltem,
könnyezve faltam, befelé üvöltve.
Rossz néven vették, hogy dúvad vagyok.)
Nem sikerült a mûtét. – Férfinak
tehát eleve kisiklottam, rangsort,
tisztet nem tûrtem, a falkát kerültem,
követtem a követhetetlen mintát,
vereséget tetéztem vereséggel,
halmoztam kudarcra újabb kudarcot.
Úgy tettem, mintha lenne önbizalmam,
akár a vak, ha korcsolyázni indul.
Pojáca, X.-et páncélul neveltem;
a gyöngébe magam is belerúgtam,
komisz lettem, hogy hazulról kitörjek,
és hazudós, elismerést szereznem – 
jellemtelen, mert kínzott a magány.
Ez tartott addig, míg helyem kivívtam
a hasonszôrû küszködôk között; 
elindultam, hogy megkeresselek,
harmóniád magamból megteremtsem,
s felnôjek, gyermekeim példaképe.

A beilleszkedés miféle tréfa?
Nem egyforma terhek alatt nyögünk.
A nô készül a transzcendenciára:
a testén belülinek felelôs – 
de én csak benned ûzöm lényegem,
nemzô, foganni képtelen, a lepkét,
irigy csecsszopó, örök siheder.



G. István László

NAP-MONOLÓGOK

Második Nap-monológ

Valami orosz határterület. Tó, üres
szemû hattyúk, öreg arcok gyerektesteken.
Az a fajta hôség, amikor felporzik a páfrány. 
Narancssárgán égett a tekintete egy lánynak,
ismertem ezt, olcsó szenvedély salakja alól
élesztett parázs. Nekem semmi kedvem nem volt
lenyugodni. Ôrültségnek tûnt átadnom 
a helyem egy újabb éjszakának. Nincs alku –
ezeket figyelni sem nagy élvezet.

Mondom, nem alkuszom
veled. Figyeld, hogy égetem az arcod, unatkozom,
s unalmam szétnyílik, mint a legyezô. Leégsz,
mintha vörös ujjak futnának végig a testeden.
A tó felszínén a hattyúk feje mellett a
tükörtûz felemészt, vakít, mint túlexponált
képeken az üres folt, ismerem magam, szinte
megvakít az önismeret. De te nézz
velem farkasszemet.

Harmadik Nap-monológ

Latyakban a fényem, mint a kutya vizelte hó,
elkedvetlenít. Kásás almát esznek így,
fogvájó fény, kijózanító. Jégen csak egyszer csúsztam
el, a hideg megfegyelmez, magamat megtartani
összpontosít – hinnem, hogy holnap is leszek,
feladat, ha nem is nemesít. Utam csikorog,
mint salakon a szó.

Mondtam, fölfelé megyek,
legyintett, mondtam, délig fölfelé. Nem nézett
rám, mint aki nem vitatkozik. Recsegve törtek
ágak, mint aki viharba került, és nem tudja,
honnan fúj a szél. Mondtam, fölfelé megyek,
oda se hallgatott, ha átszédülök, már irányban
vagyok. Magamon zuhanni át, és vitatkozni közben,
zuhanni kell, mint csontnak a földbe – csak én
mindig visszajöttem.
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