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A SZÍNHÁZ: INTÉZMÉNYES MENEDÉK
BESZÉLGETÉS SPIRÓ GYÖRGGYEL

Írót író követ a szolnoki Szigligeti Színház
direktori székében: Schwajda Györgyöt
Spiró György váltja fel. Schwajda hétéves
színigazgatói tevékenységét rendkívüli
sikerek fém-jelzik és „természetes", azaz
egyes előadásokban testet öltött kudarcok
kísérték; ez utóbbiak most épp nem is jutnak
eszünkbe. Teljes listát, mindenre kiterjedő
értékelést ez idő tájt, s ehelyt adni csak
kapkodva tudnánk; helyette néhány példa a
sikerekből: új (felújított) színház, stabil
társulat, kiegyensúlyozott technikai-műszaki
működés, folyamatos mű-vészi és
egzisztenciális (pénzügyi!) reformtörekvések,
magyar írók, magyar drámák szín-házi
felfedezése, egy nagyszerű amatőrszín-ház
beépítése a színházi „establishmentbe",
összességében természetes, emberarcú
színházi élet. És: sok nagyon jó előadás.

- Kinek jutott eszébe, hogy maga legyen a szol-
noki színház igazgatója?

 Nem nekem. Novemberben felhívott
Schwajda György, és megkért rá.

 Mire nyilván végiggondolta, hogy nagyon
színházbarát világ ez a mostani, és...

 Nem ezt kellett végiggondolnom. Egyéb-
ként nem annyira színházellenes világ ez, mint
amennyire első pillantásra látszik. Végül is a
magyar színházak közeljövője biztosítva van.

 Mi a „közel"?
 Ez az év biztosan, s reméljük, a

következő néhány is. Úgy látszik, az állam
támogatja a szín-házakat. Egyedülálló helyzet,
hogy a színházak-nak végül is csak a
működéshez szükséges összeg tíz százalékát
kell „kitermelni".
- Egyébként színházbarát a jelenlegi kulturális
élet?

 Úgy gondolom, hogy nem színházellenes.
A közönség jár színházba...

 ???
 Legalábbis Kaposvárott és Szolnokon.
 Azt a két vidéki várost említi, ahol a lakos-

ság szereti, hogy színháza van, és azt is szereti,
amilyen színháza van.

 Igen, ez valószínű. A többit ugyanis nem
is-merem, mert nem nagyon járok színházba az
utóbbi években. Sem. Nem szeretek színházba
járni.

 Éveket töltött Kaposvárott, nyilván ismeri
a színház működésének belső szerkezetét.

 Nem ismertem. Fogalmam sem volt róla.
Most tanulom Schwajdától.

 Milyennek gondolja a mai magyar színhá-
zat?

 Semmilyennek nem gondolom. Jó színhá-
zat kell csinálni, de hogy mi a jó színház, arról
nin-csenek esztétikai elképzeléseim. Az a jó
szín-ház, amelyik sikeres, amelyik hatásos
előadásokat produkál.

 Maga író, prózaíró is. Ezt a
tevékenységét, gondolom, most néhány évre
felfüggeszti.

Spiró György

- Igen. Végig kellett gondolnom néhány dol-
got, köztük ezt is. Egy hónapom volt rá. Ha ez a
fölkérés - amire álmomban nem gondoltam
egyébként...
 Schwajdának vajon álmában jutott eszé-

be?
 Nem hiszem. Ő nyilván úgy gondolja,

nem baj, ha egy színházat író igazgat. Ezért
jutott eszébe egy másik író. Szóval, ha ez a
felkérés akkor ér, amikor éppen benne vagyok
valami-ben, akkor kapásból nemet mondok. De
mivel már két éve nem ez a helyzet, az író
szempontjából ez az az interregnum, amikor egy
ilyen ajánlaton el lehet tűnődni. Mint ahogy azon
is, hogy nem feltétlenül akkor születnek a nagy
művek, amikor az ember életjáradékból él, sütteti
a hasát és gondolkodik. Nekem már nagyon
régen két állásom van: az egyetem meg
Kaposvár. És a kettő sem fizetett annyit, hogy ne
kellett volna harmadik műszakban pénzt
keresnem, úgyhogy a negyedik műszakban
írtam. Legkomolyabban azt kellett
átgondolnom, hogy találok-e olyan rendezőt,
aki mindig ott lesz a színházban, fel-ügyel a
színészek „fejlődésére", nemcsak a saját
előadásait követi figyelemmel, hanem a többit
is...
 Szóval főrendezőt keresett.
 Igen. Aztán rájöttem, hogy ilyen

egyszerűen nincs Magyarországon. Akik
Szolnokon van-nak, azok erre vagy nem
alkalmasak, vagy éppen nem jó nekik, hogy
főrendezők legyenek. Vendégeket persze meg
lehet hívni, de az ideális helyzetet nem lehet
előállítani. Nemcsak Szolnokon, sehol. Ezzel
számolnom kell. Ezek után az ember azt mondja:
„most akkor el is vállalhatom,

meg nem is". Azon is el kellett gondolkodnom,
hogy van-e olyan fiatalabb rendező, aki kicsit
mást csinál, valami újat hoz. Még mindig az én
nemzedékemből vannak a „fiatal rendezők", s ez
nagy baj; a főiskola bűne egyébként. Minden év-
ben kibocsátott öt-hat diplomást, s a kilencven
százalékuk már nincs is a pályán. Tehát nincs
újat hozó fiatal rendező; objektíve nincs, lehet
mondani.
 Ez eddig két súlyos hiány. Ezért vállalta?
 Mivel mindkettő objektív hiány, változatla-

nul az a helyzet, hogy akár el is lehet vállalni.
 Ezek a hiányok nem ellene szólnak?
 De. Csak az emberben felébred a kisör-

dög. A „dafke". Egyébként egy kicsit még az is
el-lene szól, hogy mikor Schwajda hét évvel
ezelőtt odakerült, az a színház elég rossz
állapotban volt. Ő csinált belőle jól működő, s a
szakma által is kedvelt színházat, tehát én nem a
nulláról indulok. Ezzel is számot kellett vetnem,
hiszen ez bizonyos értelemben nehezíti a
helyzetemet. Képtelenség, hogy néhány előadás
alapján végleges ítéletet alkossak művészekről.
Ezért aztán úgy határoztam, amikor igent
mondtam, hogy a társulatot úgy veszem át,
ahogy találom. Nem teszek ki senkit, és nagyon
kevés embert viszek oda. Ez bizonyos
értelemben megint csak nehezíti a dolgomat, de
másképp nem lehet.

- Azt a színházat viszi tovább, amit Schwajda
csinált?
 Az nem biztos. Más az ízlésünk, s ez

előbb-utóbb érződni fog a színházon. Ehhez
hosszabb idő kell, nem egy-két év. Sok
kockázatot vállaltam. Például azt, hogy ez a
társulat engem nem fog befogadni.
 Vannak erre utaló jelek?
 Nem, nincsenek. Ez elvi lehetőség. Mert

lehet, hogy Schwajda másként szerette a színé-
szeket, mint ahogy én szeretem őket, s óhatatla-
nul kiteszem magam az összehasonlításoknak
színházon belül és kívül.
 Eddig csupa olyasmit mondott, ami a válla-

/ás ellen szól. Ezeket mind végiggondolta, az-
után...

- ...azután elvállaltam, igen.
 Mert kihívás?
 Biztos azért is.
 Kaposvárott megszűnt az izgalom, a kihí-

vás?
 Kaposvárott - és a magyar színházban -

egy dramaturg nincs döntési helyzetben, tehát
kihívásnak még a közelében sincsen. Az utolsó
nagy dramaturg, aki igazi helyzetben volt, Czí-
mer József volt Pécsett. Én már nem voltam ilyen
dramaturg soha, csak afféle „szövegszerkesztő
gépként" működtem. Azt hiszem, nem árulok el
titkot azzal, ha elmondom: Kaposvárott igen
büszkék arra, hogy soha még dramaturg taná-
csát nem fogadták meg. Én ezzel együtt remekül



Lukáts Andor, Jordán Tamás és Csákányi Esz-
ter A kert kaposvári előadásában (Fábián Jó-
zsef felvétele)

megvoltam ott. Álmomban nem jutott eszembe,
hogy igazgató legyek.
 Végül is az történik, hogy az egyik

nagyon jó színházból egy másik jó színházba
megy...

- Végignéztem Szolnokon az évad előadá-
sait. És eltűnődtem, hogy Schwajda múlhatatlan
érdemein kívül miért van olyan hírneve a szolnoki
színháznak, hogy ez az ország harmadik legjobb
színháza. Úgy gondolom, ebben a helynek, a
földrajzi fekvésnek óriási szerepe van.
 Nem lenne jó ezt eltúlozni. Kecskemét,

Veszprém, Székesfehérvár körülbelül
ugyanannyira van Budapesttől.

 Igen, ez igaz. De Békéscsaba, Nyíregyhá-
za és Zalaegerszeg nagyon messze van, s ha
jobb színházat csinálnának, mint Szolnokon,
nem feltétlenül vennék észre a kritikusok. Szol-
nokra még le lehet menni, és vissza lehet jönni.
 Nem hiszem, hogy ez „minőségképző"

elem...
 Elég sokáig voltam kritikus, tudom,

belülről milyen szakma ez. Mindig kreál
ügyeletes vezető színházakat, s most már
hosszú ideje Kaposvár és a Katona az. Egy idő
után a szakmát ez elkezdi idegesíteni, és
óhatatlanul talál valamit - az előbbiekkel
szemben.
 Azt sem hiszem, hogy ezek az ítéletválto-

zások teljesen függetlenek lennének a színhá-
zak belső változásaitól.

- Csak azt akarom ezzel mondani, hogy millió
összetevője van annak, hogy a szakma miért
kap fel egy színházat, s ezek nem feltétlenül es-
nek egybe a valóságos művészi eredménnyel.

- Alapvetően mégiscsak azzal függnek
össze. Mint ahogy nem hiszem, hogy a szakma
például Kaposvárral szemben dicsérné a
szolnoki színházat, de dicséri... Vannak már
konkrét el-képzelései?
 Vannak ötleteim, darabra is, rendezőre is,

de ha a rendezők nem akarják, és van nekik jobb
ötletük, akkor azt fogjuk csinálni.
 Milyennek gondolja a színház „háttéripa-

rának" egyik legfontosabb elemét, a magyar
drámát?
 Amint kineveztek, rengeteg levelet írtam

íróknak, kértem drámákat. Az a baj, hogy az a ke-
vés drámaíró sem ír mostanában drámát...
 Maga például?
 Én becsületesen megkínlódtam, van egy

félbehagyott darabom, és volt egy kész is, a Leg-
újabb Zrinyiász, csak éppen megkértem a Víg-
színházat, hogy ne adják elő.
 Mert nem jó?
 Igen. Tehát nem állíthatom, hogy én olyan

nagyon zseniálisan működtem az utóbbi másfél
évben mint drámaíró. Volt már ilyen, nem akkora
tragédia ez.

- Az ilyesminek van külső oka is, vagy csak
„így jön ki"?
 Biztos van külső oka is, hiszen mások

sem írnak. És nemcsak drámát nem írnak,
hanem prózát sem, semmit sem. Illetve cikkeket
írnak, esszéket; hörgéseket produkálunk
különféle la-

pokban. Belementünk egy politikai csőkultúrába,
és ez nem jó. Szokták ezt válságnak is nevezni,
lehet, hogy ez a jó szó rá; nemcsak nálunk van
így egyébként, hanem egész Kelet-Európában.
 Ettől meg kellene nyugodnunk?
 Nem. Legfeljebb idegesnek sem kellene

lennünk. Hiszen rengeteg tájékozódási pontunk
hirtelen elmerült az időben. A jobb íróknak volt
valami pozitív utópiájuk a világról. Mindegy, hogy
ez az utópia semmiképpen nem csengett egybe
a valósággal, sőt. De volt egy külső szempont,
ahonnét a dolgainkat meg lehetett ítélni. Ez elve-
szett és önmagától nem lesz másik.
 Az értékrend felborulásáról beszél?

 Igen, talán. Hiszen ez egy olyan utópia
volt, amely valahonnan a tizennyolcadik
századból jött, közösségi karakterű eszme,
amelynek a létező szocializmushoz ugyan soha
semmi köze nem volt, de mégis egy olyan
ideavilágot tett közelivé, legalább szellemileg,
amely felől le lehetett írnia létező dolgokat. Ez
szűnt meg, s úgy lát-szik, ez „betett" az
irodalomnak. Azt hiszem, az igazi zavar ebből
táplálkozik, s nem az aktuálpolitikai zűrökből. A
drámairodalomban én már évekkel korábban
láttam a válság jeleit, amelyek nem függtek
össze az úgynevezett rendszerváltással.
Ugyanis amikor Kaposvárra kerültem, rengeteg
dilettáns drámát el kellett olvasnom évente, s
vagy négy-öt éve már nem is jönnek ezek a
dilettáns drámák. Ez azt jelzi, hogy vala-mitől a
színházi szerzőség kívül került a vágyott célok
körén. Nyilván nem is lehetett már olyan jól
keresni vele, túl „macerás" is. Mindezt annak el-
lenére mondom, hogy a mai úgynevezett fiatal
drámaírók sokkal fiatalabb korukban és többször
kerültek színpadra, mint például az én nemzedé-
kem. S mégis így van. Én szeretnék változtatni
ezen a helyzeten.
 Nem lehet, hogy a színház általános érték-

csökkenéséről van szó?

 Lehet, nem tudom. Nem óvatoskodom,
tényleg nem tudom. Az is lehet, hogy egyszerűen
nehéz drámát írni.
 Hogyan szeretne változtatni ezen?
- Színházigazgatóként nyilván van némi le-

hetőségem. Tavaly volt egy drámapályázat, amit
Forgách András nyert a Vitelliusszal. Szeretném
elolvasni az arra beérkezettek közül a jobb mű-
veket. Ha ez a pályázat nem tavaly lett volna, ak-
kor azonnal hirdetnék egyet. Ezzel most egy-két
évet várni kell. De a szakma azért „piszkálha-
tó"...
 És a krónikusnak látszó rendezőhiány?
 Ott lehet próbálkozni azzal, hogy az ember

igyekszik figyelemmel kísérni a főiskolás rende-
zőket, kapcsolatot épít ki velük; láttam, hogy
úgyis szívesen járnak Szolnokra.
 Tanít mosta főiskolán?
 Igen. Drámaelemzést az elsőéves szí-

nészhallgatóknak.



 Nézzük tovább a „háttéripart". Főiskolai
színészképzés...

 Eddig fogalmam sem volt róla, közöm
sem volt hozzá - nem készültem
színházigazgató-nak. Most majd megyek nézni a
vizsgaelőadásokat.

 Kritika. A színikritika - mennyiségileg és
minőségileg is - sovány. Nekünk ez baj. Maguk-
nak?

 Nekünk is. Szakmailag is meg a
színészek népszerűsítésében is nagy hiányok
vannak. De ebbe én nem tudok beleszólni; azt
mondják, ez piac meg üzlet, persze nem piac és
nem üzlet, hanem ilyen-olyan manipuláció.

- Ez tehát a kritikának azon része, ami nincs.
És arról mit gondol, ami van?

 Nem tudok mit gondolni, mert nem olva-
som a lapokat.

 Ez jó. Nem jár színházba, nem olvassa a
lapokat...

 Színházba inkább kell járni, a lapokat to-
vábbra sem érdemes olvasni.

- Miért nem?
 Mert: miért?
 Azért, hogy mit írnak a színházak előadá-

sairól.
 Ha követném, hogy mit írnak, akkora ma-

gas színvonalú kritikát követném csak. Miért ol-
vassak hülyeségeket? ... Jó, beszéljünk nyíltab-
ban. Színikritikusból is elég nagy a hiány. Az a
néhány ember, aki színikritikusnak tekinthető,
már húsz-huszonöt éve csinálja, akkor kezdte,
amikor én. Én akkor hagytam abba, amikor
rájöttem, hogy már idegesen ülök be az előadá-
sokra, s még idegesebb leszek, ha azt látom,
hogy az előadás nem követi azén előzetesen ki-
alakított koncepciómat. Akkor tudtam, hogy ezt
az egészet abba kell hagynom. Csodálom eze-
ket az embereket, hogy még mindig képesek szí-
nikritikát írni... ez már emberkínzás. Ezt nem le-
het kibírni. És... nem jöttek új kritikusok. Lehet,
hogy ez se olyan vonzó értelmiségi pálya ma-
napság.

 Biztos van valami sejtése arról, mennyit
szán az életéből erre az új pályára. Előbb azon-
ban arra vagyok kíváncsi: egy-egy regényt fel-
becsült-e időben? Tudta, mennyi idejébe kerül
majd?

 Nem nagyon. Az első regényt két és fél
hó-napig írtam. Az Ikszeket öt évig - ha tudtam
volna előre, hogy ennyi ideig tart, hozzá sem
fogtam volna. A Jövevényt öt és fél évig - ez is
tovább tartott, mint számítottam. Az ember
sosem tudja, mi vár rá.

- És erre mennyit áldoz? Gondolkodott már
rajta?

 Eszembe jutott, igen. Egy-két évad alatt
semmi nem derül ki, annál tehát több kell. Nem
lehet tudni, milyen változások lesznek, segítik-e

a színházak működését, vagy lehetetlenné te-
szik - ezt sem lehet kalkulálni. De ha már elvál-
lalok valamit, akkor több évre vállalom. Legfel-
jebb az derül ki, hogy kudarcot vallok.
 Miből derül az ki?
 Valamiből biztosan.
 És akkor lelép a színről?
 Ha megbuktam? Akkor jöjjön helyettem

más, igen. De amíg nem, addig ne jöjjön más.
 Schwajda azt mondta egyszer, hogy öt év

azaz idő, amíg ,,egészséges" színházat vezetni
egyfolytában...

- Vannak ilyen bűvös számok, igen. Kapos-
várott hetet mondtak. Aztán már háromszor hét
is eltelt, s még mindig megy a színház. A csuda
tudja, hogy van ez, én nem hiszek a bűvös szá-
mokban. Abban igen, hogy egy idő után elfárad-
nak az emberek, Akkor tovább kell állni. Mozdulni
persze nagyon nehéz egy ilyen kis országban -
nemigen van hová. De éveket nem tudok
monda-ni. MGP mondta egyszer dramaturg
korában, hogy akkor kell továbbállni, ha már
nincs kibe szerelmesnek lenni. Ez igaz lehet,
mert ez olyan, minta szerelem, és ha nincs,
akkor nem kell csinálni a rossz házasságot.
Persze nagy kérdés,

Varga Zoltán (Srác) és Vajda László (Apa) a
Csirkefejben



hogy kit vesz el az ember legközelebb... Kis or-
szág ez, megint itt tartunk.

 S ha már itt tartunk: ön szerint lehet egy
színház független az aktuálpolitikától?

 Attól biztosan. Bár a színház maga
természetesen politikus intézmény - paradox
módon mégis épp ezért lehet független: nem
kell ezt megfejelni az aktuálpolitikával.

 Nekem úgy tűnik, sokszor egy-egy
mondat eredeti jelentését is nehéz megőrizni a
színpadon...

 Ez ellen viszont nincs mit tenni. Ez ilyen.
Ennél jobban viszont sem a diktatúra, sem a de-
mokrácia nem tud benyomulni a színházba. A
diktatúra azért nem, mert cenzúrázni csak a
darabot lehet, a játékot nem, a demokrácia meg
azért nem, mert ha hamisítani próbálná a színhá-
zat, a néző inkább otthon marad, és a parlamenti
közvetítést nézi.

 Apropos: parlamenti közvetítés. Sokszor
mondják, hogy a színháznak tekintettel kellene
lennie arra, hogy az embereknek elegük van a
hétköznapi valóságból, színházban az „égi
mást" akarják látni.

- A néző egy dolgot akar: szórakozni. Ennek
pedig eleget kell tenni. Az már más kérdés, hogy
a hétköznapi valóság szórakoztatja-e, vagy épp
ellenkezőleg, mert menekülni akar. Ez a két

Jelenet az Ahogy tesszük című előadásból
(Iklády László felvételei)

igény többnyire egyszerre van jelen. Tisztessé-
ges színház ezt egyszerre elégíti ki.
 Egy előadás ide, egy pedig oda, vagy egy

előadáson belül?
 Ha lehet, ez utóbbi formában. Volt már rá

példa, hogy ez nekem íróként sikerült, de olyan is
volt, hogy megbuktam. Az Ahogy tesszükkel pél-
dául megbuktam. A néző nem akarta a saját
éle-tét a színpadon látni, szebb mesét akart. A
premieren tudtam, hogy ez megbukott.
 Mint író milyen tanulságot vont le ebből?
 Hogy valamit eltoltam. Tudom is, hogy mit,

csak még nem volt módom másként csinálni.
Nem fogalmaztam elég drámaian. A történet epi-
kus volt és lírai. Ez pedig színpadon nem megy,
főként zenés műfajban nem. Azóta sem tudtam
olyan történetet kiagyalni, ami zenés színházzá
lehetett volna. Igaz, mostanában nem is gondol-
kodtam rajta, mert annyira drága.
 Egyébként vonzza a zenés színház?
 Igen, engem nagyon. Szeretném is ezt

folytatni, sőt jobbá tenni Szolnokon.
 Fognak Spiró-darabot játszani?
- Természetesen nem kizárt. De nem na-

gyon szeretném. Azt azért hozzá akarom tenni
ehhez, hogy Schwajda például nagyon rendesen
dolgozott a saját színházának, s mint elmondta,
azért, mert nagyon sok szükséghelyzetet oldot-
tak meg így. Ha szükséghelyzet van, el tudom
képzelni, hogy az ember a saját színházának
dolgozik. Legalábbis megpróbálom. Végül is, mi
más a drámaíró, mint alkalmazott író? Ha Sha-
kespeare és Moliére jól megvoltak a maguk mes-
terembertudatával, akkor nekem miért lenne
művésztudatom?
 Mit vár az elkövetkező időszaktól? Felké-

szülési lehetőséget egy újabb nagyszabású
munkára vagy egy kis izgalmat, vagy egy kis
nyugalmat...?
 Amikor először felmerült ez a Schwajda-

féle őrült ötlet, megtanácskoztam néhány em-
berrel. Színházi baráttal, privát baráttal. Legna-
gyobb megdöbbenésemre mindenki rábeszélt.
Legpontosabban egy íróbarátom fogalmazta
meg: „nagyszerű", mondta, „menedék!". Igaza
van: a színház egy kicsit intézményesen van a
margón. Intézményes menedék.
 Maga aztán tényleg nem „küldetéses író".
 Nem. Kamaszkoromban voltam az utoljára.
 Csak úgy ír.
 Csak úgy írok.


