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gy esős nyári délelőttön csöngettem be
Martin Esslinhez, akinek nevét az
abszurd színházról, Brechtről, Artaud-
ról és meg-annyi más szerzőről,
színházi emberről írott könyvei,

tanulmányai tették világhírűvé. Ő volt a
dramaturgja a Peter Brook által rendezett
Marat/Sade-nak, dolgozott a BBC drámai
osztályának vezetőjeként, tanított, illetve tanít a
világ számos egyetemén.

- A múlt héten többszöris kerestem telefonon,
de nem sikerült elérnem. Dolgozott valahol?

 Nem. Van egy kis házam a tengernél, a
déli parton. Ott voltam.

 Ezek szerint már nem olyan elfoglalt, mint
régen? Mivel foglalkozik mostanában?

 Tanítok, írok, és minden év
decemberében a bécsi egyetemen tartok egy
szemináriumot. Ebben a pillanatban egy Goethe:
Faust-szimpóziumra készülök, amely
augusztusban kerül megrendezésre
Kaliforniában. Négy hetet töltök Santa
Barbarában, aztán Magyarországra utazom.
Szemináriumot vezetek szeptemberben a
szegedi egyetemen a kortárs osztrák irodalom-
ról. Novemberben Amerikában egy nagy Shaw-
konferencián veszek részt, majd decemberben
Bécs következik. A Stanfordi Egyetem
professzora vagyok... szóval nem unatkozom.
És mindemellett még írok is.

 Most hetvennégy éves. Mire emlékszik
szívesen az eltelt évekből?

 Ez nagyon nehéz kérdés. Budapesten
születtem 1918-ban. Még nem voltam kétéves,
amikor Bécsbe kerültem. Nagybátyám, Rónay
Zoltán igazságügyminiszter volt Kun Béla kor-
mányában, így a bukás után el kellett hagynunk
az országot. A kommunisták Moszkvába men-
tek, a szocialisták - minta bácsikám is - Bécs-
be. Apám nem politizált, de mivel otthon többé
nem kaphatott munkát, elhatározta, hogy mi is
emigrálunk. Bécsben a Színházi Élet tudósítója
lett, így én már egészen fiatalon a lap olvasóinak
sorába léptem. Megismertem mindazokat az
embereket, akik nála vendégeskedtek, például a
Gábor-nővéreket, Eggert Mártát és még nagyon
sokakat. Apám több osztrák lapnak is írt. Bécs-
ben beiratkoztam a Reinhardt-szemináriumra,
ami életem egyik meghatározó epizódjává vált.

 Egészen pontosan mit csinált Reinhardt-
nál?

 Játszottam. A salzburgi fesztiválon bemu-
tatott Faustban alakítottam egy kis szerepet, és
így természetesen végigültem az egész próbafo-
lyamatot. Itt meg lehetett tanulni a színház lega-
lapvetőbb szabályait. Utolsó vizsgáim egyike a
Szentivánéji álom volt.

 Ilyen előzmények után nem gondolt arra,
hogy színész legyen?

 Én nagyon sokat játszottam. A BBC-nél a
háború alatt több műsorban is szerepeltem.
Rendezői és produceri diplomával fejeztem be

Martin Esslin

az iskolát. Amikor Hitler hatalomra jutott, egy év-
re Brüsszelbe költöztem, azután Angliába jöt-
tem. 1940 elején kerültem a BBC-hez, ahol har-
minchét évet töltöttem. Az utóbbi időben a drá-
mai osztály vezetőjeként dolgoztam. Ez alatt
könyveket is írtam, és különböző meghívásokra
folyamatosan jártam Amerikába tanítani. A kali-
forniai Stanford Egyetem professzora vagyok.
Londonban élek, de minden évben hat hónapot
töltök Kaliforniában. Nyugdíjas létemre még min-
dig sokat tanítok.
 Mint a BBC drámai osztályának vezetője

sok fiatal drámaíróval került kapcsolatba. Való-
színűleg számos tehetség felfedezése kötődik a
nevéhez.
 Valóban jó néhány írót ismerek.
 Ma is tartja még velük a kapcsolatot?
 Nagyon sokkal gyakran összefutok, szok-

tunk találkozni a Garrick Klubban.
 Egy ilyen fontos pozícióban, ahol kézirato-

kon keresztül emberekről is dönt, ellenségeket is
lehet szerezni...
 Nem. Nem hiszem, hogy volnának ellensé-

geim, legalábbis nem sokan. Van egy-két író,
akiket kritizáltam, például John Osborne. Ő nem
szeret engem. Azt hiszem, ő az egyetlen.
 Mi a véleménye legújabb darabjáról, a

Déjávuről?
 Egészen szörnyű. Látta?
 Nem, még nem.
 Osborne fiatalon nagyon tehetséges volt,

de huszonöt év alatt nagyon sok mindent elve-
szített. Egyetlen darabot sem volt képes össze-
hozni. Viszont írt egy önéletrajzot: Two Variants.
De Pinter például nagyon jó barátom. A róla szóló
könyvemnek most fog megjelenni az ötödik ki-
adása.

- Az utóbbi időben elég keveset hallottunk
róla.
 Az utolsó darabja a Party Time. Ez egy

egy-felvonásos. Nem igazán jó. Pinter tíz évvel
ez-előtt nagyon politikus lett. Törökországban
járt a Pen Klub képviselőjeként Arthur Millerrel,
és nagyon felháborították a megaláztatások,
amelyekről az ottani írók beszéltek neki. Ennek
nyomán született meg számos politikai
színdarabja, a One for the Road vagy az említett
Party Time például, melyet a totalitárius állam
rémségeiről írt, körülbelül két évvel ezelőtt.
 Tudna mondani néhány olyan új szerzőt,

akire oda kellene figyelnünk?
 Rengetegen vannak.
- Az elmúlt napokban találkoztam a brit

Nemzeti Színház irodalmi vezetőjével, aki osz-
totta az ön véleményét, de ugyanennek a
színháznak egyik rendezője, illetve néhány
színész, akikkel volt alkalmam beszélgetni,
panaszkodtak, hogy nem születnek jó új
darabok.
 Tudja, ez ízlés dolga, de alapvetően nem

hiszem, hogy igazuk lenne. Az igaz, hogy a jelen
pillanatban nincs olyan fiatal drámaíró, aki ha-
sonlóan erős tudna lenni, mint egy jó állapotban
levő Stoppard vagy Pinter, de több olyan is van,
akiből még lehet hasonló jelentőségű drámaíró.
Az írók ifjabb generációjából jelenleg Caryl Chur-
chill a legjobb. Ő a legfiatalabb. Negyvenöt éves.
Vagy említhetném még David Hare-t és David
Edgart.
 Éppen most olvastam Brian Friel egyik új

darabját, a Dancing at Lughnasa-t.
 Igen, ő egy ír nemzetiségű író. Igazán

kitű-nő, de ez nem a legkiválóbb darabja. A
korábbiakat, a Philadelphia, Here I Come-ot
vagy az Arisztokratákat én jobban szeretem, de
vitathatatlanul az ön által említett a
legsikeresebb.
 Mit jelent önnek a színház?
 Mit jelent? Úgy nőttem fel, hogy folyama-

tosan jártam színházba, aztán Reinhardtnál
rendezői diplomát kaptam, drámát tanítok
egyetemeken, a BBC drámai osztályának a ve-
zetője voltam tizennégy vagy tizenhat éven át.
Szóval, láthatja, elég sokat jelent... Hogy a tár-
sadalom szerkezetén belül, a kultúrában mit
jelent? Nos, azt gondolom, hogy a színház na-
gyon fontos. Különösen ebben az időszakban,
amikor a drámai forma a színházon kívüli terü-
leteken is egyre nagyobb jelentőséghez jut.
Amint azt a The Field of Drama című könyvem-
ben kifejtettem, mielőtt a mass media kialakult
volna, csak a színház volt. Mosta rádió, a mozi,
a színház, mind drámai (dramatikus) formában
közöl, amely így a kommunikáció egyik legfon-
tosabb formájává vált.

- Az előbb említett könyvében írja, hogy a
dráma ilyen széles körű elterjedése, elsősorban
a tömegkommunikációs eszközök révén, hatal-
mas közönségrétegeket nyer meg a drámai köz-
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lésformának; olyan embereket, akik soha életük-
ben be nem tették volna a lábukat egy színház-
ba. „Ez pedig oda vezet - írja -, hogy a közön-
ség új, művelt rétegei jelennek majd meg, akik
magas irodalmi és művészi színvonalú, intellek-
tuálisan igényes művekre áhítoznak, amilyene-
ket csak egy olyan kisebbségi műfaj tud produ-
kálni, minta színház."

 Igen. Ha ez a folyamat nem is pontosan e
szerint a dramaturgia szerint zajlik, mégis, az élő
színház ma, a médiák korában is, a nevelés és a
spontán drámaiság szempontjából meghatározó
szerepet tölt be.

 A médiákon belül is dominánsnak
gondolja a drámai műfajt?

 A kereskedelmi televíziózásban a
legjelentősebb szerep mosta reklámoké, de ezek
dráma formájában jelennek meg. Ez nagyon
fontos. Azt mondhatjuk, hogy a reklám az eddigi
drámai mű-fajok legrövidebb és leghatásosabb
formája. Nem tudom, hogy van ez jelenleg
Magyarországon, de Angliában, Amerikában,
vagy akár Ausztriában is, ha bekapcsolja a
tévét, harminc másodpercig tartó minidrámákat
lát, bennük képzett színészeket.

 Igen, igen, csak hát az a magasabb ízlés,
amiről ön írt... A televízióban, a moziban egyre
kevésbé érvényesül az érték. A kulturális műso-
rokat, az igényes filmeket egyre inkább kiszorítja
a kommersz, az irodalmi, művészi színvonalat az
olcsó szórakoztatás és a különböző üzleti szem-
pontok.

 Marschall MacLuhan, a mass media nagy
teoretikusa azt mondta: „The medium is the
message." Nem az az igazán fontos, hogy mit
kapunk dramatikus formában, csak az, hogy
dramatikus formában kapjuk, mert így az embe-
rek gondolkodásában, a kultúrában is ez a típusú
gondolkodás fog elterjedni.

 Jól értem? Mindegy, hogy mit kapunk dra-
matikus formában?

 Nem mindegy. Nem így értettem. Száz
évvel ezelőtt egy tanult ember Magyarországon
mondjuk egy héten egyszer ment színházba -
példánk egy fanatikusra vonatkozik -, így két-
három órányi drámai anyagot látott egy héten.
Most tizenöt, vagy akár száz órányit is lát. A drá-
mai élmény hatalmas robbanásáról beszélhe-
tünk. Ez pedig egy gondolkodási forma is, jelen-
leg talán a legfontosabb. Épp ezért ennek az ér-
tékeléséhez másképpen kell viszonyulni. És ez
nem ugyanaz a kérdés, minthogy például Harold
Pinter jó vagy rossz író-e.

 Mindezzel együtt Magyarországon jelen-
leg elég kevés fiatal drámaíró van. A televízióban
is megfogyatkozott a tévéjátékok száma, és a
színházak számára sem születik jelentős
mennyiségű új darab.

 Ne felejtse el, hogy önök egy éppen
átalakulóban lévő társadalomban élnek.

John Osborne

- És nem éppen ez az írás szülőágya?
 Igen, de ehhez idő kell. Egy kulturális

forradalomhoz felnőtt közönség szükséges. Ha
be akar vezetni egy újfajta oktatási rendszert,
ezt először néhány embernek kell megtanítani,
akik majd megtanítják másoknak, hogy hogyan
kell megtanítani rá másokat. Ez néhány
generáción keresztül is eltarthat. Tizenöt-húsz-
negyven évig. Nem tudom, Magyarországon
milyen gyorsan zajlanak az események,
természetesen sokkal rövidebb idő alatt is
végbemehet mindez. Magyarországon végül is
nagyon sok tehetséges ember van.
 Figyelemmel szokta kísérni, hogy mi

történik Magyarországon?
 Nem nagyon. De most találkoztam

Edinburgh-ban a Rádiók Drámai Osztályainak
Nemzetközi Találkozóján (Meeting of the
International Broadcasting Unions Drama
Section) a Magyar Rádió drámai osztályának
vezetőjével, és ezen az osztályon van egy
nagyon jó barátom, Mesterházi Márton. A
drámai osztály előző vezetőjét, Lékay urat is
ismertem. Nem tartok tehát igazán szoros
kapcsolatot a magyar színházi élettel, de nem
vagyok teljesen tájékozatlan.
 A rádiójátékok rövidülnek. Van ennek

vala-mi köze ahhoz, hogy felgyorsult világban
élünk, ahol az emberek tűrő- és
befogadóképessége valami módon
korlátozódik?
 Nem tudom. Nálunk vannak kilencven-

százhúsz perces rádiójátékok is. Mindenesetre
ha vissza akarjuk szerezni a közönséget, nem
szabad hagynunk, hogy unatkozzék.
 Mi a véleménye a színház, illetve az

angol színház helyzetéről?
- Az angol színház nagyon színvonalas. Akár

a rendezés, akár a színészi munka tekintetében
az egyik legszínvonalasabb Európában. Nem
kap olyan mértékű állami támogatást, mint

sok más országban, például Németországban
vagy Franciaországban, ami jó dolog. Mert ke-
ményebben kell dolgozni.
 Egy átlagos angol színész fizetése heti

két-százhúsz-kétszázötven font. Ez pedig nem
vala-mi sok...
 Valóban nem, de azért ez nem így igaz. Itt

nem ugyanaz a helyzet, mint Közép-Európában,
illetve talán, mint volt Közép-Európában. Az an-
gol színészszakszervezetnek negyvenezer tag-
ja van, ebből folyamatosan körülbelül ötszáz tud
Londonban dolgozni. A többi munkanélküli, vagy
valamelyik vidéki színházban játszik. A közép-
európai szisztémában ha valaki beiratkozik egy
főiskolára, a diplomával együtt munkát is kap egy
életre. A színészszakma itt olyan, mint egy jég-
hegy. A csúcsán egy-kétezer ember, aki meg tud
élni belőle, a további harminckilencezer csak
szeretne színészként érvényesülni, de mivel
nem tud, így pincérkedik vagy taxisofőr. Tehát
meg kell különböztetni színészeket, akik ebből
élnek, és a többieket, akik csak potenciálisan szí-
nészek. Egy dolgozó színész pedig a West
Enden vagy a Nemzeti Színházban három-négy-
száz fontot is kaphat hetente, és ezek az embe-
rek évi négy-öt televíziós produkcióban is benne
vannak, amivel öt-tízezer fontot is megkereshet-
nek. Játszanak a mozifilmekben, a rádióban, te-
hát elég szép jövedelemre tehetnek szert. Azok,
akik színészként nem találnak munkát, a szak-
szervezettől kapnak egy bizonyos, kétszáz font
körüli összeget, ami valóban nem sok, de ne fe-
lejtse el, hogy eközben őket a másik munkájuk
után is fizetik. Társadalmi szempontból talán le-
het vitatni, hogy ez a dolog jó vagy rossz, művé-
szileg azonban jó, mert így csak igazán jó színé-
szeket lehet látni a színpadon. És nem fordulhat
elő az, ami Közép-Európában, például Bécsben
elég gyakran, hogy olyan emberek játszanak
színházakban, akár harminc-negyven éven át,
akikről onnan lehet tudni, hogy színészek, hogy
ilyen jogcímen veszik fel a fizetésüket. Itta szak-
ma eléggé forog. Azok az emberek, akik három-
négy évig nem kapnak munkát, kiesnek, és a he-
lyükre újak jönnek.
 A szerzőkkel mi a helyzet?
 Hasonló. Néhányan, nem túl sokan meg

tudnak élni az írásból, a többiek nem. A BBC-nél
körülbelül kétszáz rádiójáték-kéziratot kaptunk
hetente. Ez körülbelül tízezret tett ki egy évben,
amiből mi ötvenet tűztünk műsorra. A bemutatott
darabok szerzői közül évente három-négyből
vált igazi író. A szerzők többsége a tanárok és a
bankhivatalnokok közül került ki. Azok, akik ne-
vet harcoltak ki maguknak, és professzionista
írók lettek, elég jól meg tudnak élni. Hiszen a
BBC-nél egy rádiójátékért kb. ezerötszáz fontot
fizetnek, ismétléskor további ötszázat, ha pedig
lefordítják valamilyen nyelvre, azért is elég szép
pénzt lehet kapni. És ezek az emberek négy-öt
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rádiójátékot is megírnak évente. Ha ehhez még
hozzávesszük, hogy rendszerint forgatókönyve-
ket is készítenek a televízió számára, amiért hat-
hétezer fontot lehet kapni, vagy filmeket, nos hát
ez már elég szép megélhetést biztosít annak a
körülbelül ezer írónak, akire a fentiek érvénye-
sek. Ha például felkérünk valakit egy regény
vagy novella adaptációjára, mondjuk a Copper-
field Dávidéra, ezért a tizennégy, egyenként fél-
órás epizódért már annyit szokott fizetni a rádió,
mint amennyi egy munkás évi átlagkeresete. Ar-
ról nemis beszélve, hogy egy jól sikerült rádiójá-
tékból is lehet filmforgatókönyv vagy színdarab.
Minden idők legsikeresebb előadása, Agatha
Christie Egérfogója, amelyet immár negyven éve
játszanak, tizennégy perces rádiójátékként in-
dult. Eredetileg hatoldalas novellának íródott.
Amikor a jelenlegi királynő nagyanyja, Mary ki-
rályné - ha jól emlékszem- a nyolcvanadik
születésnapját ünnepelte, felkeresték a BBC-től,
és felajánlották, hogy születésnapi ajándékként
bármit, amit szeretne hallani a rádióban, megcsi-
nálnak neki. Erre azt válaszolta: „Tudják, van az
a gyönyörű kis novella Agatha Christie-től, a
Mousetrap, ha azt nekem rádióra tudnák adap-
tálni, nagyon boldog lennék." Felkértük Agatha
Christie-t, hogy készítsen egy változatot, ami az-
tán olyan sikerrel ment, hogy később színpadi
darabnak is átdolgozta.

 Mindabból, amit elmondott, úgy tűnik,
hogy a rádió nagyon nagy szerepet vállal az új,
tehetséges írók kinevelésében, saját szerzőkö-
rének kialakításában. De vajon meg tudják tenni
ugyanezt a színházak is? Van rá financiális lehe-
tőségük? Azt tudom, hogy a Royal Court hosszú
idő óta erre szakosodott, de nem egyedülállókők
ebben a vállalkozásukban?

 Nem. A Művészeti Tanács elég jelentős
összegeket utal át a színházaknak, hogy ösztön-
díjas írókat szervezhessenek maguk köré, így
amit a Royal Courtban tesznek, arra az ország-
ban több helyen is adódik lehetőség.

 Mondana néhány szót erről a Művészeti
Tanácsról?

 Nem tudom, hogy Magyarországon ponto-
san hogyan történik, de Ausztriában a Művelő-
dési Minisztérium beleszól az állami támogatás
elosztásába. Angliában vagy Amerikában ezt a
módszert már hosszú ideje megengedhetetlen-
nek tartják, mert egyesek azt gondolhatnák,
hogy a kormány direkt politikai vagy valami más
módon megpróbál beleavatkozni a különböző in-
tézmények tevékenységébe. Itt a kultúrára, illetve
a művészetekre (zenekarok, balettegyüttesek,
színházak stb.) jutó pénzek elosztását egy
tizenhárom-tizennégy tagú, ezért külön fizetés-
ben nem részesülő testület végzi. A kormány
nem közvetlenül támogatja a színházakat, ha-
nem a Művészeti Tanács igényel számukra bizo-
nyos, mondjuk, százötvenmillió fontos összeget.

Brian Friel

A kormánynak épp nincs ennyi pénze, átutal
száznegyven milliót, aminek az elosztásáról már
a Tanács dönt. A bizottság tagjait független, köz-
tiszteletben álló, a szakmájukon belül abszolút
elismert személyek alkotják, mint például az ox-
fordi egyetem rektora, vagy Peter Hall, vagy Ha-
rold Pinter.

 És őket ki választja ki?
 A közvélemény. Konkrétan ugyan a kor-

mány nevezi ki őket, de ezek mindenféle szem-
pontból korrumpálhatatlan emberek. Eszébe
nem jutott senkinek, hogy amikor például Lau-
rence Olivier támogatást kért a színházának, ezt
önmagának kérte.
 Magyarországon az elmúlt hetekben nagy

A legegyszerűbb es leghétköznapibb szavakkal
megfogalmazva azt mondhatjuk: bárkinek, aki
bármiféle drámai művet bár-milyen közönség
előtt be akar mutatni, az a legfőbb feladata,
hogy felkeltse és a kívánt pillanatig fönntartsa a
közönség érdeklődését. Csak ha ez az alapvető
követelmény teljesül, valósulhatnak meg a
magasztosabb és nagyobb igényű célok: csak
akkor osztható meg a tudás és a bölcsesség,
költészet és szépség, akkor lehet szórakoztató
és pihentető az élmény, akkor érhetjük el a
megvilágosodás, az érzelmi meg-tisztulás
állapotát. Ha ellankad a közönség fi

vihart kavart az úgynevezett médiaháború.
Ennek lényege az, hogy a kormány megpróbálta
el-mozdítani helyéről a Magyar Rádió és a
Magyar Televízió elnökét, A köztársasági elnök,
féltve a sajtószabadságot, illetve az említett
intézmények és a tájékoztatás függetlenségét,
ezt meg-akadályozta.

- Igen, a kormányok alaptermészetéhez tar-
tozik, hogy megpróbálják befolyásolni a média
tevékenységét. Hogy ez mennyiben sikerül, ab-
ban igen nagy szerepet játszik a közvélemény. A
BBC-t tizenegy tagú vezetőtestület irányítja.
Őket is a kormány nevezi ki, de ezek független
emberek. Megkörnyékezhetetlenek. A kormány
gyakran megpróbálja befolyásolni őket, de ekkor
az újságok és az egyéb hírközlő szervek rögtön
beszállnak a dologba, így a kormány nem tehet
túl sokat. Döntő az adott ország politikai kultúrá-
ja. Minden attól függ, hogy a nép és az általános
kulturális nívó mennyire tolerálja ezeket a kísér-
leteket. Itt, Angliában akkora botrány lenne, ha
megpróbálnának beleszólni, mondjuk, a BBC te-
vékenységébe, hogy inkább nem teszik. A „köz-
szolgálati televíziót" azért hívják úgy, ahogy,
mert a köz érdekét kell szolgálnia. Még egyszer
mondom: a legfontosabb ebben a kérdésben az,
hogy az emberek mennyire látnak tisztán, és tö-
rődnek-e azzal, hogy mi történik körülöttük. Mert,
sajnos, sok országban ez is probléma.
 Szokott még rendezni?
 Csak a rádióban és az egyetemen, ahol

tanítok. Tudja, ez nem az én mostani
hivatásom. Ha felkérnek rá, akkor szívesen
csinálom, de egyébként nem próbálok
rendezőként érvénye-sülni.

 A legfontosabb az írás?

 Az írás, a tanítás... az aktivitás.

gyelme, ha nem tudjuk elérni, hogy arra koncent-
ráljon, ami történik, ami elhangzik, mindent
elveszítettünk.

A (legáltalánosabb értelemben vett)
érdeklődés és feszültség megteremtése
eszerint minden drámai szerkezet alapja.
Várakozást kell ébreszteni, de azt,, amíg végül
le nem hull a függöny, soha nem szabad
teljesen kielégíteni; a cselekménynek
érezhetően egyre közelebb kell jutnia a
végkifejlethez, ám azt a befejezésig soha teljes
egészében el nem érheti; és mindenekelőtt
folytonosan változnia kell a tempónak és a rit-
musnak, mert bárminemű monotónia szükség-

M A R T I N E S S L I N

A DRÁMA STRUKTÚRÁJA


