
Be ve ze tés 
 

 E gy szín há zi elôadás lét re jöt té nek ha gyo má -
nyos út ja, legalábbis a nyu ga ti „iro dal mi” vagy 
lo go cent ri kus szín ház ban a kö vet ke zô kép pen 

ala kul: a szer zô megír ja a drá ma szö ve get (pla y text), 
amely a pró ba fo lya mat elô ké szí té se so rán a ren -
dezô, a dra ma turg és más köz re mû kö dôk ré vén 
ren de zô pél dánnyá (pro duc ti on book), il let ve súgó -
pél dánnyá (prompt co py) ala kul. Ezután a pró bák 
so rán a szö veg to vább mó do sul hat (pró ba szö veg, 
re he ar sal text), míg vé gül a pre mier után elôadás -
szö veg ként (per for man ce text)2 rög zül. A szer zô -
tôl te hát li neá ris út ve zet a né zôig, a dra ma ti kus 
szö veg tôl pe dig az elôadá sig.3 Ab ban az eset ben, 
ha e li neá ris út ele jén nem dra ma ti kus, te hát ere -
den dôen nem szín há zi hasz ná lat ra ké szült szö veg 

áll, még egy köz re mû kö dô vel és még egy szö veg -
gel kell szá mol nunk, a szer zô és a ren de zô kö zött 
ál ló adap tá tor ral, va la mint a szer zôi és a ren de zôi 
szö veg kö zött el he lyez ke dô adap tá ció-szö veg gel. 
(E fo lya mat ban nem fel tét le nül kell újabb köz re -
mû kö dô, mert az adap tá ciót ma ga a szer zô vagy a 
ren de zô is ké szít he ti.) Az adap tá ció meg je le né se e 
szö veg lán co lat ban azon ban olyan kér dé se ket is fel -
vet het, me lyek akár meg is in gat hat ják e mo dell ke -
re teit: az új szö veg „iden ti tá sa”, sôt szer zôi jo gi 
hova tar to zá sa, az át dol go zói sza bad ság összeüt kö -
zé se a szer zôi szö veg sért he tet len sé gé nek el vé vel, 
az úgy ne ve zett hû ség prob lé ma kö re stb.4 

Ha az adap tá ció hoz nem az elôadás lét re ho zá -
sá nak (ha gyo má nyos) út ja, ha nem a tex tu a li tás fe -
lôl kö ze lí tünk, ak kor, a fen tiek hez szo ro san kap -
cso lód va, rész ben poé ti kai-mû faj el mé le ti, rész ben 

1 Ez a ta nul mány ere de ti leg MA- szak dol go zat nak ké szült (té ma ve ze tôm dr. Ják fal vi Mag dol na volt), és mel lék let ként tartal -
maz ta az ál ta lam ké szí tett adap tá ciót is, mely nek köz lé sé rôl, iga zod va e kö tet szer kesz té si el vei hez, ezút tal le kel lett mon -
da nom. Mindössze annyit tet tem még, hogy vál toz tat tam a hi vat ko zá si tech ni kán és ki bô ví tet tem a Pe le vin -a dap tá ci ó ból 
vett idé ze te ket; ezek tôl el te kint ve a ta nul mányt ere de ti for má já ban köz löm. 

2 Az elôadás szö veg nem csak az elôadás ban el hang zó szö ve ge ket je len ti, ha nem az elôadás ban fel hasz nált va la mennyi színpadi 
jel rend szer össze kap cso ló dá sát. 

3 Stra tos E. Con stan ti ni dis, Szín ház de konst ruk ció alatt? (ford.: Le po sa Ba lázs), The at ron, 2004. nyár–ôsz. 5. 
4 Bi zo nyos adap tá ciós el já rá sok ra ér vé nyes az a „de konst ruk ci ós ak ti vi tás”, mely „a fel for ga tás (re ver sal) és a ki moz dí tás 

(disp la ce ment) ak tu sá ban va ló sul meg.” Uo.

DU RÓ GÁ BOR 

Nar ra tív szö veg tôl  
a dra ma ti kus szö ve gig 

Vik tor Pe le vin Re me te és Hat uj jú cí mû kis re gé nyé nek  
szín pa di adap tá ció ja1 

 
 

Adap tá ció: (a bio ló giá ban) az a fo lya mat, amely nek ré vén az ál la tok vagy nö vé nyek al kal maz kod nak  
a kör nye ze tük höz. (…) Még a legegy sze rûbb élô lé nyek is sok fé le tí pu sú adap tá ció ra kény sze rül nek:  

mó do sul hat felépí té sük, fi zi o ló gi á juk, sôt ge no tí pu suk is, meg vál toz hat hely vál toz ta tá suk mód ja és tér be li  
elosz lá suk, más fé le mó don tá mad hat nak és vé de kez het nek, más képp sza po rod hat nak és fej lôd het nek stb. 

Bri tan ni ca Hun ga ri ca 
 

Min den fé le van. 
Re me te
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tech ni kai-dra ma tur giai kér dé sek kel kell szá mol -
nunk. Ezért egy adap tá ció „kö rül já rá sá ban”, fôbb 
jel lem zôi nek leírá sá ban az iro dal mi el be szé lô szö -
ve gek kü lön fé le elem zé si mód sze rei és mo dell jei is 
so kat se gít het nek. 

Dol go za tom ban egy ál ta lam ké szí tett szín pa di 
adap tá ciót ala pul vé ve a nar ra tív és a dra ma ti kus 
szö veg kö zöt ti kap cso la to kat, el moz du lá so kat vizs -
gá lom. Te hát csak az „ere de ti” kis re génnyel és az 
adap tá ció-szö veg gel fog lal ko zom. A ren de zô pél -
dány, a pró ba- és elôadás szö veg, mint ahogy a 
konk rét, meg va ló sult mi se en scène5 már nem tár -
gya en nek az írás nak.6 Az adap tá ció „köz tes lé te” 
miatt azon ban az elôadás mint mo dell bi zo nyos as -
pek tu sait érin te ni fo gom, a har ma dik rész ben pe -
dig az adap tá ció-szö ve get nem csak a tex tu a li tás két 
di men zió já ban vizs gá lom, ha nem egy hi po te ti kus 
mi se en scène ré sze ként is (eb ben az eset ben ugyanis 
a tex tu á lis mun ka el vá laszt ha tat lan egy ima gi ná -
rius elôadás megal ko tá sá tól). 

A Pe le vin -a dap tá ci ó ra azért hasz ná lom a dra ma -
ti kus szö veg ki fe je zést a drá ma he lyett, hogy le szû -
kít sem vizs gá ló dá som tár gyát, és azt el vá lasszam a 
szín há zi elôadás tól.7 Ez a szö veg egyéb ként ren del -
ke zik a drá ma ha gyo má nyos is mér vei vel, hi szen 
van ben ne drá mai nar rá ció (dia ló gus), konflik tus 
és az ala kok közt vi szony vál to zás is tör té nik.8 

Szin tén nem cé lom, hogy az adap tá ció igen szer -
teága zó kér dés kö ré rôl, akár tör té ne ti, akár el mé le -
ti szem pont ból, va la mi fé le át fo gó ké pet nyújt sak, 
vi szont igyek szem meg ra gad ni azo kat a kér dé se ket 
és prob lé má kat, me lyek mind az adap tá ció ról va -
ló be széd ben, mind az adap tá ció ké szí tés gya kor la -
tá ban meg ke rül he tet le nek.

Az adap tá ció, a „köz tes lét” szö ve ge 
 

Mi az adap tá ció? 
 

 Ama gyar adap tá ció szó a la tin „adap to”-ból ered, 
mely nek szó tá ri je len té se: 1. hoz záiga zít, rendbe 
hoz, beál lít 2. hoz zá il leszt, át dol goz, átala kít, 

al kal maz ko dik, al kal mas sá tesz 3. elô ké szít, elkészít. 
A ma gyar szín há zi szó hasz ná lat ban vál to za tos for -
mái val ta lál ko zunk: át dol goz, dra ma ti zál, átül tet, 
szín pad ra ír, szín pad ra al kal maz, il let ve hasz ná la -
to sak még az „XY mû ve alap ján” tí pu sú szó össze té -
te lek. Ezek mindegyi ke ma gá ban fog lal ja a vál to -
zást, a va la mi tôl va ló el moz du lást, a „szín pad ra ír”, 
„szín pad ra al kal maz” pe dig egy részt az adap tá ció 
úton le vé sé re utal, ar ra, hogy az ere de ti, nem drama -
ti kus szö veg az adap tá ció ré vén vál hat az elôadás -
szö veg ré szé vé. A „szín pad ra ír” más részt a szó általi 
megal ko tott sá got, a tex tu a li tást hang sú lyoz za, szem -
ben a „szín pad ra ál lí tás sal”, a ren de zés komp le xebb, 
nem ki zá ró lag ver bá lis je le ket meg moz gató ak tu sá -
val. Az adap tá ció köz tes he lyét erô sí ti, hogy nem -
csak a ren de zés tôl vá laszt ha tó el, de az ere deti szö -
veg megal ko tá sá tól, a „cre a tio”-tól is. Az „adap ta -
tio” és a „cre a tio” kö zött azon ban, mint lát ni fog -
juk, nem min dig könnyû éles ha tár vo na lat húz ni. 

A to váb biak hoz Pat ri ce Pa vis meg ha tá ro zá sá ból 
fo gok kiin dul ni: az adap tá ció „1. Egy mû fel dol go -
zá sa vagy átala kí tá sa egyik mû faj ból9 a má sik ba 
(pél dául egy re gény átala kí tá sa szín da rab bá). Az 
adap tá lás (vagy dra ma ti zá lás) érin ti a nar ra tív tar -
tal ma kat (az el be szé lést, a fa bu lát), ame lyek (több-
ke ve sebb hû ség gel, oly kor je len tôs el té ré sek kel) 
meg ma rad nak, míg a disz kur zív struk tú ra ra di ká -

5 E ter mi nus egy for mán je lent ren de zést, szín re vi telt (di rec ti on/sta ging, In sze nie rung), de ál ta lá no sabb ér te lem ben az elôadásra 
(per for man ce) is al kal maz zák „A mi se en scène-t nem rep re zen tá ció ba ol tott szö veg ként fog juk fel, ha nem olyan szín pa di 
pro duk ció ként, amely ben egy szer zô nek (a ren de zô nek) min den ha tal ma és min den fel ha tal ma zá sa meg van ar ra, hogy az 
elôadás egé szé nek for mát és ér tel met ad jon.” Pat ri ce Pa vis, Elô a dá se lem zés (ford.: Ják fal vi Mag dol na), Bu da pest, Ba las si 
Kiadó, 2003. 12. 

6 En nek egy sze rû gya kor la ti oka is van: a 2008/2009-es évad ra ter ve zett be mu ta tó át ke rült a kö vet ke zô évad ra. 
7 A dra ma ti kus szö veg tág meg ha tá ro zá sá ra jó pél da Pe ter Szon di be ve ze tô je A mo dern drá ma el mé le té hez: „A »dra ma ti kus« 

ki fe je zést pe dig a »drá ma« és a »drá mai« meg je lö lé sek kel el len tét ben, tá gabb ér te lem ben, a szín pad szá má ra írt min den 
mû je lö lé sé re hasz nál juk.” Pe ter Szon di, A mo dern drá ma el mé le te (ford.: Al má si Mik lós), Bu da pest, Osi ris Kiadó, 2002. 
11. De a dra ma ti kus szö veg hez ép pen el len ke zô leg, a drá ma ka te gó riá já nak szû kí té sé vel is kö ze lít he tünk, mint pél dául 
Hans- Thies Leh mann, aki már nem te kin ti a drá mát a „szín ház alap ve tô, ter mé sze tes for má já nak.” „A szín ház tu do mányban 
so kan meg pró bál ják a drá ma fo gal mát olyannyi ra ki tá gí ta ni, míg vé gül szin te min den be le fér. Én azt hi szem, he lye sebben 
já runk el, ha el fo gad juk, hogy va la mi új van ke let ke zô ben, amit új fo gal mak kal kell meg ra gad nunk.” Hans- Thies Lehmann, 
Posztd ra ma ti kus szín ház és a tra gé dia ha gyo má nya (ford.: Be recz Zsu zsa), Szín ház, 2008/4. 51. 

8 vö. Bé csy Ta más, Mi a drá ma?, Bu da pest, Bé da Books Kiadó, 2002. 9–10. 229. il let ve Hans- Thies Leh mann, i. m. 52. 
9 A mû ne mek (lí ra, drá ma, epi ka) és a mû fa jok fo ga lom pár ja, il let ve ezek hasz ná la ta sok eset ben prob le ma ti kus, il let ve 

nyel vek tôl füg gô. Fran ciául a mû nem „gen re”, a mû faj pe dig „espèce”.
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li san átala kul, egész pon to san a meg nyi lat ko zás nak 
egé szen más faj ta szer ke ze té be lép át. (…) 2. Az 
adap tá lás szín pad ra szánt szö veg bôl kiin du ló dra -
ma tur giai mun kát je lent. (…) 3. Az adap tá lást gya -
kor ta »for dí tás« vagy töb bé-ke vés bé hû át dol go zás 
je len tés ben hasz nál juk, mi köz ben nem könnyû ha -
tár vo na lat húz ni a két faj ta gya kor lat kö zött.”10 

 
Lap ról a lap ra – kér dé sek egy „szü le tés” kap csán 
 

 Az adap tá ció so rán te hát mû nem vál tás tör té -
nik, az epi ká ból vagy a lí rá ból drá ma, a nar ra -
tív vagy lí rai szö veg bôl dra ma ti kus szö veg 

lesz. A vá lasz tott té ma miatt csak nar ra tív iro dal mi 
szö ve gek át dol go zá sát fo gom vizs gál ni, hi szen bár -
mi lyen „ta lált szö veg” le het egy adap tá ció alap ja a 
hasz ná la ti uta sí tá sok tól vagy kli ni kai zá ró je len té -
sek tôl kezdve Marx Tô ké jéig.11 

E mû nem vál tás fent em lí tett kér dé sei vel a dol -
go zat har ma dik ré szé ben rész le te sen fo gok fog lal -
koz ni, a „hû ség”, pon to sab ban az ere de ti tôl va ló el -
moz du lás prob lé má ja azon ban már most meg ke rül -
he tet len, mert az adap tá ciót érin tô va la mennyi kér -
dés kö zül ez a leg vi ta tot tabb. Nem vé let len, hogy 
Pa vis eg zakt, lé nyeg re tö rô meg ha tá ro zá sa egye dül 
ezen a pon ton bi zony ta la no dik el, hi szen „több-ke -
ve sebb” hû ség rôl ír. De ho gyan is ra gad ha tó meg a 
„több” és a „ke ve sebb”? S mi vel az „ere de ti” és az 
„ere de ti bôl lett” köz ti vi szony ka te gó riá ról van szó, 
a legalap ve tôbb kér dés is fel me rül: mit ér tünk hûség 
alatt? Mi hez-ki hez le gyünk hûek? Az ere de ti mû/ 
szö veg min den egyes be tû jé hez? A for má hoz? A stí -
lus hoz? A tör té net hez? A szer zô ál tal meg fo gal ma -
zott vagy a szö veg bôl ki kö vet kez tet he tô fel té te lezett 
szán dé ká hoz? A mû/szö veg va la mely ol va sa tá hoz? 
Egy iro dal mi vagy szín há zi-szín re vi te li tra dí ció hoz? 

Pa vis a Lap ról a szín pad ra – ne héz szü le tés cí mû 
ta nul má nyá ban lé nye gé ben ugyaneze ket a kér dé -
se ket te szi fel, ami kor a dra ma ti kus szö veg és a mi -
se en scène kap cso la tá ról ír, és megál la pít ja, hogy 
„a hû ség fo gal ma a kri ti kai dis kur zus egyik köz he -
lye, no ha va ló já ban ér tel met len, és fél reér té sen ala -
pul”, ha ugyanis „a hû mi se en scène is mét lést je -

lent, vagy azt, hogy teát rá lis esz kö zök kel megis mé -
tel he tô mind az, amit a szö veg el mond, ak kor egyál -
ta lán mi a mi se en scène ér tel me?”12 

Ugyanez a kér dés fel ve tés az ere de ti és az adaptált 
szö veg kap cso la tá ra al kal maz va így hang za na: Ha 
a hû adap tá ció is mét lést je lent, vagyis azt, hogy dra -
ma ti kus esz kö zök kel megis mé tel he tô mind az, amit a 
szö veg el mond, ak kor egyál ta lán mi az adap tá ció értel -
me? Ez az ana ló gia csá bí tó, eb ben a for má já ban még -
 sem áll ja meg a he lyét, mert alap jai ban kér dô jelezné 
meg az ere de ti nar ra tív tar tal ma kat „job ban át men -
tô” adap tá ciók lé tét, és csak e tar tal mak tól el tá vo -
lo dó át dol go zá sok ér vé nyes sé gét is mer né el. Ezen -
kí vül min den mû nem vál tó adap tá ció, még a „leg -
hûbb” is több egy sze rû má so lás nál, mert tar tal maz -
za a te rem tés (cre a tio) moz za na tát: egy ad dig nem 
dra ma ti ku san struk tu rá ló dó fiktív vi lág nak meg te -
remt egy ha son lóan fiktív, de dra ma ti kus vi lá got. 

 
Hû nek len ni? 

 

 Ahû ség fo gal ma el vá laszt ha tat lan az ere de ti ség 
fo gal má tól, de ez utób bit eb ben a dol go zat ban 
ki zá ró lag egy vi szony ka te gó ria egyik pó lu sa -

ként hasz ná lom, és nem fog lal ko zom az ere de ti ség 
is mér vei vel, az zal, hogy egyál ta lán mi lyen szö ve get 
te kint he tünk ere de ti nek. Nem té rek ki az adap tá -
ció ról va ló be széd olyan gya ko ri hi vat ko zá sai ra, 
hogy a gö rög tra gé dia írók több nyi re csak az is mert 
mí to szo kat dol goz ták fel, hogy Shakes peare tör té -
ne ti mun ká kat, sôt drá má kat is for rás ként hasz nált, 
vagy hogy Brecht mennyi má sok ál tal írt drá mát 
„brech ti zált” stb. A Pe le vin- kis re gényt, nem vizs gál -
va most fel té te le zett „elô ké peit” vagy min táit, csak 
az adap tá ció hoz va ló vi szo nya alap ján te kin tem ere -
de ti nek. 

Ab szo lút, be tû sze rin ti hû ség el kép zel he tet len, 
hi szen eb ben az eset ben min dent pon to san meg kelle -
ne is mé tel ni, vagyis egy nar ra tív szö ve get egy szerûen 
csak le kel le ne má sol ni, te hát át dol go zó ra, dra mati -
zá ló ra nem len ne szük ség. A ered mény ha son ló lenne 
ah hoz, ahogy Bor ges egyik el be szé lé sé ben Pier re 
Mé nard szó ról szó ra új ra megír ja a Don Qu i jo tét.13 

10 Pat ri ce Pa vis, Szín há zi szó tár (ford.: Gu lyás Ad rienn et al.), Bu da pest, L’Har mat tan Kiadó, 2006. 27. 
11 Marx gaz da ság ta ni alap mû vé nek el sô kö te té bôl, pon to sab ban en nek fel hasz ná lá sá val a Ri mi ni Pro to koll és a Düs sel dorfer 

Schaus piel haus ké szí tett egy kö zös elôadást, me lyet 2009 ta va szán Bu da pes ten is be mu tat tak. A Tô két, úgy lát szik, kezdi 
fel fe dez ni a szín ház. Épp most ol vas tam, hogy kí nai pro du ce rek egy mu si calt is akar nak írat ni be lô le. 

12 Pat ri ce Pa vis, A lap ról a szín pad ra – ne héz szü le tés (ford.: Si pôcz Ma riann), The at ron, 2000 nyár–ôsz. 94. 
13 Pier re Mé nard, a „Don Qu i jo te” szer zô je. El tû nôd he tünk azon, hogy a Don Qu i jo te négy száz év vel ké sôb bi le má so lá sa „mér -

he tet le nül gaz da gabb” szö veg hez ve ze tett-e vagy sem – de mos ta ni szem pon tunk ból en nek nincs je len tô sé ge.
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Az adap tá tor nem mû köd het úgy sem, mint egy 
kon ver tá ló prog ram, amely be be visszük a nar ra tív 
szö ve get, az ered mény pe dig egy olyan dra ma ti kus 
szö veg lesz, mely nek csak a for má ja más, egyéb ként 
min den ere de ti in for má ciót tar tal maz.14 

Egy pró zai szö ve get per sze „alak vál to zás nél -
kül”, szó sze rint is szín pad ra le het vin ni: Ka ma Gin -
kas, a moszk vai Mû vész Szín ház ren de zô je ezt már 
több Cse hov-el be szé lés sel meg tet te,15 a lett Al vis 
Her ma nis pe dig ha son ló mó don ál lí tot ta szín padra 
A Jég cí mû Szo ro kin- re gényt. Elôadá sá nak már az 
al cí me is árul ko dó: „Kö zös ol va sás”.16 Ezek ben az 
„an ti-a dap tá ciók ban” be szél he tünk ugyan tex tu ális 
hû ség rôl, ám az zal, ahogy pél dául Her ma nis A ku -
tyás hölgy nar rá to rá nak (fiktív szer zô jé nek) szö ve -
geit a szí né szek szá já ba ad ta, a meg szó la lás mód már 
ra di ká li san meg vál to zott.17 

A for má hoz az adap tá ció abo ovo nem le het 
hû, ez már a mû nem vál tás ból is kö vet ke zik. Ha az 
erede ti struk tú ra lát szat ra meg is ma rad, pél dául 
ha az át dol go zás pon to san kö ve ti az ere de ti szer -
ke ze ti ta go lá sát, a for ma ak kor is szük ség kép pen 
átala kul. 

A stí lus kér dé se már egy ki csit bo nyo lul tabb, hi -
szen ez lé nye gé ben egy adott szer zô re jel lem zô 
meg szó la lás mód, az a „hang”, ami (jobb eset ben) 
csak rá jel lem zô, és meg kü lön böz te ti má sok tól. Ha 
egy adap tá tor egy ere de ti nar ra tí va köz vet len pár -
be szé des ré szeit vál toz ta tás nél kül ve szi át, a füg -
gô és az átélt be széd be (free in di rect sty le) ak kor is 

be le kell avat koz nia, nem is be szél ve a nar rá to ri 
köz lé sek rôl, a leírá sok ról vagy az esszé jel le gû be -
té tek rôl. Ezek akár leg ki sebb meg vál toz ta tá sa 
könnyen meg bont hat ja, meg za var hat ja a szer zô 
„hang ját”, ami ter mé sze te sen csak ak kor prob lé ma, 
ha az át dol go zó eh hez min denáron hû akar ma rad -
ni. Itt em lít het jük meg a kü lön fé le (stí lus)pa ró diá -
kat, ki fi gu rá zá so kat és tra vesz ti á kat is, me lyek szán -
dé kol tan és fel vál lal tan el tá vo lod nak az ere de ti 
meg szó la lás mód tól, il let ve kü lön fé le megol dá sok 
ré vén idé zô jel be te szik azt. 

Hogy a szer zô höz és ere de ti el gon do lá sai hoz 
mennyi re nem le het hû nek len ni, azt jól il luszt rál -
ják azok az adap tá ciók is, me lye ket ma ga az „ere -
de ti” szer zô ké szí tett vagy részt vett az el ké szí té -
sük ben. Ha össze vet jük pél dául John Stein beck 
Ege rek és em be rek cí mû kis re gé nyé nek vagy Ariel 
Dorf man Wi dows já nak nar ra tív és dra ma ti kus vál -
to za tát, még e szó sze rint szer zôi át dol go zá sok ban 
is na gyon sok el moz du lást ve he tünk ész re, ami csak 
azt erô sí ti, hogy egy nar ra tív szö veg ál tal struk tu -
rált fikci ós vi lá got min den szán dék el le né re sem 
lehet vál toz ta tá sok nél kül át he lyez ni egy dra ma ti -
kus szö veg ál tal meg te rem tett vi lág ba. E két külön -
ál ló uni ver zum ban egy sze rûen má sok a sza bá lyok. 
Nem vé let le nül hoz tam fel e két író pél dá ját, hiszen 
ese tük ben a dra ma ti zá lás nál egy szín há zi em ber is 
je len volt. Stein be cket Geor ge S. Kauf man, a „szín -
da rab-dok tor”, Dorf mant pe dig Tony Kush ner drá -
ma író se gí tet te.18 

14 Ugyanak kor ma ga a kon ver tál szó („átala kít”, „más rend szer be át tesz”) hasz nál ha tó nak tû nik az adap tál szi no ni má ja ként. 
15 A ku tyás hölgy, Roth schild he ge dû je, A fe ke te ba rát. 
16 Er rôl az új, „an ti-a dap tá ciós” tech ni ká ról Tom pa And rea így be szélt a 2006-os eg ri Desz ka Fesz ti vá lon: „Her ma nis a színé -

szek ke zé be ad ja A jég cí mû Szo ro kin- re gényt, és egyet len sort sem húz nak ki be lô le, nem ír ják át drá má vá, pusz tán el -
kez dik szce ní roz ni, el kez dik felol vas ni és ját sza ni. Ami lét re jön, nem dra ma ti kus szö veg. Én posztd ra ma ti kus adap tá ció -
nak ne vez ném: ez pusz tán a szín ház ra bíz za a pró zai szö ve get, pár be széd del, leíró ré szek kel együtt. Itt már nincs semmi -
lyen beavat ko zás, az író mintegy ki hul lott a szín ház ból. Csak a ren de zés ma radt.” Lásd: For gách And rás–Fá bri Péter–
Tompa And rea, Adap tá ció. For gách And rás, Fá bri Pé ter és Tom pa And rea hoz zá szó lá sa a té má hoz az eg ri DESZ KA 
szak mai be szél ge té sén. Szín ház, 2006/6. 43. 

17 Lásd Ana to lij Szme li ansz kij, Chek hov in Ame ri ca (Cse hov Ame ri ká ban). Be szél ge tés Ka ma Gin kasszal és Szer gej Barkinnal, 
Ame ri can Re per to ry The a ter (Camb ridge, Mas sa chu setts), 2003. szep tem ber 1. http://www.a me ri can re per to ry the a ter.org/ 
in si de/ar tic les/ar tic les- vol-2 -i1- chek hov -a me rica le tölt ve: 2009. áp ri lis 5. 

18 Stein beck és Kauf man mun ka kap cso la ta ko ránt sem volt fe szült ség men tes, amit a nar ra tív és a dra ma ti kus szem lé let meta -
fo ri kus konf ron tá ló dá sá nak is te kint he tünk, de Stein beck, aki a dra ma ti zált vál to za tot egy szer „Krisz tus má so dik el jö ve -
te lé nek” ne vez te, ké sôbb így em lé ke zett vissza: „Meg könnyí tet te a dol go mat. Ad dig nem tu da to so dott ben nem, hogy az 
ap ró rész le tek mennyi re meg tud ják vál toz tat ni az írás egé szét, és Geor ge volt az, aki éle tem ben elô ször meg ta ní tott erre. 
Nél kü le nem tud tam vol na meg csi nál ni az Ege rek és em be re ket.” Bô veb ben lásd Don Swa im, Stein beck and Kauf man at 
Cher chez La Farm. The Sto ry of John Stein beck’s Swe et Odys sey to Bucks Co unty, PA, in Stein beck Stu dies, San Jo se State 
Uni ver sity, 2001/1. 8–14. Stein beck egyik Kauf man nak írt le ve lé ben a da ra bot egye ne sen ne ki tu laj do nít ja, de ma a szín -
la po kon több nyi re hiá ba ke res sük Kauf man ne vét. A Wi dows utó sza vá ban Ariel Dorf man is elis me rôen em lí ti meg Kushnert. 
Mint társ szer zôt olyan bá bá hoz ha son lít ja, aki se gí tett ne ki gyer me ke, a da rab ja vi lág ra ho za ta lá ban – te hát az adap tá ció -
ké szí tés rôl te rem tô te vé keny ség ként ír. Ariel Dorf man, Wi dows (Öz ve gyek), Lon don, Nick Hern Books, 1997. 78.



228

Az adap tá ció szem pont já ból az is ir re le váns, 
hogy a szer zô mit írt, mit nyi lat ko zott ere de ti szö -
ve gé rôl, hogy eset leg ho gyan pró bál ta szû kí te ni 
vagy egy irány ba te rel ni an nak ér tel me zé sét. Ma 
már, kü lö nö sen Ro land Bar thes nagy ha tá sú ta nul -
má nya után,19 iro da lom el mé le ti köz hely, hogy a 
szer zô mint va ló sá gos egyén kí vül áll az ál ta la lét -
re ho zott szö ve gen, fe let te már sem mi fé le ha tal ma 
nincs, hi szen „a nyelv be szél, nem a szer zô”. Ennek 
el le né re meg kí sé rel he ti kont rol lál ni az adap tá ciós 
vagy a ké sôb bi szín há zi al ko tó fo lya ma tot, sôt ese -
ten ként, akár a szer zôi jog vé del met is fel hasz nál -
va, még meg is aka dá lyoz hat ja az át dol go zás szín -
re vi te lét. De ha a szer zô nem csak bar the si, ha nem 
a szó va ló di ér tel mé ben ha lott, ak kor a „szer zô 
szel le mé nek vé del mé ben” má sok még min dig fel -
szó lal hat nak egy át dol go zás el len. Ez kü lö nö sen 
olyan, úgy ne ve zett klasszi kus mû vek ese té ben for -
dul(hat) elô, me lyek nek töb bé-ke vés bé rög zült az 
in terpretá ciós ha gyo má nya. Az ilyen szín re vi te li 
tra dí ció hoz azon ban ér tel met len hû nek len ni, ab -
ban az eset ben legalábbis, ha a szín há zat nem mú -
zeum ként vagy va la mi fé le ha gyo má nyok há za ként 
fog juk fel. 

 
A tör té net mik roegy sé ge 

 

 Az ed dig fel so rol tak kö zül ta lán a tör té net hez, 
pon to sab ban a nar ra tív tar ta lom hoz a leg -
könnyebb hû nek ma rad ni. Vé gül is min den 

„nagy el be szé lés” össze fog lal ha tó né hány mon dat -
ban, a rész le tek pe dig ál ta lá ban úgyis ki hull nak az 
ol va sók (a le het sé ges né zôk) em lé ke ze té bôl. An na, 
a fér jes asszony és egy gyer mek any ja sze rel mes lesz 
Vronsz kij ba, de ami kor a férj, Ka re nin ezt meg tud ja, 
el bo csát ja An nát, aki a gyer me ké tôl el sza kít va és a tár -
sa ság ból ki kö zö sít ve Vronsz kij jal kezd él ni; kap cso la -
tuk azon ban meg rom lik, és An na elôtt csak egy kiút áll: 

az ön gyil kos ság. Odüsszeusz Tró ja be vé te le után ha -
zain dul, de tíz évig kell bo lyon ga nia, mi re meg lát hat -
ja szü lô föld jét, Itha kát, ahol hû fe le sé ge, Pé ne lo pé és 
sze re tett fia, Té le ma khosz vár ja. De miért ne ké szül -
het ne egy olyan adap tá ció, mely ben An na vissza -
megy Ka re nin hez, aki meg bo csát ne ki, és nem so -
ká ra a kis Szer jó zsá nak egy újabb test vé re szü le tik? 
Vagy egy olyan, mely ben Odüsszeuszt megölik 
a ké rôk, Pé ne lo pé pe dig már más nap hoz zá megy 
An ti noosz hoz? Ezek az el kép zelt pél dák azon ban 
a tör té net el moz dí tá sa vagy átala kí tá sa el le né re még 
felis mer he tô kap cso lat ban áll nak az ere de ti nar ra -
tí vá val.20 

Az ed dig fel vá zolt „hû ség ka te gó riák” kö zül nem 
vé let le nül tár gya lom kü lön a tör té ne tet, a töb bi vel 
el len tét ben ugyanis eh hez, pon to sab ban a nar ra tív 
tar ta lom hoz va ló hû ség elen ged he tet len nek tû nik. 
Nem tel jes, min den tör té nés moz za na tot le fe dô azo -
nos ság ra gon do lok, de az adap tá ció nak tar tal maz -
nia kell az ere de ti nar ra tív tar ta lom nak legalább va -
la mi mik roegy sé gét, mag ját, amely iden tifi ká ci ós erô -
vel bír, s ami re még visszautal hat az át dol go zás.21 
Ha ugyanis ez hiány zik, ak kor nincs ér tel me adap -
tá ció ról be szél ni, mert az adap tá ció min dig va la -
mi bôl lesz és az el moz du lás csak va la mi hez ké pest 
ír ha tó le. (Ez a kér dés egy más as pek tus ból, a szer -
zô ség kap csán is fel fog me rül ni.) De hogy pon to -
san mi is ez a mik roegy ség és hol hú zód nak a ha -
tá rai, amennyi ben egy ilyen ha tár egyál ta lán meg -
húz ha tó, az to váb bi, e dol go zat ke re tein túl mu tató, 
az in ter tex tu a li tás kér dés kö rét is érin tô vizs gá ló dá -
so kat igé nyel. 

Eb bôl kö vet ke zôen a nor ma tív poé ti kai rend -
sze re zést idé zô mû nem vál tás he lyett jobb len ne 
a szö veg me ta mor fó zi sa ki fe je zést hasz nál ni, mert 
a me ta mor fó zis olyan alak-/for ma vál to zást imp li -
kál, mely a tar tal mat lé nye gé ben vál to zat la nul 
hagy ja.22

19 Ro land Bar thes, A szer zô ha lá la (ford.: Ba bar czy Esz ter), in uô. A szö veg örö me, Bu da pest, Osi ris Kiadó, 2001. 50–55. 
20 De va ló di pél dát is hoz ha tunk: Ha rag György „iro dal mi” Édes An na-a dap tá ció já ban pél dául, a re génnyel el len tét ben nincs 

ket tôs gyil kos ság: a cse léd lány csak Vi zy nét öli meg, Vi zy Kor nél élet ben ma rad. 
21 Az ere de ti bôl átemelt név vagy hely szín hi po té zi sem sze rint még nem ele gen dô ah hoz, hogy adap tá ció ról be szél jünk. Ha 

pél dául egy el kép zelt dra ma ti kus szö veg köz pon ti alak ját Ad ri an Le ver kühn nek hív ják, aki egy bos to ni kocs mát ve zet, 
a ven dé gei tör té ne teit pe dig Tom Man né ven ad ja ki, de ezen kí vül sem mi lyen kap cso la ta nincs a Tho mas Mann-re gény 
azo nos ne vû fi gu rá já val és szer zô jé vel, ak kor, bár az in ter tex tu a li tás tet ten ér he tô, ezt a szö ve get még sem te kint het jük a 
Dok tor Fau stus cí mû re gény adap tá ció já nak. Ha vi szont ez a Le ver kühn hét vé gen te egy un der gro und ze ne kar ban is gitáro -
zik, a „nagy át tö rés hez” pe dig egy olyan épí té si vál lal ko zó fog ja se gí te ni, aki bi zo nyos ör dö gi att ri bú tu mok kal ren delkezik, 
ak kor a „fa bu lá ris át hal lás” miatt legalábbis fel me rül az adap tá ció gya nú ja. 

22 Ezt az ana ló giát Pró teusz, il let ve az an tik gö rög is ten vi lág ins pi rál ta. Vö: „Új ala kok ká vált tes tek rôl in dit a lel kem szólani; 
is te neink!” Ovi dius, Át vál to zá sok (ford.: De ve cse ri Gá bor), Bu da pest, Eu ró pa, 1982. 5. Az adap tá ció ról va ló be széd másik 
to vább gon do lan dó ana ló giá ja/me ta fo rá ja a lé lek ván dor lás le het.
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Több szö rös iden ti tás 
 

 Az adap tá tor és az „ere de ti” szer zô vi szo nya 
mind esz té ti kai-(szín ház)el mé le ti, mind szer -
zôi jo gi szem pont ból meg le he tô sen prob le -

ma ti kus. Az adap tá ció val ugyanis egy szu ve rén, az 
ere de ti szö veg re csak uta ló mû jön lét re, amely nem 
má sol ja, nem is sem mi sí ti meg, ha nem fe lülír ja az 
ere de tit. Ez a pa limp szeszt azon ban ket tôs szer -
zôsé gû, dup la iden ti tá sú, hi szen az át dol go zás cím -
lapja (és a maj da ni szín lap) az ere de ti szer zô ne vét 
még ak kor is tar tal maz za, ha al ko tó ként nem vett 
részt az adap tá ció el ké szí té sé ben. Ez a szer zôi ket -
tôs ség több for mát is kap hat: az adap tá ciót fém je -
lez he ti az ere de ti szer zô ne ve, me lyet az adap tá toré 
kö vet az át dol go zás fel tün te té sé vel, az át dol go zó 
tel je sen el tûn het, a két szer zô egyen ran gú part ner -
ként, szerzô társ ként is meg je len het, de az adap tá -
tor fô szer zôvé is elô lép het.23 Ha el te kin tünk az 
adott szín ház mar ke ting-szem pont jai tól, ak kor ez 
a sor ren di ség, be leért ve a kü lön bö zô cím va ri án so -
kat is, ál ta lá ban az ere de ti szö veg tôl va ló el moz dulás 
mér té két tük rö zi. 

 
A szer zô-te rem tô és a tol má cso ló rab szol gák 

 

 H ogy egy adap tá ció mennyi re moz dul el az ere -
de ti szö veg tôl, azt meg fo gal maz hat juk úgy 
is, hogy mennyi re rep re zen tál. A rep re zen tá -

ciót ab ban az ér te lem ben hasz ná lom, ahogy azt Jac -
ques Der ri da te szi, ami kor a szó ural ta nyu ga ti szín -
házat ír ja le. „A szín pad ak kor teo lo gi kus, ha szer -
ke ze te a ha gyo má nyok nak meg fe le lôen a kö vet ke -
zô ele mek bôl te vô dik össze: egy szer zô-te rem tô, 
aki tá vol ról, je len nem le vô ként, szö veg gel fel fegy -
ver kez ve felügye li, összeál lít ja és meg szab ja a rep -
re zen tá ció ide jét és ér tel mét úgy, hogy a rep re zen -
tá ció ôt rep re zen tál ja, tud niil lik azt, amit gon do la -
tai, szán dé kai, el kép ze lé sei tar tal má nak hí vunk. 
Rep re zen tál ni rep re zen tá lók ál tal, ren de zôk vagy 

szí né szek ál tal, akik, el nyo mott tol má csok ként sze -
rep lô ket rep re zen tál nak, és akik, leg fô kép pen azon 
ke resz tül, amit mon da nak, töb bé-ke vés bé köz vet -
le nül a »te rem tô« gon do la tait rep re zen tál ják. Tol -
má cso ló rab szol gák, hû sé ge sen vég re hajt ják a 
»mes ter« gond vi se lés sze rû aka ra tát.”24 

A rep re zen tá ció mér té ke alap ján felál lít ha tunk 
egy olyan ská lát, mely nek egyik vég le tét a „szo ros”, 
„iro dal mi” vagy „klasszi kus” adap tá ciók al kot ják, 
me lyek ben az adap tá tor alá ren de li ma gát a „szerzô-
is ten” aka ra tá nak, míg a má sik vég le ten a „hût len”, 
„tisz te let len”, „sza bad”, „de konst ruk ci ós” vagy 
„szer zôi” adap tá ciók áll nak, de monst rál va azt, hogy 
az ere de ti szer zô ha lott, így sem mi fé le au to ri tá sa 
nin csen a sa ját szö ve ge fe lett. (Eze ket az el na gyolt, 
egy sze rû sí tô ka te gó riá kat leíró, nem pe dig ér ték -
ka te gó ria ként hasz ná lom: bár me lyik mód szer, 
bármelyik meg szó la lás mód ér vé nyes le het, ha az 
adap tá ció-szö veg teát rá lis ér te lem ben meg tud szó -
lal ni, akkor nem az ere de te és el ké szü lés nek mi -
ként je a fontos.) 

 
A szer zô funk ció felerô sö dé se 

 

 M i nél sza ba dabb, mi nél ke vés bé rep re zen tál 
egy adap tá ció, an nál job ban ér vé nye sül az 
át dol go zó „szer zô funk ció ja” is, vagyis az az 

al ko tói at ti tûd, az a mód, ami felis mer he tôen a sa -
ját ja, im már az ere de ti szer zô tôl és an nak szán dé -
kai tól tel je sen füg get le nül.25 Er re jó pél da For gách 
And rás adap tá ció-meg kö ze lí té se: „Bár mi lyen anyag -
hoz nyú lok, a sa ját éle te met, sors prob lé má mat, 
nyel ve met kell meg je le ní te nem. (…) az adap tá ció 
az én írói gya kor la tom ban min dig ori gi ná lis szín -
pa di mun ka. (…) Nem ér de kel az adap tá ció, ha 
nem te he tem a mû ve met a ma ga mé vá, és nem 
szem be sít he tem az ere de ti mû vet a sa ját, leg sze mé -
lye sebb vi lá gom mal.”26 Az ilyen hoz záál lás azon -
ban óha tat la nul fel vet egy pro vo ka tív nak ha tó kér -
dést: az adap tá tor miért nem pró bál va la mi ere detit 

23 Csak né hány, ma gyar szín há zak szín lap já ról vett pél da: „Sza bó Mag da: Az aj tó. Szín pad ra ír ta: Be re mé nyi Gé za”, „Mi hail 
Bul ga kov: A Mes ter és Mar ga ri ta. Szín mû” (Bul ga kov so ha sem írt ilyen cím mel szín da ra bot!), „Ma xim Gor kij–Mor csá nyi 
Gé za: Ide lenn. Je le ne tek Ma xim Gor kij: Éj je li me ne dék hely cí mû szín mû ve alap ján”, „Dar va si Lász ló: Störr ka pi tány. Válto -
za tok Füst Mi lán: A fe le sé gem tör té ne te cí mû re gé nyé re”. 

24 Der ri da, i. m. 25. 
25 vö. Mi chel Fo u cault, Mi a szer zô? (ford.: Erôs Fe renc és Ki csák Ló ránt), in uô. Nyelv a vég te len hez. Deb re cen, La tin be -

tûk Kiadó, 1999. 127. 
26 For gách–Fá bri–Tom pa, i. m. 38–39. Nem sze mé lye sen For gách And rás, de e szer zôi at ti tûd kap csán könnyen el tu dok 

kép zel ni egy olyan szín há zi hely ze tet, mely ben a „szer zô-te rem tôt” el te me tô adap tá tor ugyanúgy „is ten ként” vagy „mester -
ként” vi szo nyul a ren de zô höz és az elôadás lét re ho zói hoz, és im már a sa ját aka ra tát, szán dé kát, gon do la tait akar ja viszont -
lát ni a szín pa don.
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ír ni, ahe lyett, hogy egy ide gen szö ve get húz ma gá -
ra, amit tel je sen szét szab dal, és csak sor ve ze tô ként 
hasz nál sa ját ön ki fe je zé sé hez?27 

A szer zô funk ció erô sö dé se vagy hát tér be szo -
ru lá sa nem csak az át dol go zó ha bi tu sá tól, egó já -
tól vagy szán dé ká tól függ, ha nem at tól is, meg -
gyô zô dé sem sze rint fô ként at tól, hogy az adap tá -
lan dó szö veg mennyi és mi lyen jel le gû beavat ko -
zá so kat kí ván. Ha pél dául egy re gény pár be szé dei, 
szi tuá ciói a pró zai nar rá ci ó ból kiemel ve mi ni má -
lis vál toz ta tá sok kal a dra ma ti kus szö veg ben is 
„mû köd nek”, ak kor az át dol go zó nak in kább a dra -
ma tur gi, mint sem az írói ol da lá ra van szük ség. 
Van nak nar ra tív szö ve gek, me lyek szin te kí ván -
ják ma guk nak a szín pa dot. Eze ket kel lô dra ma -
tur giai ér zék kel tu laj don kép pen könnyû át ve zet -
ni új lét for má juk ba. De ha az adap tá tor pél dául 
egy olyan hat száz ol da las, két száz sze rep lôs, mi -
ni mum ki lenc szá lon futó nagy re gény szö ve tét 
bont ja meg, mely ben egyet len egye nes pár be széd 
sincs, ráadá sul új idô struk tú rát ta lál ki ne ki, és 
még a XVI I I. szá za di fi gu rá kat is mai nyel ven, mai 
dísz le tek közt szó lal tat ja meg, ak kor ez már nem -
csak tech ni kai-dra ma tur giai, de (drá ma)írói ki hí -
vás is, az ered ményt pe dig szer zôi adap tá ció nak 
kell te kin te nünk. Ilyen mér té kû és mély sé gû 
beavat ko zá sok szük ség kép pen szer zô vé avat ják 
az adap tá tort, még ak kor is, ha „rej tôz kö dik”, ha 
fel fejt he tô sze mé lyes kó do kat nem hagy a szö veg -
ben. Az a mód ugyanis, ahogy az anya got ke ze li 
és új ra te rem ti, a kéz je gyé rôl árul ko dik. 

 
Ho gyan ké szül…? 

 

 Az adap tá ció mi ként jét, a nar ra tív alap anya -
gon és a dra ma ti zá ló szer zô funk ció ján (sôt 
sze mé lyén) kí vül, még sok té nye zô össz já té -

ka ha tá roz za meg, töb bek kö zött a konk rét szín há -
zi hely zet is. Más hoz záál lást kí ván, ha az adap tá -
tor szín há zi kö ze gen kí vül dol go zik, és csak a 
„vég ter mé ket” ad ja át a ren de zô nek, más, ha a 
work in pro gress- fá zis ban a ren de zô, a ter ve zôk 
vagy a szí né szek öt le teit, el gon do lá sait is fel tud -
ja hasz nál ni, más, ha az adap tá ció fikci ós vi lá gát 

egy olyan konk rét szín há zi tér hez iga zít ja, mely -
nek pa ra mé te reit és tech ni kai adott sá gait is me ri, 
és más, ha már azt is tud ja, hogy bi zo nyos szín -
pa di ala ko kat kik fog nak meg tes te sí te ni. Emel lett 
mun ká ját az is be fo lyá sol hat ja, hogy a ki vá lasz -
tott nar ra tív szö veg nek volt-e már va la mi lyen fel -
dol go zá sa, kü lö nö sen, ha az ká non al ko tó erô vel 
bírt, vagy az, ha már elô re szá mol a le het sé ges be -
fo ga dók elô ze tes (ol vas mány)is me re tei vel. És ez -
zel még ko ránt sem me rült ki min den le he tô ség. 
A „ho gyan ké szül?” kér dé sé re te hát nincs va la mi -
fé le ál ta lá nos út mu ta tó, az adap tá ció tech ni káit 
azon ban meg kí sé rel het jük mo del lez ni. 

 
Két alap mo dell 

 

 Anar ra tív szö ve gek adap tá ciós tech ni káit, el te -
kint ve a már em lí tett „an ti-a dap tá ciós” el já rá -
sok tól, két alap mo dell re ve zet het jük vissza. 

Tom pa And rea meg fo gal ma zá sá ban az „egyik az 
úgy ne ve zett pa no rá ma-a dap tá ció, ami kor egy iro -
dal mi mû vet a ma ga tel jes sé gé ben, az iro dal mi mû 
kö ze gé nek meg je le ní té sé vel pró bá lunk szín pad ra 
vin ni. Ez ál ta lá ban sok sze rep lôs, szá mos je le ne tet 
fel fû zô, hosszú adap tá ció, amely nek fó ku szá ban a 
tör té net me sé lés áll. Ez zel szem ben van nak az úgy -
ne ve zett pre mier plá nos adap tá ciók, ame lyek egy 
mû bôl ki ra gad nak vagy egy mo tí vu mot, vagy kü -
lön bö zô szi ge te ket, de legin kább és ti pi ku san egy-
két-há rom sze rep lôt. Ez a pre mier plá nos mo dell 
ál ta lá ban a hôs re kon cent rál.”28 Az el sô tí pus leg -
re du kál tabb pél dá ja ként Andr zej Waj da 1989-es 
Fél ke gyel mû-a dap tá ció ját em lí ti, me lyet egyet len 
szí nész re írt, a má sik tí pus „vég le té nek” pe dig a re -
gény vi lág to ta li tá sát szín re vi vô Lev Do gyin ren de -
zést, a ki lenc órás Ör dö gö ket. 

 
Ren de zés – fej ben 

 

 Az adap tá ció „köz tes lé té bôl” adó dóan nem -
csak visszautal az ere de ti nar ra tív alap anyag -
ra, de elô re is mu tat a mi se en scène fe lé. Az 

át dol go zó ugyanis meg te remt, be ren dez egy fiktív, 
dra ma ti kus vi lá got, an nak rész le teit el ren de zi, vagyis 

27 A hang súly itt nem is annyi ra az „én” ma ni fesz tá ló dá sán vagy rej tôz kö dé sén van, ha nem azon, hogy az át dol go zó mi lyen 
írói kva li tá sok kal bír: több olyan „ken taur-a dap tá ciót” lát tam már, ahol az ere de ti szö veg tes te egy sze rûen le dob ta magá -
ról az adap tá tor szö ve geit, s a töb bé-ke vés bé egy sé ges lát vány és szí né szi já ték mód el le né re két kü lön bö zô csa tor nán 
hallot tam az elôadást. A „ho zott” és az „ere de ti” tex tus érint ke zé si fe lü le te azon ban nem csak az adap tá ció kat érin ti: a szó -
szín há zi dra ma tur gok mun ká já nak is ta lán ez a leg neu ral gi ku sabb pont ja (a sok kö zül). 

28 For gách–Fá bri–Tom pa, i. m. 42–43.



231

fej ben meg ren dez egy kép ze let be li elôadást.29 Ez zel 
vi szont óha tat la nul is át me rész ke dik a ren de zô te -
re pé re: „az adap tá ció olyan írás, amely ren de zés is, 
azaz gyar ma to sít, ki sa já tít egy szö ve get, és már tar -
tal maz za a ren de zés moz za na tát.”30 A kér dés most 
már az, hogy az át dol go zó meg tud-e áll ni feladat -
kö ré nek ki je lölt ha tá rán, il let ve hogy rep re zen tá -
ciót vár-e el a szín re vi tel tôl. S ez zel egy ál ta lá nos, 
min den dra ma ti kus szö veg re ér vé nyes szín házs ze -
mi o ti kai prob lé ma fel ve tés hez ju tunk. Va jon ez a 
szö veg ren del ke zik-e „egy faj ta ve le szü le tett teat ra -
li tás sal, az elôadás mát ri xá val, sôt kot tá já val (…), 
ame lyet min denáron ki kell saj tol ni, és ki fe je zés re 
kell jut tat ni a szín pa don?”31 Az ed di giek alap ján a 
vá la szom egyér tel mû: az adap tá tor nak be le kell 
nyu god nia ab ba, hogy az ál ta la ké szí tett szö veg ben 
a mi se en scène több le he tô sé ge rej lik, s az ere de ti 
szer zô örö ké be lép ve ne ki is el kell fo gad nia sa ját 
„szer zôi ha lá lát”. 

 
Re me te és Hat uj jú – a nar ra tív szö veg 

 
A mû faj 

 

 V ik tor Pe le vin Re me te és Hat uj jú cí mû kis re gé -
nye fo lyó irat ban 1990-ben, kö tet ben 1991-
ben je lent meg, ez volt a ma már beér ke zett -

nek és so kak sze mé ben kul ti kus nak szá mí tó orosz 
író har ma dik kö te te. A ma gyar for dí tás ra kö zel húsz 
évet kel lett vár ni, míg há rom má sik szö veg gel 
együtt kiad ták A sár ga nyíl cí mû vá lo ga tás ban.32 A 
ma gyar kiadás a kö tet anya gát „el be szé lé sek”-ként 
je lö li meg, de ez csak egy le het sé ges for dí tá sa az 
orosz kiadás ban sze rep lô „gjdtcnm”-nek, ami 
egyaránt je lent el be szé lést, no vel lát, no ve let te -et 

(kis re gényt), de tá gabb ér te lem ben „nar ra tí va” és 
„tör té net” ér te lem ben is hasz ná la tos. S bár Pe le vin 
ne ve több ször fel buk kan a poszt mo dern rôl szó ló 
dis kur zus ban, ez az öt ven öt ol da las, hosszú el be -
szé lés nem ve ti le ma gá ról a ha gyo má nyos „kis re -
gény” mû fa ji ka te gó riá ját. Egy részt mert ki csi ben, 
sû rít ve egy re gény anya gát tar tal maz za, más részt 
mert for mai szem pont ból sem sza kít a klasszi kus 
poé ti kák ál tal leírt pró za mo del lek kel.33 

 
Tör té net és cse lek mény 

 

 M i vel e két nar ra tív struk tú ra gyak ran össze -
ke ve re dik az iro da lom ról és a szín ház ról 
való be széd ben (is), sze ret ném tisz táz ni az 

ál ta lam hasz nált fo gal ma kat. Tör té ne ten az ese mé -
nyek/ tör té né sek idô rend ben tör té nô el be szé lé sét 
(re konst ruá lá sát) ér tem, cse lek mé nyen pe dig a tör -
té né sek el be szé lé sé nek mód ját, azaz ma gát a tör té -
net mon dást. Ez a ket tôs ség az an gol szász ter mi no -
ló giá ban is meg van (sto ry-p lot), de az orosz for ma -
lis ták óta a fa bu la-szü zsé pá ro sí tá sa is szé les kör -
ben el ter jedt.34 

A Re me te és Hat uj jú tör té ne te egy sze rû, mert kis 
tör té né sek li neá ris egy más után já ból áll, és a cse lek -
mény ve ze té se sem bo nyo lult. Az ese mé nyek egy 
szá lon fut nak (nincs beágya zás, ke re tes szer ke zet 
stb.), a kez de ti ál la pot tól egye nes úton ju tunk el 
a cse lek mény vé géig. Ez a li nea ri tás a tér ben va ló 
el moz du lás-megál lás(stag ná lás)-el moz du lás sé mára 
épül, míg a vé gén meg tör té nik a „ki sza ka dás”. A cse -
lek mény for mai szem pont ból ki lenc fe je zet re ta go -
ló dik, s ez a ta go lás egyút tal epi zód ha tá ro kat35 is 
je lent, ki vé ve az utol só két fe je ze tet, me lyek fo lya -
ma to san, idô mú lás nél kül kö ve tik egy mást (a fe je -

29 Ez az ima gi ná rius ren de zés egyút tal in terp re tá ció is, füg get le nül at tól, hogy az adap tá tor exp li ci te meg fo gal maz-e egy 
olva sa tot. 

30 Tom pa And rea hoz zá szó lá sa a már em lí tett szak mai be szél ge té sen. Lásd For gách–Fá bri–Tom pa, i. m. 42. 
31 Pat ri ce Pa vis, A lap ról a szín pad ra – ne héz szü le tés (ford.: Si pôcz Ma riann), The at ron, 2000 nyár–ôsz. 94. 
32 Vik tor Pe le vin, Re me te és Hat uj jú (ford.: Her czeg Fe renc), in uô. A Sár ga Nyíl. El be szé lé sek, Bu da pest, Eu ró pa, 2007. 76–

131. 
33 Az 1980-as, 1990-es évek új rö vidp ró zái kap csán fel me rü lô el mé le ti kér dé sek rôl lásd Thom ka Beá ta, Pró za el mé le ti dilem -

mák, in uô. Át tet szô könyv tár, Pécs, Je len kor kiadó, 1993. 155–166. 
34 E. M. For ster egy sze rû, de szem lé le tes pél dát hoz a sto ry és a plot meg kü lön böz te té sé re: „»A ki rály meg halt, majd a király -

nô is« – ez egy sto ry. »A ki rály nô meg halt, sen ki sem tud ta, miért, egé szen ad dig, míg ki nem de rült, hogy a ki rály halála 
miat ti fáj da lom vit te sír ba«” – ez egy plot. Lásd Ed ward Mor gan For ster, As pects of the No vel (A re gény as pek tu sai), London, 
Pen gu in, 1963. 87. A fa bu la és a szü zsé kü lönb ség té te lé rôl lásd még Um ber to Eco, Hat sé ta a fikció er de jé ben (ford.: Schéry 
And rás–Gy. Hor váth Lász ló), Bu da pest, Eu ró pa, 1995. 49–55. Gé rald Ge net te ezt a felosz tást hár mas sá bô ví ti, meg kü -
lön böz tet ve a tör té ne tet (hi sto i re), az el be szé lést (ré cit) és a nar rá ci ót (nar ra ti on), de eb ben a dol go zat ban ma ra dok a tör -
té net-cse lek mény pá ro sa mel lett. Lásd Gé rard Ge net te, Az el be szé lô disz kur zus, in Thom ka Beá ta (szerk.), Az iro da lom 
el mé le tei I (ford.: Lo vas Edit–Se peg hy Bol di zsár), Pécs, JPT–Je len kor Kiadó, 1996. 63. 

35 Epi zód alatt nem mel lék cse lek ményt, ha nem je le net ér té kû cse lek vés sort ér tek.
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ze tek mint epi zód ha tá rok nem je len tik azt, hogy 
egy-egy fe je ze ten be lül ne len ne több epi zód). 

A tör té ne tet nagy vo na lak ban így re konst ruál -
hat juk: A Lu na csarsz kij Broj ler csir ke Kom bi nát egy 
el ha nya golt he lyén Re me te, a ma gá nyos ka kas, aki ki -
kö zö sí tet te ma gát a he lyi csir ke tár sa da lom ból, el mé -
lyül ten szem lé li a na pot, vagyis egy lám pát, ami kor 
meg za var ja Hat uj jú, egy má sik csir ke, akit ki ve tett ma -
gá ból a he lyi szo ci um, mert hat uj ja van. El mond ja, 
hogy a szo ci um ban min den ki ide ges, mert kö ze leg 
a „dön tô sza kasz”, azaz a ba romfi vá gás. Re me te, aki 
már több ilyen „dön tô sza kaszt” lá tott, elô ször el akarja 
za var ni a kis sé gyen ge el mé jû nek tû nô jö ve vényt, majd 
szó ba ele gye dik ve le, és felajánl ja ne ki, hogy át vi szi 
a Vi lág Fa lán túl ra (a kom bi nát egy má sik rész le gébe), 
mert ahol van nak, ott rö vi de sen sem mi sem lesz. Egy 
ügyes csel ré vén a he lyi né pi-de mok ra ti kus szo ci um 
feje, a „há jas ar cú” köz re mû kö dé sé vel át is ke rül nek 
a Vi lág Fa lán túl ra, s ez zel meg kez dô dik ván dor út juk 
a re mélt sza bad ság fe lé. Út juk so rán elô ször Egy sze -
mû vel, Re me te ré gi pat kány ba rát nô jé vel ta lál koz nak, 
majd két „is ten”(két kom bi nát be li dol go zó) át dob ja ôket 
egy má sik „vi lág ba”, ahol a hoz zá juk ha son ló szárnyasok 
Mes siás vá ró val lá si kö zös ség ben él nek, és Hat uj jú ban 
pró fé tát lát nak. Re me te út juk so rán egy re több tu dás -
ba avat ja be Hat uj jút, a szü le tés misz té riu má tól a sze -
re tet és a ba rát ság lé nye gén át egé szen az „is te nek rôl” 
és a vi lág ról meg szer zett is me re teiig. Ta ná csá ra mind -
ket ten anya csa va rok kal kez de nek súly zóz ni, hogy szár -
nyaik megerô söd hes se nek és vissza kap has sák az ôsi tu -
dást, a re pü lés ké pes sé gét. Hosszú-hosszú ideig csak 
edze nek, mia latt hat egész „vi lág” sem mi sül meg mel -
let tük. Az tán Re me te ki szá mol ja, hogy a biz tos ha lálig, 
a Nagy Íté le tig már nincs sok ide jük hát ra, de az utolsó 
elôt ti na pon jól elô ké szí tett re pü lé si kí sér le tük ku darcba 
ful lad. Már kez de nek be le tö rôd ni a sor suk ba, ami kor 
az egyik „is ten” fel kap ja Hat uj jút, aki két ség be eset ten 
pró bál me ne kül ni, míg vég re ki sza ba dul a szo rí tás ból, 
és… re pül ni kezd! A nagy fel for du lás ban Re me te is 
felemel ke dik a föld rôl, és egy ki tört ab la kon át si ke rül 
meg me ne kül niük. Az ál ta luk is mert vi lág egye tem egyre 
pa rá nyib bá zsu go ro dik alat tuk, s ôk bol do gan, sza ba -
don a Nap fe lé re pül nek to vább. 

Eb ben a tör té net ben nem ne héz fel fe dez nünk 
a ván dor lás ôsi to po szát. A hôs ki sza kad va megszo -
kott kör nye ze té bôl vi lág gá megy, de bár mi is tör -
té nik ve le, a Nagy Célt so ha sem té vesz ti szem elôl. 
Ez a nagy cél, ve gyük csak a legis mer teb be ket, lehet 
Is ten, a Grál, a tíz éve nem lá tott Ott hon, a Hír név 
vagy a Sza bad ság. A hôs nek ka lan dos út ja so rán 
sok pró ba té telt kell kiáll nia, ba rá tok (se gí tôk) sze -
gôd nek mel lé, de el len sé gek is hát rál tat ják, még 
ön ma ga is le het a sa ját el len sé ge, így az utat meg -
tor pa ná sok, reg ressziók, vál sá gos hely ze tek és mel -
lék ös vé nyek tar kít ják. Az uta zás egyút tal me ta fo ra 
is, mert két szin ten tör té nik. A hôs egy részt a szó 
va lós ér tel mé ben mo zog, ha lad elô re a tér ben és az 
idô ben (az el be szé lés fiktív tér ide jé ben), de ez 
egyút tal „bel sô trip” is, a lé lek mé lyé re tett út. A kül -
vi lág megis me ré sé vel ön ma gát is egy re job ban 
megis me ri, ta nul, fej lô dik, ta pasz tal, s vé gül megér -
de mel ten jut cél ba. 

A Re me te és Hat uj jú ban két pa ra bo lisz ti kus ván -
dorfi gu ra36 út ját kö vet het jük vé gig, a „mes te rét” és 
a „ta nít vá nyét”, de a ki se pi kai for ma el le né re Pe le -
vin a nar ra tív ha gyo mány sok ele mét meg moz gatja. 
Me rít a pi ka reszk re gé nyek bôl, a nép me sék bôl, a 
Bil dungs  ro man-t ra dí ci ó ból, de a „klasszi kus” be -
ava  tá si vagy meg vi lá go so dá si tör té ne tek bôl is. Bár -
me lyik tra dí ció fe lôl is néz zük, ez az út a sö tét ség -
bôl a fény be ve zet, „post te ben ras lux”. 

 
Idô struk tú ra 

 
 ar ra tív szö ve gek ben alap ve tôen két idô sí kot 
kü lön böz tet he tünk meg: a tör té net ide jét (tör -
té né si idô, el be szélt idô) és az el be szé lés ide jét 

(elôadá si vagy nar rá ci ós idô). Az el sô idô a tör té -
net kro no lo gi ku san re konst ruál ha tó idô tar ta ma, a 
má so dik pe dig en nek az idô nek a pre zen tá lá sa, az 
a mód, ahogy az idô „el be szé lô dik”. Eh hez hoz -
záad hat juk még a szub jek tív, ezért ne he zen mér -
he tô ol va sá si idôt is.37 

A tör té né si idôt ese tünk ben az idô ki vá gá sok és 
sû rí té sek miatt csak hoz zá ve tô leg le het meg ha tá -
roz ni. Re me te és Hat uj jú ta lál ko zá sá tól a meg me -

36 A sze rep lôk re a kis re génnyel kap cso lat ban „fi gu ra”-ként hi vat ko zom, az adap tá ció szö veg ben pe dig „alak”-ként írok róluk, 
hogy ez zel is ér zé kel tes sem a két szö veg kü lön bö zô sé gét. Emel lett az alak (per son na ge, cha rac ter) ugyan csak „pa pírfi -
gu ra”, mégis ma gá ban fog lal ja a szí nész ál ta li meg tes te sü lés le he tô sé gét, míg a kis re gény be li fi gu rák ez zel a táv lat tal nem 
ren del kez nek. Hogy ez a meg kü lön böz te tés ne le gyen túl sá go san erôl te tett, a „sze rep lô” ál ta lá nos ka te gó riá ját idôn ként 
mind két eset ben hasz ná lom. 

37 Lásd Ber náth Ár pád–Orosz Mag dol na–Ra dek Tün de–Rácz Gab riel la–Tô kei Éva, Iro da lom, iro da lom tu do mány, iro dal mi 
szö veg elem zés, Di gi tá lis ta na nyag, Bu da pest, Böl csész Kon zor cium, 2006. 137–138. és Um ber to Eco, i. m. 77–104.
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ne kü lé sig kö rül be lül egy év és két hó nap te lik el. 
Eh hez ké pest a nar rá ci ós idô lé nye ge sen rö vi debb, 
a szö veg elol va sá sá ra pe dig ta lán egy óra is elegendô. 

A kis re gény idô szer ke ze tét (a fe je ze tek hez iga -
zod va) így re konst ruál hat juk: az el sô fe je zet vé gén 
Re me te és Hat uj jú elal szik, az el sô nap te hát vé get 
ért. A má so dik fe je zet ben azon ban a nar rá tor már 
sû rí ti az idôt, hi szen a két fi gu ra „ak tuá lis” pár be -
szé de és az elô zô fe je zet ese mé nyei kö zött né hány 
nap már el telt: 

„Az utób bi na pok ban Hat uj jú sok olyat hal lott 
tô le” (84)38 

A má so dik fe je zet tôl a ne gye di kig (a szo ci um -
be li lá to ga tás tól egy új, má sik Vi lág Fa la mel let ti 
le te le pe dé sig) min den egy nap alatt tör té nik, s a fe -
je zet vé gén Re me téék is mét elal sza nak: „– El jött 
a ha lál – mond ta egy sze rûen Re me te, el for dult, ma -
gá ra húz ta a ron gyo kat, és elaludt.” (106.) 

Az ötö dik fe je zet a kö vet ke zô nap reg ge lé vel in -
dul: „Re me te, miu tán feléb redt, a sa rok ban reszketô, 
zo ko gó Hat uj jú ra pil lan tott, hüm mö gött, és el -
kezdte be fúr ni ma gát a ron gyok kö zé.” (106) 

A ha to dik fe je zet min den idô re va ló uta lás nél -
kül kö ve ti az ötö di ket. A fe je zet vé gi pár be szé det 
köz vet le nül is foly tat hat ja az új fe je zet pár be szé de, 
de akár hosszabb idô is el tel het köz ben (idô ki vágás). 
A he te dik fe je zet tôl a nar rá tor is mét sû rí ti az idôt: 
„Az idô alatt, amíg Hat uj jú az anya csa va rok kal 
edzett, hat egész vi lág tûnt el az Egyes Szá mú Üzem -
egy ség ben.” (115) 

Re me té tôl ko ráb ban már meg tud tuk, hogy egy 
„vi lág” 70 na pig él (a kel te tés tôl a le vá gá sig), az tán 
jön a „dön tô sza kasz”, így egy mon da ton be lül 420 
na pot ug rot tunk az idô ben. Hat uj jú nak és Re meté -
nek te hát bô ven volt ide je ar ra, hogy megerô sít sék 
a szár nyai kat. Ezután megint bi zony ta lan, mennyi 
idô te lik el, mert Re me te „Egész na po kat töl tött el -
mé lyült szem lé lô dés sel” (115) 

Majd „Egy szer, ami kor Re me te és Hat uj jú a 
rongy hal mo kon ül dö gél tek, el mé lyül ten szem lélve 
a dol gok lé nye gét, egy vég te le nül kel le met len ese -
mény tör tént.” (115) 

Ez a kel le met len ese mény két „is ten” ké pé ben 
je lent ke zett, akik egy má sik „vi lág ba” dob ják át 
ôket. Re me te és Hat uj jú itt is be ren dez ked nek 
a Világ Fa la mel lett, el jár nak a he lyi szo ci um ba, és 
per sze edze nek az anya csa va rok kal, de a sû rí tés 
miatt nem tud juk, pon to san mennyi idô te lik el. 

Az tán a nyol ca dik fe je zet ben is mét ka punk egy tá -
jé ko zó dá si pon tot: „Re me te szá mí tá sai sze rint 
a Nagy Íté le tig már csak tíz el sö té tí tés ma radt.” (121) 

A vissza szám lá lás te hát meg kez dô dött: „A napok, 
me lyek még hát ra vol tak, gyor san el re pül tek.” (123) 

Az tán, a Nagy Íté let elôt ti na pon visszaáll a kis -
re gény kez det pon to san kö vet he tô, kro no lo gi kus 
ide je, a nyol ca dik fe je zet fe lé tôl a ki len ce dik fe jezet 
vé géig az idô tö rés nél kül „fo lyik”. Li neá ri san így 
áb rá zol hat nánk a kis re gény be li idô mú lást: 1. fe je -
zet: egy nap → 2–6. fe je zet: bi zony ta lan, de na pok -
ban, ma xi mum he tek ben mér he tô idô mú lás → 7. 
fe je zet: ha tal mas, több mint egy éves „idô ug rás” → 
7–8. fe je zet: né hány nap → 8–9. fe je zet: új ra egy 
nap. (Eb bôl is lát szik, hogy a fe je zet ha tá rok nem 
min den eset ben je len te nek idô ha tárt, az idô át foly -
hat eze ken a ha tá ro kon.) 

A nar rá ci ós idô höz kap cso ló dik az el be szé lés se -
bes sé ge és rit mu sa is, mely nek alap ját a pár be szédes 
és az el be szé lô ré szek vál ta ko zá sa ad ja. Dra ma ti zá -
lás szem pont já ból a nar rá to ri „alap ál lás” ked ve zô. 
A fiktív el be szé lô nincs to la ko dóan je len a szö veg -
ben, nin cse nek hosszú leírá sai vagy esszé sze rû be -
té tei, nem él a kés lel te tés sel (az ol va só meg vá ra -
koz ta tá sá nak be vett mód sze ré vel), csak meg hú zó -
dik a hát tér ben, hogy elô ké szít hes se vagy össze köt -
hes se a dia ló gu so kat. A Pe le vin- szö veg nem erôl te ti 
rá az ol va só ra az el be szé lés ide jé nek rit mu sát. Hagy -
ja az ol va sót né ze lôd ni, szem lé lôd ni, hagy ja, hogy 
nyu god tan kiis mer je ma gát eb ben az uni ver zum -
ban (vagy Um ber to Eco ki fe je zé sé vel él ve, kel lô 
„kö rül já rá si idôt” biz to sít az ol va só nak).39 

 
Az el be szé lés mód ja 

 
Re me te és Hat uj jú ban a köz vet len és köz ve tett 
el be szé lô mód ará nya, vagyis a dra ma ti kus nar -
rá ci óé (pár be szé dek) és a nar rá tor tá vol ság tar -

tó el be szé lô mód jáé nagy já ból kiegyen lí tett, de a pár -
be szé dek mint ha túl súly ban len né nek. 

A dia ló gu sok egy ré sze úgy ne ve zett au to nóm 
be széd, min den fé le nar rá to ri kom men tár nél kül: 

„– Hát te sze retsz va la mit, Re me te? 
– Igen, sze re tek. 
– És mit? 
– Nem tu dom. Va la mi olyas mit, ami né ha meg -

lá to gat. Le het ez va la mi lyen gon do lat, né ha az anya -
csa va rok, né ha a szél. A lé nyeg, hogy min dig megis -

38 A gya ko ri idé ze tek miatt a ma gyar Pe le vin- ki a dás (lásd 32. láb jegy zet) ol dal szá mait a fô szö veg ben, zá ró jel ben adom meg. 
39 Um ber to Eco, i. m. 84.
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me rem, bár mi lyen for mát ölt, és az zal fo ga dom, 
ami a leg jobb ben nem. 

– Mi vel? 
– Az zal, hogy nyu godt le szek.” (112) 
Több nyi re azon ban a nar rá tor is je len van a pár -

be szé dek ben: 
„– Hé, ne haj to gasd foly ton ugyanazt – mond -

ta Re me te –, alud ni aka rok. 
– Egy szót sem szó lok – vá la szol ta hal kan Hat -

uj jú. – Ez csak a szí vem. Legalább be szél get nél 
velem! 

– Mi rôl? – kér dez te Re me te. 
– Ami rôl akarsz, csak jó so káig tart son. 
– Mond juk, a fé le lem ter mé sze té rôl? 
– Jaj, ar ról ne! – nya fog ta Hat uj jú.” (82) 
A nar rá tor nem csak a pár be szé de ket egé szí ti ki 

vagy kö ti össze, de hely szín- és fi gu ra le í rá so kat is 
ad: „An nak el le né re, hogy a pusz ta ság ban tel jes ség -
gel hiá nyoz tak a tár gyak, amik mö gé el le he tett 
volna rej tôz ni, Hat uj jú lo pa kod va ha ladt (…). A ha -
tal mas tö meg, amely messzi rôl mo cor gó, gi gá szi 
lény nek tûnt, fo ko za to san kü lön bö zô tes tek re esett 
szét, és már lát ni le he tett azok nak a cso dál ko zó gri -
ma szait is, akik ész re vet ték a kö ze le dô ket.” (92) 

Emel lett olyan cse lek mény ele me ket is el be szél, 
me lyek ben nincs dia ló gus, il let ve a nar ra tív híd sze -
re pét be tölt ve sû rí tés sel köt össze egyes tör té né se -
ket: „Az út fenn ma ra dó ré szét Re me te és Hat uj jú 
né mán tet ték meg. El ver gôd tek a lá dá kig, át vág tak 
né hány for gács he gyen, és vé gül cél ba ér tek.” (105) 

Ér de mes meg vizs gál nunk a nar rá tor né zô pont -
ját is, azt, hogy mi lyen pers pek tí vá ból lát tat ja a 
fiktív vi lá got (eh hez Gé rald Ge net te há rom „fo ka -
li zá ci ós” tí pu sát fo gom fel hasz nál ni). Az el be szé -
lés ben vi szony lag ke vés he lyen ta lál ko zunk a null -
fo ka li zá ci ó val, vagyis ami kor a nar rá tor töb bet tud, 
töb bet ér zé kel, mint a fi gu rák (egy ha gyo má nyo -
sabb ti po ló gia sze rint ez a „min den tu dó el be szé lôi 
po zí ció”). Ez több nyi re a fi gu rák bel sô ál la pot raj -
zát, gon do la taik-ér zé seik ver ba li zá lá sát je len ti: 

„– Én nem is be szél nék. Te nem bírsz csönd ben 
ma rad ni a sö tét ben. 

Hat uj jú va la hogy egé szen meg fe led ke zett er rôl. 
Ahogy fi gyel te az ér zé seit, hir te len rá jött, hogy nem 
ér zi a leg ki sebb fé lel met sem.” (83) 

„»Mi cso da nagy ság!« – gon dol ta meg ren dül ten 
Hat uj jú.” (114) 

„Hat uj jú be csuk ta a sze mét, min den fi gyel mét 
a ke zé re össz pon to sí tot ta, és el kez dett a gu mi csôre 
gon dol ni, amely az ete tô-i ta tó te te jé hez il lesz ke -
dett. Fo ko za to san transz ba esett, és egé szen tisz -

tán úgy érez te, hogy ez a csô pont mel let te van, kar -
nyúj tás nyi tá vol ság ra.” (124) 

Kül sô fo ka li zá ció, ami kor az el be szé lô ke ve seb -
bet tud és lát tat, mint a fi gu rák, nincs a kis re gény -
ben, vi szont an nál több a bel sô fo ka li zá ció, vagyis 
az a né zô pont, ami kor a nar rá tor és a fi gu rák tu -
dá sa, ér zé ke lé si tar to má nya nagy já ból megegye zik, 
ami kor a nar rá tor úgy lát tat ja a dol go kat, ahogy 
a fi gu rák lát ják. Az ol va só, be ke rül ve eb be a vi lág -
ba, kez det ben nem is tud ja, hol van, sôt Re me té -
rôl és Hat uj jú ról is csak fo ko za to san de rí ti ki, hogy 
az élô lé nyek me lyik cso port já ba is tar toz nak. 
A figu rák és a nar rá tor csir ke pers pek tí vá ja (és ez 
a nar ra tív trükk!) az ol va só sze mét úgy ve ze ti, hogy 
eb bôl a né zô pont ból lás son min dent, s ezért kez -
det ben ta lán nem is min dig si ke rül ne ki a ne vek és 
a tár gyak/fo gal mak kö zöt ti kap cso la tot meg ta lál -
nia. Ké sôbb, ami kor már be ren dez ke dett eb ben 
a vi lág ban, az azo no sí tás már nem okoz ne ki gon -
dot (igaz, eb ben Re me te is se gít sé gé re van, aki a tu -
dat lan Hat uj jú nak min dent tü rel me sen el ma gya -
ráz, de min dent azért ô sem tud). Ez a né zô pont az 
ol va só kez de ti „meg dol goz ta tá sán” és beava tá sán 
kí vül a hu mor egyik for rá sa is, Hat uj jú pél dául így 
tud ja meg, mit is je lent az „is te nek” egyik sza va: 

„– Mi az, hogy „kur va”? 
– Az egyik ôs elem meg szó lí tá sá nak egy mód sze -

re – fe lel te Re me te. Tu laj don kép pe ni ér tel me 
nincs.” (129) 

Re me te a vi lág egye tem tit kai ról így be szél Hat -
uj jú nak: „A vi lág egye tem ben össze sen het ven vi lág 
van. Je len leg ezek egyi ké ben va gyunk. Ezek a vilá -
gok egy mér he tet len nagy, fe ke te sza lag hoz van nak 
rög zít ve, mely las san kör be jár. Fö löt te pe dig, az ég 
fel szí nén, több száz egy for ma égi test lát ha tó. (89) 

Ez „le for dít va” va la hogy így hang za na: A Lu na -
csarsz kij Broj ler csir ke Kom bi nát ban össze sen het ven 
rész leg van. Je len leg ezek egyi ké ben va gyunk. Ezek 
a rész le gek egy nagy fu tó sza la gon van nak. A fu tó sza -
lag fö lött, a mennye ze ten több száz egy for ma lám pa 
látható. 

Akár össze is ál lít ha tunk egy csir ke-em ber szó -
tá rat: égi tes tek=lám pák, „dön tô sza kasz” vagy Nagy 
Íté let=gé pe sí tett ba romfi vá gás, a Vi lág Fa la=egy ba -
romfi rész leg ol da la, Vi lág egye tem=Lu na csarsz kij 
Broj ler csir ke Kom bi nát, ég=mennye zet, gi gan ti kus 
fe ke te sza lag=fu tó sza lag, a vi lág egye tem köz pont -
ja=Egyes Szá mú Üze megy ség, fe hér göm bök=to já -
sok, Anyák=to jók, négy szög le tes szik lák=lá dák, 
óriá si bor dá zott szer ke zet=fû tô test, is te nek=em be -
rek, el sö té tí tés=éj sza ka, óriá si ra gyo gó kör=nap stb.
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Ál la tok és is te nek 
 

 Akis re gény fi gu rá it több fé le kép pen cso por to -
sít hat juk. Faj sze rint van ben ne sok ba romfi, 
több em ber és egy „pat kány lány”,40 de egye -

dül csak ez utób bi je le nik meg „faj ta ne vén”, az em -
be re ket pe dig eb ben a vi lág ban is te nek nek hív ják. 
Re me téék ön ma guk kap csán so ha nem em le ge tik 
a ba romfi szót vagy an nak bár mely más szi no ni -
má ját, a töb bi szár nyas pe dig vagy csak név má si 
uta lást, vagy töb bes szá mú gyûj tô ne vet kap: nép, 
hí vôk, tö meg, idôs anyák stb. Re me te és Hat uj jú 
hí mek (ka ka sok), ez az orosz ere de ti bôl is egyér -
tel mûen ki de rül, bár a for dí tás ban az egyik „is ten” 
meg szó la lá sa akár még el bi zony ta la ní tó is le het:41 

„– Né mán, hogy ko ko ri kol – szólt a menny dör -
gés sze rû hang. – Me lyik az? Ez kot ko dá csol itt?” 
(126) 

Az ál la tok ról rész le tes, köz ve tett leírást nem ka -
punk, ki vé ve a pat kány lányt és a „há jas ar cút”, elôb -
bit a nar rá tor va ló ban rág csá ló ként ír ja le, ami teljes 
kont raszt ban áll na gyon is em be ri, sôt fi lo zofi kus 
meg  nyil vá nu lá sai val, utób bi leírá sa pe dig le het ne 
akár egy em ber túl zó, exp resszív áb rá zo lá sa is: „Pety -
hüdt, fel hiz lalt ar ca volt, és ami kor be szélt, tö kéle -
te sen lát ni le he tett gé ge fô je ana tó miai rész le teit.” (94) 

A töb bi ál lat, a kül sô je gyek tôl el te kint ve, 
ugyanígy em be ri. Ha nem tud nánk ró luk, hogy 
szár nya sok, ho mo sa piens nek gon dol nánk ôket. 
(Ter mé sze te sen nem ön ma gá ban amiatt, hogy be -
szél nek, ha nem amiatt, ahogy be szél nek, gon dol -
kod nak, ami lyen gesz tu saik és reak cióik van nak. 
Emel lett Re me te és Hat uj jú szár nyai kat „kéz ként” 
ne ve zik meg, az ál latfi gu rák nak pe dig, ahogy a fen -
ti idé zet bôl is lát szik, „ar ca” van.) 

A fôbb fi gu rák ne vei az ôsi név adás ra em lé kez -
te tô ra gad vány ne vek. Re me té nek a szo ci um mal 
min dig is ba ja volt, ezért szám ûz te ma gát, Hat ujjú -
nak szó sze rint hat uj ja van, Egy sze mû ugyan két 
szem mel néz, ám a hom lo kán ki nyílt a „har ma dik 
sze me” is, a „há jas ar cú nak” pe dig va ló ban há jas, 
löttyedt ar ca van (ne ve, a töb biek kel el len tét ben, 
csak egy kis be tû vel írt jel zôs szer ke zet). 

A kis re gény két ab szo lút fô sze rep lô je Re me te és 
Hat uj jú, a fi lo zó fus és a bal ga, a mes ter és a ta nítvány. 
A so kat lá tott és ta pasz talt Re me te „ta ní tá sai” va la -
hol a te o zófia, a ke resz tény ség és a budd hiz mus ha -
tár vi dé kén mo zog nak, s mindeb bôl a sze re tet re mél -
tóan sze ren csét len Hat uj jú ra is át ra gad va la mi. Régi 
iro dal mi min tá kat idé zô pá ro suk még a sta ti ku sabb 
je le ne tek alatt is ver bá lis di na mi kát hor doz. Ilyen 
fi gu rá kat min dig há lás feladat együtt sze re pel tet ni. 

Egy sze mû csak egy pil la nat ra buk kan fel, hogy 
foly tas sa rég meg kez dett pár be szé dét Re me té vel, 
de a sza bad ság té má já ban ezút tal sem jut nak elôbb -
re. Ô a ba rát, bár se gí te ni nem tud. 

Há jas ar cú a né pi de mok ra ti kus Füh rer arc he tí -
pu sa, 1989 elôt ti hír adók ban sok ilyen ar cot lát tunk, 
de még ma is fel-fel tû nik be lô le egy-egy pél dány. 
Ô az el sô „el len ség”, ám pa ra dox mó don épp ô segí ti 
Re me téé ket ah hoz, hogy uta zá su kat el kezd hes sék. 

Az „is te nek” csak rit kán buk kan nak fel, és kö -
zü lük is csak ket ten szó lal nak meg, Szem jon és egy 
má sik, aki nek a ne vét nem tud juk. Mind ket ten bo -
ros tá sak, egy sze rû nyel ven be szél nek, de ha tal ma -
sak és ve szélyt je len te nek. Ôk kép vi se lik a pro le -
ta riá tust, egy kol lé gá juk kal és egy kö vér ta ka rí tónô -
vel együtt, de az utób biak csak egy szer buk kan nak 
fel, csakúgy, mint egy „pety hüdt, ôsz öre gem ber”, 
akit a töb bi „is ten” ha tá ro zot tan tisz tel, de nem de -
rül ki, hogy ki cso da; le het a kom bi nát ve ze tô je, de 
le het va la mi ál lat or vos-fé le ség is. 

A tö meg je len lé te meg ha tá ro zó a né pi de mok -
ra ti kus és a val lá si szo ci um ban. Egy-egy kép vi se -
lô jük meg szó lal ugyan, de több nyi re nem be szél -
nek, csak kol lek tív han go kat ad nak ki: mo raj, mél -
tat lan ko dás, zú go ló dás stb. Ki szol gál ta tott alatt va -
lók, pa rancs vég re haj tók, „tö meg ál la tok”, tö ké le tes 
el len pont jai a két fô sze rep lô in di vi duum nak, akik 
mer ték a sza bad sá got vá lasz ta ni. 

A kü lön bö zô fi gu rák meg szó la lás mód ja egyé ní -
tett, min den ki a sa ját „re gisz te ré ben” szó lal meg, a 
nar rá tor pe dig tár gyi la go san kö zöl. Nem igyek szik 
be fo lyá sol ni az ol va sót, nem áll egyik sze rep lô mellé 
sem, a zárt nar rá ci ót, a fikció bur kát „ki szó lá sai val” 
sem bont ja meg. 

40 Egy sze mû re az orosz ere de ti ben több ször is nô ne mû sze mé lyes név más sal utal nak, a „pat kány lányt” azon ban csak egyszer 
hasz nál ja a ma gyar for dí tó, így a ne me va la me lyest „gyen gül” a ma gyar vál to zat ban. 

41 Az orosz ban a gya ko ri hím ne mû sze mé lyes név má sok egyér tel mûen utal nak Re me te és Hat uj jú ne mé re, de a ma gyar szö -
veg bôl – a nyelv ter mé sze te miatt – ez a „gram ma ti kai azo no sí tás” tel je sen hiány zik. Az idé zett rész oro szul így hang zik: 
„– Bim, hfcrelf[nfkcz, – hcrfpfk uhjvjdjq ujkjc. – Rjnjhsq? ’njn, xnj rdj[xtn, xnj kb?” Lásd Vik tor Pe le vin, 
Pfndjhybr b Itcibgfksq (Re me te és Hat uj jú), in uô. Pfndjhybr b Itcibgfksq. Gjdtcib, Moszk va, Va grius, 
2001. 141.
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Az ál latfi gu rák kap csán el mond ha tó, hogy ez a 
kis re gény, eb bôl a szem pont ból is egy ha gyo mány -
lánc ba il lesz ked ve, nem eto ló giai ké pes könyv, ha -
nem fikci ós „hu man stu dy” – em be ri, túl sá go san is 
em be ri.42 

 
Az el be szé lés te re, va ló ság-re fe ren ciák 

 

 P e le vin az ál ta la meg te rem tett fikci ós vi lá got va -
ló ság hûen ren de zi be. A nar rá to ri leírá sok alap -
ján akár fel is le het ne épí te ni a kis re gény be li 

csir ke kom bi ná tot, egy tér ké pen pe dig be is raj zol -
hat nánk Re me te és Hat uj jú ván dor lá sá nak út vo na -
lát. A trükk azon ban ott van, hogy ami em be ri pers -
pek tí vá ból néz ve „nor má lis” és „rea lis ta”, az csirke -
szem mel va la mi fé le ir reá lis, fé lel me tes ví zió vá válik. 
S az zal, hogy az ál latfi gu rák a ma guk vi lá ga sze rint 
ne ve zik meg és ér tel me zik az em be ri vi lá got és annak 
tár gyait, az em be ri vi lág rea liz mu sá nak ha tá rai is 
fel la zul nak. Re me te és Hat uj jú mind vé gig egy mes -
ter sé ge sen meg vi lá gí tott, ve szé lyek kel te li, szürreális 
és szá muk ra ha tal mas vi lág ban mo zog: „Most, ami -
kor egy gi gan ti kus fe ke te sza la gon ha lad tak, Hat uj -
jú lát ta, hogy Re me te iga zat mon dott. Va ló ban, a vi -
lág, ame lyet el hagy tak, las san moz gott a szalaggal 
együtt a hoz zá ké pest moz du lat lan koz mi kus tár -
gyak kö zött, me lyek ter mé sze tét Hat uj jú nem értette, 
az égi tes tek azon ban moz du lat la nok vol tak.” (99) 

A kis re gény vé gén azon ban, két lé pés ben, óriási 
pers pek tí va vál tás kö vet ke zik be. Ami kor Hat uj júnak 
si ke rül fel re pül nie, még a kom bi ná ton be lül ez a 
lát vány nyí lik meg elôt te: „In nen lát ni le he tett, mi 
is az Egyes Szá mú Üze megy ség: egy két ol dalról 
futó  sza la gok kal ha tá rolt te rü let, me lyek mel lett egy 
hosszú, bar na és vö rös fol tok kal tar kí tott, pi hé vel 
és tol lal be szórt fa asz tal állt, és át lát szó szaty rok ku -
pacai.” (128) 

Az tán, ami kor Re me te és Hat uj jú már a ma gas -
ban, sza ba don re pül nek a nap fény ben, szó sze rint 
is meg vi lá go sod va, ezt lát ják: „Hat uj jú kö rül né zett, 
messze lent ma radt a ha tal mas, torz szü lött, szür ke 
épü let, amely nek csak né hány, olaj fes ték kel ki fes -
tett ab la ka volt. Kö rü löt tük min den hol olyan tisz -
ta és fé nyes szí nek vol tak, hogy Hat uj jú nak fel fe lé 
kel lett néz ni, ne hogy meg bo lon dul jon.” (130) 

A nar ra tív szö veg a csir ke kom bi nát be tá jo lá sá -
ra is ad né mi tám pon tot. Meg tud juk, hogy Lu na -

csarsz kij Broj ler csir ke Kom bi nát nak hív ják, az 
egyik „is tent” Szem jon nak szó lít ják, az „is te nek” 
pár be szé dé ben pe dig el hang zik a Duny ka név. 
Több szov jet-o rosz re fe ren cia nincs, de a tér be li 
azo no sí tás hoz ennyi is elég. A tör té net kül sô, nem 
fikci ós „va ló ság ide jé re” a szö veg sem mi lyen konk -
rét tám pon tot nem ad (év szá mok, azo no sít ha tó tör -
té nel mi ese mé nyek stb. nem hang za nak el), a re -
gény vi lág ban mégis mind vé gig je len van a lé te zô 
szo cia liz mus. 

A kis re gény, és ezt több is mer te tô és kri ti ka is 
ta nú sít ja, szin te fel kí nál egy „föld höz ra gadt” ol va -
sa tot: csir ke kom bi nát=Szov jetunió=biz tos ha lál, te -
hát in nen me ne kül ni kell, ha sza ba dok aka runk 
len ni. Azon ban e könnyen meg fejt he tô, di dak ti kus 
po li ti kai al le gó ria mel lett a tör té net nek van egy 
idôt len, örök pa ra bo la-szint je is, hi szen a kö zös -
ség bôl va ló ki re kesz tô dés, a „más ság”, a ki szol gál -
ta tott ság és egy más ra utalt ság, az osz tály ré szül ju -
tott kö rül mé nyek el le ni lá za dás, az ön ma gun kon 
va ló fe lülemel ke dés és vég sô so ron az egyén sza -
bad ság vá gya, ezek mind-mind „élô”, lé nye ges és 
nem hely szín- vagy kor szak füg gô kér dé sek. 

 
Re me te és Hat uj jú – a dra ma ti kus szö veg 
 

Kö ze lí té sek 
 

 P e le vin kis re gé nyét nem az zal a szán dék kal ol -
vas tam el, hogy eset leg adap tá ciót ké szít he tek 
be lô le (ezt azért jegy zem meg, mert az ilyen 

jel le gû „szö veg va dá szat” akár szak mai ár ta lom is 
le het: az a szö veg, ami be nem lát juk be le a szín há -
zat, már nem is ér de kes). Gyor san, egy ülés ben ol -
vas tam vé gig, s utá na még na po kig nem ha gyott 
nyu god ni, pon to sab ban a csir ke kom bi nát egy szer -
re rea lis ta, mégis hát bor zon ga tóan ab szurd ké pé -
tôl nem tud tam sza ba dul ni. S ahogy töp ren ge ni 
kezd tem ezen a „te rem tett vi lá gon” és fi gu rá in, el -
sô sor ban a lát vány kez dett ben nem szín há zi for mát 
öl te ni, te hát az el sô im pul zus vi zuá lis és nem tex -
tu á lis volt. Az em lé ke zet és a fan tá zia ke ve ré ké bôl 
összeál ló „bel sô” szín há zat most már csak össze kel -
lett vet ni a kis re génnyel: mi van, ha rosszul em lék -
szem? Ha túl so kat lát tam be le? Ha nem tu dom 
majd „meg moz dí ta ni” a szö ve get? Mi van, ha a má -
so dik ol va sás kiolt ja az ins pi rá ciót? 

42 Dol go za tom té má ja miatt az igen ki ter jedt fikci ós „ál la ti” iro da lom mal (Ezó pusz tól Swif ten át Or wel len és to vább) most 
nem fog lal ko zom, pe dig egy rész le tes elem zés hez biz to san jó szem pon to kat nyújt hat na, mint ahogy Re me te fi lo zófiája is 
megér ne egy be ha tóbb in ter tex tu á lis -in ter kul tu rá lis vizs gá ló dást.
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Amint túl ju tot tam az el sô né hány ol da lon, ezek 
a ké te lyek el tûn tek, s mi re a vé gé re ér tem, gon do -
lat ban nagy vo na lak ban már kész is volt az adap -
tá ció: tud tam, mit aka rok és ho gyan. A fô di lem mát 
azon ban az okoz ta, hogy a tör té net pél da be széd 
vagy tan me se jel le ge nem te szi-e majd túl egy sze -
rû vé a be fo ga dást, il let ve, hogy nem fog-e suly kol -
ni va la mi könnyen de kó dol ha tó, úgy ne ve zett mon -
da ni va lót. Az tán ar ra ju tot tam, hogy az ere de ti szö -
veg annyi ra jó iro da lom és annyi ra hoz zám kö zel ál -
ló prob lé má kat vet fel, hogy e (sze man ti kai) ké tely 
el le né re meg kell csi nál nom. 

 
Egy le for dí tás át for dí tá sa 

 

 M i vel szín há zi és nem szla visz ti kai szem -
pontok sze rint kö ze lí tet tem Pe le vin ma gyar -
ra átül te tett szö ve gé hez, el sô sor ban nem a 

for dí tás „hû sé ge” vagy fi lo ló gi ai pon tos sá ga, ha nem 
a hasz nál ha tó sá ga ér de kelt. Her czeg Fe renc43 for -
dí tá sá val pe dig ol va só ként nem volt sem mi prob -
lé mám, így az adap tá ció hoz is jó kiin du lá si alap -
nak bi zo nyult. Ugyanak kor, mi vel min den for dí -
tás in terp re tá ció,44 a dol go za tom be ve ze tô jé ben 
em lí tett szö veg lán co la tot még egy va riáns sal kell 
kiegé szí te ni: az eredeti és az adap tált szö veg kö zött 
el he lyez ke dô for dí tás-szö veg gel. Te hát adap tá ció -
mat már ele ve egy in terp re tá ciós szû rô vá laszt ja el 
az ere de ti szer zôi szö veg tôl, amely, mi vel to tá li san 
hû for dí tás nem lé te zik, leg fel jebb va la mi fé le „ih -
le tett pon tos ság gal” vi szo nyul hat az ere de ti hez. Az 
orosz szer zôi szö veg és a ma gyar for dí tás kö zött 
nem vé gez tem rész le tes össze ha son lí tó elem zést, 
de a ma gyar vál to zat bi zo nyos he lyeit, pél dául a 
ne ve ket és egy-egy „gya nús” ki fe je zést vagy mon -
da tot el lenôriz tem. 

 
Ti po ló gia és szer zô funk ció 

 

 Az ere de ti nar ra tív szö veg tôl va ló el moz du lás 
szem pont já ból az ál ta lam ké szí tett dra ma ti -
kus vál to zat úgy ne ve zett szo ros vagy iro dal -

mi adap tá ció, mert a for mát érin tô me ta mor fó zis 
el le né re az ere de ti nar ra tív tar ta lom lé nye gé ben 

nem vál to zott. Így mun kám a lo go cent ri kus szín -
há zi mo dell ke re tein be lül ma rad, bár egyál ta lán 
nem a „hû ség” el ve ve zé relt, vagy az, hogy az orosz 
„szer zô-te rem tôt” szol gál jam. Az alap anyag egy sze -
rûen er re az al ko tói hoz záál lás ra in dí tott. Eb bôl kö -
vet ke zôen az adap tá ció írás alap ve tôen tech ni kai-
dra ma tur giai megol dá so kat, de konst ruk ció he lyett 
pe dig in kább konst ruk ciót kí vánt, és az ered mény 
bi zo nyos ér te lem ben re- konst ruk ci ó nak is te kint -
he tô. Ez a re konst ruk ció azon ban még sem egy sze -
rû má so lás, mert, ahogy azt már ko ráb ban ír tam, 
tar tal maz za a te rem tés moz za na tát: egy ad dig csak 
nar ra tí vá ban lé te zô fiktív vi lá got emel át egy dra -
ma ti kus fiktív vi lág ba. Mindeb bôl bi zo nyos „sze -
rény” szer zô funk ció/szer zôi po zí ció is kö vet ke zik. 
Pe le vin so ha nem írt Re me te és Hat uj jú cím mel szín -
da ra bot, az át dol go zás az én mun kám, de e ket tôs 
iden ti tás el le né re a „fô” szer zô ség nem en gem il let 
meg.45 Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy a 
kéz je gye met ne ôriz né ez a dra ma ti kus szö veg. 

Az adap tá ciós tech ni ka fe lôl néz ve az „új” Remete 
és Hat uj jú pa no rá ma-a dap tá ció, mert egy ilyen ter -
je del mû és szer ke ze tû kis re gény le he tô vé te szi a to -
ta li tás ra va ló tö rek vést, ami ter mé sze te sen csak 
a tel jes ség il lú zió ja. 

 
A dra ma ti kus szö veg ki nyílt te re 

 

 N em vé let le nül a tér rel kez dek hoz zá az adap -
tá ció rész le te sebb leírá sá hoz, hi szen egy fiktív 
vi lág be ren de zé sé hez elôbb meg kell ha tá -

roz ni, ki kell je löl ni an nak ha tá rait (az adap tá tor 
mun ká ja itt nem csak a ren de zô, de a dísz let- 
és/vagy a lát vány ter ve zô te re pét is át fe di). 

A kis re gény egé szen a vég ki fej le tig her me ti ku -
san zárt vi lá gán nem vál toz tat tam. Az adap tá ció is 
egy csir ke kom bi nát ban ját szó dik, ami re rész ben az 
ala kok uta lá sai ból, rész ben a leíró jel le gû szín pa di 
uta sí tá sok ból46 le het kö vet kez tet ni. Mi vel az ere -
de ti szö veg va la mennyi orosz re fe ren ciá ját el hagy -
tam, pél dául az egy szer em lí tett Duny kát An nács -
ká ra ke resz tel tem, a kom bi nát szé pen hang zó nevé -
tôl is meg kel lett vál nom. A Lu nacsrsz kij Broj ler -
csir ke Kom bi nát ból így lett 122-es szá mú Egye sült 

43 Ez a Her czeg Fe renc ter mé sze te sen nem az a Her czeg Fe renc. 
44 A la tin in terp re ta tio je len té se: 1. ér tel me zés, ma gya rá zat, köz ve tí tés 2. tol má cso lás, (le)for dí tás 3. dön tés, el dön tés. 
45 Az ké zi ra tos adap tá ció cím lap ján ez áll: Vik tor Pe le vin: Re me te és Hat uj jú. Her czeg Fe renc for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val szín -

pad ra al kal maz ta Du ró Gá bor. 
46 A szín pa di vagy szer zôi uta sí tás el ne ve zés egy iro dal mi-szín há zi kon ven ció ma rad vá nya, de ami kor ezt a ki fe je zést haszná -

lom, nem uta sí tást, ha nem ja vas la tot ér tek alat ta.
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Broj ler csir ke Kom bi nát. Bár hol le het a vi lá gon, nem 
a hely és nem a név a fon tos. Ezt a vi lá got nagy vo -
na lak ban a kis re gény rea liz mu sá val ren dez tem be 
(még a fu tó sza la got sem vet tem ki a szö veg bôl, bár 
ehe lyett va ló szí nû leg va la mi más megol dást kell 
majd ta lál ni). Er re a „be ren de zés re” azon ban csak 
tá jé ko zó dá si pont ként van szük ség, mert el kép zelé -
seim sze rint a mi se en scène nem kis re a liz must, ha -
nem szim bo li kus-me ta fo ri kus tér kiala kí tást kí ván. 

A (já ték)tér re vo nat ko zó el kép ze lé sei met rö vi -
den is mer tet tem az ál ta lá nos be ve ze tô szer zôi leírás -
ban, a (hely)szí ne ket és szín vál to zá so kat pe dig az 
egyes je le ne tek ele jén je löl tem. A kis re gény csir ke -
kom bi ná ton be lü li hely szí neit meg tar tot tam, bár 
né hány ere de ti hely szín, pél dául a „pusz ta ság” ki -
ma radt. Pe le vin szö ve gé ben fe je ze tek sze rint így 
néz ki a hely szín struk tú ra: 
1–2. a Vi lág Fa la mel lett 
3. a pusz ta ság ban, majd a né pi-de mok ra ti kus szo -

ci um ban 
4–7. túl a Vi lág Fa lán (egy má sik „vi lág ban”) 
7. egy újabb „vi lág ban” és a val lá si kö zös ség ben 
8–9. a val lá si kö zös ség ben és az elô zô „vi lág ban” 
9. az elô zô „vi lág ban” és a le ve gô ben (a ba romfi -

kom bi nát fe lett) 
 
A dra ma ti kus vál to zat ban mindez je le ne tek sze rint 
így mó do sult: 
1–2. a Vi lág Fa la mel lett 
3. a né pi-de mok ra ti kus szo ci um ban 
4–11. túl a Vi lág Fa lán (egy má sik „vi lág ban”) 
12–13. egy újabb „vi lág ban” 
14. a val lá si kö zös ség ben 
15–16. új ra az elô zô „vi lág ban” 
17. az új Vi lág Fa la mel lett, majd a le ve gô ben 
18. a ba romfi kom bi nát fe lett 

 
A hely szín leírá sok ban nem kö vet tem az ere de ti 
rész le tes, rea lis ta vi lág pre zen tá lást, csak a fon to -
sabb ele me ket hang sú lyoz tam Min den ap róbb el -
té rés fel so ro lá sa fe les le ges len ne, ezért csak a kezdô- 
és a zá ró ké pet emel ném ki. A kis re gény ben a nar -
rá tor így mu tat ja be a hely színt: „Hat uj jú felemelte 
te kin te tét az étel ma ra dé kok kal, fû rész por ral ás 
mor zsa lé kos tô zeg gel bo rí tott ta laj fe ke te fel szí né -
rôl, és hu nyo rog va bá mult föl fe lé.” (76) 

Szá mom ra azon ban fon tos volt, hogy az em beri, 
vagyis az „is te ni” vi lág je len lé tét már ek kor ex po -
nál jam: „A szín el ha nya golt: étel ma ra dé kok kal, fû -
rész por ral, ap ró fa da ra bok kal, el ha jí tott em be ri tár -
gyak kal (gyu fa, csikk, sö rös ku pak stb.) bo rí tott tér. 

A hát te ret és a szín pad jobb ol da lát egy ma gas fal 
ha tá rol ja, elôt te egy fel for dí tott, ro zo ga vö dör.” 

A kis re gény utol só fe je ze té bôl már idéz tem azt 
a részt, ami kor Hat uj jú elô ször néz le a ma gas ból, 
mi köz ben Re me te után re pül. Az adap tá ció-szö -
veg ben, egyelô re csak öt let ként, az aláb bi megoldást 
ja vas lom: „Tisz ta, nap pa li fény, erôs nap sü tés. Az 
ed di gi dísz le tek he lyett a szín pad kö ze pén csak egy 
ma ket tet lá tunk, a ba romfi kom bi nát szür ke épületét, 
ke rí té se ket, uta kat stb. Ha elég nagy a ma kett, az 
egyik épü let tö rött ab la ka is lát szód hat, csakúgy, 
mint az épü let elé ki csô dült em be rek. Re me te és Hat -
uj jú hu nyo rog va re pül nek. Sza ba dok. Boldogok.” 

A lát vány szem pont já ból mind vé gig na gyon fonto -
 sak az ará nyok. A dísz le tek nek- dísz le te le mek nek és 
a szín pa di tár gyak nak az em be ri vi lág lép té ké hez 
kell iga zod niuk, le ké pez ve azt, ahogy a csir ke-a lakok 
ész le lik a vi lá got. S mi vel a csir ké ket szí né szek teste -
sí tik meg, hoz zá juk ké pest minden nek ha talmas  nak 
kell len nie: pél dául egy vö dör majd nem fej ma gas -
 sá gig ér, az anya csa va rok ak ko rák, mint egy valósá -
 gos úszó gu mi stb. Sôt, hogy az ál la tok ki szol gáltatott -
 sá ga vi zuá li san még erô sebb le gyen, akár el is le  het 
tú loz ni a csir kék és em be rek köz ti va ló sá gos arányt. 

Mi vel a nar ra tív szö veg fiktív el be szé lô jé nek és 
ál latfi gu rá i nak né zô pont ja, ér zé ke lé si tar to má nya 
hoz zá ve tô leg azo nos, az ol va só csak fo ko za to san jön 
rá ar ra, hogy kik is a fi gu rák és hol, mi lyen tér ben, 
mi lyen hely szí ne ken mo zog nak. A szín pa don azon -
ban a te ret, a tér ele meit és az ala ko kat nem kell el -
kép zel nie a né zô nek, hi szen azok konk rét tár gyi sá -
guk ban- te sti sé gük ben adot tak, így a kés lel te tett (vi -
lág)felis me rés nar ra tív trükk jé rôl le kel lett mon da -
nom, pon to sab ban ez a kés lel te tés sok kal rö vi debb 
ideig tart, mint a kis re gény ben. E le mon dás azon -
ban más fe lôl nye re ség is: a né zôk ugyanis pon to san 
tud ják azo no sí ta ni a szín pa di vi lág „em be ri” tár gyait, 
míg a szín pa di ala kok eze ket a ma guk szem szö gé -
bôl ér zé ke lik és ne ve zik meg (pél dául lám pák=égi -
tes tek). Eb ben pe dig nem csak a hu mor le he tô sé ge 
rej lik, de a né zôt is né zô pont vál tás ra ösz tö nöz he ti, 
ami egy ak tí vabb be fo ga dói hoz záál lást je len te ne. 

Ezek az ará nyok te hát nem csak a szín pa don be -
lül fon to sak, de a szín pad-né zô tér re lá ció ban is, hi -
szen a né zôk szá má ra a szín pad min den em ber re, 
vagyis „is ten re” uta ló jel zé se meg ha lad ja a „reá lis” 
em be ri mér té ket. El kép ze lé seim sze rint az utol só 
je le net óriá si pers pek tí va vál tá sa a be fo ga dók per cep -
ció ját is össze fog ja za var ni, mert az a meg je le ní -
tett fiktív vi lág, mely hez hoz zá szok tak, hir te len pa -
rá nyi vá zsu go ro dik majd elôt tük.
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Já ték tér-né zô tér 
 

 Az adap tá ció-szö veg megírá sa kor stú dió szín -
há zi mé re tek ben és le he tô sé gek ben gon dol -
kod tam, de a já ték te ret nem szû kí tet tem le 

ki zá ró lag a szín pad ra, mert két je le net ben a né zô -
tér is já ték tér ré vá lik. A 3. és a 14. je le net ben Re -
me te és Hat uj jú el lá to gat nak a he lyi ba romfik kö -
zé, a szo ci um ba, il let ve a val lá si kö zös ség be, vagyis 
el hagy ják a szín pa dot és a né zôk kö zé men nek. 
A szo cium ban Há jas ar cú, a nép ve zér is a né zôk 
kö zött van, ami kor meg szó lal, a val lá si kö zös ség -
ben pe dig Re me te épp csak el hagy va a szín pa dot, 
fron tá li san, ad spec ta to res be szél a né zôk höz. Azon -
ban nem csak ar ról van szó, hogy a szí né szek a né -
zôk kö zé men nek, mert ez egy sze rûen csak egy fi -
zi kai gesz tus, egy cse lek vés sor len ne, ha nem ar ról 
is, hogy mint szín pa di ala kok, a né zô ket azo no sít -
ják a ba romfik, vagyis más szín pa di ala kok tö me -
gé vel. Ez zel pe dig nem csak a ha gyo má nyos né zô -
tér-szín pad tér felosz tás füg gesz tô dik fel egy idô re, 
de a né zôi po zí ció is meg vál to zik. Eric Bent ley so -
kat idé zett szín ház- defi ní ci ó ja Eri ka Fis cher- Lich -
te át hang sze re lé sé ben így hang zik: A meg tes te sí ti 
X-et, mi köz ben S né zi.47 E két je le net ben azon ban 
a né zôk, még ha passzí van is, de be ke rül nek a já -
téktér be és ez zel együtt az elôadás fiktív te ré be (vi -
lá gá ba) is, így a né zés mel lett akar va-a ka rat lan sze -
re pet tes te sí te nek meg. Ezt a megol dást nem va la mi -
fé le pro vo ka tív gesz tus nak szá nom, de nem is a né -
zôk deg ra dá lá sa, le né zé se a cél, ha nem az, hogy a 
passzív és meg szo kott né zôi po zí ció ból legalább 
egy idô re ki bil len je nek. A szín pa di tér, a dísz le tek 
és a tár gyak már em lí tett ará nyai miatt a né zôk ész -
le lé si pers pek tí vá já ban fel te he tô leg már amúgy is 
tör tént el moz du lás a csir ke né zô pont fe lé. (Na gyon 
di dak ti ku san meg fo gal maz va: a né zô ugyanan nak 
a ke gyet len, ve szé lyek kel te li vi lág nak a fog lya és 
po ten ciá lis ál do za ta, mint az elôadás csir ke alak jai.) 

 
Dra ma tis per so nae 

 

 Apa no rá ma-a dap tá ció el le né re az ak tív, szín -
pad ra ke rü lô ala kok szá ma lé nye ge sen csök -
kent a kis re gény hez ké pest, bár ha a „tö meg -

gel” most nem szá mo lunk, ak kor ez nem is olyan 
ra di ká lis vál toz ta tás. Hat dra ma tis per so na van: Re -
me te, Hat uj jú, Egy sze mû, Há jas ar cú, va la mint 

Isten 1 és 2. Az elôadás négy szí nésszel meg va ló -
sít ha tó, ha az utób bi négy sze re pet ket tô zik (a je -
le ne te zés nél fi gyel tem ar ra, hogy az átöl tö zés miatt 
ez tech ni kai lag is megold ha tó le gyen). A kis re gény 
fi gu rái kö zül há rom „is tent” ki húz tam: a „pety hüdt, 
ôsz öre gem bert”, a kö vér ta ka rí tó nôt, és még egy 
fe hér kö pe nyes üze mi dol go zót. Ôk mind hár man 
csak egy szer buk kan nak fel, és sem köz vet le nül, 
sem köz vet ve (idéz ve vagy füg gô be széd ben) nem 
szó lal nak meg. A fi gu rák ne veit meg tar tot tam, de 
az „is te nek” név te le nek let tek, így Szem jon ne vé -
tôl is meg vál tam, míg a „há jas ar cú” jel zôs szer ke -
ze tet tu laj don név vé ala kí tot tam át. Egy sze mû a kis -
re gény ben „pat kány lány”, de az adap tá ció ban ne -
met vált. Sze ret tem vol na meg bon ta ni a dra ma ti -
kus szö veg masz ku lin vi lá gát, de a sze rep ket tô zés 
miatt vé gül a „hím” vál to zat nál ma rad tam. A két 
cím sze rep lô vel együtt az ere de ti cí men sem vál toz -
tat tam, mert kel lô kép pen ta lá nyos, így tág asszo -
ciá ciós me zôt nyit ki, s csak azok szá má ra egyér -
tel mû, akik már is me rik a tör té ne tet. 

A „tö meg” sze re pel te té se mel lett az „is te nek” 
meg je le ní té sét is meg kel lett ol da ni. Ki hagy ni nem 
akar tam ôket, mert ez zel egy fon tos di men zió és 
vi szo nyí tá si pont tûnt vol na el az adap tá ció ból, 
csak a hang juk „beadá sa” pe dig túl egy sze rû kény -
szer megol dás lett vol na. Meg je le né sük ki dol go zá -
sát a ter ve zôk re bí zom, de az adap tá ció ele jén 
a szer zôi leírás ban az aláb bi ja vas la tot tet tem: „Az 
em be reket a két »is ten«, a kom bi nát két dol go zója 
kép vi se li; ôket so ha sem lát juk »élô ben«, csak az 
ár nyé ku kat, il let ve a szi luett jü ket, me lyek nek az 
»ál la tok hoz« ké pest sok kal na gyobb nak, mé ret -
ará nyos nak kell len niük. Az »is te nek« a da rab ban 
rit kán je len nek meg, de fe nye ge tô je len lé tük fo -
lya ma to san érez he tô. Jó, ha a szö veg ben je lölt he -
lye ken kí vül is fel buk kan nak, meg szó lal nak, vagy 
egy-egy tárgy (pél dául kés, vé res rongy) utal rájuk. 
(Eze ket a fel buk ka ná so kat, il let ve tár gya kat hol 
ész re ve szik Re me téék, hol csak a né zôk szá má ra 
egyér tel mûek.)” 

El kép ze lé sem sze rint min den ál la tot meg tes te -
sí tô szí nész nek em be ri mó don kell ját sza nia, eset leg 
bi zo nyos ál la ti gesz tu sok, moz du la tok fel hasz ná -
lá sá val. Jó len ne va la mi olyan jel mez megol dást ta -
lál ni, ami nem a ha gyo má nyos il lú zi ó szín há zi mese -
elôadá sok jel me zei re em lé kez tet, de ez is a ter vezôk 
felada ta lesz. 

47 A = ac tor (szí nész), X = sze rep, S = spec ta tor (né zô).
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Az egyes fi gu rák meg szó la lás mód ján nem vál -
toz tat tam, ahol „hi da kat”, át ve ze té se ket il lesz tet -
tem a dia ló gu sok ba, vagy aho vá új ré sze ket ír tam, 
ott is igye kez tem a meg szó la ló ere de ti re gisz te ré -
ben ma rad ni. 

 
A nar ra tív tar ta lom 

 

 Az ere de ti tör té net fô vo na lát, an nak ívét, sôt 
kro no ló giá ját megôriz tem, a cse lek mény bôl 
azon ban ki sebb szá la kat, tör té né se ket ki vet -

tem. Ezek egy ré sze tel je sen el tûnt, pél dául Re me -
te és a val lá si kö zös ség tag jai nak be szél ge té se, míg 
más ese mé nyek átala kul va a tör té net más he lyé re 
ke rül tek. Pél dául az a kis epi zód, ami kor a „pety -
hüdt, ôsz öre gem ber” a ke zé be ve szi Hat uj jút, aki 
ijed té ben az „is ten” te nye ré be pisz kít, át ke rült az 
utol só „is te nes” je le net be, de itt Hat uj jú már Is ten 
2-ôt ka kil ja le. Bi zo nyos epi zó do kat meg tar tot tam, 
de más el be szé lô mód ba transz po nál tam ôket. Ilyen 
pél dául a kis re gény nek az a ré sze, mely ben Re me -
téé ket a szo ci um tag jai úgy ha jít ják át a Vi lág Fa -
lán, hogy „élô pi ra mist” al kot nak. Er rôl rész le tes 
nar rá to ri leírást ka punk, sôt egy-egy szo ci um tag 
meg is szó lal. Ez az ese mény mint ak ció nem tör -
té nik meg az adap tá ció ban, de Re me te és Hat uj jú 
ké sôb bi pár be szé de sû rít ve visszautal rá: 
„HAT UJ JÚ (hal kan) Hát mégis meg csi nál tuk! Hát 

mégis si ke rült? (fel pat tan, és egy re han go sabb) A 
Vi lág Fa la! Át ju tot tunk raj ta! 

RE ME TE (sze ré nyen) A terv rá zós volt, de bevált. 
HAT UJ JÚ De még hogy! Bár a Há jas ar cú elôtt, há -

tam ban a kiabá ló tö meg gel, azt hit tem, na itt 
vége. És az az öt let! „A Vi lág Fa lán nem dob tok 
át.” A hülyék meg egy más fe jét ta pos va ak ko ra 
tor nyot csi nál tak ma guk ból, hogy vé gül át tud -
tak min ket dob ni…” 
 

Az ilyen és eh hez ha son ló vál toz ta tá sok azon ban 
ma gu kat a nar ra tív tar tal ma kat lé nye gé ben nem 
érin tik. Ha el kel le ne me sél ni a kis re gény és az 
adap tá ció-szö veg tör té ne tét, alap ve tô vo ná sai ban 
ugyanazt a sto ryt kap nánk.48 Ugyanazok a fi gu -

rák/ala kok ugyanon nan in dul nak el, ugyanazok 
tör tén nek meg ve lük, ugyanazt cse lek szik, és vé -
gül ugyanoda jut nak el. A tör té net íve (ele je, közepe 
és vé ge) meg ma radt, igaz út köz ben sok ap ró részlet 
el tûnt, il let ve ma ga a tör té net mon dás, ahogy az elsô 
rész adap tá ci ó- defi ní ci ó já ban már idéz tem, „a meg -
nyi lat ko zás nak egé szen más faj ta szer ke ze té be 
lép(ett) át”. E szer ke zet- és/vagy mód vál tás a dra -
ma ti kus és a nar ra tív szö ve gek egyik alap ve tô kü -
lönb sé gét je len ti, ezért ezt az el moz du lást ér de mes 
a tex tu a li tás fe lôl is meg vizs gál nunk. 

 
A nar rá tor mint „má sod la gos szö veg mon dó” 

 

 E gy nar ra tív és dra ma ti kus szö veg tör té ne te akár 
még haj szál pon to san is fed he ti egy mást, a cse -
lek mény, vagyis a tör té né sek el be szé lés mód já -

ban vi szont van egy lé nye ges vál to zás: az el be szé -
lô szö veg ben a nar ra tív és dra ma ti kus ré szek (a nar -
rá to ri meg szó la lá sok és a dia ló gu sok) egyen ran gú 
elem ként van nak je len. Dra ma ti kus szö ve gek ben 
vi szont a nar rá tor (a fikci o ná lis köz ve tí tô vagy el -
be szé lô) „má sod la gos szö veg mon dó vá” süllyed, hi -
szen a fô szö ve get a dia ló gu sok al kot ják, vagyis a 
szö veg azon ré szei, me lye ket szín pa di meg szó lal -
ta tás ra szán tak. Pe le vin kis re gé nyé nek fiktív szer -
zô je (nar rá to ra) te hát el tû nik, pon to sab ban átala -
kul és han got vált, mert az adap tá ció má sod la gos 
szö ve gei, a (szín)leírá sok és szín pa di uta sí tá sok 
prak ti kus, gya kor la ti célt szol gál nak, és a szó szoros 
ér tel mé ben nem iro dal mi szö ve gek.49 (Ter mé sze -
te sen más len ne a hely zet, ha a cse lek vô ala kok mel -
lett nar rá tor-ka rak tert is sze re pel tet nék, de ezt az 
epi kus megol dást je len eset ben nem tar tot tam in -
do kolt nak.) Az aláb bi pél da jól il luszt rál ja a nar rá -
tor szö ve gé nek alak vál to zá sát: 

„– Hát az is te nek meg hal nak? 
– De még hogy! Az a fô fog la la tos sá guk. 
Azok ket ten to vább men tek. „Mi cso da nagy ság!” 

– gon dol ta meg ren dül ten Hat uj jú. Az is te nek ne -
héz lép tei és a hang juk elenyé szett. Hu zat ka var ta 
fel a port a ter ra kot ta pad ló la po kon, és Hat uj jú nak 
úgy tûnt, hogy egy el kép zel he tet le nül ma gas hegy -

48 Szub jek tív szem pont, de ez a tör té net szá mom ra ér de kes volt (bár mit is je lent sen ez a szó), és azon vol tam, hogy ez az 
ér de kes ség át ke rül jön az adap tá ció ba is. Pe le vin egy in ter jú ban rög tön zött ars po e ti cá ja az én adap tá to ri hoz záál lá somtól 
sem ide gen: „Azt hi szem, a leg fon to sabb min dig az, hogy az író ér de kes tör té ne tet me sél jen el. De kü lön bö zô em be rek 
mást és mást tar ta nak ér de kes nek. Min dig ar ra tö rek szem, hogy olyan köny vet ír jak, ame lyet én ma gam szí ve sen olvasnék.” 
Lásd „Nem va gyok egy cy ber punk Szent Já nos”. M. Nagy Mik lós be szél ge té se Vik tor Pe le vin nel, Ma gyar Na rancs, 2001/6. 34. 

49 Fô szö veg (pri ma ry text, Haupt text): a szín pa don el hang zó szö veg; má sod la gos szö veg (se con dy text, Ne ben text): ami 
nem hal lat szik a szín pa don.
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rôl te kint az alant el te rü lô kô pusz ta ság ra, amely fö -
lött mil lió éve egy és ugyanaz tör té nik: szél ke re -
ke dik, és éle tek da rab kái száll nak el ben ne, amelyek 
messzi rôl olya nok, mint a szal ma szá lak, pa pír da -
ra bok, for gács és más ilyes mi. „Va la mi kor – gon -
dol ta Hat uj jú – va la ki más néz majd le in nen, és 
rám gon dol, nem is tud va, hogy rám gon dol. (…) 
Mi lyen el szo mo rí tó ez a vi lág…” 

– De van ben ne va la mi, ami iga zol ja a leg szo -
mo rúbb éle tet is – mond ta hir te len Re me te. (…) 
Hat uj jú pe dig, kö nyö ké re hajt va fe jét, bá na tos lett, 
de Re me te tö ké le te sen nyu godt volt, és úgy néz te 
a pusz ta sá got, mint ha sok ezer lát ha tat lan fej so ra -
koz na alat ta.” (14–15) 
Ugyanez az adap tá ció-szö veg ben így mó do sult: 
„HAT UJ JÚ Hát az is te nek meg hal nak? 
RE ME TE De még hogy! Az a fô fog la la tos sá guk. 

 
Is ten 2 ab ba hagy ja a dú do lást, az üve get csö röm pöl ve 
el ha jít ja, pa kol egy ki csit, majd ô is el megy. Ne héz, tá -
vo lo dó lép tei hal lat sza nak, eset leg ne ki me het va la mi -
nek. Ahogy aj tót nyit, a hu zat fel ka var ja a port. 

 
HAT UJ JÚ (na gyon hal kan, mint ha csak gon dol ná) Mi -

cso da nagy ság! (Re me te rá néz, de nem mond sem -
mit) És mi lyen el szo mo rí tó ez a vi lág! 

RE ME TE Mégis van ben ne va la mi, ami iga zol ja a 
leg szo mo rúbb éle tet is. 

 
Mind ket ten a fel szál ló por- és for gács fel hô ket né zik.” 

 
Ha te hát ma ra dunk a tex tu a li tás szint jén (vagyis 
nem az elôadás ról be szé lünk), ak kor a nar ra tív és 
a dra ma ti kus szö veg alap ve tô kü lönb sé gé nek nem 
tart hat juk a nar rá tor vagy az el be szé lô hiá nyát, és 
nem be szél he tünk köz vet len, je len ide jû áb rá zolás -
ról, vagy úgy ne ve zett ab szo lút drá má ról sem. Mind -
ezek a kü lönb ség té te lek csak a dra ma ti kus szö veg 
és a mi se en scène vi szony la tá ban ér vé nye sek.50 

En nek tisz tá zá sát csak azért tar tom fon tos nak, 
mert a Re me te és Hat uj jú adap tá ció já ban a cse lek -

ményt a dia ló gu sok ból ki kö vet kez tet he tô cse lek -
vé sek mel lett a má sod la gos szö veg hor doz za, mely -
nek szö veg be li stá tu sa ugyanak kor bi zony ta lan: 
„Sza ba don vá laszt ha tó ext ra tex tust ké pez? Vagy 
dra ma ti kus szö ve get de ter mi ná ló me ta tex tust? Eset -
leg pre tex tust, amely fel vá zol egy megol dást, még 
mie lôtt a ren de zô egy má sik mel lett dön te ne?”51 
Fel fo gá som legin kább a „pre tex tu shoz” köt he tô, de 
egy fon tos kiegé szí tés sel. Egyál ta lán nem szük ség -
sze rû, hogy a ren de zô min den eset ben a szer zôi/ 
adap tá to ri el kép ze lé sek el le né ben dönt sön. A szö -
veg és az elôadás sze mio ti kai konf ron tá ció ja nem 
szük ség kép pen je len ti a szö veg ké szí tô és a szö ve -
get az elôadás töb bi ele me kö zé il lesz tô ren de zô 
szem lé le ti, el gon do lás be li összeüt kö zé sét. Pa vis túl -
sá go san el mé le ti és túl sá go san konf ron ta tív meg -
kö ze lí té se ugyanis szin te min den kö zös, a szer -
zô/adap tá tor és a ren de zô együtt mû kö dé sé vel lét -
re jö vô szín há zi mû hely mun kát le he tet len né ten ne. 
Ugyanak kor el fo ga dom, hogy „a szí né szek nek nem 
kell ki vi te lez niük a szö veg inst ruk cióit, il let ve a 
szín pa di uta sí tá so kat, mint ha azok egy »sü te mény -
re cept« il lo kú ci ós ere jé vel bír ná nak. A szín pa di uta -
sí tá sok »ke re tet« ké pez nek a szö veg kö rül, inst ruk -
ció kat ad nak ar ra, hogy a dia ló gu sok azt a je len -
tést kap ják, amit a szer zô töb bé-ke vés bé elôirány -
zott. A mi se en scène- nek azon ban jo gá ban áll, hogy 
ezek bôl a szín pa di uta sí tá sok ból csak pá rat, vagy 
akár egyet se tart son be.”52 

 
A dia ló gu sok 

 

 Akis re gény ben al kal ma zott el be szé lés-tech ni -
ka na gyon jó alap volt az adap tá ció szá má ra, 
mert a pár be szé dek és a fiktív szer zô meg szó -

la lá sai ha tá ro zot tan el kü lö nül nek egy más tól, ezért 
a „ki be szél?” kér dé se nem oko zott prob lé mát. 
Emel lett sok dia ló gust tar tal maz, me lyek több sé ge 
a nar ra tív szö veg kö ze gé bôl kiemel ve is „élet ké pes -
nek” bi zo nyult, így lé nye ges vál toz ta tás nél kül ke -
rül he tett át a dra ma ti kus szö veg be. Ezt azért fon -

50 Az írott és az elôadott drá mát gyak ran még szín ház el mé le ti szö ve gek sem vá laszt ják el egy más tól, ami fo gal mi zûr za varhoz 
ve zet het. Pél dául Pe ter Szon di so kat idé zett „ab szo lút drá ma” meg ha tá ro zá sa az elôadott drá má ra ér vé nyes, de az írott 
(ol va sott) drá má ra már nem: „a drá ma el sôd le ges. Nem (má sod la gos) áb rá zo lá sa va la mi nek (ami el sôd le ges), ha nem ön -
ma gát áb rá zol ja – a drá ma ön ma ga. Cse lek mé nye, mint ahogy min den rep li ká ja is »ere de ti« fel buk ka ná sa kor rea li zálódik.” 
Pe ter Szon di, i. m. 17. 

51 Pat ri ce Pa vis, A lap ról a szín pad ra – ne héz szü le tés (ford.: Si pôcz Ma riann), The at ron, 2000 nyár–ôsz. 95. 
52 Vö. uo. Ér de mes len ne megír ni egy drá ma tör té ne tet a di dasz ká li ák szem pont já ból. Egy ilyen nem idô ren di vagy stí lus -

tör té ne ti meg kö ze lí tés (a kor hoz kö tött szín re vi te li tra dí ció kon túl) el sô sor ban a szer zôi rep re zen tá ció-vágy erôs sé gét tük -
röz né, és meg le pô ne ve ket hoz na egé szen kö ze li kap cso lat ba.
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tos hang sú lyoz nom, mert az el be szé lô szö ve gek 
pár be szé dei ál ta lá ban nem ug ra nak csak úgy át a 
dra ma ti kus szö veg be. Ami az el be szé lés kö ze gé ben 
„mû kö dik”, vagy fo gal maz zunk úgy, „ter mé sze tes -
nek hat”, az új for mai kö zeg be ke rül ve so kat ve -
szít het „jól meg írt sá gá ból”. Ez azon ban nem a pró -
za író kri ti ká ja, hi szen pár be szé dei nek ere den dô ér -
vé nyes sé ge csak az ál ta la megal ko tott, zárt nar ra -
tív vi lág ra szólt.53 

Az adap tá ció pár be szé dei ere det és adap tá to ri 
beavat ko zás szem pont já ból több tí pus ba so rol ha -
tók. Az el sô mód szer (a „co py & pa ste”) volt a 
legegy sze rûbb, mert eb ben az eset ben a kis re gény 
au to nóm meg szó la lá sait vál toz ta tás nél kül egy sze -
rûen csak átemel tem a dra ma ti kus szö veg be:54 

„– Mit gon dolsz, ben nem mi a leg jobb? 
– Ben ned? Va ló szí nû leg az, ami kor hall gatsz va -

la hol egy sa rok ban, és egyál ta lán nem lát ni té ged. 
– Tény leg?” (112) 

„HAT UJ JÚ Mit gon dolsz, ben nem mi a leg jobb? 
RE ME TE Ben ned? Va ló szí nû leg az, ami kor hall -

gatsz va la hol egy sa rok ban, és egyál ta lán nem 
lát ni té ged. 

HAT UJ JÚ Tény leg?” 
 

Ha az ere de ti pár be szé dek nar rá to ri köz lé sek kel 
egé szül tek ki, ak kor az adap tá ció-szö veg ben a pár -
be széd meg ma radt, a nar rá to ri szö ve ge ket pe dig 
vagy el hagy tam, vagy szín pa di uta sí tá sok ká ala kí -
tot tam át ôket: 

„– Nos, ak kor a leg jobb ben ned a te bá na tod, és 
min dig az zal fo ga dod majd azt, amit sze retsz. 

Re me te kö rül né zett, és hall ga tóz ni kez dett. 
– Van ked ved meg néz ni az is te ne ket? – kér dezte 

vá rat la nul. 
– Jaj, csak ne most, kér lek! – fe lel te riad tan Hat -

uj jú. 
– Ne félj. Bu ták és egyál ta lán nem fé lel me te sek. 

Nézd csak meg, ott van nak.” (113) 
„RE ME TE Nos, ak kor a leg jobb ben ned a te bá na -

tod. Fo gadd csak min dig bá nat tal azt, amit sze -
retsz. (mint ha va la mi zajt hal lott vol na, kö rül néz) 

Van ked ved meg néz ni az is te ne ket? 
HAT UJ JÚ Jaj, csak ne most, kér lek! 
RE ME TE Ne félj. Bu ták és nem olyan fé lel me te sek. 

De azért jobb, ha egy ki csit fél re hú zó dunk. (egy 
lá da fe de zé ké bôl fi gyel nek) Nézd csak meg, ott 
van nak.” 
 

Elô for dult az is, hogy a fiktív el be szé lô ál tal az egyes 
fi gu rák nak tu laj do ní tott bel sô meg szó la lá so kat vagy 
gon do la to kat tet tem kül sô vé, azaz hall ha tó vá: „Az 
egyet len, amit Re me te tu dott, az volt, hogy a re pü -
lés a kéz se gít sé gé vel jön lét re, de hogy mi is az 
való já ban, nem volt vi lá gos. Re me te csak azt tud -
ta, hogy a tér ben va ló vil lám gyors hely vál toz ta tás 
esz kö ze, amely nek se gít sé gé vel oda kell kép zel ned 
ma ga dat a hely re, ahol len ni sze ret nél, azután gon -
do lat ban pa ran csot ad ni a ke zed nek, hogy vi gye 
oda az egész tes te det. Egész na po kat töl tött el mé -
lyült szem lé lô dés sel, és meg pró bált legalább né -
hány lé pés sel odébb ke rül ni, de se hogy sem si ke -
rült.” (115) 
„RE ME TE Na, jó, ak kor el mon dom, amit tu dok. 

A re pü lés a kéz se gít sé gé vel jön lét re. 
HAT UJ JÚ Ezt azért ki ta lál tam. 
RE ME TE Más kép pen fo gal maz va a re pü lés a tér -

ben va ló vil lám gyors hely vál toz ta tás esz kö ze. 
Csak oda kell kép zel ned ma gad a hely re, ahol 
len ni sze ret nél, az tán gon do lat ban pa ran csot kell 
ad nod a ke zed nek, hogy vi gye oda az egész tes -
te det. Egyelô re csak ennyit tu dok a do log ról, de 
el mél ke dek, szem lé lô döm, és ha elô rébb ju tot -
tam, megosz tom majd ve led.” 
 

Idôn ként él tem az zal a megol dás sal is, hogy a nar -
rá tor vagy az egyes fi gu rák ál tal el be szélt tar tal ma -
kat pár be széd dé ala kí tot tam át (vagyis a die gé zisbôl 
dia ló gus lett): „Köz vet le nül a szo ci um ha tá rá nál ke -
ve sen vol tak – fô ként nyo mo ré kok és meg fi gye lôk, 
akik nem sze ret ték a to lon gást –, nem volt ne héz 
meg ke rül ni ôket. De mi nél to vább men tek, an nál 
szo ro sab ban állt a tö meg, és na gyon ha mar el vi sel -
he tet le nül be szo rí tot ták Re me tét és Hat uj jút.” (93) 

53 Nyil ván va ló, hogy a dia ló gu sok szín pa di al kal mas sá ga alap ján egy-egy pró zai szö veg rôl meg ho zott íté le tünk csak techni -
kai és nem esz té ti kai jel le gû le het: egyál ta lán nem biz tos, hogy az a „jobb” pró za író, aki mond ha tóbb, szín pad ké pe sebb 
pár be szé de ket ír. 

54 Ami kor eh hez a tí pus hoz ke res tem pél dá kat, en gem is meg le pett, hogy tel je sen egye zô pár be széd ré sze ket alig ta lál tam: 
hol egy szó vagy egy mon dat esett ki, hol a sza vak sor rend jét cse rél tem fel, hol pe dig szi no ni má kat hasz nál tam egy-egy 
„ere de ti” szó he lyett. Vol ta kép pen csak utó lag tu da to sult ben nem, hogy bi zo nyos ré szek nél még ha szin tak ti kai lag ugyanazt 
is akar tam átül tet ni, ak kor sem lett be lô le pon to san ugyanaz: dra ma ti zá lás köz ben au to ma ti ku san mû kö dés be lé pett az 
a va la mi, amit „aka rat lan szer zô funk ció nak” ne vez het nénk.
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„RE ME TE (…) A szo ci um ha tá rá nál még ke ve sen 
lesz nek, fô leg be te gek, nyo mo ré kok és egy-két 
kó sza meg fi gye lô, de ahogy to vább me gyünk, 
egy re na gyobb lesz a tö meg. Itt már óva to sabb -
nak kell len nünk.” 

 
„– (…) Pont a ke zünk rôl akar tam ve led be szél ni. 
Nyújtsd ki! 

Hat uj jú ki nyúj tot ta ma ga elôtt a ke zeit, vékonyak, 
erôt le nek vol tak, szá nal ma san néz tek ki”. (108) 
„RE ME TE De épp a ke zünk rôl akar tam az elôbb 

be szél ni. Nyújtsd csak ki! 
HAT UJ JÚ (ki nyújt ja vé kony, erôt len „ke zeit”) 
RE ME TE Hát igen, ez szá nal mas. Ezek kel alig ha 

fog si ke rül ni.” 
 

Be ke rül tek az adap tá ció ba olyan pár be szé dek vagy 
pár be széd ele mek is, me lyek sem mi lyen for má ban 
nem for dul tak elô a nar ra tív szö veg ben. Ezek ben 
az ese tek ben nem va la mi fé le ere de ties ke dés-vágy 
haj tott, egy sze rûen csak úgy érez tem, hogy az adott 
szi tuá ció ból még hiány zik va la mi, hogy szük ség 
van át ve ze tés re, „híd ra”: „Re me te, miu tán feléb redt, 
a sa rok ban resz ke tô, zo ko gó Hat uj jú ra pil lan tott, 
hüm mö gött, és el kezd te be fúr ni ma gát a ron gyok 
kö zé. Ha ma ro san elô hú zott on nan tíz egy for ma 
vas tár gyat, ame lyek egy vas tag csô le vá gott sze le -
tei nek tûn tek. 

– Nézd! – mond ta Hat uj jú nak. 
– Mi ez? – kér dez te. 
– Az is te nek úgy hív ják: csa var anya. 
Hat uj jú már ép pen fel tett vol na még egy kérdést, 

de hir te len le gyin tett, és megint el bôg te ma gát. 
– De hát mi van ve led? – kér dez te Re me te. 
– Mind meg hal tak – mo tyog ta Hat uj jú –, mind, 

mind…” (106) 
A dra ma ti kus szö veg ben ez így hang zik: 
 

„Más nap reg gel. A szín ugyanaz. Hat uj jú még al szik, 
Re me te a lá dák mö gött ke res gél, majd ke zé ben egy anya -
 csa var ral tér vissza. Le dob ja a föld re. A zaj ra Hat ujjú 
feléb red. 

 
RE ME TE Nézd csak! 
HAT UJ JÚ (ál mo san) Mi ez? 
RE ME TE Az is te nek egy ré sze úgy hív ja: anya csa -

var. A má sik ré sze pe dig úgy, hogy csa var anya. 
Az el sô ne kem job ban tet szik. Több is van a lá -

dák mö gött. Per sze fo gal mad sincs, mi re kell ne -
künk, ugye? 

HAT UJ JÚ (bá na to san néz, majd nem el sír ja ma gát) 
RE ME TE Mi van ve led? 
HAT UJ JÚ Mind meg hal tak… Mind, mind…” 

 
Vé gül megem lít he tem a „hiány dia ló gu sait”, vagyis 
azo kat pár be szé de ket, me lyek csak a kis re gény ben 
for dul nak elô, de a dra ma ti kus vál to zat ba már nem 
ke rül tek át. Ezek kel el len tét ben az adap tá ció új szö -
ve gek kel is bô vült, mert bi zo nyos szi tuá ciók „áteme -
lé sé hez” ko mo lyabb beavat ko zá sok ra volt szük ség. 

 
Fel szí ni és mé lyebb el moz du lá sok 

 

 M ár az elô zô pél dák ból is lát szik, hogy még 
ha ugyanazt is akar tam a dra ma ti kus szö -
veg ben, mint ami a kis re gény ben volt, az 

ered mény óha tat la nul az ere de ti szö veg ki sebb mó -
do su lá sai val va ló sult meg. Eze ket a vál to zá so kat 
„fel szí ni va riá ciók nak” ne vez het ném, szem ben 
azok kal, me lyek job ban fel for gat ják az ere de ti szö -
ve get, s így a nem ver bá lis cse lek vé se ket, a (leen -
dô és le het sé ges) szín pa di ak ció kat is rész ben mó -
do sít ják. 

Az el sô ne héz sé get a kis re gény har ma dik fe je -
ze te okoz ta, mely ben Re me te és Hat uj jú el lá to gat 
a he lyi szo ci um ba, hogy Re me te csa va ros öt le té vel 
épp a csir ke kö zös ség se gít se át ôket a Vi lág Fa lán. 
Amíg a tö meg prob lé má já ra nem ta lál tam megol -
dást, ar ra gon dol tam, hogy ezt a je le ne tet ki hagyom, 
és Re me téék majd út köz ben felidé zô, visszauta ló 
nar ra tí va ként me sé lik el egy más nak a tör tén te ket.55 
A né zôk szo ci um tag gá té te lé vel azon ban meg ma -
rad ha tott a je le net, bár Há jas ar cú ki vé te lé vel va la -
mennyi he lyi ba romfi meg szó la lá sát ki kel lett húz -
nom, pon to sab ban ezek egy ré szét „átad tam” Há -
jas ar cú nak. Ma radt te hát Re me te és Há jas ar cú 
konflik tu sa, ez az ar che ti pi kus kép: a sa ját iga zát 
fel nem adó egyén a min den ko ri ha ta lom kép vi se -
lô je elôtt, a hát tér ben a tö meg gel (és a ré mült, csetlô-
bot ló Hat uj jú val). Há jas ar cú a lát ha tat lan tö meg -
hez és az ôrök höz is be szél, de ezek vagy „fe je delmi 
kér dé sek”, me lyek re nem vár vá laszt, vagy egy szerû 
pa ran csok, így a né zô tér né ma sá ga nem za va ró. 
(A szín pa di uta sí tás sze rint a tö meg hang ját fel vé -
tel rôl bead va kép ze lem el.) A nar ra tív szö veg ben 
úgy ér vé get a fe je zet, hogy a „há jas ar cú” pa ran -

55 Ha a né zô tér já ték tér ré té te le még sem mû köd ne, ak kor eh hez az ere de ti öt let hez még vissza le het tér ni.
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csá ra a szo ci um ta gok egy ha tal mas élô pi ra mist for -
mál nak ma guk ból, és az „idôs anyák” jaj ve szé ke -
lé se kö ze pet te a két „re ne gá tot” át dob ják a Vi lág 
Fa lán. Er rôl a mo nu men tá lis ak ció ról mint lát vány -
ról le kel lett mon da nom, de a szín vál to zás alat ti ge -
ne rál sö tét ben akusz ti kai ef fek tek ér zé kel te tik 
(emel lett ahogy már ír tam, Re me te és Hat uj jú pár -
be szé de ké sôbb visszautal rá): 

 
„Sö tét. A hang szó rók ból han gos kiabá lás, „csir ke han -
gok”, majd a tö meg va la mi fé le üte mes skan dá lá sa hal -
lat szik. Ezt kö ve tôen egy más után két han gos puf fa nás. 
A má so di kat jaj ga tó nyö gés kí sé ri. A puf fa ná sok után 
csönd, majd a tö meg egy re hal ku ló, tá vo lo dó mo ra ja.” 

 
Ami kor a kis re gény ben Re me te és Hat uj jú a szo -
cium ba ér, elô ször né hány szo ci um tag szó lít ja meg 
ôket: 

„– Mi van, nem tet szik? – kér dez te ol dal ról va -
la ki nek a hang ja. 

– Nem, nem tet szik – vá la szolt Re me te. 
– És konk ré tan mi nem tet szik? 
– Ez az egész. (…) 
– És hol jobb ma ga sze rint? 
– Hát ép pen az a tra gé dia, hogy se hol! Ez a hely -

zet! – kiál tot ta gyöt rôd ve Re me te. – Ha va la hol jobb 
len ne, tán itt vol nék és az élet rôl be szél get nék ma -
guk kal?” (93–94) 

Köz ben a „há jas ar cú” fe lé kö ze led nek, aki ép -
pen „fel vi lá go sí tást” tart az egy be gyûl tek nek, de 
ész re ve szi a jö ve vé nye ket: 

„Azért vagy tok ilyen szo mo rúak, gyer kô ceim – 
mond ta vá rat la nul ba rát sá gos hang ra vált va – mert 
nem ké szül tök fel mind annyiunk kal együtt a döntô 
sza kasz ra. Ak kor idô tök sem len ne ezen gon dol -
kod ni. Ne kem ma gam nak is né ha olya nok jut nak 
az eszem be… De tud já tok, a mun ka megóv. 

És ugyanaz zal a hang hor do zás sal hoz zá tet te: 
– Vi gyé tek ôket!” (94) 
Az adap tá ció-szö veg ben Há jas ar cú va la mi vel 

töb bet be szél, Re me te pe dig pro vo ka tí vabb lett: 
 

„A hir te len beál ló csend ben Re me te és Há jas ar cú 
hosszan, fe szül ten néz egy más sze mé be. 

 
HÁ JAS AR CÚ Nos? Van va la mi mon da ni va lód, 

mie lôtt el ve zet tet lek? 
RE ME TE Igen, van. 
HÁ JAS AR CÚ Ak kor hall juk. Nincs sok idôm. 
RE ME TE Mi kor utol já ra er re jár tam… a há jon kí -

vül még volt raj tad egy ke vés ke hús is.

A tö meg fel mor dul. Há jas ar cú erôl te tett nyu ga lom -
mal, de szik rá zó sze mek kel néz. 
HÁ JAS AR CÚ Mit akarsz? Mit ke re sel itt? Mert 
aligha csak azért jöt tél, hogy pi masz kodj. (Hat uj jú 
felé bic cent ve) Lá tom, erô sí tést is hoz tál ma gad dal… 

 
A tö meg fel ne vet. Hat uj jú za var tan to po rog. 

 
HAT UJ JÚ Én nem akar tam… az tán mégis… vagyis 

nem, de itt va gyok… szó val… 
RE ME TE (gyen gé den csend re in ti Hat uj jút) 
HÁ JAS AR CÚ Va la mi eset leg nem tet szik? 
RE ME TE Nem, nem tet szik. 
HÁ JAS AR CÚ És konk ré tan mi nem tet szik? 
RE ME TE (kör be mu tat va) Ez az egész. Ez az egész 

nem tet szik. 
 

A tö meg fel hör dül. 
 

HÁ JAS AR CÚ Ér tem. És sze rin ted hol jobb? 
RE ME TE Hát ez az, hogy se hol. Ha va la hol jobb 

len ne, nem len nék itt. 
HÁ JAS AR CÚ Nem is le szel itt so káig. (a „lát ha tat -

lan” ôrök nek) Vi gyé tek ôket! (meg gon dol ja ma gát, 
int) Ne, még vár ja tok. (tó nust vált va) Tu dod, Re -
me te – mert ugye így hív nak –, ezek ben az idôk -
ben sen ki nek se könnyû, még ne kem se, il let ve 
fô leg ne kem nem. De az olyan el ve te mült re ne -
gá tok nak, mint ti, most min den ki nél ne he zebb, 
mert a kö zös ség gel együtt nem ké szül tök fel a 
dön tô sza kasz ra. Ha ezt ten né tek, idô tök se lenne 
za va ros dol go kon gon dol koz ni, pi masz kod ni 
meg fô leg nem. A mun ka, a mun ka a meg  za va -
ro dott lé lek leg jobb el len sze re. (meg for dul, és int 
a „lát ha tat lan” ôrök nek) Most már vi he ti tek ôket!” 
 

Az „is te nes” je le ne te ket is át hang sze rel tem. A ba -
romfi kom bi nát két de rék dol go zó ját (legalábbis az 
utol só elôt ti je le net ben) kö zön sé ge sebb han gon 
szó lal tat tam meg, új pár be szé de ket is kap tak, és 
egyi kü ket kö ze leb bi kap cso lat ba hoz tam az al ko -
hol lal. Minden nek azért érez tem szük sé gét, hogy 
az „is te ni” vi lág ról ár nyal tabb ké pet kap junk, de 
gon dol nom kel lett a ket tôs sze rep osz tás ban ôket 
meg tes te sí tô szí né szek re is. A kis re gény ha to dik fe -
je ze té ben így buk kan nak fel elô ször: „A fu tó sza lag 
mel let ti át já rón gyor san át ment két ha tal mas lény, 
olyan na gyok vol tak, hogy a fe jük el tûnt va la hol a 
pla fon alat ti fél ho mály ban. (…) 

– Hal lod – sut tog ta alig hall ha tóan Hat uj jú – azt 
mond tad, is me red a nyel vü ket. Mi rôl be szélnek?
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– Ezek ket ten? Mind járt. Az egyik azt mond ja: 
»Eszek va la mit.« A má sik pe dig azt mond ja: »Töb -
bet ne menj Duny ká hoz.« 

– Mi az a Duny ka? 
– A vi lág egyik te rü le te. 
– És… azt akar ja az el sô megen ni? 
– Duny kát, hát per sze – fe lel te kis gon dol ko dás 

után Re me te.” (113) 
Az adap tá ció-szö veg ben mindez így mó do sult: 
 

„A szín pad hát ol da lán két „is ten” ha tal mas szi luett je 
je le nik meg. Be szél get ni kez de nek, de sza vai kat alig le -
het ki ven ni. Is ten 2 elô vesz egy üve get, fel kí nál ja Is ten 
1-nek, de az nem kér be lô le, így egy ma ga húz egy jó 
na gyot az üveg bôl, utá na bö fög egyet. 

 
IS TEN 1 Ne igyá’ annyit. Még ész re ve szik. 
IS TEN 2 Ennyi nem árt. 
IS TEN 1 Messzi rôl bûz lesz. 

 
Az „is te nek” pár be szé de alatt Re me te és Hat uj jú sut -
tog va be szél get nek. 

 
HAT UJ JÚ Hal lod? Azt mond tad, is me red a nyel -

vü ket. Mi rôl be szél nek? 
RE ME TE Mind járt. Nem hal la ni va la mi jól. Az 

egyik in ni akar, a má sik meg nem. Aki nem, az 
bü dös nek tart ja a má si kat. 
 

Is ten 2 újab ba kat húz az üveg bôl. 
 

IS TEN 1 An nács kát meg ne ke rül gesd. 
IS TEN 2 De ti már régóta nem… Meg az tán a fe le -

sé ged… 
IS TEN 1 (oda lép, és meg szo ron gat ja Is ten 2-ôt) Értve 

va gyok? … Nem hal lom. 
IS TEN 2 Jó. Nem me gyek An nács ká hoz. 
HAT UJ JÚ És most? Mit mon da nak? 
RE ME TE Nem egé szen vi lá gos, de vi tat koz nak. Az 

egyik el men ne An nács ká ba, de a má sik nak ez 
nem tet szik. És szó ba ke rült a má sik nôs tény 
pár ja is. 

HAT UJ JÚ Mi az az An nács ka? 
RE ME TE A vi lág egyik te rü le te. Fel te he tôen egy na -

gyon ki csi te rü le te. 
HAT UJ JÚ Á, már ér tem. Annyi ra pi ci ke te rü let, hogy 

két is ten már el sem fér ne raj ta. Ezért vi táz nak. 
RE ME TE (kis sé bi zony ta la nul) Va la hogy úgy.” 

 
A tör té né sek ere de ti nyom vo na lán ha lad va az „is -
te nek” má so dik je le né se is ki bô vült. A kis re gény 

ki len ce dik fe je ze té ben (126–129) az „is te nek” döb -
ben ten szem lé lik a sok-sok le fo gyott, csont és bôr 
ba romfit, majd az egyi kük feleme li Hat uj jút, és le 
akar ja vág ni mind két lá bát. Hat uj jú er re annyi ra 
megijed, hogy az egyik „is ten” sze mé be csíp, s így 
nem csak hogy meg me ne kül, de ki de rül, hogy re -
pül ni is tud. Az adap tá ció ban a két „is ten” hosszab -
ban töp reng a csir kék ál la po tán, Hat uj jú láb le vá -
gá sá nak ter ve is rész le te sebb, és a szem be csí pés utá -
ni ka va ro dást is mind ak ció-, mind ver bá lis szin -
ten meg pró bál tam fo koz ni. 

A nar ra tív szö veg he te dik fe je ze té ben Re me te és 
Hat uj jú a he lyi val lá si kö zös ség be lá to gat, ahol Re -
me te egy apo ka lip ti kus szó nok la tot tart a Mes siás -
vá ró hí vek nek, mely nek az a lé nye ge, hogy csak 
ak kor me ne kül het nek meg a Nagy Íté let tôl, ha le -
fogy nak, kü lön ben a Po kol vár ja ôket: „– (…) Ott 
meg fôz nek ti te ket, a leg na gyobb bû nö sö ket pe dig 
ecet ben ma ri ní roz zák!” (119) 

Re me te itt nem rész le te zi to vább a po kol be li 
szen ve dé se ket, de ko ráb ban már fel vá zol ta Hat -
ujjú nak, hogy mi vár majd rá juk a ha lá luk után 
(107), ami „em ber szem mel” nem más, mint a szár -
nya sok el ké szí té sé nek kü lön fé le mód ja. Ez ad ta az 
öt le tet ah hoz, hogy Re me te sö tét pró fé ciá ját sza -
kács köny vek bôl vett ké pek kel és for du la tok kal egé -
szít sem ki, hogy a Po kol ké pét még szem lé le te seb -
bé te gyem. Ráadá sul Re me te a kö zön ség so rai kö -
zé lép ve be szél, ezért a hosszabb és re to ri ku sabb 
meg szó la lást jobb nak, erô sebb nek gon do lom: 

 
RE ME TE Hé, ti! Hal lo tok? A pró fé ta most ál ta lam 

fog szól ni. Vi lá gos le szek, és rög tön a lé nyeg re 
té rek: ha ma ro san mind nyá jan men tek a po kol -
ba! Ott meg fôz nek ben ne te ket, a bû nö sö ket pe -
dig ecet ben ma ní roz zák. (a hang szó rók ból a bor -
za lom só ha ja) Hal lot tá tok? Foly tas sam? A föld 
alatt van egy sö tét vi lág, ahol ha tal mas, iz zó kon -
dé rok kö rül zöld ru hás nôs tény dé mo nok sür -
gö lôd nek… És tud já tok, mit csi nál nak a bû nö -
sök kel? (egy re job ban be leéli ma gát) Meg ko paszt -
ják ôket, és a kon dér ba do bál ják. De más mód -
ja is van a po kol be li szen ve dés nek. Akar tok 
legalább egyet hal la ni? (né ma csend) Igen? Hát 
jó. A bû nöst for ró víz zel le mos sák, nya kát, lá -
bait, ke zeit le vág ják, kí vül-be lül be sóz zák, a has -
üre gé be csí pôs fû sze re ket szór nak. Ezután egy 
fém le mez re he lye zik, és a sa ját zsír já ban ro po -
gós ra-pi ros ra sü tik. Ha már pu há ra sült, ki veszik, 
és elôbb ket té, majd ne gye dek be da ra bolják. 
A com bo kat és a comb tö ve ket le vág ják, a mel -
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lét szé pen fel sze le te lik. Vé gül sa ját for ró zsír jával 
meg lo csol ják… De én most egy fel sôbb aka rat 
jó vol tá ból (Hat uj jú ra mu tat), a pró fé ta ta nít vá -
nya ként, el aka rom ma gya ráz ni nek tek, ho gyan 
me ne kül tök meg. Eh hez azon ban le kell gyôz ni 
a bûnt. De mi is az a bûn? Tud já tok-e egyál ta -
lán, mi az a bûn? (ta lá lom ra ki szúr va egy-egy 
nézôt) Te tu dod? Vagy te? Eset leg te ott? … Hall -
gat tok, igen. Hát ak kor el mon dom nek tek, mi a 
bûn: a bûn a túl súly. Bû nös a ti tes te tek, mert 
miat ta gyôz nek raj ta tok az is te nek. Gon dol ja tok 
csak be le: mi az, hogy meg ha… mi az a Nagy 
Íté let? Pon to san az, hogy zsír ra kó dik rá tok. Mert 
a so vá nyak meg vál tat nak, a kö vé rek nem. Így 
igaz: a cson to so kat, a cin gá ro kat, a ko po gó sze -
mû ket nem ve tik a kén kö ves, per zse lô lán gok 
kö zé, ám a kö vé rek, a löttyedt com búak, a ló gó 
to ká sak mind ott lesz nek, és ott pör kölôd nek 
meg! (ke zeit len get ve, ön kí vü let ben) De aki mostan -
tól a Nagy Íté le tig böj töl, aki meg von ja ma gá tól 
az ét ket, az új élet re fog kel ni. Most pedig áll ja -
tok fel, in dul ja tok, és ne vét kez ze tek! Nem keltek 
fel? Így is jó. (Hat uj jú nak, hal kan) In te gess ne kik. 
 

Dra ma ti kus szer ke zet és idô struk tú ra 
 

 Az adap tá ció meg vál toz tat ta a nar ra tív szö veg 
(kül sô) struk tú rá ját is: a tör té net meg ma radt 
ugyan, de a tör té né sek más szer ke ze ti ke ret -

be ke rül tek. A kis re gény ki lenc fe je ze té bôl ti zen -
nyolc je le net lett, vagyis ti zen nyolc „tér idô-egy ség” 
(a je le ne tek egyút tal szí nek is, mert ugyanazon a 
hely szí nen, azo nos sze rep lôk kel ját szód nak).56 Az 
adap tá ció-szö veg egy fel vo ná sos elôadás ra ké szült, 
mely ben a szín pa di tör té né sek fo lya ma to sak, azo -
kat csak a je le net-/szín vál to zá sok tö rik meg. A Re -
me te és Hat  uj jút azért is tar tom fon tos nak „egy ben 
ját sza ni”, hogy a né zô se e fiktív vi lág te ré bôl, se az 
ide jé bôl ne zök ken jen ki, hogy mind vé gig ugyanúgy 
a fog lya ma rad jon a csir ke kom bi nát nak, mint a szín -
pa don meg tes te sü lô ala kok. (Ideá lis len ne nap pal, 
zárt tér ben ját sza ni, és az utol só je le net ben szó sze -
rint rést üt ni a szín há zi tér her me ti kus vi lá gán, hogy 
ter mé sze tes [nap]fény áraszt has sa el a já ték te ret.) 

A kis re gény kö ze lebb rôl nem meg ha tá ro zott, de 
nagy já ból be tá jol ha tó va ló ság ide jé tôl el tér tem 
(vagyis at tól a kül sô, tör té nel mi idô tôl, amely re a 

cse lek mény utal hat). Mi vel a tör té ne tet nem po li -
ti kai al le gó ria ként, ha nem a con di ti on hu ma i ne me -
ta fo rá ja ként fog tam fel, az adap tá ció-szö veg ben 
sem mi lyen konk rét (köz ve tett vagy köz vet len) kül -
sô va ló ság ra uta ló idô jel zés nincs. Re me te és Hat -
uj jú tör té ne te szá mom ra itt és most van. (A nem 
ver bá lis szín pa di je lek ter mé sze te sen hor doz hatnak 
idô-re fe ren ciá kat, de ez már a ren de zés kér dé se.) 

A tör té né si idôn nem vál toz tat tam, az adap tá ció 
a nar ra tív szö veg hez ha son lóan va la mi vel több mint 
egy év ese mé nyeit fog lal ja ma gá ba. E ke re ten be lül 
azon ban vál to zott az idô szer ke zet, pon to sab ban az 
egy mást kö ve tô idô tar ta mok hossza és a köz tük 
levô idô mú lás. Je le ne tek re bont va így néz ki az idô -
struk tú ra (szag ga tott vo nal lal je löl ve az idô tö ré se -
ket, x-szel pe dig a nagy idô ug rá so kat): 

 
1. el sô nap 
 
2. né hány nap múl va 
3. az nap ↑ 
4. az nap ↑ 
5. az nap ↑ 
 
6. más nap 
 
7. né hány nap múl va 
8. az nap ↑ 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
9. x idô múl va 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
10. x idô múl va 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
11. 420 nap múl va (a kez de tek tôl) 
 
12. más nap 
13. az nap ↑ 
14. az nap ↑ 
 
15. x idô múl va 
 
16. 9 nap múl va 
17. az nap ↑ 
18. az nap ↑ 

 
A fen tiek bôl lát szik, hogy a je le ne tek egy ré sze egy 
na pon be lül tör té nik, míg más je le ne tek fo lya ma -

56 Mi vel szá mom ra a „kro no to pi kus egy ség” volt a fon tos, elô for dult, hogy egy je le ne tet ak kor sem bon tot tam meg, ha új 
sze rep lô je lent meg (pél dául az 5. je le net Re me te és Hat uj jú pá ro sá val kez dô dik, de a hoz zá juk csat la ko zó Egy sze mû még 
ugyanezt a je le ne tet foly tat ja).
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to sak, és együt te sen tesz nek ki egy na pot. S mi vel 
ki de rül, hogy egy „el sö té tí tés” a nap vé gét je len ti, 
a né zôk is egyér tel mû je let kap nak majd az idô ta -
go lá sá ra, emel lett a dia ló gu sok is tar tal maz nak el -
szórt uta lá so kat az idô mú lás ra. Az adap tá ció-szö -
veg ol va só ja pe dig a je le ne te ket be ve ze tô szín leírá -
sok ból tá jé ko zód hat, az idô mú lá sát ugyanis min -
dig je löl tem. Az is ki tû nik a fen ti az áb rá ból, hogy 
a nyol ca dik je le ne tig ki sebb ug rá sok kal ugyan, de 
gyor san te lik az idô, míg a ki len ce dik je le net tôl az 
idô ki tá gul, táv la tot, mé lyebb di men ziót kap. Ad -
dig ugyanis né hány nap alatt tör té nik min den, utá -
na pe dig hó na po kat ug runk az idô ben. Re me te és 
Hat uj jú már a ha to dik je le net tôl kezd ve szor gal -
ma san edz az anya csa va rok kal, hogy megerô söd ve 
majd re pül ni tud ja nak, de a ti zen egye dik je le net -
re már meg is kell iz mo sod niuk. Ek kor ra ugyanis, 
mint ahogy azt már ko ráb ban ír tam, Re me té tôl 
meg tud juk, hogy „hat egész vi lág” pusz tult már el 
köz ben. Ez a hat szor het ven nap még em be ri lép -
ték kel is nagy idô, csir ke-i dô szá mí tás sze rint pe -
dig még több nek szá mít. 

A kis re génnyel el len tét ben ezt a ha tal mas idô ug -
rást há rom fá zis ra bon tot tam (9–10–11. je le net), 
szín pa di uta sí tás ban je lez ve az idô mú lá sá nak ér -
zé kel te té sét. (En nek fon tos sá gát csak kiemel ni tu -
dom a má sod la gos szö veg ben, meg va ló sí tá sa már 
túl mu tat a tex tu a li tás ke re tein, és a szín pa di idô57 
ré sze ként teát rá lis megol dá so kat kí ván.) E nagy idô -
ug rás után (ha son lóan a kis re gény hez) az idô 
visszaáll a ren des ke rék vá gás ba, és is mét na pok -
ban mér he tô egé szen az utol só je le ne tig, vagyis Re -
mete és Hat uj jú ki sza ba du lá sáig. 

A kis re gény hez ké pest az adap tá ció-szö veg, pon -
to sab ban a (drá mai) nar rá ci ós idô fel gyor sult, hiszen 
a nar rá to ri köz lé sek mó do sult for má ban prak ti kus 
szín pa di uta sí tá sok ká vál tak, a fô „idô hor do zók” 
pe dig a dia ló gu sok let tek.58 Mindez per sze csak a 
szö veg el be szélt ide jé re vo nat ko zik, mert a színpadi 

uta sí tá sok „tar tal ma” csak az elôadás szín pa di ide -
jé ben tel je se dik ki. Pél dául az az egy sze rû, és né -
hány má sod perc alatt el mond ha tó-elol vas ha tó szín -
pa di uta sí tás, hogy Mind ket ten a fel szál ló por- és for -
gács fel hô ket né zik, a szín pa don rö vi debb is le het a 
nar rá ci ós idô nél, de akár hosszú per ce kig is eltarthat. 
Ezért egy dra ma ti kus szö veg nar rá ci ós és ol va sá si 
ide je leg fel jebb csak tám pon to kat ad hat a maj da ni 
elôadás hosszá hoz. A szö veg gel va ló mun ka so rán 
ugyanak kor fi gye lem mel kel lett len nem a le het sé -
ges szín pa di idô re is: el kép ze lé sem sze rint a Re mete 
és Hat uj jú ma xi mum más fél órá ban elôad ha tó.59 

Az idô ka te gó riá já tól el vá laszt ha tat lan a szö veg -
egy sé gek ze nei meg kom po nált sá ga, a tem pó és rit -
mus is, de a mi se en scène so rán ez annyi té nye zô 
össz já té ká nak függ vé nye, hogy az adap tá ció-szö -
veg csak na gyon tá vo li tám pon tot nyújt hat az 
elôadás ze nei struk tú rá já hoz.60 

 
A mi se en scène fe lé 

 

 Az adap tá ció-szö veg lét re ho zá sá val a jö vô be li 
szín re vi tel egyik al ko tó ele me el ké szült, s ha 
az adap tá tor dra ma turg ként vagy iro dal mi 

mun ka társ ként nem vesz részt a to váb bi, kö zös al -
ko tó fo lya mat ban, ak kor mun ká ja vé get ért. Ha 
azon ban mint al ko tó társ vé gig tud ja kö vet ni a pró -
ba fo lya ma tot, még van esé lye ar ra, hogy a szö veg -
gel kap cso la tos öt le teit, ja vas la tait kép vi sel je, vagy 
ép pen megossza a ké te lyeit a töb biek kel. Rész vé -
te lé nek leg na gyobb elô nye az, hogy szin te ben ne 
él az adap tá ció ban, ez azon ban pa ra dox mó don 
hát rányt is je lent het, hi szen a sa ját mun ká já hoz 
óha tat la nul is más ként vi szo nyul, azt más pers pek -
tí vá ból lát ja, mint egy tô le tel je sen „ide gen” anya -
got. De akár így, akár úgy, ak kor is el jön az a pont, 
ahol el kell en ged nie a szö ve get, hogy az ol va só, 
majd az át dol go zó „sze re pe” után né zô ként le hes sen 
ta nú ja a szö veg újabb me ta mor fó zi sá nak.

57 Ahogy a dra ma ti kus szö ve get is gyak ran össze ke ve rik az elôadás sal (az elôadás szö veg gel), ugyanúgy a pa pí ron lé te zô 
„drá ma” ide je is gyak ran össze mo só dik az elôadás ban meg va ló su ló „drá ma” ide jé vel. 

58 Ezt az átala ku lást a he ge li epi kus „leíró elidô zés” és a dra ma ti kus „foly to nos to vább ha la dás” el len tét pár já val is leír hatnánk. 
Lásd Ge org Wil helm Fried rich He gel, A drá mai köl té szet, in uô. Esz té ti kai elôadá sok III (ford.: Sze me re Sa mu), Bu da pest, 
Aka dé miai Kiadó, 1980. 374. 

59 A dra ma ti kus szö ve get már ele ve így „húz tam” meg, s re mé lem, ez zel jó ala pot nyúj tok a to váb bi (több nyi re el ke rül hetet -
len) hú zá sok szá má ra. A szín pa di idô ki dol go zá sa-meg kom po ná lá sa már a ren de zô és a dra ma turg felada ta, de mun káju -
kat egy „öko no mi kus” pla y text tel azért meg le het se gí te ni. Az idô re min dig fi gye lem mel kel lett len nem az át dol go zás 
során: nem fe lej tet tem el, hogy Kro nosz mint sze rep lô, lát ha tat la nul is ott van min den szín la pon. 

60 Ezen ter mé sze te sen nem az elôadás ban fel hasz nál ha tó ze né ket ér tem, a Re me te ese té ben er re nem is gon dol tam ha nem 
az elôadás ze nei min tá ra tör té nô idô ke ze lé sét.
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