
négyszemközt
vezércsellel játssza ki, illetve kerüli meg a
naturalizmus ravasz csapdáit. Csurka
István hasonló eredményeket ért el azzal,
hogy szigorúan tartja magát a vígjáték
egészséges és könyörtelen
hagyományához. Klasszikus értelemben
vett társadalmi komédiákat ír, melyeket az
angol terminológiával írhatunk le talán a
leg abban : comedy of manners; művei oly
találóak és oly szórakoztatóak, mint
például Congreve színjátékai. Legjobb
tragikomédiáinkra és víg-játékainkra az
jellemző, hogy a műfaj törvényeit követve
megszervezik a kis-szerűséget, ezzel
emelkednek esztétikai magaslatra. A
középfajú színműben vagy a
posztnaturalista drámában ennek épp a
fordítottja történik: nem a mű szervezi
meg a lényeges és lényegtelen tényeket,
hanem a kisszerűség szervezi, irányítja,
uralja a művet.

A mai középfajú színdarabokból te-hát
elsősorban az esztétikai emelkedettséget, a
drámai könyörtelenséget, a katarzis iránti
érzékenységet és a művészi bátorságot
hiányoltuk. Ez utóbbi fogalmat szigorúan
cl kell választanunk attól, amit
hétköznapian politikai vakmerőségnek
mondanak, illetve tisztelnek. A bá-torság -
mint annyi más egyéb kategória - szintén
inflálódott némiképp, s ily módon az írói
középszerűség egyik legbiztosabb
búvóhelyévé vált. Így ma már laza
kapcsolat is alig fűzi ahhoz, amit esztétikai
bátorságnak hívunk. Ez persze
közhelyszerű megállapítás, de mégsem árt
újra meg újra elmondani. Ma már nagyon
sokan írnak tetszetősen kényes témákról -
például a lakásmanipulációkról, a
tivornyázó, vadászó funkcionáriusokról, a
mérleghiányos téeszekről, a hivatali
visszaélésekről és a fiatal-kori bűnözésről.
E művek egyik legnagyobb hibája az,
hogy szerzőjük legtöbbször megrészegül a
témaválasztás merészségétől. A művészi
ábrázolásra, az út végigjárására így már
nem futja az írói energiából. Az igazság
hosszadalmas keresését, szenvedélyes
kutatását gyakran a vélt igazság, valamely
hangzatos szólam vagy részigazság
kimondása, demagóg meghirdetése
helyettesíti. Az utókor majd sokat törheti a
fejét, hogy a huszadik század második
felének középfajú színműveiben az
értelmiségiek miért olyan frusztráltak, a
vezetők mi a csudának töltötték idejük
nagy részét vadászházakban, míg a
munkások a csapszékekben búsongtak.
Lehetséges, úgy vélekednek majd, ezek
kardinális és minden egyebet kiszorító
ábrá-

zolása éppoly fölösleges és érthetetlen írói
modor volt, mint az úri kisasszonyok
életét betöltő zongorázás egykori érzékeny
leírása. Igazuk lesz, s még szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, ha csak kacagnak
ezen unokáink, s rájönnek arra, hogy
mégsem ez volt korunk egyetlen lényeges
vonása.

Pedig a papírforma szerint az adott,
jelenkori történelmi, társadalmi körül-
mények között kitűnő, mélyenszántó
drámák tömege születhetne. Hisz legalább
oly izgalmas évtizedeket élünk, mint
amilyen például az Erzsébet-kor volt.
Igencsak vaksi az, aki manapság az
élmények hiányáról, a valóság unalmas
voltáról panaszkodik, illetve eme téves
megfigyelésre hárítja a felelősséget a mai
magyar dráma egy részére jellemző
laposságért. A hiba talán a szemlélet
bizonyos maradiságában keresendő. Ab-
ban például, hogy a naturalizmus dra-
maturgiai gyakorlatának egykori kutató
szenvedélye az utódok kezén kényelem-
szeretetté, sematizmussá öregedett. A
drámaiság specifikumát ma másutt kellene
keresnünk, mint annak idején. A film, a
riport, a dokumentumok gyűjtésé-nek
fejlődése következtében ugyanis a színpad
már nem annyira versenyképes az élet
aprólékos másolásában, a részletek
meghökkentő, egyszeri ábrázolásában.
Bármelyik rádió- vagy tévériport
legyőzheti e tekintetben - új technikai
lehetőségek birtokában - a kisipari mód-
szerekre ítélt színházat. E fórumokhoz
képest a színház mindig kibírhatatlanul
lassúdadnak és mesterkéltnek tűnik. De a
lemaradás nemcsak a forma területén
behozhatatlan. A valóság felszínén
pásztázó színmű csak unalmas újra-
felmondásra képes, halovány epigonja
lehet a más műfajokban már sokszor
bemutatott társadalmi dokumentumok-
nak. A sajtó ez idő szerint már réges-régen
lerágta azokat a csontokat melyeken az új
magyar dráma egy része nem szűnik meg
újra meg újra rágódni. Anélkül persze,
hogy e témákról újat, drámaian sajátosat
tudjon mondani.

Nem ártana tehát új csapásokat keresni a
valóság erdejében: a középfajú mai
magyar színművek ugyanis csupán a
jelzett turistautakon hajlandók ma-napság
előrehatolni. Hogy az új ösvény merre van
- azt a színpad szemlélője nem tudhatja. A
kritikusra más feladat vár: a felfedezett
ösvényt majd őneki kell turistaúttá
nyilvánítania, a gondosan, pontosan
felfestett iránymutató jelzések is az ő
munkáját dicsérik majd.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Hatalmas, őrjöngő,
tébolyult látomás"

Beszélgetés Spiró Györggyel

-- Tudjuk, hogy már réget - mondhatni gyer-
mekkora óta - ír színműveket, erről legtöbbször
nyilatkozott. Hogyan lesz valakiből ilyen
eltökélten drámaíró? Miféle sugallat vagy
indíttatás kell ehhez?

- Megírtam egyik novellámban (Előszó
posztumusz drámakötetemhez), hogy tizenöt
éves koromban, akkori és máig legjobb
barátommal a Margitszigeten
meghánytuk-vetettük, mi legyen belőlem.
Sorra lemondtunk a fizikáról, a
festészetről, mindarról, amit addig csi-
náltam, amiben fantáziát láttam, és el-
döntöttük, hogy drámát kell írni. Mert
nagy költők már voltak, a próza hosszú és
unalmas, meg különben is sok apróságot
kell tudni hozzá az életből - maradt tehát a
dráma, ami tudvalevően filozofikus műfaj.
Egyébként pedig épp itt az ideje, hogy
meghonosítsuk Magyarországon. Az ötlet
tulajdonképp nem az enyém volt, hanem a
barátomé. Anyám pedig, aki valamikor
színésznő volt, el-vitt családunk jó
barátjához, Bálint Lajoshoz, kérdve, mit
csináljon a gyerekével, aki azt mondja,
hogy drámát akar írni. Bálint Lajos ellátott
olvasni-valókkal. Kitűnő könyvtára volt,
amiből akkor még elég keveset tudtam
használni, mert nem beszéltem nyelveket.
Ami magyarul volt, azt elolvastam, és
közben beszámolókat, tanulmányokat, kis
esszéket kellett írnom a feldolgozott
anyagról. Aztán egyfelvonásosokat, kü-
lönböző stílusban. Mindettől azonban nem
kellett volna végérvényesen a dráma
mellett döntenem, mert közben verseket is
írtam és műfordítottam. Tulajdonképpen
abban a korban lehetett valami alapvetően
drámai. Visszagondolva, nem lehetett
véletlen, hogy anynyira erőltettem a
drámát, s az sem lehetett véletlen, hogy
akkor, 1962-ben, elkezdtem egy darabot,
amin mind a mai napig dolgozom. Vagyis
már tizenhetedik éve próbálom megírni, és
még mindig nem sikerült. Ot-hatféle vál-
tozata is volt, három-négyévenként
megpróbálom átdolgozni, mert a téma,
amibe első nekifutásra természetesen
hülye és dilettáns móc on vágtam bele,
azóta sem hagy nyugodtan. Eddig nem



tudtam formát találni hozzá. A dolgot
nehezíti, hogy én a tragédia mellett dön-
töttem, ami ugyan meglehetősen szokat-
lan, de hát mit tehettem volna, ha egy-szer
már akkor tragikusan érzékeltem, éltem át
a világot. Ennek bizonyára voltak
kamaszkori okai is, személyiség-zavarok,
fejlődési rendellenességek, de az is
kétségtelen, hogy engem a XX.
kongresszus légköre, tehát az 1956 utáni
újrakezdésnek különös, idealista és egyben
a tényekkel számotvető hangulata ragadott
meg. Ettől azóta sem tudok szabadulni.
Nem is akarok, végül is ez olyan élmény,
amely valószínűleg meghatároz a
továbbiakban is.

 A z ön nemzedékének tagjai többnyire az
amatőr színjátszás révén kerültek a dráma
közelébe, vagy a dráma közeléből tovább a
színház felé. Ez a kapcsolat azonban kimaradt
az ön életéből.
 Sőt, sokáig maga a színház is. Én

nem úgy közelítettem a drámához, aho-
gyan általában az írók, akik színházba
járnak, s ott valami megragadja a fantá-
ziájukat. Az én választásom a dráma
mellett majdhogynem elméleti jellegű
volt, a színházzal nem tartottam semmi-
féle kapcsolatot. Amíg véletlenül nem
kezdtem színikritikákat írni, színházba
sem jártam. Ez eléggé kínos tény, s most
már nagyon sajnálom, hogy így történt,
tekintve, hogy akkor, vagyis a hatvanas
évek elején még jó magyar színház volt, az
utolsó nagy naturalista előadásokat
láthattam volna. De hát ezt
elmulasztottam, és később egyetemista
koromban sem jártam színházba.

- Miért?

 Nem érdekelt a színház.
 Nem is akart színpadra kerülni?
 Dehogynem. Csak volt egy elképze-

lésem, egy belső színházam, és semmi más
nem érdekelt.

- Es érzékelte, hogy belső színháza és a
külső, a létező színház között szakadék van?
Annyit tudtam, hogy az én belső

színházam heroikus, látványos, kavargó,
őrjöngő színház. Legalábbis ilyet
szerettem volna létrehozni, és a mai napig
ilyet szeretnék. Még nem sikerült. Am
ehhez képest mindaz, amit né-hányszor,
akármelyik színházban láttam, halvány
volt, illetve alapvetően más. És engem
nem érdekelt a naturalizmus, nem
érdekeltek a mai élettel foglalkozó
darabok. Akár szellemesek, akár
szellemtelenek, akár tragédiák, akár
komédiák, ezek a darabok azóta sem
tudnak vonzani.

- Tehát a mai téma nem érdekli?
- Így van, nem érdekel. Pedig kísér-

leteztem vele egy időben, két évig dol-
goztam egy a Kennedy-gyilkosságról
szóló darabon. Nem sikerült megcsinálni,
de jó iskola volt arra, hogy megértsem: a
mai téma nem dolgozható fel igazán
drámaian.
 Azért fordult a Kennedy-gyilkossághoz,

mert az úgynevezett nagy, tragédiára alkalmas
anyag?

- Igen, Oswaldról lett volna szó, ő lett
volna a tragikus hős. Az a furcsa figura,
aki amerikai létére balos lett, évekig élt a
Szovjetunióban, majd vissza-ment
Amerikába, ahol belekeverték az
elnökgyilkosságba, illetve ráfogták. Vi-
lágnézetek, életformák és morális válasz-
tások között vergődő, tragikus sorsú
alakot akartam formálni ebből az Os-
waldból.
 Tulajdonképp a shakespeare-i dráma-

eszményt akarta az Oswald-ügyre alkalmaz-
ni?

- Igen, de akkor még nem tudtam írni, és
hiába is tanulmányoztam végig a Warren-
bizottság kilencszáz oldalas jelentését
meg egyéb anyagokat, rá kel-lett jönnöm,
hogy nagyon megkötnek a reáliák. Akkor
is, ha tudom, hogy az egész hazugság.
Krimiszerű valamit lehetett volna csinálni
a témából, de azt a nagy, morális,
világnézeti tragédiát, amit én akartam
lejátszatni, azt a mában nem tudom
megfogalmazni. Túlságosan közel vagyok
a dolgokhoz, hülyeségeket, gondolok
róluk, ugyanakkor a tények, azok az
apróságok, amelyektől nem lehet
eltekinteni, annyira megkötik a fantáziá-
mat, hogy lehetetlenné teszik egy drámai
ív felépítését.

- Nem arról van szó inkább, hogy Oswald
ürügyén valamilyen modellt akart felállítani?
 Nem tudok szabadon modellálni.

Pontosan erről van szó. Ezért fordultam
aztán a történelemhez. Kezdetben azt
hittem, hogy abban eléggé szabadon
mozoghat az ember. Aztán persze ki-
derült, hogy ez sem igaz. Közbevetőleg :
az amatőrökkel is azért nem tudtam
összetalálkozni, mert volt közöttünk egy
bizonyos fáziseltolódás. Mivel én a négy
fal között töprengtem azon, hogy miként
kellene színházat csinálni, természetesen
nem számoltam az amatőrök
lehetőségeivel. Igaz, a hivatásos szín-
házéval sem; egyszerűen nem vettem
figyelembe, hogy például tanácsos volna
viszonylag kevés szereplőben gondol-
kodni. Igy azzal sem számoltam, hogy

az amatőr társulatoknál nem akad kiváló,
netán zseniális színész minden egyes
szerepre. Én úgy képzeltem el a dolgot,
hogy annyi színészt mozgatok, ahányat
csak akarok, és természetesen valamennyi
szerepet legalább egy Latinovits játszik el.
Emiatt aztán sehol nem feleltek meg a
darabjaim. Hannibál című tragédiám az
első jó darabom, amelyben elértem már
valahová, de mind a mai napig sem jelent
meg, nem is játszották, pedig régóta
házalok vele. Hiába, 35-40 szereplője van,
és mind férfi.*

- Nem gondolt arra, hogy ha ilyen makacsul
függetleníti magát az úgynevezett józan
színházi szempontoktól, akkor csak a
könyvdrámák számát fogja szaporítani?
 Én nem könyvdrámákat akartam ír-ni.

Becsületesen hordoztam a darabjaimat
színházról színházra. Igaz, hosszúak
voltak, három felvonás, rengeteg szín-
hely, sok szereplő - de a Hannibál például
egy teljesen kopár színpadon is le-
játszatható, és végül is aligha okoz több
gondot, mint mondjuk a III. Richárd.
Fiatal írótól, s egyáltalán mai szerzőtől
nem játszanak el ilyen sokszereplős
darabot. Mindenkit lebeszélnek a sok
szereplőről, Büchnernek ma azt monda-
nák, hogy húzza ki a szerepek kilencven
százalékát, és csináljon a Danton halálából
kamaradarabot.
 Mi lehet amögött, hogy a színházak

előnyben részesítik a kamaradarabokat?
Esztétikai vagy egyszerűen praktikus meg-
fontolások?
 Praktikus megfontolások, amelyekhez

aztán esztétikai meg ideológiai feneket
kerítenek. Tudniillik a rövid próbaidő alatt
nehéz olyan darabot megrendezni,
amelyikben tömegeket kell mozgatni. Ha
látványt kell létrehozni, ahhoz sok idő
kell, azt nem lehet rábízni a színészre. Azt
meg kellene szervezni. Aztán itt van a
színészegyeztetés: egy ilyen darabot nem
lehet jól kiosztani, nincs rá elegendő és
megfelelő színész. Amikor színházaink
Shakespeare-re vetemednek, az is elég
siralmas eredménnyel szokott járni. A
minimumot sem tudják kihozni belőle,
mert a mellékszerepekre már nem színész,
legfeljebb statiszta jut.
 Tehát még a hetvenes években felismerte,

hogy ha meg akarja magát mutatni, akkor
prózaíróvá kell lennie?

- Nem. Nem hagytam abba a drámaírást,
még nagyon sokáig csak drá-

* Néhány hónapon belül meg fog jelenni a
SZÍNHÁZ drámamellékleteként. (A szerk.)



mákat irtam. Az egyikkel, amelyet hét-évi
munka után 1970-ben fejeztem be, tavaly
második díjat nyertem a kecskeméti
drámapályázaton. Azért másodikat, mert
első díjat nem adtak ki. Előre meg is
mondtam a barátaimnak, akárki nyeri majd
a pályázatot, első díj nem lesz, mert azt elő
kellene adni és ki kellene nyomtatni. Így
lettem második díjas. A darab címe Balassi
Menyhárt, s jó néhány szereplője valóban
azonos a Balassi Menyhárt árultatásának a
figuráival. Ez egy realista történelmi
dráma. Utánajártam az 1560-as évek
eseményeinek: vad szenvedélyek dúltak
abban a korban, és így a darabomban is.
Miután megírtam, meglehetős válságba
kerültem. Befejeztem az egyetemet, és
elkezdtem dolgozni a rádióban mint
külpolitikus, Kevesebb időm maradt az
írásra, meg aztán, ha az ember belekerül az
életbe, nem tud annyit tűnődni. Nem tud
csupán csak a saját kis színházáról
gondolkodni. És ráadásul úgy éreztem,
hogy ezzel a Balassi-drámával kudarcot
vallottam, ez zsákutca, erre nem lehet
továbbmenni.

- Mármint dramaturgiai értelemben?
- Igen. Állandó problémám, hogy

szeretnék egy olyan dramaturgiát kidol-
gozni a magam számára, amelyben minden
megírható. A mai téma éppúgy, mint a
történelmi. Shakespeare-é ilyen volt a
maga korában. Ezt keresem, és még nem
sikerült megtalálnom. A Balassi után volt
egy körülbelül kétéves időszakom, mikor
megint azt a darabot írtam, amelyet tizenöt
éves koromban kezdtem. Közben
mindenféle filozófiai, drámaesztétikai
jegyzetek tömkelegét írtam össze, mert
nekem a dramaturgiai problémák mindig
világnézeti, filozófiai és morális
problémákat vetnek fel. Munka közben
meg kell próbálnom a filozófiai kérdéseket
megoldani, s a világ-nézetemet úgy
formálni, hogy az átalakított világnézet
alkalmas legyen a drámai probléma
megoldására. Ez nem a gyakorló színházi
ember, hanem egy elméleti lény, egy
filosz, egy élettől el-zárkózó mániákus
munkamódszere. Persze hogy nem válik
be. Közben viszont összegyűlik egy csomó
olyan gondolati anyag, amit aztán nagyon
könnyű regényben megírni. Tulajdonképp
a Kerengőnek az a filozofikus-
esszéisztikus vonala, ami egyfelől
berzenkedést váltott ki, másfelől azért az
újdonság ere-jével is hatott, innen ered.

- A Kerengő tehát drámai melléktermék ?

- Teljes mértékben az, melléktermék:
egy sor drámai helyzet számomra már
sztereotip ismétlése prózában. Épp ezért
én a Kerengőt már akkor sem szerettem,
amikor írtam. Drámai munkáim
érettségéhez képest a Kerengő igen gyenge
séma.
 Akkor miért írta meg?
 Túl hosszú idő telt már el az éle-

temből, és még nem publikáltam sem-mit,
mármint szépirodalmat. Színikritikáim
jelentek meg, bár igazán csak botcsinálta
kritikus voltam, abba is hagytam
véglegesen. És egyszer csak úgy alakult,
hogy pillanatok alatt meg kel-lett írnom
egy regényt. Akkor elővettem
jegyzeteimet ..
 Mit jelent az, hogy "úgy alakult"?
 Apám megbetegedett, és arra gon-

doltam, talán azzal okozhatok neki örö-
met, ha valami megjelenik tőlem. Úgy
láttam, regényt inkább kiadnak, mint
bármi mást. Aztán két és fél hónap alatt
megírtam a Kerengőt. Később már nem
volt semmi értelme az egésznek, és
komolyan gondolkoztam azon, hogy
visszavonom. Nem tartottam művészileg
igazán jónak. Mint ahogy ma sem tartom
annak, alapvető bajok vannak vele. Nem
voltam érett arra, hogy regényt írjak, és
ezzel tisztában is voltam. Végül is azért
döntöttem mégis a meg-jelenés mellett,
mert ... szóval „karrierizmusból".
Bevallom, arra számítottam, hogyha
megjelenik egy ilyen regény, ami azért a
mai magyar mezőnyben nem rossz, az
egyengetheti a da-rabjaim útját. Végül így
is történt, és másokkal is így történik.
Szakonyival, Bereményivel, mindenkivel.
Az, hogy valaki kitűnő költő, még nem
elég. Senkinek nem jut eszébe, hogy
drámát írasson vele. Csak akkor, ha
prózaíró, és csak akkor, ha regényíró.
Magyarországon egyetlen műfaj számít: a
regény.
 Ennek presztízsokai vannak?
- Valószínűleg. A regényt olvassák, a

regényre - úgymond - igény van. Egy
novellás kötetnek soha sincs akkora
visszhangja, mint egy regénynek vagy egy
olyan novellafüzérnek, amely talán
regénynek is tekinthető. Az irodalmi
köztudat csak a nagy formát hajlandó
befogadni.

- Miközben az irodalom éppen az ellenkező'

irányba, a kis formák felé tart. Első
bemutatója, a Nyulak Margitja tehát az első

regény, a Kerengő sikeréből következett?
- Igen. A Vígszínház ajánlott föl szer-

ződést egy kamaradarabra. Azt szerették

volna, ha átírom a Kerengőt. En azt
mondtam, hogy nem látok benne sem-
miféle drámaiságot, és különben is rég túl
vagyok rajta. Jó, de hát akkor írjak
valamit, amit el lehet játszani a Pesti
Színházban. Ez 1976 őszén történt. És
ekkor elkövettem életem eddigi leg-
nagyobb megalkuvását, mert nagyon
szerettem volna végre színre kerülni. Volt
már legalább öt jó darabom, más-fél
évtizede írtam drámákat. És annak
ellenére, hogy a Kerengőnek sikere lett, és
divatba jöttem, a darabjaimat még-sem
játszották ... Megint lapoztam a
jegyzeteimben, találtam is egy regény-
töredéket, amit még gimnazista koromban
kezdtem írni Boldog Margitról.
Gondoltam, ezt meg lehet csinálni drá-
mának, kevés szereplővel, és főként
nőkkel, mert női szerep mindig kell a
színházban. Tehát praktikus szempon-
tokból választottam a témát: egyetlen
színhely, olcsó előadás, két részben, ahogy
manapság szokták adni. Ez a dramaturgia
tökéletes megalkuvás. Alapvetően
másfajta színházat akarok, mindent, csak
ezt a „magyar dramaturgiát" nem. Ezt a
naturalisztikus felépítést, ami lehetetlenné
teszi a mélyebb ember-ábrázolást. Bele is
buktam, mert ebbe nem lehet nem
belebukni. Írás közben éreztem már, hogy
itt még lennének föltárandó rétegek,
hogyha nem kényszerülnék erre a
dramaturgiára. De így ezeket a rétegeket
egy-egy apróbb félmondattal el kellett
fednem, és túl kellett siklanom fölöttük.

- A Nyulak Margitja helyenként erősen
emlékeztet a dürrenmatti hangvételre.
 Igen, dürrenmatti felszínesség meg

szellemkedés van benne, a magyar natu-
ralista hagyomány, a Herczeg Ferenc óta
máig is gyakorolt, földhözragadt,
érdektelen és költőietlen forma.
 Viszont bebizonyosodott, hogy ezt igazán

jól tudja „hozni".
 Hogyne, a Nyulak Margitja jól

megcsinált darab; így minősíthetem.
 Pedig nálunk ezt művészetnek nevezik, és a

jól megcsinált darab m bulvárt értenek.
 Holott ez a jól megcsinált darab, ami

azért még nem művészet. Mindazonáltal
szerettem vclna nem becstelen darabot
írni. Ha a formát nem is tartom
alkalmasnak igazi művészet létre-
hozására, azért igyekeztem azon belül
tisztességes maradni. S azt hiszem, hogy
ez a darab nem jellem] elem, se az, amit
mondok, se az, ahogyan mondom, csak
éppen a forma rettentően megkötött.



- Milyen lehetőségeket hagyott ki ezzel a
megformálással?

- Belementem a sémákba. A helyzet és a
jellem sémáiba. Ahol kitörhettem volna,
ott nem szabad, mert ez a forma nem
engedi. Ha nincs az a megkötés, hogy
kevés szereplő legyen, egyszerű díszlet s
lehetőleg egyetlen színhely, hogyha
száguldozhatnék a térben, s a pápától
kezdve bárkit színre hozhatnék, egyetlen
nagy őrületet csinálva az egészből, akkor
sokkal gazdagabb, emberileg érdekesebb
világot teremthetnék. Ehelyett itt működik
egy egérfogó, s természetes, hogy ezt a
szerencsétlen nőt - akit egyébként
megpróbáltam nem egyértelműen pozitív
hősnek beállítani, hogy legalább ne
kerüljünk egy teljesen romantikus és
elavult gondolat-rendszerbe - a végén meg
fogják ölni. Ez olyan séma, amely ma már
bizony meglehetősen üres. Ez a darabom a
legprimitívebb az összes között, amit ed-
dig írtam. Nagyon egyszerű jellemek,
világos vonalvezetés. Az a kis csavar, amit
csináltam benne, az is teljesen ért-
hetetlennek bizonyult. Egyszerűen nem
akarták felfogni, hogy ez a Margit nem
Szent Johanna. Ezért várt még ez a darab
is elég sokáig a bemutatóra, noha a mai
magyar színháznak készült, a mai igények
szerint. Olyan szerepeket írtam, amelyek a
mai színészeknek és a mai rendezőknek
megfelelnek, mert a többi darabomat,
amelyeket én sokkal jobbaknak,
izgalmasabbaknak tartok, azokat egészen
biztosan nem tudnák ilyen jól eljátszani.

- A Nyulak Margitját a közönség is igen
kedvezően fogadta.

- A közönség számára ez a forma, ez a
hang - amelyet megdobok egy kis
groteszkkel - ismerős, ebben már ottho-
nosan mozog. Nem tudom, mennyire
jönnének be gyökeresen más dramatur-
giával írt darabok. Az a vágyam, hogy ezt
egyszer kipróbálhassam. Nálunk úgy fest a
dolog, mint Balzac idejében, hogyha
kitűnő prózaírók színpadra gondolnak,
akkor biztos, hogy a már teljesen
tartalmatlan formáknál maradnak.
Dosztojevszkij, aki prózában bármit
megengedhetett magának, amikor dara-bot
írt, akkor ostoba, franciás ürességeket
kellett csinálnia, mert az volt a szín-ház. El
sem lehetett képzelni, hogy a színházban
valami igényesebb dolgot is meg lehessen
fogalmazni. Ha kis túlzással is élek, de
lényegében nálunk ma is ez a helyzet.

- Vagyis a színházban nem épül írói életmű.
Örkény kivétel?
 Ha egyszer alaposan elemeznénk,

hogyan fejlődött a magyar dráma a XX.
században, akkor látnánk, hogy Örkény
tökéletesen beleillik a folyamatba, noha
adott egy gellert a hagyományos színpadi
technikának. Tévedés ne essék, ez nem
baj, a színházban csak a hagyományra
lehet igazán építeni. Magyar-országon két
hagyomány él még vala-mennyire, az
egyik az operett meg a vele kapcsolatos
Molnár Ferenc-i víg-játék, a másik pedig a
naturalizmus; persze, mára mind a kettő
meglehetősen kifakult. De azért a mélyben
ezek a hagyományok még hatnak. És itt
térek vissza arra, hogy én nem jártam
szín-házba, és ezek a tradíciók engem
soha nem érdekeltek. Én éppen hogy
ezekkel szemben szeretnék létrehozni
valamit. Viszont elismerem, hogy a
színházi embereknek a meglevő, még
lappangó hagyományra kell építeniök.
Kedvenc fiatal rendezőimnek egészen
mást kell csinálniok a színházban, mint
amit nekem az íróasztalnál. Ezért
valószínű, hogy soha nem is fogok
összetalálkozni velük. A magyar
színháznak ma más a feladata, mint ami
szerintem az én drámaírói feladatom.
Jobb, ha tisztában vagyok ezzel.
 Tehát ha például Lengyelországban írna

drámákat, több esélye volna, mert az ottani
hagyományokba beépülhetne?

 Igen, mert az nem naturalista és nem
is operetti hagyomány. Pontosan ebből
adódik, hogy a lengyel dráma annyira
érdekel. Ott létrejött valami abszolút
költői színház, amely közben nagyon is
nemzeti, nagyon is lengyel. Egy olyan
Gesamtkunst, ami wagneri, látomásszerű,
révületes szellemekkel teli világ. Viszont
az igazsághoz hozzátartozik, hogy
Lengyelországban sem írtak igazán nagy
darabokat az utóbbi fél év-században.
Tehát az a hagyomány, amely a
színháznak, az előadásoknak kedvez, a
drámát már nem élteti tovább. Nem
állítanám, hogy egy Mrožek fölér mond-
juk egy Wyspiańskival. Az én számomra
Mrožek dekadens jelenség a nagy lengyel
drámához képest. Általában sokra tartom,
csak ahhoz képest érzem kevés-nek, amit
a lengyel dráma már létre-hozott.
 Tőlem idegen ez a szemlélet, de ha el is

fogadjuk, akkor azt is tudomásul kell vennünk,
hogy ma már nem lehet megcsinálni azokat a
nagy romantikus trouvaille-okat.

 Szerintem inkább az a probléma,

hogy ma már nincs meg a közönségnek, a
drámairodalomnak és a színháznak az a
konszenzusa, amely például egy kivé-
teles pillanatban, a századforduló Len-
gyelországában még megvolt.
 És ha ezt végiggondolja, milyen pers-

pektívát lát maga előtt?
 Valamilyen egzisztenciát már bizto-

sítottam magamnak mint Kelet-Egrópa-
kutató, mint író, tehát tulajdonképpen
megvan az a patika, amelyből Csontváry
elindulhatott világkörüli útjára. Ez azt
jelenti, hogy meg tudok élni, fordíthatok,
mindenféle műfajban közölnek, nincsenek
gondjaim. Most el kellett döntenem, hogy
tovább írom-e a Nyulak Margitjait,
elfogadva a mai magyar színház igényeit,
vagy nem. Úgy döntöttem, hogy nem
fogadom el. Lehetséges, hogy épp ezért a
Nyulak Margitja lesz hosszú ideig az
egyetlen bemutatott drámám, mégsem
törekszem arra, hogy „színpadképes"

darabokat írjak. Csak olyan darabokon
fogok dolgozni, amelyekkel
megközelíthetem a magam szín-házi
ideálját. Ehhez le kellett számolnom
például azzal az illúzióval, hogy egy
színházi bemutató sok tanulsággal jár.
Sokáig azt hittem, hogy igen. Azért
vállaltam azt a megalkuvást, amelyről a
Nyulak Margitjával kapcsolatban be-
széltem, mert azt hittem, hogy a bemutató
nagyon sokat ad további fejlődésemhez.
A pécsi előadás azonban megerősített
abban, hogy a hatások, amelyeket én
kigondolok az íróasztal mellett, beválnak.
Láthattam, hogy hálás szerepeket tudok
írni, érzem, hogy egy színész számára mi a
jó. Ez ugyan alapkérdés, de ezen túl az
előadás tapasztalata nem ad sokat. Hálás
vagyok, hogy a pécsi színház végül is
vállalta a bemutatás kockázatát, és most
megyek tovább a nehezebbik úton.

- Legyünk egy pillanatra idealisták. Ha
valakinek ilyen elszántan megvan a maga
színházi mániája, annak színházat kell ala-
pítania. Próbálta már?

- Háromszor próbáltam színházat ala-
pítani, s mind a háromszor a szervezés
időszakában befulladt a dolog. Hiszen
végül is az amatőrmozgalomból sem nő-
betett ki színház, mert nem adtak lehe-
tőséget rá. De az igazat megvallva, ha ma,
a jelen körülmények között rám bíznának
egy hivatásos színházat, nem vállalnám.
Annyi a megkötés, hogy nem tudnám a
saját műsorpolitikámat keresztülvinni.
Pedig ezen nemcsak a saját darabjaimat
értem, hanem azokat a műveket is,
amelyeket akár csak Kelet-Euró-



pából szeretek, klasszikusokat és maiakat.
Ilyen körülmények között egyáltalán nem
gondolok színházalapításra - de nagyon
szívesen rendeznék. Csak-hogy nincs
rendezői diplomám, s így a dolog teljesen
elképzelhetetlen: nálunk a papír számít.

Mit rendezne, ha rendezhetne ?
- Például Krlezsa legjobb darabját,

húsz-egynéhány éves korában írta, én
fordítottam, s az Európa Kiadó Krlezsa-
kötetében nemsokára meg is fog jelenni.
Szent István-napi búcsú a címe ; szerintem a
század egyik kiemelkedő drámája. Minden
együtt van benne, amire én egyelőre hiába
törekszem. Hatalmas, őrjöngő, tébolyult
látomás, amelyben a halottak is
megszólalnak. Noha ez egy hosszú
egyfelvonásos, tehát körülbelül másfél óra
szünet nélkül, bizony négy-öt hónapig
kellene próbálni. Azután szívesen
megrendezném azt a Wyspianski-darabot,
amelyet éppen most fordítok. A Novemberi
éjjel szintén csodálatos mű; a görög istenek
beleavatkoznak az 1830-as lengyel
felkelésbe, ők manipulálják a szereplőket.
Minden együtt: istenek, emberek,
tébolyultak, miközben történelmi figurák a
valósághoz híven szerepelnek benne.
Óriási a darab krakkói Wajda-rendezése,
de most fordítás közben jöttem rá, hogy
még másképp is meg lehetne csinálni.
Rendezői fantáziámat azonban a
darabjaimban kell kiélnem, ami nem is
rossz dolog, mert ha sikerül egy darabot
jól megírnom, az többet ér, mintha egy
másikat félig-meddig jól megrendezek.

 Ahogyan én látom, most nehéz helyzetbe
került. Ösztöndíjas drámaíró a Nemzetiben, s
előbb-utóbb darabot kell adnia. És mégiscsak
az a feladat, hogy olyan dráma sülessen;
amelyet a Nemzeti is, a szerző is vállal-hat.
Van erre esély?
 Azért nehéz a kérdés, mert nem

tudom, hogy a Nemzeti Színháznak
milyen darabra volna szüksége. Tisztázni
kellene, hogy mit várnak tőlem.
Tudniillik az utóbbi években azok a
rendezők, akik valami újat akartak,
önvédelemből klasszikusokat rendeztek,
és általuk mondták el a magukét. És
amellett: olyan formai újításokat is beve-
zettek, amelyeket mai darabok ürügyén
talán nem tudtak volna. Ezek a fiatal
rendezők mai magyar szerzőktől, s külö-
nösen fiataloktól nemigen játszottak da-
rabot. Színházi reformjaikat - amelyeket
én mint fiatal szerző is támogatok -
egyszerűbb volt a fiatal szerzők nélkül
végrehajtani.

Nem akartak még egy frontot nyitni.
- Világos, hiszen tudjuk, hogy két-

frontos harcot nem lehet vívni. S mivel
úgy látom, hogy ez a helyzet tovább-ra is
fennáll, a legbecsületesebb, amit tehetek,
ha olyan darabokat írok, amelyek
szerintem jók. Biztos, hogy távlatilag
helyesen teszem ezt a magyar színház
érdekében. Abban a pillanatban, hogy én
is elkezdek taktikázni, mint ahogy a
színháziak állandóan rákényszerülnek,
abban a pillanatban elvesztem a
függetlenségemet és azt a biztonságot,
amelyben nyugodtan és ráérősen
gondolkodhatom a legfontosabb dra-
maturgiai kérdéseken. És akkor óhatat-
lanul elkövetném azokat a hibákat,
amelyeket mindenki elkövet, aki soro-
zatban termel a színház számára. Ez
nemcsak művészi, hanem erkölcsi kérdés
is. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
Nemzetiben megalkuvó darabot várnak
tőlem. De az biztos, hogy ilyet nem fogok
írni.

E számunk szerzői :

ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,
az ELTE Esztétika tanszékének vezetője

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Kulturális Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KERESZTURY DEZSŐ író

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa, a Mozgó Világ
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró, az Élet
és Irodalom munkatársa

UNGÁR JÚLIA
a Színházi Intézet ösztöndíjasa

VINKÓ JÓZSEF
a József Attila Színház dramaturgja

VINKÓ JÓZSEF

Abszurd-e az abszurd?

Beszélgetés Görgey Gáborral

Ha jól emlékszem, Kolozsvári Grand-
pierre Emil írta valahol, hogy a magyar
irodalomban legenda nélkül senki sem
viheti sokra. Nos, ha a legendán múlik,
akkor Görgey Gábor nem panaszkodhat.
Az abszurd dráma körül, ami-nek sokáig ő
volt ( tulajdonképpen még ma is ő) a
legmeggyötörtebb prófétája, annyi gyanú
és félreértés gomolygott, hogy abból két
legenda is ki-telt volna. Igaz, Görgey egy
darabig, főleg az elején, erőtlenül bár, de
tiltakozott a megjelölés (megbélyegzés?)
ellen. A meghatározást pontatlannak, fe-
lületesnek érezte. Aztán mégis beletörő-
dött. Elfogadta a hátára. tűzött cédulát.
Sőt! Nemcsak elfogadta, de a z abszurd
hanyatlása idején némi daccal és büsz-
keséggel viselte. Így aztán egy idő után
már nem lehetett tudni, ki az erősebb:
Görgey-e avagy a címke?

- Miért ragaszkodik olyan csökönyösen az
abszurdhoz ?

- Egyáltalán nem ragaszkodom hozzá!
Én mindig ahhoz a da rabhoz ragaszko-
dom, amit éppen írok Nem egy iskola
foglya vagyok, hanem egy meggyőződésé.
Igaz, az én legendám valóban az abszurd,
sokáig próbáltam is levakarni magamról,
de nem sikerült. Ekkor azt mondtam
magamban : ám legyen, még meg is
köszönöm a legendateremtők fáradozását.
Bár, ami a fáradozást illeti, nem lehetett
túlságosan nagy, hiszen nálunk a kritika
mindenkihez gyorsan fabrikál egy kulcsot,
amivel látszólag minden műve nyitogatha-
ó, így nem kell külön-külön vesződnie az
egyes művek megfejtésével. Sőt!
Nemegyszer méltatlankodva még azt is
számon kérd., hogy a megírt vagy előadott
szöveg eltér az eddigiektől, s ez z a v a r j a a

kritikust a teória ápolásában.
 Nem irt tehát soha abszurdot
 Dehogynem! Csakhogy ez nem je-

lenti azt, hogy én egész életemben az
abszurd prófétája kívánok maradni. Az
organikus fejlődés és a választás szabad-
sága engem is megillet. Az abszurd nálam
nem cél, hanem eszköz.

 Nem világnézet, hanem drámatechnika ?

 Igen. Azzal a megszorítással, hogy


