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(A Magyar Televízió forgatócsoportja
1983. november 27-én, vasárnap hatvan-
perces portréfilmet, valamint tízperces
interjút készített Székely János Maros-
vásárhelyen élő romániai magyar íróval.
A. beszélgetések apropója az volt, hogy
Vak Béla király című darabjáért a szerző
kapta a színikritikusok 1982/83-as díját:
ezt a művet találták a legjobb új magyar
drámának. A riporter ezúton köszöni meg
Bánhegyi István operatőr, Szolnoki
András gyártásvezető, Virág Katalin
szerkesztő és Török Ilona rendező
munkáját, segítségét - és Székely Jánosék
vendégszeretetét. Az alábbiakban a
portréfilm szövege olvasható, kiegészítve
a jóval rövidebb interjú egy fontos
részletével. Stiláris változtatás csak annyi
történt, amennyit a nyomtatás az élő-
beszédhez képest föltétlenül megkíván.)

Székely János marosvásárhelyi otthoná-
ban vendégeskedünk. Itallal, kaláccsal, almával
fogadtak minket, most pedig itt ülünk a
könyvektől, képektől, szobroktól zsúfolt
dolgozószobában. Zsúfolt-e? - kérdezem rögtön
magamtól, mert Székely János személye és
műve arra int, hogy csakis a tiszta igazat
mondjuk. Maradjunk hát ennél a fogalmazás-
nál: a szobában könyvek vannak, képek van-
nak, szobrok vannak. Kedves házigazdánk, a
szobrok kinek a keze munkáját dicsérik?

Az én kedves fiam keze munkája kö-
zülük kettő. Az egyik fejet még tizen-
négy-tizenöt éves korában formálta, ér-
dekes, hogy ez az összefogottabb. A má-
sik kettő az én fiatalkori művem. Tizen-
hét-tizennyolc éves lehettem, akkor hagy-
tam abba ezt a mesterséget.

- Miért ?
- Megmondom. A szobrászathoz agyag

kell, mintázófa kell, műterem kell, míg az
íráshoz elég egy darab papír és egy
ceruza. S valójában nem is az írásért
hagytam én abba a szobrászatot, hanem a
filozófiáért. Úgy képzeltem, hogy fi-
lozófus leszek, el is végeztem a szakot,
de aztán beláttam, hogy a meztelen gon-
dolat goromba, és nincs is sok esélye a
világban. Ezért a jelképekbe foglalt gon-
dolkodásra, az irodalomra tértem át. A
szobrászat intermezzo volt az életemben -
tulajdonképpen kedves atyai barátom-

nak, Szervátiusz Jenőnek köszönhetem,
hogy egyáltalán foglalkoztam vele.
 Azt hiszem, beszélgetésünk a „meztelen

igazság", a filozófiai tartalmú gondolatok körül
forog majd, de ezt valamiképp érzékletesebbé
kell tenni - egy életút állomásaival. Engedje
meg, hogy most Egyedül című verséből
idézzek, annál is inkább, mert noha az utóbbi
esztendőkben Magyarországon főként sikeres
drámabemutatóival vált széles körben is-
mertté, mért mindenekelőtt a poéta/ becsülik,
becsüljük önben. A z t írja: "Be nagyon
magamra maradt, Be nagyon fájó gyermek
voltam ! / Repülnöm nem volt még szabad, / De
nagy szárnyamban máris elbotoltam. Mindig
kerültek társaim, / S ha tán közéjük álltam is:
kiraktak. / Szívből nevették furcsaságaim, / És
bandáikba percre sem fogadtak."
Gyermekkoráról mesélne-e szívesebben valamit
- vagy „a nagy szárnyakról"? Megvannak-e
még a „nagy szárnyak"?

Nem is az én szárnyaim azok: Baude-
laire Albatroszának a szárnyai. Az a be-
nyomásom, hogy az én munkámnak kicsit
előfeltétele az életben való „nem teljes
otthonlevés". Nem egyedül vagyok ezzel
a nézetemmel - példának okáért Thomas
Mann is ezt a meggyőződést vallotta.
Szóval, nem egészen otthonlevő ember
voltam én a világon, ezért vettem át a
jelképet Baudelaire-től, két sor erejéig.
Gondolom, talán nem számít plágiumnak.
Inkább a gyermekkoromról kellene
beszélgetnünk, mert hogyan állíthatnám
komolyan és prózaian, hogy nekem nagy

szárnyaim vannak
Nem lehet azt mondani, hogy a gyer-

mekkorom boldogtalan lett volna, hiszen
az enyéim nagyon szerettek és nem is
büntettek általában. Legnagyobb büntetés
gyermekkoromban az volt, mikor az
édesanyám szomorúan nézett. Ez igazán
elviselhetetlen dolog!

Nem voltam csapatba való gyerek.
Csakugyan, onnan ered ez a vers, hogy
futball-labdát kaptam nagybátyámtól
ajándékba, és mégis ki akartak hagyni,
amikor játékra került a sor. Érdekes,
Adynak is van erről egy verse.
 Dalok a Iabdatérről.

Nem tudom, pontosan ez-e a címe, de
van ilyen verse. Persze akkor még nem
voltam tudatában, hogy Adytól kölcsön-
zök: élmény alapján írtam. A gyermekko-
rom, azt hiszem, akkor fejeződött be,
amikor meg kellett tanulnom kegyetlen-
nek lenni. A katonaéletemben. Megírtam
ezt A nyugati hadtest című könyvemben.
Sorsára kellett hagynom egy reám hízott
barátocskámat, osztálytársamat, mert nem
tudtam már segíteni rajta. Cserben

kellett hagynom, mert féltem, hogy én is
az ő sorsára jutok!

Énnyit tudok mondani hirtelen a gyer-
mek- és ifjúkoromról. Megjegyzem, na-
gyon sajnálom, hogy nem húsz évvel ez-
előtt történt ez a kis beszélgetés, mert ak-
kor még magabiztos és beszélni tudó em-
ber voltam; es sokkal érdekesebb. . .

Ön 1929. március 7-én született: Aquinói
Szent Tamás ünnepén. Korábban említet-te,
hogy vonzódik ugyan ehhez a filozófus szenthez,
de jobban szellemi elődjéhez, Augustinushoz.
Miként jutott el a filozófiához? Talán az
egyedüllét nyomasztó súlya elleni véde-
kezésként?

 Nem azért, hanem mert ezt véltem a
legmagasabb rendű emberi feladatnak.
Megérteni a világot, értelmezni a világot.
Ennél nagyobbat ma sem tudok el-
képzelni, s megvolt bennem a becsvágy,
hogy csak a legfontosabbal érdemes fog-
lalkozni.
 „legfontosabb" hogyan költözik át az

i rodalmi művekbe?
 Mindig azt írom meg, amit igazán

fontosnak érzek. S nem is mindent abból,
amit fontosnak érzek. Csak ami-nek az
életben is megtalálom konkrét
jelentkezését. Hogy valamit írni tudjak,
meg kell pillantanom. A gondolataimat - a
valóságban. Jelképként, cselekmény-ként
megtalálom a gondolataimat a világban.
Ez a művészi felismerés. Ez kell az
íráshoz.
 Azt írta egy helyütt, hogy morális tartás,

belső autonómia és szellemi képességeinek
tárgyilagos fölbecsülése azok a tulajdonsások,
melyekért „holtáig szeretni fogja magát" .. .

Ezeket ajándékba kaptam. Attól a nagy
élménytől, amit a háború egy fiatal
gyerek számára jelentett; s amit a katona-
ság. Azért követtem el ezt az ízléstelen-
séget, s írtam le, hogy halálomig szeretni
fogom magam, mert érzékem volt mindig
a súlyoshoz, a fontoshoz. Bár ez di-
csekvésnek tűnik, nem az, mert nem te-
hetek róla, de tényleg van ilyen érzékem.
Hiszem, hogy van, s ha nem volna, talán
nem is tudnék semmit csinálni.
 Legyen egy kicsit a tanítómesterünk. Van-e

valamiféle módszer, amivel az ember el-juthat a
súlyos, a fontos dolgok fölismeréséig és
vállalása/g?
 Nem hiszem, hogy módszertől függ-

ne. Hajlamtól függ. S abba talán olvas-
mányélmény, műveltség, foglalkozás is
belejátszik. Amikor kamaszkoromban
bementem egy képtárba, mindig és azon-
nal a legjobbhoz léptem oda, a legjobb
képhez. Irodalomban is a legjobbat sze-
retem. Lehet, hogy manipulált vagyok a



kultúra eddig kialakult értékrendje által? A
társadalom számára előbb-utóbb mindig
kitetszik a legjobb - mert az csak-ugyan a
legjobb.

 Nyilván sokféle és kinek-kinek más ez a
bizonyos "legjobb". Mint filozófus, diák, kiktől
tanult?
Nem volt nekem tanítómesterem

senki. Egyedüli tanítóm a szobrászatban
volt, Szervátiusz Jenő bácsi. Véletlenül
olvastam, ezt is, azt is, egyik könyv rá-
vezetett a másik könyvre. Mindig csak azt,
amire kíváncsi voltam. Másképp nem is
lehet szerintem műveltséget elsajátítani,
csak ha az olvasmányok generálják
egymást, hozza egyik a másikát. Az ember
mindig azt nézegesse, ami a leginkább
érdekli.

 Ihletőként a „nyugatos" költők érdekelték
leginkább, ahogy ezt a kritikák írják?
 Így van, így van! Fiatalkoromban

végigjártam az összes iskolákat, írtam
ilyen verset, olyan verset. Kipróbáltam
mindenféle költői magatartást: melyik is
felel meg nekem? Aztán kinőttem a dolgot,
ahogy például József Attila is ki-nőtte,
Szabó Lőrinc is kinőtte. Az ember eljut
odáig, hogy megtalálja azt a területet,
amelyik leginkább az övé. Az én ese-
temben a Nyugat költői mellett az erdélyi
költészet volt a forrás. Nagyon szeretem
Dsida Jenőt, Tompa Lászlót.

- Eszményének nem a korszerűséget, ha-nem
a gondolati érvényességet vallja. Különösen az
antik és a klasszikus világ iránt fogékony. Válla
ja-e a jelentől való elfordulás vádját?
 Nem. Én tartalmilag szeretnék kor-

szerű lenni, nem az eszközökben. A mo-
dern ipari társadalom keretei között a régi
művészet a maga konvencióival al-
kalmatlanná lett arra, hogy a világ emberi
viszonylatait tükrözze. Új művészi
nyelvezetet kell kialakítani, a régi művészi
kommunikáció nem érvényes. Igyekszem
mindig fogalmilag elmondani mindazt, ami
a mai viszonylatokról fel-fedeznem adatott.

 1958-ban írta - nyilván valóságos ese-
mény hatására - Öröksakk című versét.
„...Sötétre léptem, mondom, a királlyal, / S
vártam, hogy most majd megadja magát. /
Ehelyett újra felkapta a bástyát, / Es - sakk ! és
- sakk ! - még öt lépésen át. S tűnődni kezdtem :
ugyan mit tegyek ? / Miképpen vessek játékának
véget? / Hogy védhetem ki pimasz sakkjait? /
Mit léphetek, hogy végül is kilépjek? / S nem
szűnt azóta ben-nem az az érzés, / Mely elöntött
e töprengés alatt: / Nem, nem lehet már
mattomat be-adnom, / Mert mindörökre
sakkban tarta

nak." Beckett jut eszünkbe, A játszma vége...
 Igen, igen. . . Á gyermekkorából ki-

lépő ember a kényszerűségek olyan bo-
nyolult hálózatában találja magát, hogy
mindig lépéskényszerben van. Akár a
sakkban. Amit ebben a versemben el-vont,
jelképes formában igyekeztem
megfogalmazni, A nyugati hadtest konk-
réten kimondja: miképpen veszik körül a
történelemben cselekvő embert szigorú
megkötöttségek - s nem is léphet mást,
mint amit lép.
 Komoly és súlyos dolgokról beszél, de

meg-megvillan a szemüvege, és a mosoly nem
szűnik meg szája sarkában bujkálni. A k i a
filozófia közelében, sőt bűvöletében éli éle-tét,
annak mi jelenti az örömet, kikapcsolódást?
 Lassanként már semmi. Nagyon so-

káig szerettem vadászgatni...
 Erről szépszámú trófea tanúskodik a

szoba falán.
- Igen, ezeket én lőttem, aztán kénytelen-

kelletlen lemondtam róla. Őszintén szólva
nem értem már magamat, hogy voltam
képes állatokat meglőni. Mit sem sejtő
állatokat... Lemondtam róla, s valamelyest
Tolsztojhoz idomultam. Ahogy
mindinkább aszkétává vált, legnehezebben
a vadászatról mondott le. De „elődeim"

között olyanok is vannak, mint
Shakespeare, aki azért kényszerült me-
nekülni, mert vadorzáson kapták. Kedves
szórakozásomból rengeteget tanultam, el
nem tudja képzelni senki, meny-nyit
tanultam az állati lét természetéből,
amikor vadásztam. Mostanában hetente
egy délutánon játékot engedélyezek ma-
gamnak : bridzspartim van.

Érkeztünkkor szinte neheztelve kérdez-te,
miért télen, miért a négy fal között készül a
portréfilm - miért nem egy szép nyári napon, a
pihenőházában. Kérem a gazdát, mutassa be a
nevezetes házat !
 Sokkal jobb lenne ott beszélgetni! Az

a tapasztalatom, hogy ahányszor engem
fényképeztek, mindig csak a szabadtéri
felvételek sikerültek jól. Á házam nem
víkendházacska, hanem székely erdei
boronaház, az udvara pedig nagyon
tetszik, tudniillik az udvarom olyan nagy,
hogy az Atlanti-óceántól a Csendes-
óceánig terjed. A ház körül nincs kerítés.
Nagyon jó lett volna, ha oda mehetünk,
mert természetesebben is viselkedtem
volna, és a környezetünk is kellemesebb
lett volna.

- Kedves Székely János! Beszélgetésünk
közvetlen oka, hogy a közelmúltban Ön nyerte
el, Vak Béla király című drámájáért a ma

gyar színikritikusok díját, mellyel a legjobb új
magyar darabot jutalmazzák. Ön, mint többször
megírta, ifjúkorában erős fogadalmat tett:
írásaiért semmiféle külön babért, díjat,
elismerést nem vesz át. Olyannyira nem, hogy
egyszer még a tisztelet. játékos kifejezését, az
egyik szerkesztőség fölajánlotta üveg itókát is
visszautasította, s ebből dohogó levélváltás ke-
rekedett. Hogyan érte most a színikritikusok
dának híre?
 Semmit nem tudtam róla előre, így

nem is tiltakozhattam. De mert tudomá-
som szerint pénzzel nem jár, vagyis csak
eszmei, talán nem túlzottan korrumpáló,
ha elfogadom a plakettet és az oklevelet.
Nemrégiben Budapesten járt. Látta-e a

Vak Bélát?
Nem láttam. Temetésen voltam, utána

nem akartam menni, másnap pedig nem
játszották.

 Más magyarországi bemutatóit megte-
kintette-e?

- Nem, csak hallottam s valamit ol-
vastam róluk. Romániában megnéztem
egyet-kettőt. De sajnos az is megesett,
hogy premierre utaztam, s akkor ért a hír,
hogy az Irgalmas hazugság főszerep-lője,
Fábián Ferenc váratlanul meghalt. Később
más vette át a szerepet.

 Hogyan fordult érdeklődése a drámai
mű-nem iránt?
 Egyszer fölfedeztem magamban a

drámai mondanivalót, pontosabban meg-
láttam a világban valamit, ami alkalmas
volt a drámai megformálásra. Ez éppen a
Gaál Gábor sorsának ismeretében írt
Irgalmas hazugság volt. Könyvdráma ez:
könyvdrámai helyzetet pillantottam meg.
Aztán - rákaptam a drámaírásra.
 „Ám lássák!" - szokta Ön üzenni azoknak

a színházaknak, amelyek Székely János-
darabot tűznek műsorra. Honnan ez a
„mosom kezemet" ?
 Az én drámáim nem igazán játszható

drámák. Nincsenek megkenekedve
azokkal a hájakkal, amelyekkel egy elő-
adásra szánt színpadi műnek meg kell ke-
nekednie. Hiányoznak a hatáskeltésnek
azok a módszerei, fogásai, amelyeket nem
nélkülözhet egy tisztességes dráma. Nin-
csenek bennük nagy tablók, nincsenek
gegek, semmi nincs az égvilágán, ami a
mesterségbeli oldalra vallana. Ehhez én
nem értek, és hiába is mondják, a kritika
is hiába mondja nekem, hogy ezek al-
kalmasak színpadra. Nem lehetnek alkal-
masak. Én már csak tudom.
 A világirodalom remekeit meg szokta-e

nézni színházban?
 Meg, meg; a nagy kollégákat mindig

megnézem.



 S nem lenne érdemes tőlük kölcsönözni
a „hájakat"?

Biztos érdemes lenne, csak nem hi-
szem, hogy alkalmas vagyok a mesterség
megtanulására, annyira a gondolatra
figyelek véges-végig: az önmagát a cse-
lekményben elmondani akaró gondolat-ra.
Nem tudok még egyébre is figyelni; nem
tudok olyasmit csinálni, hogy ez vagy az

van adva, s ebből ez meg ez következik. ..
A történelemben megpillantani a
jelentéses és jelképes helyzetet: ehhez
értek. Talán ehhez értek. S ehhez nagyon
sok sikeres drámaíró nem értett. Ők
tudtak jó, hatásos drámát csinálni - és
mégis az az igazi, véleményem szerint,
amit én művelek.

 Ha az Ön drámái „nem drámák", akkor
mégis micsodák? Milyen nevet adna ne-kik?

írásművek. Ma már nem nagyon ér-
telmes dolog műfajokról beszélni, ezek
már réges-rég feloldódtak. Írok valamit,
ami alkalmasnak mutatkozik, hogy meg-
írassék, s modellálja az új emberi viszony-
latokat.

 Az írásműbe több lélek is költözhet.

Dózsa című munkája poéma, monológ? Köl-
temény ? Színdarab?
Dózsát a családi hagyomány miatt

nagyon közel érzem magamhoz. A ro-
konságunkba tartozik a Dózsa család.
Nem hiszem magam a leszármazottjának,
de családon belülinek tudom őt. Az az
óriási lelkierő, amiről tanúbizonyságot tett
példamutató. Az embernek ilyen-nek kell
lennie. Erről szól az az írásmű.

 Dózsáról a magyar irodalom, film, kép-
zőművészet megannyi portrét formált. Illyés,
Juhász Ferenc, Szervátiusz és mások alko-
tásaira epített-e ?
 Ismerem őket. Én ezt hoztam ki a té-

mából, ők mást. Hozhatok további példát
is. Itt van Németh László Bolyai-darabja
(sőt darabjai). Én valamikor foglalkoztam
Bolyai Jánossal, regényt akartam írni róla.
Nagyon csodálkoztam, ami-kor
megtudtam, hogy Németh László drámát
írt, holott én a legbecsületesebb belátásom
szerint úgy találtam, ez az élet nem
formálható drámává. Nincs olyan
csomópontja, ahol egyetlen mozzanaton
át ki lehet mutatni minden konfliktust.
Nekem arra van szükségem, hogy egy-két
ilyen mozzanat rendelkezésemre álljon.

Drámáinak szövegét általában kívülről
tudja, s mint korábban mondotta, az Ön tu-
datában a replikák egészen másként dobol-nak,
mint ahogy a színészek megjelenítik.

 Ez mindig zavar engem. Feszélyezet

ten és kínosan érzem magam, amikor a
mondataimat mások szájából hallom
(ahogy előbb például a verseimet is a
maga felolvasásában). Szégyellem érte
magam. Lehet, hogy tulajdonképpen
rosszak a szövegeim, és ezt szégyellem

- Hadd vitatkozzam újra a „hájakról". A
Protestánsok jut eszembe, annak mértaniasan
szép, arányos szerkezete. A három be-
börtönzött fivér vitája egymással; másik olda-
lon a három pap (két protestáns meg a je-
zsuita) polémiája: a mérleg nyelveként középen
a börtönőr, aki a fogva tartottakat a mar-kába
szorítja. léz arra vall, hogy ha nincs is a
kisujjában, de birtokolja a „szakmát" ?

- Valamelyes ismeret tényleg kell legyen.
Érdekes, hogy éppen a Protestánsok az a
munkám, amelyiknek a genézise eltér a
többiétől. Tehát nem amiatt írtam meg,
mert ráleltem a történelemben egy
jelentéses szituációra, hanem mert
szükségem volt rá a Képes krónika című
drámakötetemnek a kikerekítése, időbeli
rendje, eszmei rendszere végett. Kerestem
ezért egy olyan helyzetet, amikor két
felekezetnek a hívei összeütközésbe
keverednek, és kimutattam, hogy a két
felekezet lényegesen nem különbözik -
vagyis életre-halálra küzdeni csak gúnyos
fintora a történelemnek. Már persze
utólag nézve a dolgot. Szükségem volt
erre, mert a Képes krónikát tudatosan
építettem föl. A keresztény mítosz, a
keresztény egyház születése - és alá-
hanyatlása; s mindaz, mit ebbe bele lehet
fogni. A Protestánsokat úgy komponáltam,
ahogy Ravel azt a híres zenemű-vét: előbb
csak egy hangszer, aztán még egy,
lassanként a többi is belép - azaz előbb
van a három fiatalember, aztán be-jön a
papjuk, a börtönőr és így tovább; és
ugyanígy visszafele, lebontva is. Ilyesfajta
„fogásokat" megengedek magam-nak, de
ez sem igazán drámai. Meg-mondták a
kritikusaim is.

- Véletlen volt csupán a zenei hasonlat?

- Valamikor mindennapi szükségletem
volt a zene. Ma már csak véletlenszerűen

tallózok zenét. Az új zeneművekre már
nemigen vagyok kíváncsi. A régieket, a
klasszikusokat emésztem meg újra és újra.

Ismét felütöm válogatott verseinek gyűjte-
ményét, most a Szabó Lőrincnek ajánlott

Rekviemnél. Föl is olvasok egy szakaszt
(tudva sajnos, hogy megint idegenkedést vált ki

az általam értelmezett strófa ,,távolisága") :
,,/gazságot? Ugyan mi az? Miért vagyunk

oly nagyra véle? Megsokszorozott Jánusz-
arc: Ahányan látjuk, annyiféle. / Érték és

jóság egyfelől, / De másfelől már szinte vé-

tek: / Sötét önzések pártora / És tételekbe foglalt
érdek. . ."

Ez így van. Ez így van.
 Kosztolányi azt játszotta a magyar

nyelvvel, hogy tíz legszebb szarunkat próbálta
megkeresni. Székely János, a filozófus-író
szerint vannak-e legigazabb szavak? Amelyek
valóban jelentik is önmagukat?

- A szavak, azok mind igazak, csak
elkopott, megkopott közülük nagyon sok.
Ha a szavakat manipulációra kezdik
használni, elvész a hitelük, ám nem hi-
szem, hogy ne lehessen visszaadni eredeti
értelmüket. Olyan kontextusba, olyan
szövegbe kell ágyazódniuk, ahol komolyan
gondolódik minden szó. A szavak
tartalmáról, jelentéséről sokat tudnék
mesélni, mert éppen mostanában fejeztem
be egy munkámat, s egyik fejezeté-nek

Fogalmaink a címe. Filozófiai töredékekből
állt össze ez a kötet, s éppen azt fejteni ki,
hogyan hamisítják meg fogalmaink a
világot a maguk antropomorfizmusával.
Ugyanis emberi viszonylatokat vetítenek az
öntudatlan világegészbe. A szavaknak és a
nekik megfelelő fogalmaknak gyakran
hamis a tartalmuk, de az irodalom
visszaadhatja eredeti jelentésüket.

Székely János munkásságának jelenéhez
érkeztünk, egy épp befejezett műhöz. A
dolgozószoba légköre szinte sugallja a kérdést:
hogyan telik az író egynapja?
 - Nagyon egyhangúan, nagyon

unalmasan telik. Két eset lehetséges. Van,
amikor dolgozom, amikor éppen adatott
valami nekem, hogy megcsináljam. Ezek az
életem boldog szakaszai. Ilyenkor --sajnos
- nagyon korán fölébredek, ötkor, fél
hatkor. Odaülök az íróasztal mellé, illetve
felkuporodok a szék támlájára:
csináltattam egy erős támlájú széket, hogy
felkuporodhassak a tetejére, rálássak az
asztalra. Boldogan írok, amíg írok, aztán
be kell mennem a szerkesztőségbe, az Igaz
Szóhoz. Hajszoltan dolgozom, mert
mindig tudom, menni kell a benti
teendőket elvégezni. Rendszerint késni
szoktam, s bűntudatom van: még itt ülök
és írok, pedig már a szerkesztőségben
kellene lennem.

A versrovatot gondozom, noha lé-
nyegében nem hiszek már abban, hogy ma
verset lehet írni. Tizenhárom éve nem
írtam verset. Szóval, mélabús dolgok ezek
az Igaz Szónál. Utána a kantinban
megebédelek, hazajövök s hanyatt fekszem
a díványon. Csak olvasok; már nem vagyok
képes a napi munka után délután is
dolgozni valamit.

- Búcsúzó/élben is szeretnék tartózkodni



fórum
a nagy szavaktól, de bizonyára kimondhatom:
Székely János pályája delelőjére érkezett,
javakorabeli ember. Milyen a viszonya

családon belül és tágabb értelemben - a
fiatalokkal?

- Nem hiszem, hogy javakorabeli ember
lennék. Az idő szubjektív, biológiai
értelemben is. Úgy vélem, már jócskán túl
vagyok a pályám delelőjén és a biológiai
életem csúcspontján. A fiatalokkal
tulajdonképpen az én kedves fiamon ke-
resztül van kapcsolatom, aki szobrász,
véleményem szerint nagyon érdekes, ere-
deti egyéniség. Nagyon érdekel a sorsa,
szorongok érte, s persze a többi fiatal is
érdekel, mivelhogy szerkesztőségi mun-
kámnak egyik nagy felelőssége: ne hagy-
jak tehetséges fiatalembereket kárba
menni, elsikkadni, mindenkit támogassak
és pártfogoljak, aki rászolgál. Ettől függ,
hogy tíz év múlva is írnak-e itt irodalmat
vagy egyáltalán nem írnak. Igyekeztem
mindenkor mindenkin segíteni. Azt
mondják, voltak nagy tévedéseim, nem
mindenkiben vettem észre a költői töltetet.
Nem biztos, hogy így van. Olykor egy-egy
verset nemcsak azért hárít el a szerkesztő,
mert tehetségtelennek látja a szerzőjét,
hanem mert talán még nem elég érett az
illető, még nem jutott el ön-magáig. Akit
lehetett, megpróbáltam szó-hoz juttatni a
lapban.

 Köszönöm a beszélgetést. Arra szeretném
kérni, frissen elkészült művéből vagy régebbi
alkotásaiból olvasson föl vagy mondjon el
valamit !
 Az új könyvemből talán még nem,

mert azok aforizmák, töredékek, ezek,
azok (némi világkép is kikerekedik belő-
lük, remélem). Nem szépirodalmi termé-
szetű. Inkább elmondanám egyik ver-
semnek három sorát (Férfikor - Dialógus
hat szonettben, 196z - T. T.). Ez a strófa
így szól: „Boldogtalan, ki fel-jutott a
csúcsra, / Mert visszaúttá válik minden
útja, / Es minden lépte lefelé vezet."

Ennyit tudtam mondani.

BÉCSY TAMÁS

A dráma
és a színjáték viszonya

II.

A színjáték és a primér élet

Mielőtt az itt érvényesülő homogenizáció
problémáját megnéznénk, meg kell
vizsgálnunk a színjáték és a primér élet
viszonyát is. Ez a kérdés azért elkerül-
hetetlen, mert a színjátékműben eleven,
primér életet élő emberek jelennek meg,
akiknek léte és műbeli megnyilvánulása-ik
szükségszerűen erőteljesebben idézik fel a
primér valóságot, mint bármely más
művészeti ágban. Ezért is mondják sokan,
hogy a színjáték a drámát vissza-viszi az
élethez.

Ahogy említettük, a színjáték akkor
kezdődik, amikor egy ember mások szá-
mára olyan valakit játszik, aki nem ő.
(Jászai Mari is ezt írta: „Felöltözik ki
ennek, ki annak, aztán úgy tesz, mint AZ
volna.") A színjátékot már ez a tény
élesen elválasztja a primér valóságtól,
ahol ez nemhogy nem szokásos, de ha
megvalósul, a többi ember részéről
azonnal visszautasíttatik, és mint nem
helyénvalót, mint nem normálirat ismerik
fel és el. Ez az alaptény már metaforikussá
teszi a színházi mű világának és a primér
valóságnak a viszonyát. Ez tökéletesen
megnyilvánul abban a triviálisan egyszerű
tényben is, hogy az előadás befejeztének
pillanatában ismét a primér valóság lép
életbe már a szín-padon, és hogy ez a
pillanat minden egyes esetben a
leghatározottabb módon meg is valósul és
fel is ismerhető. Az a színész is
megköszöni a tapsokat, aki olyan alakot
formált meg, aki a mű-ben meghalt. Az
előadás végén a taps már nem Hamletnek,
Nórának stb. szól, hanem a színésznek, az
ő művészi produkciójának, annak,
amellyel másvalaki-nek a társadalmi
létrétegét építette fel. S mikor megköszöni
a tapsokat, már ismét maradéktalanul
azonos önmagával.

Ha a színjátékmű befejezésének pilla-
nata színész és néző számára ilyen teljesen
egyértelműen elválasztja azt a primér
valóságtól, akkor a színjáték egyáltalán
nem jellemezhető azzal, hogy az írott
dráma világát visszaviszi az élethez. A
kérdéssel már Georg Simmel is fog-
lalkozott egy töredékében. (Valószínűleg
az 1890-es években írta s 1923-ban jelent
meg a Fragmente und Aufsátze c. kötetben.

A tanulmány címe : Zur Philosophie des
Schauspielers: in: Das Individuelle Gesetz;
Suhrkamp. 1968.) Megállapítja, hogy a
színjáték csak látszólag viszi vissza az
élethez az írott drámát. Valójában az
egydimenziós világot és az absztrakt
tartalmakat háromdimenziós, realisztikus
formává alakítja, s nem a valódi világ
valamely fajtájává. A színész például nem
a valóságos királyt utánozza. Ha egy
színész királyt játszik, nem akkor vagyunk
becsapva, ha nem egy valóságos királyt
utánoz, hanem ha rosszul játszik. G.
Simmel ebből vezeti le, hogy a színész a
nézőt távol tartja a valóságos világtól, de
benne tartja a művészet világában. A
valóságot csak a valódi személyt utánzó
parodista utánozza. Ezért más és más a
színész és az imitátor célja. Az utóbbié,
hogy a valóság helyett fogadják el, s a
valóságot - az adott személyt - mint
tárgyat utánozza; ezzel szemben a színész
újat teremt, miként a portréfestő. A színész
számára a realitás nem azt jelenti, hogy
valóban ilyen és ilyen legyen, hanem hogy
valakit ilyennek és ilyennek ábrázoljon.
Megállapítja azt is, hogy a színész nem
reprodukál, lévén, hogy nincs semmi, amit
reprodukálni tudna, mert az író munkája
irodalmi munka.

A színjáték és az élet különbözőségé-nek
egyik alapismérve más szavakkal az, hogy
a színész szavai és akciói „jelentésteliek és
színleltek", és érzelmileg (affective)
vannak hatással, és nem konkrét,
célravezető (effective) hatással, mi-ként
például Elisabeth Burns mondja; (Vö.:
Elisabeth Burns: Conventions of
Performance; In: Sociology of Literature
and Drama; Edited by Elisabeth and Tom
Burns. Penguin Books Ltd; 1973; 348-tól);
mint amilyen - tehetjük hozzá - például a
reklám.

A színjáték és az élet különbségére
mutat még az is, hogy a színjátékmű
világa minden esetben csak az előre meg-
tervezett módon haladhat, és nincs, nem
lehet olyan előadás, amely a nézők
bármely reakciója következtében, menet
közben máshová forduljon, másféle véget
érjen, mint ami az eltervezett. Ennek még
a lehetősége sincsen meg, noha a
valóságos élet minden pillanatában az
események irányának a módosulása
voltaképpen ontológiai lehetőség. Ezt úgy
is fogalmazhatjuk, hogy egy színjátéknak
a „menetrendje", le-folyása, ennek iránya
egészében is és részleteiben is egyértelműen
determinált, még akkor is, ha a benne
megformált


