
 Hans Ro bert Jauss re cep ció el mé let rôl szó ló ta -
nul má nyá ban ír ja: „(…) a múlt rep ro duk ció -
ját az új pro duk ció ja ha tá roz za meg”.1 A szín -

ját szás ese té ben az iro da lom hoz vi szo nyít va a Jauss 
ál tal ki dol go zott rep ro duk ciós fo lya mat, mely nek 
há rom ins tan ciá ja a szer zô, a mû és a be fo ga dó, né -
mi leg hosszabb, sôt, mond hat nánk bo nyo lul tabb. 
A sort ne gye dik ként a ren de zô bô ví ti, aki az író 
társ szer zô je ként az elôadást, a szín pa di meg je le ní -
tést je gyez ve egy szer re a mû ér tel me zô je ként és 
köz ve tí tô je ként kap cso ló dik be a fo lya mat ba. Az 
ily kép pen kiala kult, im már négy kom po nens re 
épü lô sor újabb té nye zô vel bô vül ab ban az esetben, 
ha a kiin du ló pon tul szol gá ló mû vet, ese tünk ben 
drá mát, mie lôtt ez a ren de zô ha tás kö ré be ke rül, 
ren de zô és/vagy dra ma turg fel ké ré sé re, su gal la tá -
ra vagy ép pen sa ját szán dé ká ból va la ki átír ja. 

Az itt kö vet ke zô dol go zat ban ez zel a sa já tos, sze -
rin tem leg pon to sab ban ta lán átírás ként aposzt ro -
fál ha tó drá ma for má val, -vál to zat tal sze ret nék fog -
lal koz ni, nem tit kol ván azt a szán dé kot sem, hogy 
ta lán hoz zá kezd het nénk a fo ga lom ön ál ló dra ma -
tur giai ter mi nus tech ni cus ként va ló el fo gad ta tá sá -
hoz. Eköz ben nem sza bad ar ról sem meg fe led kez -
nünk, hogy az átírás drá ma el mé le ti meg kö ze lí té sé -
nek ez csak a kez de te le het(ne), tel je sebb ki dol go -
zá sa, ha ez in do kolt, amit jó len ne ki de rí te ni vagy 
el vet ni, még hát ra van. 

Amió ta a szín ház, ame lyen ezút tal elôadást kell 
ér te ni, ön tör vé nyû mû vé szet ként sza ba don ke ze li 
a drá ma szö ve ge ket, egy re gyak rab ban ta lál ko zunk 
nem csak új sze rû szín há zi, értsd: ren de zôi ol va sa -
tok kal, ha nem mind vi lág iro dal mi, mind ma gyar 
klasszi kus mû vek átírá sá val is. A vi lág iro da lom ban 

leg gyak rab ban ter mé sze te sen a Shakes peare-mû -
vek átírá sát jegy zik, hogy mást ne em lít sek, elég 
csu pán Je an L. Mars den nek a Shakes peare-drá mák 
ti zen nyol ca dik szá za di átírá sai ról szó ló köny vé re 
hi vat koz ni,2 de a sor nap jain kig foly tat ha tó Dürren -
 mat ton vagy Tom Stop par don át. A ma gyar iro da -
lom ban pe dig már a mû faj tör té ne té nek legele jén 
ál ló Bor ne mi sza Pé ter Ma gyar Elekt rá ja is átírás 
ered mé nye, amint ezt köz vet ve a mû cí mét foly tató 
kiegé szí tés, ma gya rá zat is ta nú sít ja: „Tra gé dia ma -
gyar nyel ven az So phok les Elect rá já ból na gyobb 
rész re for dít ta tott (…)”. S ha „na gyobb rész re fordít -
 ta tott”, ak kor al kal ma sint ki sebb rész ben nyil ván 
átírt vál to zat ról van szó. De foly tat hat nánk a sort 
nap jain kig Hu ba y Mik lós, Spiró György, Par ti Nagy 
La jos és má sok em lí té sé vel, az zal, hogy az átírá sok 
di vat ja a hat va nas, de in kább a het ve nes évek tôl 
szem be tû nô egé szen nap jain kig, ami kor ta lán gya -
ko ribb, mint ed dig va la ha volt. 

Ha ez így van (s tény sze rûen bi zo nyít ha tó, hogy 
igen), ak kor lo gi ku san me rül het fel: miért, mi lyen 
cél lal és ho gyan ke rül(t) er re sor? Mie lôtt azon ban 
er re vá la szol hat nánk, kí sér le tet kell ten ni az átírás 
kö ze leb bi meg ha tá ro zá sá ra, hogy el kü lö nít sük 
azok tól a köz írói, kri ti ku si for ga lom ban le vô fo gal -
mak tól, me lyek kel fel vált va, fel cse rél ve for dul elô. 

Kiin du ló pon tunk ta lán az le het ne, hogy min -
den szín há zi elôadás lé nye gé ben kon tex tus-vál tás, 
ezen ki sebb vagy na gyobb mér té kû szö veg vál toz -
ta tást kell ér te ni, il let ve azt, hogy a mû vet nem ol -
vas suk, ha nem szí né szek tol má csol ják ne künk né -
zôk nek, akik ott a hely szí nen azon mód vissza jel -
zünk, s hogy ez a kap cso lat mi nél si ke re sebb le -
gyen, an nak ér de ké ben a szín ház sa já tos ef fek te ket 
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al kal maz. Mindez hoz zá já rul ah hoz, hogy az iro -
dal mi mû több vo nat ko zás ban is meg vál toz zon. 

E vál toz ta tás egyik le het sé ges for má ja az átírás 
is, amin az elôadás ra vá lasz tott drá mán vég re haj -
tott szö veg sze rû mó do sí tá so kat kell(ene) ér te ni. 
Hogy a drá ma el mé let ben az átírás, an nak el le né re, 
hogy a szó az elôadá sok ról írt kri ti kák ban gyak ran 
elô for dul, nem vált sa já tos je len tés sel ren del ke zô 
szak szó vá, az ab ból is lát szik, hogy sem ön ál ló szó -
cikkként, sem más cikk szó ban elô for du ló uta lás -
ként, sem a Pa vis- fé le Szín há zi szó tár, sem a Vi lág -
iro dal mi le xi kon nem tar tal maz za. El len ben, is mét -
lem nyo ma ték kal, elôadás-kri ti kák ban fel tû nik. Az, 
hogy az átírás ön ál ló szó cikkként nem sze re pel, ta -
lán az zal ma gya ráz ha tó, hogy a szö ve gek ben tör té -
nô beavat ko zás nak több fé le vál to za ta, he lye seb ben 
fo ko za ta lé te zik. Ol vas ha tunk szö veg csi szo lás ról, 
min de nekelôtt nyel vi ér te lem ben si mí tás ról, to váb -
bá élet re kel tés rôl, hi ber ná lás ról, res tau rá lás ról, új -
ra köl tés rôl ráírás ról, átiga zí tás ról, ak tua li zá lás ról, 
dra ma ti zá lás ról stb., me lye ket leg több ször azo nos 
je len té sû nek tart va, fel vált va hasz ná lunk. Holott 
nem csak ár nya la ti, ha nem lé nye gi kü lönb ség van 
köz tük. 

Nem felada tunk eze ket itt kü lön-kü lön de fi ni -
ál ni, de az átírás hoz leg kö ze leb bi s leg gyak rab ban 
hasz nált adap tá ciót még sem ke rül het jük meg. 
Adap tá ción el sôd le ge sen azt a fo lya ma tot ért jük, 
amely so rán egy „mû fel dol go zá sa vagy átala kí tá sa 
egyik mû faj ból a má sik ba (pél dául egy re gény átala -
kí tá sa szín da rab bá)” tör té nik, ahogy Pat ri ce Pa vis 
Szín há zi szó tá rá ban ol vas ha tó.3 Ez Pa vis nál a fo ga -
lom el sô he lyen em lí tett ér tel me zé se, lé nye gé ben 
azo nos a kü lön té tel ként ol vas ha tó dra ma ti zá lás -
sal. A szó cikk nek azon ban van még két pont ja. Az 
egyik sze rint nincs kü lönb ség pró zai és szín pa di 
mû adap tá ció ja kö zött, mert mind két eset ben az 
„összes el kép zel he tô tex tu á lis mû ve let megen ge -
dett”, úgy mint „az el be szé lés új já szer ve zé se, sti lisz -
ti kai »fi no mí tá sok«, a sze rep lôk vagy a hely szí nek 
szá má nak csök ken té se, né hány fon tos pil la nat drá -
mai sû rí té se, hoz zá tol dá sok és kül sô szö ve gek, ide -
gen ele mek mon tá zsa, kol lá zsa, a le zá rás mó do sítá -
sa, va la mint a fa bu la átala kí tá sa a ren de zés dis kur -
zu sá nak meg fe le lôen”. En nek so rán az adap tá ció 
„nagy sza bad sá got él vez: nem riad meg az ere de ti 
mû ér tel mé nek mó do sí tá sá tól, de at tól sem, hogy 
akár az el len ke zô jét” mond ja, ami hez pél da ként 

a szó tár Brecht, Shakes peare, Mo lière és Szo phok -
lész a dap tá ciói ra hi vat ko zik. A szó cikk har ma dik 
pont ja a for dí tá sok ra vo nat ko zik. Pa vis a klasszi -
ku sok új ol va sa tá hoz ha son lóan eze ket is adap tá -
ció nak ne ve zi, an nak alap ján, hogy egy ide gen nyel -
vû szö veg for dí tá sa kor „a be fo ga dó nyelv kul tu rá -
lis és nyel vi kon tex tu sá hoz” kell al kal maz kod ni.4 

A fo ga lom je len té se, amint lát ha tó, igen csak sok -
ré tû, de nem mond ha tó kel lôen dif fe ren ciált nak. 
Ezért is, de a mû ve let spe cifi kus jel le ge miatt is 
lehet ne-kel le ne az átírást meg kü lön böz tet ni az 
adap tá lás tól. Ez utób bin a mû faj cse ré bôl adó dó 
mû ve le tet, az átírá son pe dig el sô sor ban, de nem 
ki zá ró lag a klasszi kus drá mai szö ve ge ken vég zendô 
ra di ká lis mó do sí tást kel le ne ér te ni, azt a fo lya matot, 
amely nek ered mé nye ként drá má ból drá ma lesz. Az 
is in do kolt tá te szi a két fo ga lom ér tel mi meg kü lön -
böz te té sét, hogy az adap tá lás sal szem ben az átírás 
ön ál ló(bb) al ko tás, ami hez nem csak drá ma- és szín -
pad tech ni kai is me re tek kel kell ren del kez ni, mint 
az adap tá lás ese té ben, ha nem olyan szem lé let tel, 
amely a mû új au rá ját hoz za lét re, meg te rem ti az át -
írt szö veg ak tuá lis ki su gár zá sát. De ezen köz ben tisz -
te let ben tart ja az ere de ti mû szel le mét, amit a je len 
kö ve tel mé nyei nek, el vá rá sai nak meg fe le lôen módo -
sít. Olyan sa já tos, egyé ni ol va sat (oly kor újra írás -
ként em lí tik, ami meg fon to lan dó!), amely szükséges, 
sôt nél kü löz he tet len ah hoz, hogy egy (klasszi kus) 
mû egy más kor ban en nek meg fe le lôen hi tele sen 
élet re kel hes sen. Az átírás ôr zi az átírt mû szel le -
mét, de né mi leg el is tér tô le. Sok kal ki fe je zôb ben 
ér vé nye sül az ak tua li zá ló szán dék, mint az adap -
tá ció so rán. Ahogy egy elôadás-kri ti ká ban ol vas -
ható: „az átírás nak ak kor van lét jo go sult sá ga, ha a 
klasszi kus mo dell hely zet köz na pi szint re le szál lí -
tott vál to za tá nak min den pil la na tá ban, min den ak -
ció já ban, min den for du la tá ban ma gunk ra is mer -
he tünk”. Ez ne vez he tô ta lán, Jauss ki fe je zé sé vel 
élve, pro duk tív re cep ció nak, s ez kü lön böz te ti meg 
vé le mé nyem sze rint az átírást a fel so rolt fo gal mak -
tól, dra ma tur giai el já rás tól, köz tük az adap tá ció -
tól, az adap tá lás tól is. 

Ezért bá tor ko dom fel vet ni an nak meg fon to -
landó le he tô sé gét, hogy az átírás (in kább, mint az 
új ra írás!) le gyen ön ál ló dra ma tur giai ter mi nus tech -
nicus, olyan szak szó, amely nem fel tét le nül, de el -
sô sor ban klasszi kus drá má ból for mált, átírt drá mát 
hoz lét re. (Zá ró jel ben utal nék a hor vát pél dá ra, 

 
3 Pat ri ce Pa vis: Szín há zi szó tár. Bu da pest, L’Har mat tan, 2005. 62. ford. Mol nár Zsófia. 
4 I. m. 72.
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amely Ivo Bresan drá mái alap ján köl csön vett mo -
del le ket em lít. Bresan nak, amint a Ma gyaror szá gon 
is színre vitt Pa raszt- Ham let je ta nú sít ja, Shakes -
peare drámá ja mel lett a Faust, a Pha ed ra, a Re vi zor 
szol gált mo del lül, hogy eze ket, szer ke ze tü ket és er -
köl csi mon dan dó ju kat fel hasz nál va sa ját ko rá ról, 
ko rá nak ne ga tív tár sa dal mi, em be ri meg nyil vá nu -
lá sai ról szól has son. A hor vát kri ti ka te hát nem 
adap tá ció ról be szél, de lát ha tóan ke re si a meg felelô 
meg ne ve zést egy sa já tos dra ma tur giai/írói el já rásra, 
ami a ma gyar ban hasz ná la tos átírás sal azo no sít ható. 
Záró  jel a zá ró jel ben: jó len ne tud ni, hogy pél dául 
a len gyel dra ma tur gia, amely – ahogy Spiró ír ja – 
két száz éve is me ri és gya ko rol ja az átírást, ren del -
ke zik-e kü lön ki fe je zés sel.5 S eh hez tol da lék ként, 
hogy a már em lí tett Mars den is, bár köny vet írt ró -
la, adós ma radt a fo ga lom pon tos meg ne ve zé sé vel, 
in kább azt tud ja, mi nem te kint he tô átírás nak – 
a szín pa di idô le rö vi dí té se, né hány sor vagy frá zis 
be tol dá sa, ha az alap szö ve get csak for rá sul hasz -
nál ják tô le tel je sen füg get len mû megírá sá hoz). 

Ter mé sze te sen tisz tá ban va gyok ve le, hogy több 
el lenérv is fel hoz ha tó a ja vas lat el len, de ha fi gye -
lem be vesszük, hogy a ma gyar dra ma tur giai szak -
nyelv mennyi re kor sze rût len, jó sze ri vel ti zen ki len -
ce dik szá za di, s hogy megújí tás ra szo rul, ak kor eb -
be a fo lya mat ba ta lán be le tar toz hat az átírás fo gal -
mi ön ál ló sí tá sa is. An nál in kább, mert a je len ko ri 
szín há zi gya kor lat sze rint egy re több átírás ké szül, 
ke rül szín pad ra, szin te je len ség rôl le het be szél ni. 

Ahe lyett, hogy ezút tal ala po sab ban fog lal koz -
nék az átírás sal kap cso la tos rész kér dé sek kel, mint 
a szer zô ség, a ré gi és új szö veg kö zöt ti arány vagy 
a két kor, a mû szü le té sé nek és átírá sá nak ko ra kö -
zöt ti vi szony, ame lyek meg ke rül he tet le nek, ha a 
fo gal mat akar juk ér tel mez ni, pon to sí ta ni, il let ve, 
ha pél dá kat, konk rét ese te ket vizs gá lunk, csak utal -
nék ezek re. 

Leg ke vés bé prob le ma ti kus a szer zô ség kér dé se. 
El fo ga dott elv len ne, hogy az átírást két szer zô jegy -
zi: Nagy Ig nác – Par ti Nagy La jos: Tiszt újí tás, Kato -
na Jó zsef – Spiró György: Je ru zsá lem pusz tu lá sa, 
Vörös  mar ty Mi hály – Spiró György: Czil lei és a Hu -
nya diak stb. Nem va ló szí nû vi szont, hogy átírás nak 
te kint he tô, ha csak egy szer zô ne ve ol vas ha tó a drá -
ma cí me fe lett, mint a Ke gyenc ese té ben, amit Illyés 
Gyu la át dol go zá sá ban ön ál ló Illyés-mû ként tar tunk 
szá mon. 

En nél né mi leg bo nyo lul tabb nak tû nik, holott 
nem az, a szö ve gen be lü li ré gi és új ré szek ará nyá -
nak a kér dé se. A Je ru zsá lem pusz tu lá sát átíró Spiró 
sze rint az ere de ti mû egy ötö dé nél „ke ve sebb vál -
toz ta tás alig ha el kép zel he tô”. Ma dách Má ria ki rály -
nô jét átíró Gyár fás Mik lós vi szont mindössze száz -
húsz sort ha gyott meg az ere de ti szö veg bôl. Hu ba y 
Mik lós szin te tel jes egé szé ben beépí tet te sa ját, Szín -
ház a Cet hal há tán cí mû szö ve gé be a Ba las si Meny -
hárt árul ta tá sá ról szó ló sza tí rát. Vagyis: sza bály 
nincs, szö veg hû ség te kin te té ben nincs ma xi mum 
vagy mi ni mum. Az arány az írói szán dék tól függ. 
Ez pe dig alap fo kon két fé le el já rás sze rint tör tén -
het. Az egyik szem be tû nô ben a nyelv ál tal tör ténik, 
a nyelv re he lye zi a hang súlyt, mint a Tiszt újí tás ese -
té ben Par ti Nagy, aki azon ban nem csak ját szik 
a nyelv vel, ha nem a nyel vi ter mé sze tû beavat ko -
zás sal iró niát visz a szö veg be, s ez tar tal mi vál tozást 
je lent, a má sik vi szont er köl csi as pek tu so kat he -
lyez elô tér be, pre fe rál, mint Spiró a Je ru zsá lem pusz -
tu lá sa vagy a Ba las si Meny hárt árul ta tá sa ese té ben. 
Ter mé sze te sen tisz ta kép let nincs, a ket tô ki vé tel 
nél kül ke ve re dik. 

Szól ni kell ar ról is, hogy az átírás nak van nak 
for má lis vagy tech ni kai és tar tal mi di men ziói. Az 
elôb biek alap szö veg be li je le ne tek, sze rep lôk el ha -
gyá sá ban, át he lye zé sé ben vagy újab bak beik ta tá sá -
ban jut nak ki fe je zés re, s a nyel vi, sti lá ris, sze man -
ti kai mó do sí tá sok kal együtt a meg ke rül he tet len ak -
tua li zá lást je len tô tar tal mi di men zió ki tel je se dé sét 
se gí tik. 

En nek bi zo nyí tá sá ra kö vet kez zék csu pán két 
pél da. A Ba las si Meny hárt árul ta tá sát sa ját szö ve gé -
be, mintegy fog la lat ba, Hu ba y a ma gyar drá ma év -
szá za dos mos to ha sor sá nak pél dá ja ként épí tet te be, 
egy szer re utal ván így a ti zen ha to dik szá za di is me -
ret len szer zô mû vét és sa ját drá ma írói opu sát ért 
mél tány ta lan mel lô zés re, a ma gyar drá ma író kat súj -
tó szín há zi átok ra. Ugyanez a szö veg Spi ró nak, aki 
szá má ra a drá ma nem mû fa ji, ha nem vi lág né ze ti, 
fi lo zófiai és mo rá lis kér dés, ar ra nyújt al kal mat, 
hogy sa ját pesszi miz mu sá nak ma gya rá za tát ad ja. 
Ezt a sze rep lôk ka mé leon-vi sel ke dé sé nek felerô sí -
té sé vel tá maszt ja alá. Az ere de ti szö veg tôl el té rôen 
Spiró, miu tán megis mer tet ben nün ket a fal ka ve zér 
cím sze rep lô gát lás ta lan er kölcs te len sé gé vel, nem 
sze re pel te ti to vább a rom lott fô urat, he lyet te a kis 
Ba las si Meny hár tok gazem ber sé gei nek, áru lá sai nak 

5 Spiró György: Csir ke fej. Je ru zsá lem pusz tu lá sa. Elô szó. Bu da pest, Mag ve tô, 1987. 26.
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le he tünk szem ta núi. Nemcsak egy em ber rom lott, 
ha nem a kö rü löt te le vôk mind, az egész ural ko dó 
„elit”. En nek be te tô zé se a tör té net vé gén Ba las si 
Bol di zsár szín re lé pé se. Meny hárt fia (For tin brast 
idéz ve) nyu gal mat és bé két ígér, de miu tán a ve le 
ér ke zô Jó zsa deák köz li, hogy ki fog ják vizs gál ni, 
ki ho gyan vi sel ke dett, s aki re csak a gya nú ár nyé -
ka is rá ve tül, azt ka lo dá ba zár ják. Majd hosszú sor -
ban meg je len nek a tö rö kök, de nem azok, aki ket 
le gyôz tek, ha nem egy má sik had, aki ket Bol di zsár 
bó kol va üd vö zöl, s köz ben em ber ar cú feu da liz must 
ígér a ma gya rok nak. Le he tet len nem 1956-ra és en -
nek is mert kö vet kez mé nyei re gon dol ni. En nek tu -
da tá ban ta lán nem vé let len, hogy ez az átírás csak 
nyom ta tás ban je lent meg, mint an no a Bánk bán, 

szín pa don nem. Mind két vál to zat az átírás ön ál ló 
drá ma le he tô sé gét pél dáz za. 

El te kint ve azok tól az ese tek tôl, ami kor átírá sok, 
mint Spiró Ba las si Meny hárt ja, nem kap tak szín pa -
dot, mi vel szín há zi hasz ná lat ra ké szült/szánt szö -
ve gek rôl van szó, min den átírást, mint bár me lyik 
drá mát, az elôadás le gi ti mál hat ja. Ugyanak kor igen 
sa já tos, hogy az átírá sok, ahogy az újabb ma gyar 
szín há zi gya kor lat pél dáz za, egy sze ri hasz ná lat ra 
ké szül tek, oda, ab ba a szín ház ba, ahol szín re vi szik 
ôket. Miért? Er re egyik ma gya rá zat az egyé ni meg -
ren de lés le het. De ez ke vés, ugyanis olyan je len -
ség gel ál lunk szem be, amely nek vizs gá la ta túl mutat 
azo kon a mû fa ji kér dé se ken, ame lyek kel itt fog lal -
koz tam.
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