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egyen részt, harcoljon a békéért, mentse meg a
ilágot. De ő csak fekszik és szomorkodik. Aztán
elkelt, elővett egy zsinórt, bebújt a szekrénybe,
e nem akasztotta] fel magát, előjött a
zekrényből, és visszafeküdt az ágyba.

A Hőst Piotrusnak, Jureknek, Waceknek, Ta-
eknek hívják. Csak egyetlen néven nem neve-
ik: Konradnak. Pedig ő valójában Konrad, csak
icserélték a maszkokat. Wyspiańskinak primá-
usra, udvari bolondokra, múzsára, hatvanhármas
elkelőre, kaszásokra, hárfákra és Erinnüszekre
olt szüksége. Różewicznek elég a Kövér Úr meg
Jól Fésült Úr, néhány kövér és sovány asszony

s lány, egy német nő és egy újságíró.
yspiański haragszik Mickiewiczre, mert költé-

zetében holttá válik a Nemzet; Różewicz kineveti
yspiańskit, mert negyedik Próféta, és tovább

sak a makogás van. Wyspiańskinak az egész
awel kellett, Różewicz egy vaságyat állít a
arszalkowska Sarkára.
Ez nem tréfa. Różewicz tényleg hagyományos

emzeti drámát írt. ]Konrad és a társadalom, Kon-
ad és Lengyelország, Konrad és a világ. Konrad
ovábbra is várja Nagy Eszmét. Konradot to-
ábbra is üldözik az Erinnüszek. Rendben van.
inden rendben van. Csak miért olyan szentimen-

ális ez az új Konrad? Mert ha ágyban fekszik és
zomorkodik, ebből nyilván következik valami.
agy felmentés, vagy vád. Lehet, hogy az új Kon-

adnak igaza van, hogy fekszik; talán csak bábok,
orzalakok, elidegenedés, áligazság, nagy, csúfo-
ódó pofák, rádiómonológok és párbeszédek,
ömbölő gramofonok, orrszarvúak vannak körü-

ötte? De akkor illenék rámutatni, nem pedig meg-
atódni a világtól, és krémkávéra invitálni Bobikot,
z Újságírót, a czestochowai Nagybácsit meg a
erék német lányt. És nem volna szabad előjönni a
zekrényből!

Vagy lehet, hogy az új Konradnak nincs igaza,
ogy fekszik és szomorkodik? Talán fel kellene
llnia, összeszedni magát, harcolnia a békéért,

etennie az érettségit, egy kislánnyal sétálgatni és
em halogatni az értekezletet? Talán nem is
nnyira magasztos, nem is annyira boldogtalan
s tragikus? Talán nem is Nemzedék? Lehet,
ogy az egészet csak álmodja? Talán az egész
sak a komplexusaiból ered, talán csak felmen-
ést keres, egyszerűen lomha és lusta? Talán
em is kényszerül' tragikus választásra az ab-
zurd és üres kozmoszban?

Różewicz Hőse kedves, rokonszenves, csupa
áj és kellem. Naiv és magasztos. Mindenekelőtt

írai. Beckett, Ionesco, Wilder alakjai nem ma-
asztosak és nem líraiak. Różewicz Hőse nagyon

engyel és nagyon hiteles. És miért követeljük
eg tőle mindezt?
Mert ebben a Kartotékban minden csak lát-

zólag idegen. Valójában minden igazi, różewiczi.
írai hős, háborús sérült, keserű gyermekkor,
egfélemlített és érzékeny; hát még a dik

ció, a mondatszerkesztés! A Kartoték meg van
írva, igazán meg van írva. És ezért játszható.
Różewicz nyelvének belső drámaisága van, sa-
játos nyugtalansága, érzékenysége.

Az ágy az utca közepén van, az ágy mögött
kerítés, a kerítésen Chagall szomorú lova. Meg
két hatalmas szekrény. Kosiński megtalálta a
Kartoték megfelelő környezetét. A Hős, Lengyel-
ország, a háború utáni évek. A Hős öt-, huszonöt
és negyvenéves. Azonnal elfogadjuk a Kartoték
konvencióit, az első jelenettől kezdve, anélkül,
hogy vitatkoznánk az elképzeléssel. Kézenfek-
vőnek látszik. Mintha csakis így lehetne írni,
mintha ez lenne a színház „természetes" formá-
ja. Az „ügyes" háromfelvonásos darabok, ame-
lyekben van előjáték, utójáték, padló és mennye-
zet, történés, logikus cselekmény, intrikák pon-
tosan kidolgozott szövevénye - mindez a Karto-
ték mellett olyannak tűnik, mint a hímzett terítő,
amely pásztorlánykát és őzikét ábrázol. Minden
kornak megvan a maga „természetes" írásmódja.
És „természetes" színháza. Różewicznek igaza
van. Ezek nem Beckett-től, lonescótól és
másoktól átvett trükkök és ötletek. Ez

Rég nem beszélgettünk a színházról. A
színházról általában, és konkrétan az ön
színházáról. Arról a színházkoncepcióról, amely
már megírt műveiben rejlik, és arról, amelyet a
jövőben szeretne megvalósítani és
kibontakoztatni. És még valamiről - arról, ami a
szöveg és a színpad között történik. Mert
mindketten tudjuk, hogy a színházak gyakran
nem azt mutatják be a színpadon, ami az ön
darabjából kiolvasható. Kezdjük talán igy: írás
közben megjelenik-e képzeletében a konkrét
színrevitel?

 Maga a színrevitel számomra másodrangú
kérdés. Hogyan játszom el a darabot „papíron",
ez a lényeg. Hogy mit csinálnak vele a színház-
ban, nem nagyon érdekel, sőt még az sem, hogy
ki viszi színre. Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy közömbös volna számomra darabjaim sor-
sa.
 De azért csak elképzeli írás közben a da-

rabját, amint a színészek a színpadon

játsszák?
 Ha gondolatban felidézem a Kartotékot, azt

a darabot, amely a színházi bemutatkozást
jelentette számomra - nem éreztem a színre-

egyszerűen ami korunk ábécéje. Nagyon külön-
böző dolgokról Mehet vele írni. Różewicz bebizo-
nyította, hogy ezzel az ábécével lengyel, nemzeti,
szentimentális drámákat is lehet írni.

Ezt az ábécét még nagyon kevés rendező és
mindössze egyetlen színház tanulta meg Len-
gyelországban.) A varsói Teatr Dramatyczny.
Néhány évig tanulta. Elegendő összehasonlítani
az operetté formált Yvonne-t vagy a rossz farce-
ként játszott Rendőrséget a Witkacy-darabbal
vagy a Kartotékkal. Wanda Laskowska pompá-
san olvassa ezt az ábécét, érzi az újfajta líraisá-
got. És úgy tudja vezetni a színészeket, hogy
szinte már ebben a világban játszanak a legter-
mészetesebben. Ezért tetszett nekem leginkább
ez az előadás; tökéletes természetességgel, az
érzékenység kórszerű szférájában játszanak.
Milyen könnyű! Nem operett, nem is esztrád,
nem is Teatr Polski. Sem elidegenedés, sem át-
élés. Para, Traczykówna, Ptotnicki, Jaworski,
Łuczycka. Le kellett írnom az egész névsort.

Fordította: Balogh Géza
Részlet Jan Kott Színláz az egész világ című kötetéből. Megjelent a
Korszerű színház című sorozatban. Budapest, 1968.

vitelre való várakozást. Ön akkoriban a Teatr
Dramatyczny irodalmi vezetője volt, és beszél-
gettünk erről a darabról, azt mondtam, nem tudom,
hogy egyáltalán befejezem-e. Ön azt mondta, hogy
a színházát érdekelné a darab. Talán ezzel a meg-
jegyzésével magyarázható, hogy a Kartotékban
akadnak afféle engedmények, kiegészítések a
színház, a rendező számára, hogy a Kartoték a szá-
momra fontos, tisztán irodalmi szövegből rendezői
szöveggé alakult át.

- Emlékszem, Wanda Laskowska, aki meg-
rendezte a darabot a Teatr Dramatyczny-ben,
mintegy keretként egy-egy Różewicz-verssel
kezdve, illetve fejezte be az előadást. Ellenben a

kitűnő genfi diákszínház előadásán, amelyről

már beszéltem önnek - tán ez volta Kartoték
legjobb színrevitele -, szóval ezen az előadáson
nem volt keret. A nyitott formát vitték színre,
határozott kezdet és vég nélkül. Mintha a

darab csupán az alkotás örökké szélesen
hömpőlygő folyamának része volna, az alkotás
folyamatáé, amelyben az egyes szinmű csak
töredék, részlet, de semmiképpen sem zárt
egész.

KONSTANTY PUZYNA

A NYITOTT DRÁMÁRÓL
Beszélgetés Tadeusz Różewiczcsel



A Kartoték 1967-es előadása, Tadeusz
Łomnickival a főszerepben

 Az, természetesen, nem igaz, hogy a da-
rabnak általában nincs kezdete és nincs vége,
legalábbis papíron nem így van, függetlenül attól,
hogyan képzeljük el a darab kezdetét és végét. A
varsói rendezőknek például nyilván hiányzott a
Kartotékból a határozott kezdet és vég, szüksé-
gük volt rá.

 Mégpedig konvencionálisabb értelem-ben,
mint az az ön terveiben szerepelt?
 Ön az imént ezeket a kifejezéseket hasz-

nálta: nyitott dráma, nyitott darab. Számomra ez
nagyon lényeges kérdés. Ez a bizonyos nyitott-
ság korábbi költői tapasztalataimban gyökerezik:
a nyitott versben, amelynek ezt a nevet is adtam:
Nyitott vers. Olyan alkotás, amelybe, hogy úgy
mondjam, mindenki behatolhat a saját gondjával-
bajával. Valami efféle a Kartoték is: bárki
behatolhat ebbe a darabba, hozzáírhat egy rész-
letet vagy befejezést, kibővítheti vagy kiegészít-
heti egyes jeleneteit. Mit nevezünk a darab végé-
nek? Természetesen a fabula, a cselekmény, a
történet végét. A Laokoón-csoport is eredetileg
amolyan befejezetlen szöveg volt, aztán a ren

dező kérésére hozzáírtam a Nagyapa-epizódot,
amely csattanóval látja el, befejezi a művet,
felteszi az i-re a pontot.
 Ezek szerint úgy kell néznünk az ön

színdarabjait, mint egységes folyamatot,
amelyben az egyes darabok nem önmagukban

zárt egységek, hanem az egyik a másikból ered,
sőt, a darabok átfolynak egymásba? Ráadásul
„kötőjel" nélkül, ami volt, de elveszett?
 Igen, ebben a drámakoncepcióban az

egyes elemek átvihetőek az egyik darabból a
másikba, sőt, az egyes elemekből akár új egész
is alkotható, de nem kényem-kedvem szerint. Az
elemeket nagyon gondosan, egy bizonyos alap-
elv szerint kell összekapcsolni, amelyet költői ké-
pek kontrapunktjának is nevezhetünk, más szó-
val: szigorú logikának kell érvényesülnie. Egy bi-
zonyos belső ritmusnak, a rejtett dolgok, sőt a
megérzések, intuíciók logikájának is nevezhet-
ném ezt...
 Csakhogy, ha ez a logika a képek

logikája, akkor ezek a képek egyszersmind
vizuálisan érzékelhetőek. Mi lesz a
színrevitelükkel?... Ön egyes darabjait fel sem
bontja dialógusokra, megelégszik néhány
megjegyzéssel, szabad kezet ad a rendezőnek a
színrevitelben, akárki is bővítheti, újra felépítheti
a darabot. Szavak nél

küli képpé. A szavak nélküli képeknek a

szóban, dialógusban már konkretizálódó
képekkel való összefonódása szintén afféle
kontrapunkt, egy olyan műnek a belső ritmusa,
amelyet nem a cselekmény logikája alapján

építettek fel, hanem a képek egymásutániságát
szabályozó képzet-társítás vagy gondolat
logikája alapján. De, ahogyan ez mindezekből
következik, ön nem játszik el mindent a papíron.
Lépten-nyomon nagy fehér foltokra bukkanunk.
 Ez az alapelv közel áll néhány versem, pél-

dául az Et in Arcadia ego felépítéséhez.
Véleményem szerint ezt a verset szinte úgy,
ahogy meg-írtam, színre lehetne vinni. Úgy
vélem, hogy egyes darabok elemei
származhatnak más darabok más elemeiből.
Például a Nevetséges öregúrprológusa, amelyet
a Dialogban később publikáltam, mint magát a
darabot, eredetileg A természetes népszaporulat
című darabom kezdete volt.
 Egy meg nem született darab kezdete. Egy

olyan műé, amelyről mint megvalósítatlan tervről
írt egy cikkében.
 Igen. Azt szeretném, ha ennek a tervezet-

nek az alapján vinnék színre. Ez sokkal érdeke-
sebb volna számomra, mintha megírt szöveggel
állítanák színpadra ugyanezt a koncepciót.



 Vagyis ezt a cikket afféle rendezőnek
szánt forgatókönyv-tervezetnek kell tekinteni?

 Igen, erről a tervezetről beszélgettem
Jerzy Grotowskival. Arra gondoltunk, hogy
esetleg együtt visszük színre.

 Pantomimra gondoltak, vagy dialógusokra
bontott műre?

 Ez esetben a dialógus számomra másod-
rendű kérdés. A krakkói diákszínház be akarta
mutatni A természetes népszaporulatot, és én
azt mondtam: ide figyeljetek, dialógust nem írok
nektek, tudjátok, hogy az embertömeg szaporo-

Jerzy Nowak és Barbara Bosak a Négykézláb
című darabban (Stary Teatr, Krakkó, 1972,
Jerzy Kreczmar rendezése)

dásáról, elszaporodásáról, a mozdulatok egyre
kisebb területre való beszorításáról van szó, az
érsek, a szónok stb. mozdulatairól, és ezek a
mozdulatok másként bontakoznak ki, ha egymé-
ternyi, ötméternyi, tízméternyi tér áll rendelkezé-
sünkre, de ha félméternyi, harminc centiméter-
nyi, végül pedig öt centiméternyi térben kell ki-
bontakozniuk, már merőben mások lesznek. A
szavakat magatok válogassátok össze hozzá,
én majd csak átnézem. Vásároljatok újságokat,
brosúrákat, keressetek bennük megfelelő szö-
vegeket. De a szövegek elrendezését látni aka-
rom, mert ez itt a lényeg.

- Következésképp ön egyetlen művön belül is
rendkívül eltérő írói formákat alkalmaz. Vegyük
számba őket. Egy: az olyan részletek, amelyek

csak körvonalaznak bizonyos képeket és szín-
padi eseményeket, s dialógusok nélkül vannak
felvázolva. Kettő: a konvencionális drámából is-
mert, megírt dialógusok. Három: versek, gyak-
ran rég megírt versek, amelyek beépülnek a da-
rabba. Négy: brosúrákból, újságokból stb. átvett
idegen szövegrészletek, amelyeket a kollázské-
szítés szabályai szerint vág meg és illeszt össze.
Marta Piwińska ezzel a terminus technicusszal
jellemezte az ön színpadi montázstechnikáját,
természetesen kevésbé szó szerinti értelemben.

- A „kollázs" szó gyakran hangzik el mű-
veimmel kapcsolatban, de szeretném elhatárolni
magam a kritikusok bizonyos túlzásaitól. Ez a
technika némi rosszindulattal meglehetősen
ómódi, az „avantgárd" szobrászatból átmentett,



vagyis kissé mechanikus és anakronisztikus fo-
gásként is értelmezhető. Ez azonban nem mon-
tázs, nem kivágások és rongyok vászonra ra-
gasztása. Ezek az elemek mintegy kiszolgáló
szerepet töltenek be a drámában, átalakulnak
benne, más elemekkel kapcsolatba kerülve -
úgy, amint ön említette - megváltoznak; más
elemeken elsősorban a verseket, a költői képe-
ket, a szerzői javaslatokat és a rendezőnek cím-
zett megjegyzéseket értem. Ezek nem a drámá-
ba beleragasztott idegen testek, hanem a dráma
szerves részévé válnak, változtatják a funkcióju-
kat, sőt az anyagukat is. Szeretném itt megemlí-
teni az egyik, számomra nagyon fontos verse-
met, amely egy öregasszonyról szól, aki elment
hazulról, és többé nem tért vissza. A vers címe:

FEHÉR PETTYEK
Augusztus 20-án elment hazulról
és nem jött vissza
egy nyolcvanéves öregasszony
emlékezetkihagyásban szenved
eltűnésekor sötétkék-fehér pettyes
ruha volt rajta

Aki bármit tud
az eltűnt öregasszonyról
kérjük

A rádióban szoktak ilyen szövegű közleménye-
ket felolvasni, én csak annyit tettem, hogy az
utolsó mondatot középen elvágtam, mondhat-
nám, elvágtam az erét, és az elvágott érből indult
meg egy afféle lírai-drámai vérömlés. Ha nem
vágom el, hanem végig leírom a bemondó sza-
vait, közönséges közlemény volna. Ebben a
versben az elvágás teremtette meg a drámai szi-
tuációt. Ebben rejlik a „nyitottsága".

- Az ilyen típusú lírai részletek mellett ön

„normálisan" írt verseket is bele szokott

dolgozni a drámáiba. Olyan, a költészetére
jellemző verseket, amelyekben minden szót
gondosan kiszámít, amelyekben ütköznek a
szavak és a képek, s ezekből az ütközésekből új

képek születnek. Az ilyen versek és a csupán
megjegyzésekből álló, a képet éppen csak
felvázoló mű között - ahol is a rendező válogatja

ki a szavakat, a mozgásról s magáról a színpadi

megjelenítésről nem is szólva - óriási különbség

van. Az elő-adás anyagának két különböző

megközelítése. Következésképp milyen funkciót

töltenek be az ön drámáiban a gondosan és
pontosan meg-szerkesztett szavakból álló
versek?

- A Kotlik az öregasszonyba beépítettem egy
verset az 1948-ban megjelent, Piros kesztyű
című kötetemből. Ez a vers építi fel a képet,
meg-oldja vagy összeköti, magam sem tudom.
Van-nak aztán olyan verseim, amelyek a dráma
írása közben születnek: például az Öregasszony
el-mond egy verset, egy „balladát a hasról", és

Tadeusz Różewicz
ÉLVE ÉLETEMET

forgóajtóban
élve életemet
írtam az elbeszéléseket és
színműveket

ez az egyik „titka"
dramaturgiámnak

mielőtt a gondolat
elindult volna hősömmel befelé
máris az ajtón túl
találta magát a kritikussal

a szó emez oldaláról
kezdett művet
a túloldalon fejezem be
szótlanul

a mögöttem lépkedő árny
megelőz
egy egész nyelvhosszal

Fordította: Cservenits Jolán

ebben a balladában, ebben a kicsinyített térben,
időben és szóban, összpontosul az
Öregasszony életének problémája.

- Vagyis a versek afféle csomópontok vagy

gyűjtőlencsék, amelyek összefogják a darab kü-

lönböző szálait és tartalmi egységeit,
összegzik azokat - nem feltétlenül fabuláris
szempontból, néha érzelmileg vagy
intellektuálisan, sőt az analógiák révén képileg

is. A cselekmény ellenben - és ezt, gondolom,
ön is érzi, legalábbis a konvencionális fabulát
fricskázgató Félbeszakított játékból ez derül ki,

nemde? - gyakran csak ürügy, vagy egyszerűen
más mederben folyik, minta darabot
meghatározó költői vagy drámai „folyam". Mint
például a Kotlik az öregasszonyban. Nagyon
igaza volt, amikor tegnap azt mondta, hogy e
dráma magja ennek az asszonynak a
„megdagadása" - nem mint szereplőé,
személyé, hanem mint általános értelmű vízióé.
A cselekményt pedig ehhez csak mintegy hoz-

závarrja, lazán hozzáilleszti.

 Igy van.
- Nem gondolja, hogy rosszul van ez így? Hi-

szen a cselekménynek, a fabulának kellene
elvezetnie az asszony megdagadásához, eltere-
bélyesedéséhez, vagy ebből kellene kibonta-
koznia. A színpadon ez sokkal dinamikusabbá
tenné a darabot is, a szerepet is, az asszonyt
is. Így két vágányon fut a darab - a cselekmény

megy a maga útján, az asszony is dagadozik a

„maga útján".
 Az asszony megdagadt, elterebélyesedett.

Körös-körül szemét, az asszonyban magá-

ban is szemét, aztán hirtelen abbahagyja a
növekedést, kikapcsolódott belőle,
mondhatnánk, tanúvá változott, egy másik
történet, sőt fabula tanújává - azt hiszem, ez a
helyes kifejezés -, egy bizonyos típusú
cselekményből szőtt történettanújává, bár ez a
cselekmény meglehetősen erőtlen, szegényes,
de azért hasonlít ahhoz, amit drámai
cselekménynek szoktunk nevezni. Vagyis
valami zavar keletkezik, ez biztos.
 Valami zavar. És ennek következménye-
ként a „tulajdonképpeni" cselekmény inkább

hasonlít az ön verseinek, semmint elbeszélései-
nek cselekményéhez, mert az utóbbiakban a
cselekmény fabuláris szempontból folyamatos
és konvencionálisabb. Mindabból, amit ön mon-

dott, azt a következtetést kell levonnunk, hogy

a lényeget tekintve az ön darabjai ugyanazon

alapelv szerint születnek, minta versei, csak
éppen nagyobb, kiépítettebb formák. A
színpadi cselekmény pedig konvencionális
ráadás, udvarias gesztus a rendezőnek és a
nézőknek.
 Az alapelv nem ugyanaz. De hasonló, már

ami a drámák vizuális „oldalát" illeti.
 Ennek ellenére szeretné őket színpadon

látni.
 Na, igen, ezt nevezem következetlenség-nek.

Példáért térjünk vissza ismét a Kotlik az öreg-
asszonyhoz - mert ez az utolsó darabom, vagy-is
közel áll hozzám; a Természetes népszaporulatról
nem beszélek - bizonyos elemei a Fél-beszakított
játékkal mutatnak rokonságot, de kevesebb benne a
szó, több a lemondás: lemondás a diszkusszióról, ami
a Félbeszakított játékban még fellelhető. A
Természetes népszaporulatban már egyáltalán nincs
diszkusszió. De térjünk vissza a Kotlik az
öregasszonyhoz. Abban a darabban egy bizonyos
pillanatban kedvem támad rá - kissé gyanús, de tán
igazolható ez az érzés -, hogy megrendezendő és
eljátszandó színpadi darabot írjak. Hogy a színház-
nak írjak darabot.

 De hiszen ez a vágy mindig ott bujkál ön-

ben. A Félbeszakított játék is részben ennek a
vágynak a kifejeződése, megvallása.
 Magam sem tudom... Azaz érzésem, hogy

ezek bűnös vágyak... Arra szottyan kedvem,
hogy netán kedvében járjak a nézőnek, a rende-
zőnek, a díszlettervezőnek vagy még az előadás
szervezőjének is.
 Merem remélni, hogy egészségtelennek

tartja ezeket a vágyakat.
 Afféle sejtelmeim vannak, hogy ez a vágy nem

más, mint az a bizonyos „hang", amely igazi színházi
embert akarna csinálni belőlem, a szín-házi
emberekkel összeforrott drámaírót, olyan embert, aki
átadja magát a „színházcsinálók-nak". Mert nem
érzem, hogy bármi is összekapcsolna bennünket.

 Talán egyszerűen azért érzi így, mert
nincs közös nevezőjük. Talán túl nagy a
távolsága hi-
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vatalos színházi tevékenység és az ön szándékai
között.

 Én nem fogalmaznék ilyen élesen, mert
előadott darabjaimnak bizonyos részletei na-
gyon tetszenek nekem. De milyen is ez a tet-
szés? Ellenállásomat legyőzve elmegyek a szín-
házba, de egy bizonyos pillanatban - tíz, néha
húsz perc után - azt veszem észre, hogy úgy re-
agálok az előadásra, mint egy néző. Azon kapom
magam, hogy nevetek, fel-felkiáltok, s ez olyan
távol áll tőlem, hogy teljesen elvesztem a kap-
csolatot a művel - és jól szórakozom a saját da-
rabomon. Ez talán kellőképpen bizonyítja, hogy
milyen őrületesen távol áll tőlem az előadás.

 És örül ennek, vagy nem örül? Az a tény,
hogy műve olyannyira objektivizálódik, hogy már
nem is érzi a sajátjának, megelégedéssel vagy
keserűséggel tölti el?

 Számomra ez elsősorban meglepetés,
semmiképpen sem veszteség. És ha ez a megle-
petés kellemes meglepetés - akkor haszon. Az-
zal a megszorítással, hogy az ördög tudja, miért,
de azok a dolgok, amelyeket legtitkosabb álma-
imból kiragadva papírra vetek, nem okoznak

meglepetést, ezek a holt pillanatok ellenben,
ezek a véleményem szerint pocsék mozzanatok
életre kelnek. Jól van ez így? Azt hiszem, hogy
nincs. Mert én azt szeretném, ha ezek a megál-
modott elemek a lehető legjobban érvényesül-
nének, és ebből fakad a diszharmónia köztem és
a megvalósítók között.
 És vajon ezt a diszharmóniát csökkenteni

igyekszik, úgy, hogy némiképp alkalmazkodik a
rendezőkhöz, vagy ellenkezőleg: meg szeretné
változtatni a színházat, lerombolni azt, ami ha-
lott, és a saját elképzelése szerint újjáépíteni?
 Általában kedvet érzek, mindig is kedvet

éreztem ahhoz, hogy teljesítsem a színház bizo-
nyos követelményeit. Nem vagyok olyan szerző,
aki ne szeretne beszélgetni. Ellenkezőleg, szíve-
sen beszélgetek, olyasmi is előfordult már, hogy
amikor a rendezőnek valami nem „jött ki", hozzá-
írtam a próbák során dialógusokat és kis jelene-
teket. Ilyenkor gyorsan és jól dolgozom. Ennek
ellenére állandóan az az érzésem, hogy bűnös
és gyanús dolgot művelek.
 Engem egy általánosabb probléma foglal-

koztat: ön „el akar férni" a létező színházban, és
ezért van bűntudata (mert nem mindig fér el ben-
ne), vagy meg akarja változtatni a színházat,
meg akarja változtatni a darabjaival?
 Engem a színház érdekel - meglehet,

most azt gondolja, hogy nem a kérdésére vála-
szolok -, de úgy érdekel, mint egy gépezet,
amelyet szeretnék szétszedni, szemügyre ven-
ni, mint ahogy szeretek részt venni a próbákon is,
de úgy, hogy mindez ne legyen feltétlenül kap-
csolatban az én darabjaimmal. Ez másodrendű
kérdés számomra. Engem az érdekel, hogy „ho-
gyan csinálják". De Isten ments, nem akarok ren-
dező lenni. Talán csak a képzeletemben, az ál-
maimban.
 Ezek szerint inkább érdekli a szinház mint

az információátadás mechanikus eszköze - af-
féle televízió -, és kevésbé mint hangszer,
amelyre ön írja a zenét. Így van?
 Igen, a színház úgy érdekel, mint más szö-

vegek - nem feltétlenül az én darabjaim - át-
adására szolgáló eszköz. Nem szeretném, ha
hamisan csengenének szavaim - én valamilyen
szövegfeldolgozó gépezetre gondolok: hogyan
működik, hogyan dolgoznak benne az emberek,
mint egy bonyolult automatákkal felszerelt ipari
üzemben, nem hentesboltban, mészárszékben
vagy cipészműhelyben, mert ezek túl egyszerű-
ek. Hogyan „csinálják meg" Witkiewicz, Wyspi-
ański vagy Shakespeare darabjait...
 De milyen! gyakorlati következménye van

a nyitott formájú drámának? Esetleg azok a
tartalmak, amelyeket ön át akar adni,
feltételezik az át-



adás befejezetlenségét, lezáratlanságát? Mert a
szinházi forma, mint minden forma, elárul vala-
mit arról, amit át akar adni.

 Ha a Kotlik az öregasszony úgy kerül
szín-re, hogy elsődleges ötletem konzekvenciáit
tiszteletben tartják - nevezetesen arra
gondolok, hogy a hölgy növekszik, növekszik a
mozgás benne és körülötte -, akkor nem zárulna
le úgy, ahogyan az a második felvonásban
bekövetkezik. Ha az előadás konzekvens volna,
ha az „első érzelmi hullám" és vízió vonalán
haladna, akkor ez nyitott dráma volna.
Növekedne. Nem kellene függönnyel lezárni az
előadást. A szemét kifolyna a nézőtérre, a
ruhatárba, sőt az ablakon át az utcára is. És
aztán tovább növekedne. De itt kö-
vetkezetlenség történt. Ez történt A Laokoón-
csoporttal is. Én lezártam A Laokoón-csoportot,
de valahol valamelyik „megjegyzésemben" azt
mondom, hogy ez az általam „lekvárból" kivésett
Laokoón-csoport egyszerűen szétfolyt. Gyöt-
rődtek és gyötrődtek, de aztán minden irányban
szétfolytak. Csakhogy a darabban összejöttek a
nagyapa körül. Egyesültek, és létrehozták a be-
fejezést és a darabot. Ha A Laokoón-csoport kö-
vetkezetesen szétfolyna, „lekvár" lenne belőle.
Úgyis mondhatnám, hogy az alakoknak is, a dia-
lógusoknak is, a szavaknak is, a képeknek is és
mindennek el kell maszatolódnia. Ennek a da-
rabnak amolyan „vegyes salátának" kell lennie.
De ismét félreértésem támadta színházzal. Hiá-
nyolták a befejezést, én pedig hozzáírtam azt a
két, három, mellesleg nem is olyan rossz, tréfás
oldalt. Ez vígjáték, de ismét nem következetes.

- A kétoldalnyi kiegészítésre gondol?
 Megváltoztatta az eredeti elképzelést. Le-

zárta a darabot. Pedig nem volt lezárva. Ennek a
darabnak szét kell folynia.

 És hogyan lehet ezt a színpadon megjele-
níteni?

 Ááááá - meg lehet jeleníteni. Szerintem
meg lehet. Én pontosan ilyesmire gondolok,
ilyesmit képzelek él, bár semmit sem írok elő.
Úgy mondanám, hogy a mindenkori rendező in-
kább a szándékot értse meg, ne az előírásokat.
Őbenne rendeződjék el az egész. S ha már el-
rendeződött, hát kísérletezzék. De a rendező ál-
talában jobban szereti, ha van befejezés, még-
pedig csattanós, hogy a nézők „nevessenek".

- Ez talán igen lényeges mozzanat abban a
folyamatban, amelynek során az ön darabjait a

színházak, a rendezők befogadják. Állandóan le

akarják zárni őket, mert a színházi emberek ter-

mészetes reflexe, hogy olyasmit akarnak csinál-

ni, aminek van eleje, közepe és vége.
 Igen, azt akarják, hogy legyen vége az

első felvonásnak, és kezdete a másodiknak, de
én például a Kartotékban azt kértem, hogy ne
legyen szünet. Ők azonban mégis szünetet
csinálnak. Vagyis befejeznek nekem valamit...

- Holott az egésznek összefüggő egésznek
kell lennie.
 1958-ban a Kartotékban ezt meg

akartam valósítani, de az istennek sem sikerült,
mert volt szünet, s a szünetben magam is
kimentem az előcsarnokba.
 Hogy rágyújtson.
 Nem dohányzom, de ki kellett mennem,

mert magam maradtam volna a nézőtéren. Ki-
mentem csevegni, és valaki csevegni kezdett
velem. Öt- vagy tízperces szünet volt, mi mást
tehettem volna?
 Talán elképzelhető volna a szünet, ha

azaz előadás része, a darab egyik eleme volna,
nem pedig mechanikus felvonásköz...
 Az a gyanúm, hogy valaki még A

szemtanúkban is szünetet akart csinálni, pedig
az hangokra írt vers. Valószínűleg arról a
bizonyos cígarettaszünetről volt szó. Hogy az
emberek egy pillanatra felállhassanak. Pedig én
rövid darabokat írok. Erre azt mondják: írjon
még hozzá tíz per-cet, csináljon már valamit,
hogy húsz perccel hosszabb legyen. Én kicsi
darabokat írok. Erre azt mondják: írjon még
hozzá, és mi hálából tartunk a közepén egy
szünetet, mert futja az időnkből.
 Vagyis ön nem akar szünetet. De mi

lenne, ha úgy belekomponálná a szünetet a
darabba, hogy az előcsarnokba kimenő nézők az
előadásról voltaképpen nem mennének ki,

továbbra is annak hatókörében maradnának?
 Na, igen. De az már más jellegű színház

volna.
 Igen, megszűnne a tér színpadra és néző-

térre való felosztása. Ezt nem akarja?
 A happening, azt hiszem, idegen tőlem,

bár a Kartotékban megpróbálkoztam vele. Így
indítottam el a Kartotékot: „Olvassatok újságot,
meséljetek egymásnak vicceket, amit akartok."
Emlékszem, kiderült, hogy senkinek nem jutott
eszébe semmilyen vicc, amit elmesélhetett vol-
na. Én indítottam el. Vagy csináljanak szünetet a
darab után - olyan tizenöt perces szünetet.
 Vagyis mindennek a színpadon kell

történnie, semmi sem jöhet át a nézőtérre - de a
színészek és a rendezők bizonyos fokig szabad
kezet kapnak. És ne legyen határozott
befejezés, ugye?
 Én azt állítom, hogy nincs „vég". A vég

csak kitalálás. Mesterséges dolog.
 Elvégre az életben sincs "vég".
 Talán bizony a halált az élet végének ne-

vezhetjük? A halál valami egészen más dolog.
Nem az élet csattanója. De térjünk vissza ehhez
a „véghez". Mert Witkiewicz azért mégiscsak
klasszikus, van vége, Gombrowicz is
„befejeződik". És én? Igen, számomra nagyon
fontos kérdés ez a harc a vég nélküli „végért".
Azért a végért, ami nem vég.

- Esetleg valaminek a kezdete.

- Annak, ami már nincs benne a szövegben,
nincs benne az előadásban. Így van ez néhány
versemben is. A többit egy csattanóval vagy kép-
pel lezárom. De nem tulajdonítok nagy jelentősé-
get annak, hogy le vannak-e zárva vagy sem. És
itt is, ha egy látszólagos véget igazi végnek érez-
nék, az ellen nem harcolnék, legyen csak vég. De
azért sem fogok harcolni, hogy önmagam
bosszantására megteremtsem ezt a „véget".
 És amikor verset sző a darabjába, gondol-

e arra, hogy azt egy színész mondja el, és arra,

hogy hogyan fogja elmondani? Mert a dialó-

gusokat kétségkívül ennek megfelelően írja.

Egyszerűen. Ellenben a versei - már az első
köteteiben, a Nyugtalanságban és a Piros kesz-
tyű ben is - szándékoltan két- vagy sokértelmű

szószerkezeteket tartalmaznak; nincs inter-

punkció, a mondatot kettévágja a sorvég, és
mindez lehetővé teszi a fordulat, mondat vagy
kép két- vagy háromféle értelmezését is. Olvasás
közben egyidejűleg fogadjuk be ezeket a je-

lentéseket, egymásra tesszük őket, mintegy ér-

zékeljük a jelentések gazdagságát. De a színpadon -

ezzel ön is tisztában van - eltűnik ez a
gazdagság. A szinész vagy az egyik, vagy a másik
értelmet közvetíti; egyidejűleg mindegyiket nem
tudja. Választania kell. Vagyis szegényíteni. És ön
ezzel egyáltalán nem számol, amikor összegzi a
nyereséget és a veszteséget.
 Így van. És az interpretációból eredő egy-szeri

egyértelműség, amely a színházra jellemző, szintén
szerepet játszik abban, hogy nem „találkozom" a
színházzal. Mert ez zavar. Ami pedig a dráma azon
elemeit illeti, amelyek versként formálódnak meg,
vagy az idézett verseket - hát természetesen nem
gondolok arra, hogyan interpretálja majd ezeket a
színész. A dialógusokban viszont - nem
mindegyikben, de többségükben - más a helyzet. Az
a „vágy", amelyről beszéltünk, a drámaíró vágya, aki
beszélgetni fog, aki ott lesz a próbákon, és
meghallgatja, hogyan mondják a szövegét, szóval ez
a bizonyos vágy abban fejeződik ki, hogy tudatosan
írom a dialógusokat; néha még az is eszembe jut,
vajon hogyan mondaná el a színész.

- Következésképp a dráma anyagának

megközelítésében is kissé heterogén az állás-
pontja: hol a színpad felől nézi, hol az olvasó,
nem pedig a néző felől.
 Miért, ön hogyan képzeli el a színházat, és

mit akar tőlünk? Nem, nem tőlünk, tőlem?
 Hogy megújítsa a színházat. Egyszerű,

nem ?
 Netán úgy véli, hogy valami véget ért a

színházban?
 Nem valami - a színház ért véget. Mint

műfaj. Múzeumba került oda, ahová nyolcvan
évvel ezelőtt az opera. Provokatívan fogalmazok,

tudom, de ez a diagnózisom. Lehet még írni sok

kiváló darabot, lehet jó előadásokat rendez-



ni, még sokáig lesz közönség - az Aidán mindig
telt ház van. De a kultúra fejlődésén belül a szín-
ház jelentősége egyre problematikusabb. Már

nem nélkülözhetetlen. És itt nem segítenek az
új darabok, legyenek bár remekművek. Olyan új
társadalmi funkciót kell találnia színház számá-
ra, amilyennel valaha rendelkezett, de elveszí-
tette. Új egyezségre kell jutnia nézővel, és
akkor ismét szükség lesz színházra.
 Véleményem szerint ebben is sokat segít-

hetne a költészet. Sokkal többet, minta tényszín-
ház, Hochhuth vagy Weiss színháza, az úgyne-
vezett politikus színház - gondolok itt e színház
formai aspektusára. Az az érzésem, hogy a köl-
tészet nagyon sokat segíthet. Nem a vers, ha-
nem csakis a költészet. Mert a vers se nem árt, se
nem használ.

 Csakhogy a vers - ha színpadra gondo-

lunk, és nem csak a költői anyag bizonyos
meg-szerkesztettségére - meghatározott

ritmusban való beszédet kényszerít a

színészre. És ami ebből következik: mozgást,
kézmozdulatokat is. Ezenfelül kontraszt jön létre
a prózában előadott dialógus és egy másik

fajta beszédmód között - és ezt ki lehet
használni.
 Én ezzel tökéletesen tisztában vagyok, de

ez a színész dolga, nem az enyém. És éppen
ezért kevésbé, vagy egyáltalán nem érdekel.
Pontosabban nagyon szívesen segítenék is, de
ezek számomra nem fontos dolgok. Még a
világításban is segítenék, megrendezném a
zenét... Jóakaratnak nem vagyok híján. De
sajnálnám rá az időt.

 És mire nem sajnálja az időt?
 Bizonyos színházi eszmék következetes

kidolgozására. Nem elméleti jellegű eszmékre
gondolok, még csak olyasmire sem, amiről
Chwistek beszél, nevezetesen, hogy az előadás
minden jelenetét úgy kell megírni, hogy az elő-
adásból kiragadva is autonóm egység, amolyan
kis színház legyen. Ebben az értelemben engem
nem érdekelnek ezek a dolgok, noha az minden-
képp előny, ha ezek az elemek valóban önálló
életet képesek élni. De engem az érdekel, ho-
gyan lehet a szövegben, a szavakban megteste-
síteni a megérzéseket, a képi intuíciókat, a moz-
gásra vonatkozó intuíciókat... Ez nem panto-
mim. Én mindent - és ez a legnagyobb baj! -
szóban, a szó segítségével akarok csinálni.
Mégpedig a kommunikatív, az érthető szó, sőt a
köznyelv segítségével. Ezért van az, hogy példá-
ul egy vers, amely valamilyen konvenciót kény-
szerít rám, bizonyos módon becsap, mert ritmi-
kusan szól, odacsempész valamit a színésznek,
a vers ritmusában pedig víz folyik, az értelem és a
színház üressége tátong benne. És ilyenkor a
vers becsap, mert elragadja az embert a ritmu-
sával, a hangsúlyaival, a rímeivel, rangot ad az
ürességnek vagy az olyan közhelyeknek, ame-
lyektől égnek áll az ember haja. És ha versben
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mondják, kiáltják ki a dolgokat - az „megrázó",
ahogyan mondani szokás. Ez afféle ködösítés -
hazugság. Sajnos Wyspiański sem mentes ettől.
Sok darabjában fellelhető ez a grafomán rímelés
alá rejtett zsibáru. Valóságos csinnadratta.

- Igen, mert a verset nem tekinthetjük olyan

konvenciónak, amelyben „magasztos" dolgok

íródnak - és ebben az esetben természetesen
az üresség ritmusossá tételének eszközévé vá-
lik.

 Ez az.
 A versben a formának olyan szorosan

össze kell fonódnia a tartalommal, mintha

éppen ehhez a tartalomhoz találták volna ki.
 Igen, de Wyspiańskinál ez gyakran nem

következik be. Az általános vízióval, természete-
sen, megmenti a helyzetet. Mint a szobrász. Ha
nem volna vizionárius-szobrász, sok darabja,
sajnos, a grafománia határát súrolná. De Wyspi-
ańskinak volt tizen-valahány kitűnő lírai verse is,
amelyeket másodrangú termésnek vélt, a bará-
tainak küldött postai levelezőlapokra írta őket.
Egyáltalán sehova sem építette be. Van vagy tíz
Norwid-színtű verse. Csodálatosak. És ott a vers
vers. Ellenben, ha a Legendát olvasom, Wanda

rímbe szedett fecsegését, hát az technikailag
kétségbeejtő. Természetesen nem
Wyspiańskinak akarok ezzel igazságot
szolgáltatni. A vers szolga mivoltának technikai
oldaláról beszélünk: mikor siklik el a
sekélyesség és a csinnadratta felé. Ezt el kell
kerülni. Feltéve, hogy nem valamilyen
ostobaságot akarunk elrejteni ezzel a „hasi
felfúvódással". Számomra az, hogy valaki vers-
ben vagy prózában fecseg-e, másodrangú, sőt
harmadrangú kérdés.

- Az az érzésem, hogy mindaz, ami az ön
munkásságát jellemzi - az eszközök és lehető-
ségek összekeveredése, a dráma anyagának
sokvágányú megformálása és a nyitottság, a da-

rab befejezetlensége -, valami általánosabb
jellegű érzésből fakad; annak megérzéséből,

hogy a mi világunk merőben más, mint például a

klasszikus irodalom XVII. és XVIII. százada - ez
a szépen nyírt francia parkokra emlékeztető,

rendezett világ.
- Valóban. Amit ön monda sokszálúságról, a

különféle anyagok felhasználásáról, az egy-
szersmind bizonyos technikai problémákból is
következik. Az, hogy különböző típusú dialógus-,
vers-, versidézet-, újságcikkelemeket haszná-
lok, nem csupán következetességből ered, ha-
nem tudatlanságból és tanácstalanságból is, ami
ugyancsak egyik jellegzetessége a nyitott drá-
mának.
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 Igen. És jól van ez így, mert ezek is
kifejez-nek valamit, azt a valamit, amibe korunk

embere belekeveredett: hogy képtelen
boldogulni a világ különböző dolgaival...
 És ezek a „zavarok" egyfelől belső

dinamikát visznek a drámába és a képekbe - a
kontraszthatás, az elidegenítés, az ütköztetés
révén, másfelől veszélyesek is, mert
szétrombolhatják a dráma struktúráját. Ezzel is
tisztában vagyok. Például túlburjánzik a
zsurnalisztika, és ez el-rontja a darabot. De ez
abból a szakadatlan mozgásból is következik,
amely Isten tudja, honnét vette kezdetét. Az
bizonyos, hogy valahol a szín-házon kívül...
 Valami mást is megsemmisüléssel fenye-

get ez a jelenség - nevezetesen azt a belső
drámaiságot, amelyet a feszültség
növekedése, a konfliktus időbeli kibontakozása
biztosított. Mert ez adja meg a drámának a

maga igazi dinamizmusát. A képek ütközése
gyakran csak statikus állapotra vezet. A képek

változnak, de nem történik semmi, egyhelyben

állunk. A versben ez nem baj, de a színházban -
veszélyes dolog.
 És gyakran széthullik az egész, és marad

az a bizonyos nagy rakás. Ez bizonyára komoly
veszély. És itt a legfontosabb, hogy tudnom kell,
muszáj tudnom, hogy hol vágjam el, hol fogjam
vissza, és semmisítsem meg ezeket az elemeket,

hogy egymásba kapcsolódjanak, s ne falják fel
önmagukat. Csakhogy nekem sok esetben nincs
„technikám" - mellesleg nem is akarom, hogy
legyen. Lehet, hogy ez hiba.
 A nyitott dráma esetében ez alapvető kér-

dés. Tudni kell, hol végzendő el az a vágás,
amelytől megindul a vérzés, de a szerkezet
nem hullik szét.
 És hogy aztán ne mondják nekem, hogy

idefigyelj, barátom, ragaszd hozzá, amit levág-
tál, mert ennek nincsen vége!

- Arra a versre, amelyben az öregasszony
elment hazulról, és többé nem ment vissza, senki
sem mondja, hogy be kell fejezni.

 Arra nem!
 Én ezt nevezem győzelemnek.
 Győzelem is, és valami bizonyosság is. A

versemben, a házamban én vagyok az úr, de a
darabjaimból gyakran kiűznek, vagy váratlanul
kiderül, hogy kívül rekedtem, s az ablakon ku-
kucskálok be a saját darabomba. Ilyen dolgok
esnek meg velem. Nem szeretném, ha azon,
amit most mondok, a felszínes kritikusok - mint
ez gyakran megesik - kapva kapnának, mond-
ván, hogy én egyáltalán semmit sem tudok, és ha
valaki nem tudja, hogy miben különbözik a költői
színház a realista színháztól, az ne építkezzék a
maga tudatlanságából.
 Így van. És úgy érzem, hogy az irónia is

olyan elem, amelyet érdemes megemlíteni. Az
ilyen típusú montázsban, az ilyen típusú
összeál-

lításban az iróniának nem kell feltétlenül szavak-
ban megjelennie. Ott bujkálhat a

tanácstalanság érzésében, amelyet a szerző
lemeztelenít. Ez az irónia egyszerre irányul a
világ ellen és a dráma anyaga ellen.
 Az anyag ellen, a világ ellen, a színház el-

len, a saját technikai lehetőségeink ellen és a ve-
szély ellen, amely akkor fenyeget, ha valamilyen
előírás, recept szerint fejezzük be a darabot.

- És az ellen, hogy az ember bezárkózzék egy

drámafajtába, amely már létezett, s amelyet
állandóan ismételgetnek, mint egy kopott le-
mezt.
 De ez nem konokság! Csak vágy, hogy

megnyissam a drámát és a színházat. Mellesleg
nincs kizárva, hogy ez is afféle Pandora szelen-
céje...
 Úgy gondolom, hogy ebben a vállalásként

értelmezett szándékban éppen a nyitás, vagyis

az állandó útkeresés lehetősége a legértéke-
sebb mozzanat.

 Nyitással bővíthetjük a teret.
 És a drámának nagyon nagyszüksége

van erre a bővítésre.
 Az az érzésem, hogy a dráma minden

elemének nagyon nagy szüksége van rá - a
díszletnek, a zenének, a világításnak, a
szavaknak, a mozdulatoknak, a nézőtér
formájának stb. A drámának óriásivá kell nőnie,
nem a Wyspiański-féle „látom hatalmas
színházamat" értelemben - egyébként ki tudja,
tán ebben az értelemben is -, hanem átvitt
értelemben.
 Lehetne hatalmas a színház, de nem a

színpad méreteiben, hanem a felvetett kérdések

súlyában, azok sűrítésében, intenzitásában, ki-

fejezőerejében.
 Én sem a külső méretekre gondolok. Elég

egy kis színpad is, nincs szükség katedrálisra. Az
a hatalmas színház, amelyet ma látunk, a dolog
természeténél fogva elterebélyesedett az ötven
vagy hatvan évvel ezelőtti hatalmas színházhoz
képest. De most más aspektusokról és dimenzi-
ókról van szó. Más dolgokról. Más világról.
 Igen. És a nagy látványosságoknak...
- ...leáldozott a napjuk. Ám a színház ennek

ellenére mintha megnagyobbodott volna. A világ
és a Föld pedig iszonyatosan összement. Követ-
kezésképp elfér a mi színházunkban. És a szín-
ház hatalmas lesz, bár méreteit tekintve nem
lesz nagyobb egy orvosi várószobánál, és sem-
miképp sem nő katedrálissá. Bár igaz, néha a
forma a méret... de ez már más kérdés...
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