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 „No vel lát dra ma ti zál ni: kö rül be lül annyi, mint 
el he ge dül ni, hogy mi lyen szép va la mi szo -
bor mû vagy egy fest ményt átala kí ta ni épü -

let té. Majd nem le he tet len feladat.” – ír ja Kosz to lá -
nyi De zsô ab ból az al ka lom ból, hogy He ve si Sán -
dor Ré gi jó idôk cí men há rom Mik száth-írást dra -
ma ti zált a Nem ze ti Szín ház szín pad já ra. „Csak 
egyet lenegy el be szé lés bôl átala kí tott drá mát is me -
rek, mely mint drá ma is megáll ja a he lyét, Haupt -
mann El gá ját.” – fû zi hoz zá szi go rúan.1 

Túl zó e szi gor, a megál la pí tás kér lel he tet len sé -
ge. Olyan szín pa di si ke re ket ig no rál ez zel – csak 
né hány pél da a bô kí ná lat ból – mint Her czeg Fe -
renc nek A Gyur ko vics lá nyok (1899), Gár do nyi Gé -
zá nak A bor (1901), Mol nár Fe renc nek az el sô re 
ugyan meg bu kott, de a bé csi be mu ta tó után bezzeg 
ün ne pelt Li liom (1909), Bar ta La jos Sze re lem (1914), 
Hel tai Je nô A Tün dér la ki lá nyok (1914) vagy Hu -
nya dy Sán dor Jú liu si éj sza ka (1929), Ba ka ru há ban 
(1931), Lo va gias ügy (1935) vagy Kár tyá zó asszo -
nyok (1939) cí mû szín mû vei. Több adap tált drá -
má ról ráadá sul ma ga Kosz to lá nyi is ír kri ti kát (Mol -
nár: Li liom, Bar ta: Sze re lem, Hu nya dy: Lo va gias ügy), 
és ha tud ja, nem ró ja fel, ha nem tud ja, nem fe dezi 
fel ben nük a no vel lai ma got. Sôt, a Li lio mot di csér -
ve gú nyo san idéz más, nem ne ve sí tett kri ti ku so -
kat: „Mér ges kis iro dal mi ful laj tá rok és ag gok pró -
bál ták is – na gyon il le del me sen – be lé je döf ni a tol -
lu kat. Érez ték, hogy baj van. So pán kod tak, hogy 
így-úgy… gyö nyö rû no vel la, de nem drá ma…”2 

 
A 20. szá zad el sô fe lé nek ma gyar drá ma ter mé sét 
te kint ve nem el ha nya gol ha tó je len tô sé gû al ko tá si 
me tó dus az adap tá ció. A fo lya mat min dig egyirá -

nyú: elô zô fel so ro lá som is je lez te, mi lyen si ke rült 
szín mû vek ke re ked nek sa ját no vel lá ból – ar ra vi -
szont nincs pél da, hogy egy drá ma ké sôbb sû rû -
söd jék no vel lá vá, eset leg re génnyé. A drá ma adap -
tá ció nak több oka le het. Az egyik az egy macs káról 
le húz ha tó több bôr: a si ke rült tör té ne tet irodalmi 
fo lyó irat nak vagy na pi lap nak és azután, átdol goz -
va, szín ház nak is el le het ad ni. De a köz vet len szín -
pa di ha tás, a szí né szek szá ján megele ve ne dô mon -
da tok, a kö zön ség har sány vagy ép pen fe szül ten 
né ma reak ció ja szin tén olyan té nye zô, ami több si -
ke res pró za írót – pél dául Mol nárt – egy élet re 
a szín ház zal je gyez el. 

Az át vett anyag ará nya nem is szer zôn ként, de 
adap tá ción ként más és más: az adap tá ció nak fo gá -
sai van nak, sza bá lyai nin cse nek. Az aláb biak ban 
négy szín mû rö vid elem zé sén ke resz tül sze ret ném 
meg vi lá gí ta ni az adap tá lás fo ko za tait a tör té net mel -
lék sze rep lôk kel bô ví té sé tôl az új fô sze rep lôk be -
eme  lé sén át az egész cse lek mény átírá sáig. 

 
A Li liom nak mind járt két for rá sa is van Mol nár élet -
mû vé ben. A kü lön fé le egyen ru hák ról le foly ta tott 
Ma ri ka-Ju li ka dia ló gus a Ket ten be szél nek cí mû kö -
tet egyik pár be szé des je le ne te volt elô ször, eb ben 
szó esik már Hu gó ról, a hor dár ról is.3 Az iga zi elôz -
mény azon ban a szin tén 1909-es Al ta tó me se cí mû 
no vel la, amely ben ugyan Li liom még csak pol gári 
ne vén, Zá vocz ki End re ként sze re pel, de jó sze ri vel 
az egész tör té ne tét meg ta lál juk. A ring lis pí len dol -
go zik, tré fás kunsz to kat tud – eze ket rész le teseb -
ben is megis mer jük, mint majd a szín mû ben –, ha -
rag szik ma gá ra, mert nem tud pénzt ad ni a fele sé -
gé nek, ki akar ja ra bol ni Linz mannt, de rá jön, hogy 

GYÔ REI ZSOLT 

Drá ma és kisp ró za köl csön ha tá sai  
a ma gyar szá zad for du ló iro dal má ban

1 Kosz to lá nyi De zsô: Ré gi jó idôk – Be mu ta tó a Nem ze ti Szín ház ban. In. K. D.: Szín há zi Es ték I. Bu da pest, Szé pi ro dal mi, 1978. 
219. 

2 Kosz to lá nyi De zsô: Li liom, egy csir ke fo gó éle te és ha lá la. In. K. D.: Szín há zi Es ték I. Bu da pest, Szé pi ro dal mi, 1978. 741–742 
3 Mol nár Fe renc: A szar vas há tán. In. M. F.: Ket ten be szél nek. „Fe hér Köny vek”, Bu da pest, Frank lin Tár su lat, 1909. 135–142.
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le kés te, ezért le szúr ja ma gát, a túl vi lá gi iro dá ba, 
on nét a tisz tí tó tûz be ke rül, ha za megy, rácsap a kis -
lá nya ke zé re, de üté se nem fáj, ha nem si mogat. 

A leg je len tô sebb el té rést Zá vocz ki End ré nek és 
Li liom nak a bûn lajst ro má ban ta lál juk. „Ez a Zá -
vocz ki nagy csir ke fo gó volt, min den kit meg bán -
tott, sokat meg vert, né há nyat meg is szúrt kés sel, 
lo pott, csalt, ra bolt”4 – ol vas ha tó a no vel lá ban, ahol 
a fô hôs ráadá sul ha mis kár tyás, és a rab ló gyil kos -
ság esz méje is ön ál lóan me rül fel ben ne. Eh hez ké -
pest Li liomról csak annyit tu dunk meg, hogy el ve -
szi a cse léd lányok pén zét. Mol nár a na gyobb belsô 
konflik tus ér de ké ben erô sí ti Li liom mû vé szi el hi -
va tott sá gát és gyön gí ti bû nö zôi gát lás ta lan sá gát; ke -
vés bé ska tu lyáz ható, lel ki meg ha son lott sá gá ban ati -
pi kus, ön tör vé nyû hôst akar te rem te ni. Szín pa di 
ak ciók ban ez az öntör vé nyû ség leg lát vá nyo sab ban 
a pár hu za mos áb rá zo lás ban ér he tô tet ten: két eltérô 
jel le mû fi gu ra ugyan ab ban a hely zet ben tel je sen 
más képp vi sel ke dik, a mel lék sze rep lô szél sô sé ges 
reak ció ja hív ja fel a figyel met a fô hôs nek a né zô 
szá má ra ro kon szen ve sebb, azo no su lást kí ná ló ma -
ga tar tá sá ra. Ezt a nagyon ha tá sos dra ma tur giai esz -
közt al kal maz za Mol nár egy részt a föld höz ra gadt 
Ma ri ká nak Ju li ka mel lé ál lí tá sá val, és, ami szem -
pon tunk ból még lé nye ge sebb, Hu gó nak és Fi csúr -
nak Li liom mel lé ál lí tá sá val. 

Ju li ká nak és Ma ri ká nak kö zel egy idô ben lesz 
„szív sze rel mük” – Ma ri ká nak va la mi vel elôbb, de 
csak azután vall ja be Ju li nak, hogy az össze ke rült 
Li liom mal. Hu gó és Li liom te hát egy szer re ta lál -
ják ma gu kat ugyanab ban a hely zet ben: helyt kell 
áll niuk a vi lág ban, ér vé nye sül niük, mert friss és 
vár ha tóan ha ma ri gya ra po dás nak in du ló csa lád -
ju kat is el kell tar ta niuk. A szi tuá ció ha son ló sá -
gá ban bon ta ko zik ki szem be szö kôen a két ka rak -
ter kü lönb sé ge: Hu gó sza bá lyos sza már lét rát má -
szik meg, hi bát la nul ido mul va a tár sa dal mi el vá -
rá sok hoz – Li liom el len ben de viáns elem lesz, az 
ép pen Ju li ka miatt el vesz tett kör hin tás „mû vé szet” 
he lyett kép te len más mes ter ség gel ke nye ret ke -
res ni. Lát va Hugó szél sô sé ges meg fe le lé si tö rek -
vé seit, óha tat la nul be csül jük Li liom al kut nem is -
me rô, mû vé szi önazo nos sá gát. A két po zí ció kont -
raszt ját erô sí ti, hogy a konk rét ál lás aján la tot – egy 
ház mes te ri posz tot az Ara di ut cá ban, ahol még 
tyú kot is le het ne tar ta ni – ép pen Hu gó sze rez te 
Li liom szá má ra. 

A Hu gó nak ér vé nye sü lést kí ná ló tár sa da lom 
szem szö gé bôl Li liom in gyen élé se a bû nö zôi élet -
for má val ro kon. Mint azt a da rab ele jén le zaj lott 
iga zol ta tás ból meg tud juk, a nôk ked ven ce Li liom -
nak vol tak is ap róbb stik li jei. Vi szont a szín mû ben 
nem bû nö zô – ezt Mol nár Fi csúr ral va ló szem ben -
ál lá sá ban de monst rál ja. A pénz tá ros ki rab lá sá nak 
öt le té tôl a ha mis kár tyá zá sig Fi csúr ra tol min den 
tör vény be üt kö zôt – sôt, a kár tya par ti ban el is nyeri 
Li liom jö ven dô ré szét a zsák mány ból, így Li liom 
nem csak já rat lan nak, de egye ne sen ba lek nak bi zo -
nyul a bû nö zés te rén. Fi csúr azután, a zsi vány be -
csü let nek fittyet hány va el me ne kül, míg a mi sze -
münk ben ba lek, de sa ját sze mé ben bû nö zô vé al ja -
so dott Li liom le szúr ja ma gát. Mol nárt nyil ván nem 
az a ki hí vás riasz tot ta vissza, hogy egy bû nö zô ként 
is ak tív Zá vocz kit ho gyan sze ret tes sen meg a szín -
há zi kö zön ség gel – az önér té ke lés na gyobb vál sá -
gá nak le he tô sé ge csá bí tot ta, aho gyan Li liom a mû -
vész -én kép tôl a bû nö zôéig kény te len jut ni. 

Egyik ol da lon te hát az egyik szél sô ség: a tár sa -
dal mi el vá rá sok nak meg fe lel ni kész nyárs pol gár 
(a más vi lá gon majd a te tôt meg fol toz ni vissza tért, 
stré ber Ká dár te kint he tô a fi gu ra foly ta tá sá nak), 
má sik ol da lon a min den lel ki fur da lás tól men tes, 
amo rá lis Fi csúr – a két vég let közt pe dig a csu pán 
ön ma gá val mér he tô és jel le mez he tô Li liom. 

Ejt sünk né hány szót Mus kát né ról is, aki szintén 
nem sze re pelt még az ere de ti no vel lá ban. Zá vocz -
ki nak már ott alap ve tô prob lé má ja volt, hogy nem 
ke res pénzt a fe le sé gé re. Ez az ön vád vál hat sok kal 
össze tet teb bé, ha elô ször Ju li ka miatt bo csát ják el 
(még ha ô pro vo kál ta is ki), má sod szor szü le ten dô 
gyer me ke miatt za var ja el az ôt új ra meg kí sér tô 
Mus kát nét – azaz ha ép pen Ju li ka irán ti sze rel me 
és leg ben sôbb egyé ni am bí ció ja ke rül nek el lent -
mon dás ba. En nek az am bí ció nak szó szó ló ja Mus -
kát né, aki ki is mond ja Li liom önazo nos sá gá nak 
tit kát: „Ott a szép mû vé szet, az va ló ne ked. Li ge ti 
mû vész vagy te.”5 A mû vé szi ex cent ri kus sá got mély 
zár kó zott ság el len pon toz za Li liom ma gán éle té ben 
– a szín mû egyik tit ka a két fô sze rep lô hiá nyos köz -
lés mód ja, az alu lírt sze rel mes pár be szé dek, ame -
lye ket azután min den né zô tet szé se sze rint szí nez -
het ma gá ban to vább. 

Mi lyen sors vár egy ilyen, kör nye ze té vel ele ve 
hi bá san kom mu ni ká ló hôs re? A no vel la sok kal egy -
sze rûbb rend sze ré ben egyér tel mûen a po kol: „meg -

4 Mol nár Fe renc: Al ta tó me se. In. M. F.: Mu zsi ka, „Ma gyar Írók Arany Könyv tá ra”, Bu da pest, Frank lin-Tár su lat, 1908. 13–22. 
5 Mol nár Fe renc: Li liom – Egy csir ke fo gó éle te és ha lá la. Bu da pest, Frank lin-Tár su lat, 1909. Nyol ca dik kiadás, 53.
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fog ták, egy vas ko csi ra ül tet ték, és le gu rí tot ták a po -
kol ba. A ró zsa szí nû tûz bôl a pi ros tûz be gu rult így 
Zá vocz ki, ahol az idôk vé ge ze téig fog fô ni, üvöl te -
ni a fáj da lom tól. Ez tör tént Zá vocz ki val.” A szín -
mû vi szont nyit va hagy ja a kár ho zat-üd vö zü lés 
nagy kér dé sét, Li liom a tisz ta szán dék és a fél re sik -
lott cse le ke de tek köz ti tér ben le beg. Szán dé kát – a 
min den ütés mö göt ti si mo ga tást – csak Ju li ka (és 
majd Luj za) ké pes meg fej te ni. Ha Ju li kán és ál dás -
sá bé kült em lé ke zé sén mú lik, Li liom min den bi -
zonnyal üd vö zül. Ha még sem, ak kor ez nem ôt, 
ha nem az egye di, ki vé te les he lyett csak tí pu sok -
ban, csak rend szer ben gon dol kod ni és ítél ni ké pes, 
a föl di hez ha son lóan kor lá tolt égi igaz ság szol gál ta -
tást mi nô sí ti. Mol nár nem csak egy dísz le tet ta ka rí -
tott meg a bi zony ta lan zár lat tal, de ha za út ra is adott 
mo ra li zál ni va lót kö zön sé gé nek. 

 
Vi szony lag gya ko ri megol dás a fô sze rep lôk szintjén 
is bô ví tô adap tá ció. A bor cí mû drá má ban nem az 
üd vö zü lés a tét, ha nem a csa lá di bol dog ság. Gárdo -
nyi Az én fa lum cí mû, 1898-as no vel lás kö tet egyik 
da rab ját adap tál ja szín pad ra, a biz to sabb si ker ér -
de ké ben fel lép te ti az 1890-es évek kö ze pé tôl si ke -
res Gö re Gá bor-le ve lek vissza té rô fi gu rá it is. 

Az azo nos cí mû no vel lá ban a fe le sé géért in du -
ló Ba racs Im rét kö vet jük nyo mon, a ket te jük 
konflik tu sát ki vál tó elôz mény csak né hány mon -
da tos flash back ben rém lik fel: „Már egy hó nap ja 
múlt, hogy el vált a fe le sé gé tôl, azaz a fe le sé ge ôtôle. 
Az anyó volt az oka. Be ba gyu lál ta a kis Jan csi nak 
a nya kát ken dô vel, hogy a szél meg ne fúj ja. Hát a 
szél nem is fúj ta meg Jan csi kát, ha nem to rok gyul -
la dást, azt ka pott. Az asszony pa na szol ta, hogy a 
ken dô okoz ta a gyul la dást. Az öreg anyó fel for rant. 
Mi cso da be széd ez? Szó szó ba. A két asszony csípô -
re tet te a ke zét: össze csat tog tak. Ba racs Im re az új 
pap ház ál do má sá ról ér ke zett ha za. Csak el zöl dült 
a nagy csa tá ra. Nem is kér dez te, hogy mi tôl ég 
a tûz, csak mi kor lát ta, hogy a fe le sé ge rá nyel vel az 
any já ra, ôt is el fu tot ta a mé reg, és fel kap ta a bot -
ját.”6 A drá ma író Gár do nyi ej ti az anyót, helyet te a 
no vel lá ban egyet len mon dat tal („Az asszonyt te -
nyé ren ne vel ték, mert egyet len leány volt”) jel lem -
zett fe le sé get te szi igen össze tett fi gu rá vá. 

Ju li ban egy fe lôl könnyû meg lát ni az eman ci pált 
nôt, aki bán tal maz ha tat lan sá gá ban a fe le ség mo -
dern egyen jo gú sá gát rep re zen tál ja az arc hai kus, 

férfiköz pon tú, fa lu si kör nye zet ben. Ugyanak kor 
nem csak po zi tív fi gu ra, fô leg az el sô fel vo nás ban 
nem az. Meg tud juk ró la, hogy tit ko ló zik fér je elôtt, 
még a kis fiú be teg sé gét is el hall gat ni ké szül elô le. 
Ag go dal mai alap ján egy ér zé ket len, pri mi tív zsar -
no kot vá runk be top pan ni, he lyet te a fe le sé gét te -
nye rén hor dó, an nak ér zé keny sé gét gyen gé den tisz -
te lô férj ér ke zik. Hét éve nem iszik Ju li ked véért – 
hogy ko ráb ban mi lyen le he tett a du haj sá ga, azt 
öccse, Ma tyi já ték ba ho zá sá val il luszt rál ja Gár do -
nyi. Ju li ag go dal ma, tit ko ló zá sa így nem Ba racs jel -
le mé bôl, in kább sa ját szo ron gá sai ból, ön ma gá ba 
zárt sá gá ból kö vet ke zik, ami miatt kép te len is iga -
zán mé lyen kiis mer ni fér jét. E szo ron gá sok ból adó -
dóan csak a lát szat ra van gond ja: a mó dos szom -
széd asszony eset le ges kri ti ká já tól ugyanúgy tart, 
mint a hi va ta los lá to ga tó ké tól, sok irá nyú meg fe le -
lé si kény sze ré ben mé lyen za va ros én ké pet, lel ki la -
bi li tást gya nít ha tunk. En nek kö szön he tô, hogy Ba -
racs absz ti nen ciá já nak sú lyát sem mé ri fel, és – nem 
is négy szem közt, de a fa lu köz vé le mé nye, mel les -
leg fér fi tár sa ság elôtt! – ô ma ga biz tat ja ivás ra. Ba -
racs ek kor döb ben rá ar ra, Ju li mennyi re nem ér ti 
meg ôt: sa ját sze mé ben a fe le sé géért óriá si ál do zatot 
ho zó, nagy lel ki ere jû em ber bôl egy csa pás ra bal fá -
cán ná zsu go ro dik. Efö löt ti ha rag já ban, de monst -
ra tí ve issza le ma gát a sár ga föl dig, ez ve zet azután 
ah hoz, hogy ke zet emel jen Ju li ra. A da rab zár la tá -
ban elô ke rü lô bo ros üveg Ju li jel lem fej lô dé sé nek a 
bi zo nyí té ka – ne ki kel lett megér te nie fér je cse le ke -
de tei nek va ló di ru gó ját. 

 
A Tün dér la ki lá nyok cí mû 1914-es no vel lá ban Hel -
tai ha tá ro zott, a me se mû fa ját felidé zô mon dat tal 
kezd: „A Tün dér la ki lá nyok hár man vol tak. Ket tô 
kö zü lük tisz tes sé ges volt, egy pe dig nem”,7 ezt 
a hár mas sá got meg le pô mó don ál doz za fel Sá ri ka 
szín re lép te té sé vel az ugyan csak 1914-es, ugyan -
csak A Tün dér la ki lá nyok cí met vi se lô szín mû ben. 
Sá ri és Bo ris ka szin te al te re góig me nô ha son la tos -
sá ga azután ke serédes mó don ál lít ja vissza az ere -
de ti hár mas tel jes sé get, hogy azután Bo ris ká tól saját 
al te re gó ja kö ve tel je a leg sú lyo sabb ál do za tot: a le -
mon dást az imá dott fér fi ról, aki szin tén a szín da -
rab ban je le nik meg elô ször. A no vel la zá ró mon da -
tát az el sô fel vo nást le zá ró slussz po én nak hagy ja 
meg a szer zô, aki az el sô fel vo nás ba sû rí tet te a no -
vel la tel jes konflik tu sát – ezt azután Sá ri ka és Páz -

6 Gár do nyi Gé za: A bor. In. G. G.: Az én fa lum II. „Gár do nyi Gé za mun kái”, Bu da pest, Dan te, é. n., 90–102. 
7 Hel tai Je nô: A Tün dér la ki lá nyok. In. H. J.: A Tün dér la ki lá nyok. Bu da pest, Frank lin-Tár su lat, 1914. 3–10.
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mány (s per sze a mel lék ala kok) se gít sé gé vel a cse -
lek mény szint jén is to vábbépí ti a szín pa don.8 
 
Az adap tá ció má sik szél sô sé ge, amit Hu nya dy Sán -
dor mû vel Lo va gias ügy cí mû no vel lá ja9 szín da rabbá 
írá sa kor. A Lo va gias ügy egy hir te len felin du lás ban 
el csen dült po fon macs ka ja ját a sér tett és a sér tô fél 
össze bé kü lé séig íve lô fo lya ma tát dol goz za fel – 
még pe dig az azo nos cí mû no vel la és szín mû két 
tel je sen kü lön bö zô tör té net ben! Csu pán a tör té net 
for rá sául szol gá ló konflik tust – no meg a cí met – 
hagy ja érin tet le nül. 

Az öt pen gôs leány cí mû, 1935-ös kö tet ben meg -
je lent no vel lá ban két bér há zi la kó társ, két idôs úr 
kü lön bö zik össze azon, ki száll jon be elôbb a liftbe; 
az ugyan csak 1935-ben ke let ke zett szín mû ben (és 
a be lô le ké szült filmben) a tit kár nô be sze rel mes, 
ugyan csak idô sö dô iro dis ta ad dig sér te ge ti csó kon 
ka pott if jú ri vá li sát, a fô nök uno ka öccsét, míg az 
ke zet nem emel rá. Emitt: az in ci dens rôl mit sem 
tu dó két fe le ség spon tán kö ze le dé se és a tár sas házi 
kör nye zet szül te vé let len ta lál ko zá sok te rem tik meg 
hosszú idô alatt a bé kü lést. Amott: mindössze egyik 
dél tôl a má si kig a sér tô fél lel ki fur da lá sa és a gyorsan 
éb re dô sze re lem köz te és ál do za tá nak leá nya közt. 

Eb ben az adap tá ció ban tû nik fel legin kább, 
mennyi re el tér het egy más tól a no vel la hét köz na pi 
va ló ság ból kiin du ló ha tás me cha niz mu sa és a szín -
pad meg kö ve tel te teat ra li tás. A lift mint dísz let el -
tûn ne a Víg szín ház szín pa dán, he lyet te a tá gas iro -
dá ban in dul a cse lek mény. Két idô sebb úr hét köz -
na pi össze szó lal ko zá sa, egy fá radt nap vé gén, elma -
radt ud va rias sá gi for mu lák miatt, ugyanúgy nem 
ké pes meg fe lel ni a szín pa di fe szült ség kö ve tel mé -
nyé nek, mint a ki bé kü lés hossza dal mas fo lya mata. 
He lyé be a sze rel mi ve tél ke dés lép: Gi zi ke, a körbe -
ud va rolt tit kár nô, fi nom ci niz mu sá ból fa ka dó jel -
lem ko mi ku má val si ke re sen fe led te ti, hogy csak 
a po fon ürü gye ként lé pett szín re. A sze rel mi ve tél -
ke dés le he tô vé te szi a ge ne rá ciós kü lönb ség beeme -
lé sét is, ami vel Vi rág sé rel me és ter vez ge tett elég -
té te le még tra gi ko mi ku sab bá vá lik. Sôt, ily mó don, 
egy újabb fô sze rep lô, Ba ba fel lép te té sé vel nem csak 
a konflik tus, de a megol dás is a sze re lem ben je lent -
ke zik, még pe dig a hir te len, egyik nap ról a má sik -
ra éb redt, a drá mai idô sû rí tést tisz te lô sze re lem -
ben. Két egy for mán meg bán tott öreg úr asze xuá lis 

vi szá lya he lyett, egy éret ten von zó nô és egy fiata -
lo san iz ga tó leány be kap cso lá sá val, a sze rel mes sér -
tet tôl a meg sze rel me se dô sér tôig jut el a tör té net, 
amely nek bol dog be fe je zé se azon ban nem is a sze -
rel mi bol dog ság, ha nem Vi rág és Pa li össze bé külése. 
Két el té rô tör té ne tet lá tunk, a po fon szül te megaláz -
ta tás és a kien gesz te lô dés ugyanazon lel ki fá zi saival. 

In kább az a kü lö nös, hogy Hu nya dy en nek a két 
ennyi re el té rô tör té net nek egyazon – pá to szá ban is 
gú nyos – cí met ad ta, így irá nyít va a fi gyel met a kö -
zös mag ra: jám bor pol gá rok az ôket érô sé re lem re 
ki zá ró lag ef fé le har cias or vos la tot bír nak el kép zelni. 
Fried Gusz táv mér nök és Gelb La jos bôr ke res ke -
dô ugyanab ba a pol gá ri kö zép osz tály ba tar to zik, 
ahová Vi rág An dor, az Aes cu lap or vo si mû szer-
nagy ke res ke dô cég fô köny ve lô je – csu pa olyan ko -
rú, hát te rû és szár ma zá sú (legalábbis a no vel lá ban 
egyér tel mû a név vá lasz tás) fi gu ra, akik rôl ele ve ne -
he zen tud juk el kép zel ni, hogy pár bajt vív ja nak. 
Fel tû nô, hogy Hu nya dy két kü lön bö zô tör té net -
ben is kö zöl ni kí ván ta fur csál ko dá sát, amely nek 
cél ja ta lán a Hor thy-kor szak dzsent ris ke dô- vi téz -
ke dô köz han gu la ta fe let ti iro ni zá lás le het. 

 
Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó te hát, hogy a szín pad 
spe ciá lis kö ve tel mé nyei tör té ne tei nek to vább gon -
do lá sá ra ösz tön zik az írót, és ez az erô pró ba leg -
több ször az ere de ti vál to za tok nál össze tet tebb, ár -
nyal tabb, gaz da gabb szö ve ge ket ered mé nyez. 

De még egy, na gyobb össze füg gé sek be illeszkedô 
ha tá sán is ér de mes el tû nôd nünk. Mol nár egy no -
vel la-a dap tá ció ré vén sza kad el Az ör dög ben be já -
ra tott sza lon víg já ték tól; Hel tai pe dig há rom könnyû 
nyá ri bo hó za ta után elôbb a Nyá ri re ge cí mû re gé -
nyé bôl átírt da rab já val (A ma sa mód, 1910), majd 
1914-ben A Tün dér la ki lá nyok kal for dul a bo hó zat -
tól a dif fe ren ciál tabb szín mû fe lé. A pol gá ri szín -
mû ké sôb bi el kap ta fá so dá sá ról pe dig, De dinsz ky 
Zsófiát idéz ve, el mond hat juk: „A Nyu gat szer zôi 
ál tal kár hoz ta tott je len ség az a hú szas évek vé gé re 
Ma gyaror szá gon kiala ku ló, egy sé ges drá mai for ma, 
amely könnyen el sa já tít ha tó fi gu ra- és tör té net kli -
sék bôl, va la mint egyé ni le le mény ként hoz záadan -
dó könnyed, hu mo ros dia ló gu sok ból épül fel. A da -
ra bok te ma ti ká ja meg fe lel a ki kap cso ló dás ra vá gyó 
kö zön ség igé nyei nek, vég le te kig leegy sze rû sít ve: 
sze re lem és gaz dag ság együt tes eléré sét pél dáz zák 

8 Lásd A Tün dér la ki lá nyo kat tár gya ló rész le te sebb elem zé se met: Gyô rei Zsolt: Hel tai Je nô drá mai élet mû ve. Bu da pest, L’Har -
mat tan, 2005. 71–79. 

9 Hu nya dy Sán dor: Lo va gias ügy. In. H. S.: Az öt pen gôs leány. Bu da pest, Athe naeum, 1935. 68–76.
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megannyi va riá ció ban, tech ni ká juk a múlt szá za di 
fran cia ’jól meg csi nált’ drá mák be vált fo gá sai ra 
épül.”10 A Nyu gat 1928-as, a ma gyar drá ma vál sá -
gá ra rá kér de zô an két já nak11 sok hoz zá szó ló ja ke -
re si a dra ma tur gia új út jait. Már pe dig az be mu ta -
tó kat fu tó sza la gon szál lí tó Víg szín ház ban a har min -
cas évek ben csu pán négy szín mû ér meg száz nál 
több elôadást, köz tük a Lo va gias ügy, a Ma gyar Szín -
ház nak pe dig ép pen a szín mû írás és a ma gas iro -

da lom egy sze ri ta lál ko zá sát meg va ló sí tó A né ma 
leven te lesz legün ne pel tebb si ke re 1936-ban – ez a 
da rab egy itá liai re ne szánsz no vel la12 adap tá ció ja. 
Ta lán nem túl zás a dra ma tur giai ru tin megol dá sok 
meg ha la dá sá nak, az újat ke re sés nek egyik esz kö -
zét lát ni az adap tá ció ban, hi szen en nek szük ség -
sze rû kap cso ló dá sa az ere de ti, nem drá mai mû höz 
szük ség sze rû vé te szi a meg szo kott, un tig hasz nált 
dra ma tur giai sab lo nok el ve té sét.

10 De dinsz ky Zsófia: Utó szó. In. Hu nya dy Sán dor: Lo va gias ügy – Vá lo ga tott drá mák. Bu da pest, Eu ró pa, 2003. 508–509. 
11 A ma gyar drá ma írás vál sá ga. Nyu gat, 1928/I., 173–198; 249–275. 
12 Mat teo Ban del lo: A né ma le ven te. In. M. B.: A paj zán griff ma dár, Bu da pest, Eu ró pa, 1979. 455–466. ford. Rom há nyi Ág -

nes. Vö.: Kol ta y- Kast ner Je nô: A né ma le ven te me sé je. It, 1975/I., 180–191.
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