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gy rendező és egy író volt az
októberi SZÍNHÁZ-est két ven-
dége. Egymás mellé a kritiku-
sok szavazatai sodorták őket:
Kiss Csaba a győri Padlásszín-

ház produkcióiért, Parti Nagy Lajos pe-
dig az évad legjobb új magyar drámá-
jáért kapott díjat. Előadásaik egyébként
az Országos Színházi Találkozón is sze-
repeltek, sőt mind a Macbeth, mind a
Mauzóleuma díjazottak közé került. Az
októberi beszélgetés második részé-
ben elsősorban erről a két előadásról
voltszó. Mielőtt azonban eljutottunk az
úgynevezett szakmai kérdésekhez, sok
egyéb elhangzott: nevek, papírok, ka-
posvári bokszmeccsek...

- Csaba, amikor Erdélyben szóba kerül a
neved -és gyakranszóbakerül -, mindenki így
emleget téged: „a Kabát". Honnan ez a
fura becenév?

K. Cs.: A Kabát eredetileg egy
amatőr színház neve volt Kolozsvárott
a nyolcvanas években. Összesen öt
előadást tartott - ez egyben öt premiert
is jelentett. Vagyis mindent egyszer
játszottunk. Egy barátommal vezettük a
színházat. A barátom azóta Londonban
él, és értelmi fogyatékos gyerekek
agyagműhelyét vezeti, én pedig
Magyarországra te-
lepültem. Nagyon radikális, vad
színház volt a Kabát. Aki a mostani munkáimat
látja, el sem tudja képzelni, hogy ez az ember
egykor egy szál ágyékkötőben, tetőtől talpig
véresen rohangált, és ógörögül üvöltözött a
színpadon. Ez egyéb-ként a Prométheusz című
rockoperában történt - óriási sikerünk volt,
aminek oka persze az volt, hogy az egyetlen
„avantgárd" együttes voltunk azon a vidéken. E
siker következményeként mindazokat, akik ehhez
a társasághoz tartoztak, beidézték a rendőrségre,
és jó néhány embert kirúgtak az egyetemről.

- Miben állt az „avantgárd" jelleg?
K. Cs.: Mondok egy példát: a kétszereplősre

redukált Romeo és Júliát Idegössze-roppanás
címmel játszottuk...

- ...feltételezem, egyszer.
K. Cs.: Természetesen. Az előadás alapgondo-

lata az volt, hogy egy idegbeteg városban bizony
még a szerelem is tiltva van. Az ideges várost,
„Veronát" hangyák lakták. Mondtuk a shakes-
peare-i vagy éppen nem shakespeare-i szöveget,
az asztalon pedig sok száz hangya mászkált. Egy
idő után majd' minden néző vakaródzni kezdett

- pedig az asztalról egyetlen hangya sem mászott
le... Szóval ilyeneket csináltunk. Ez volt a Kabát.
 En úgy tudtam, hogy eza te nevedvolt.
K. Cs.: Ketten voltunk Kabátok. Endre, a

társam volta vatelines, én voltam a lóden.
 Mikor Jöttél át Magyarországra, és miről van

„papírod"?
K. Cs.: Tartalékos őrmester és fizikus vagyok.

1985-ben jöttem át, és egy szakközépiskolában
fizikát tanítottam nyolc hónapon át. Aztán felvet-
tek a színművészeti főiskolára dramaturg szakra.
 Lajos, akérdésköregyelőre azonos: név és

papírok.
P. N. L.: A nevem Nagy Lajos, a személyimben

is ez szerepel. Apám anyja Parti, és tizenhét éves
koromban, amikor a Jelenkorban először közöl-
ték egy írásomat, odabiggyesztettem ezt a nevem
elé, mert a szerkesztő, Pákolitz István felhívta a
figyelmemet arra a kétségtelen tényre, hogy
Nagy Lajos már volta magyar irodalomban. Parti -
akkor furcsa volt, mára már megszoktam, rajtam
maradt, rám büdösödött, mint egy régi „Ka-

bát". A napokban kérdezte meg
valaki, talán a villanyszámlás: „Ivel
vagy ipszilonnal?" Hát igen,
mostanában mindenki partykra jár, a
telefonban is partyvonal van, és
egyáltalán, minden ipszilonosan
bepartysodott - mintha egy kis
stichet kapott volna ez a név. De
erről nem én tehetek, hanem a világ.
Papírom különben a pécsi
tanárképző főiskola magyar-
történelem szakáról van 1977-ből.
Kaptam egy igazolást a marxista-
leninista egyetemről is, ahová
egyéves esztétika továbbképzésre
jártam. Ez 1982-ben történt, ami-kor
a Jelenkor főszerkesztőjét,
Szederkényi Ervint megfenyegették,
hogy baj lesz, ha senkit nem tud
beiskolázni közülünk. Én voltam a
legkisebb - beiskoláztak.

- Három tanár ül tehát itt: én nyolc
évig tanítottam egy középiskolában,
Csabanyolc hó-napig...

P. N. L.: ...én csak a kötelező
gyakorlatot teljesítettem. Eszem-be
sem jutott tanítani. A gyerekek-kel
nem volt semmi baj, de a tanári
szobák! A hetvenes években ezek a
szobák teli voltak úttörő-vezetőkkel
és tanácsi macákkal. Nem tudtam
elképzelni, hogy én

ott kollégáskodjak. Különben is,
akkoriban már

írtam. Igaz, nem színdarabokat,
hanem verseket,

később pedig prózát.
 Feltételezem hát, hogy Csaba életébe jóval

hamarabb belépett a színház. Márcsak azért is,
mert Kolozsvárott a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben Harag György, majd Tompa Gábor vezetése
alatt kiváló előadások születtek.

K. Cs.: Ez igaz, csakhogy én is, mint általában
az egyetemisták többsége, kerültem a ha-
gyományos kőszínházat. Úgy tapasztaltam, ez
mindig minden egyetemi városban így működött
és működik ma is, Antisznobizmus ez, ami
akkoriban rám is jellemző volt. És ha őszinte
akarok lenni, meghatározó gyerekkori színházi
élményem sincs - annak ellenére, hogy Erdély-
ben még a gyerekek számára is sokkal inkább
„ügy" a színház, mint Magyarországon.
 Parti Nagy Lajosnak viszont bizonyosan van

meghatározó gyerekkori színházi élménye, leg-
alábbis erről olvastam évekkel ezelőtt egyik írá-
sodban...

P. N. L.: A Se dobok...-kötetben jelent meg
Inak cukra címmel ez az írás. A hatvanas évek
elején Kaposvárott éltünk. Nagyon kövér kisgye-
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rek voltam, és anyám beíratott „valami sportra" -
ez a sport a bokszolás volt. Bennünket, sport-
iskolásokat el-elvittek bokszversenyeket nézni.
Abban az időben az ökölvívó-csapatbajnokságo-
kat a színházakban rendezték. Azt hiszem, hogy
az azóta legendássá vált kaposvári színházban
akkoriban a Cigánybárón meg a bokszversenye-
ken volt telt ház. Minket a zenekari árokba állítot-
tak, onnan bámultuk a bokszolók lábát meg a
kilógó tököket... Igy telt a vasárnap délelőtt. Szín-
házi élménnyel.

II.

K. Cs.: Nem hiszem, hogy egyetlen előadás
tartalmazni tudja mindazt, amit a Macbethbe rej-
tett a szerző. Nem mellékes szempontom volt az,
hogy az általam látott összes Macbeth-elő-
adásban izzadságszagúak voltak a boszorkány-
jelenetek. Általában az a kérdés, kik is ezek a
lények, és milyen trükkökkel mutassuk meg őket.
De még ha lehetne is trükközni a Padlásszínház-
ban - nemigen lehet -, számomra másodlagos
megoldás lenne azon morfondírozni, férfiak vagy
nők a boszorkányok, és vajon kékes fényekkel
világítsuk őket avagy pirossal... Akárhogyan is,
én úgy érzem, ezek a jóslatok nem kívülről jön

nek, hanem Macbeth titkolt álmait-vágyait tükrö-
zik. Az ilyeneken az ember általában úrrá tud
lenni, kivéve a szélsőségesen diadalmas vagy
kétségbeesett, vagy éppen ágyszagúan intim pil-
lanatokat. Ez pedig a Macbethben mind adott:
egy szörnyűséges csata után együtt van három
igazi jó barát. Macbeth számára kivételesen nagy
nap ez: szinte egymaga nyerte meg a csatát. A
tömeg éljenzi, ö eufóriában lebeg - ha ekkor
mintegy baráti hülyéskedésből, de elhangzik: „ki-
rály leszel", nos, nem lehet nem „meghallani".
Aztán találkozik a Ladyvel, aki tovább erősíti alig
kimondott szándékait. De szerintem ez az ambí-

- Kiss Csaba kolozsvári avantgárd „Kabátja"
elbizonytalanított: azóta elkövetett Moliére-,
Beckett-, Goldoni-, Shakespeare-átírásaid lát-
szólag ártatlan tettek a Romeo és Júlia hangyái-
hoz képest. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy
„átirataid" igenis radikális megoldásokat jelen-
tettek színházi életünkben. Tulajdonképpen miért
van szükséged a klasszikusokra, miért ,,bántod"
őket éppen te, aki magad is írsz darabokat?

K. Cs.: Engem nagyon meglep az, hogy az
átírás ekkora „szám". Posztmodern korban élünk,
amikor mindenki csapból folyatva idézi a
világirodalmat. De azaz igazság, hogy miközben
határtalanul liberálisnak próbálunk mutatkozni,
ultrakonzervatívak vagyunk. Nem a konkrét
megoldásokat vizsgáljuk, hanem magát az átírás
tényét. Te is ezt teszed most. En nem átírni
akarok, hanem pontos előadást csinálni. Shakes-
peare-nél Banquo arctalanul funkcionál. Igy
„könnyű" őt eltenni láb alól. De ha Macbeth az
egyik legjobb barátját öli meg, az már izgalmas és
emberileg-színházilag gazdag helyzet. Egy sok
szöveggel ellátott statiszta kinyírása engem, a
nézőt nem ráz meg - legfeljebb, ha kellőképp
véres, elborzaszt, mint egy utcai baleset. Am
ennek semmi köze ahhoz a dosztojevszkiji vi-
szonyrendszerhez, amelyet én ebben a négy-
szereplős Macbethben meg szerettem volna va-
lósítani.

- A négy szereplő között természetesen nem
„fér el" három boszorkány, sőt, egy sem. Szöve-
güket, azaz jóslatukat a darab elején átadod
Macduffnak, aki szeretetteljes haveri viccelődés
közben mintegy véletlenül említi szívbéli barátja,
Macbeth fényes jövőjét. Az előadás valóban gyö-
nyörűen beszél három férfiember barátságáról és
annak széteséséről - viszont, nyilván tudatosan,
kinyested a dráma transzcendens, irracionális
vonulatát, mondhatni: racionalizáltad
Shakespeare-t.

Nyakó Júlia (Lady) és Horváth Lajos Ottó
(Macbeth) a győri Padlásszínház előadásában
(Benda Iván felvételei)
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ció nem most születik meg bennük: valószínűleg
sokszor, mondjuk szeretkezés előtt, után, helyett
beszéltek ők már erről. Én a baráti-szerelmi vi-
szonyokban véltem megtalálni Macbeth tetteinek
mozgatóit - látszólag racionalizáltam tehát Shakes-
peare-t. Az előadás metafizikai szintjét a zenétől
reméltem, ezt a metafizikát „rendeltem meg"
Melis Lászlótól, a zeneszerzőtől, aki „szállította"
is a rendelést. A hallucinatív jellegű monológze-
nék számomra nagyon megerősítik azt a végle-
tességet, amelyben Macbeth az első pillanattól
leledzik.

- A shakespeare-i szöveg átigazításának van-
nak kevésbé „koncepciózus", hétköznapi, ám
nem kevésbé durva megoldásai is: a jóslatok
után folytatódik a baráti heccelődés, Banquo és
Macduff azzal froclizzák barátjukat, hogy mennyi
marhát kell majd levágnia a király és kísérete
látogatásakor.

K. Cs.: Az átírásnak ezek a legpimaszabb és fű
alatt ható módszerei: a néző önkéntelenül meg-
szereti ezeket a középkori idegeneket. „Hisz ezek
olyanok, mint te meg én", gondolja magában, és

észre sem veszi, már drukkol nekik. Ez pedig
bizonyosan egybeesik a szerző szándékával.

- A Hajónapló nulladik számában is írtál a győri
Macbeth ről, és abban az írásban is folyton a
szerző szándékát emlegetted. Honnan ismered
te aszerző szándékát?

K. Cs.: A szerző pontos szándékát nem ismer-
hetem. De a szövegből kikövetkeztethetem - bár-
ki kikövetkeztetheti -, milyen hatást akart elérni
az író. Shakespeare azért írta a „szöveget", hogy
hasson. En nem irodalmárként, hanem színházi
emberként keresem Shakespeare-t, azaz azt a
hatást, amiért a szöveg született. Ilyen értelem-
ben tehát nem a szöveget akarom megfejteni.
Macbethet az győzheti le, akit „nem asszony
szült". Mit jelent ez? Azt, ami Macduffról később
kiderül: őt „idő előtt az anyjából kellett kivágni".
Ez Shakespeare korában döbbenetes esemény
lehetett, végül is felért egy gyilkossággal: vagy
az anyát, vagy a születendő gyereket mentették,
vagy épp a halott anyából vágták ki a még élő
gyereket. Borzasztó, nem? Az tehát, hogy valaki
így született, nem volt valószerűbb, mint hogy a
birnami erdő elindul Dunsinane vára felé. Ma, a
császármetszések korában ezzel a szöveggel le-
hetetlen elérni azt a hatást, amikor a nézőt érzéki

csoda éri: „Úristen, ez nem lehet igaz!" Ha tehát
hű akarok lenni Shakespeare-hez, akkor nem a
szövegét őrzöm mindenáron, hanem azt a hatást
próbálom más korban más eszközökkel elérni,
amit ő akarhatott.
 Első Shakespeare-rendezésedben, a Ham-

letben még megőrizted a szellemet. Márpedig
egy halott visszajáró szellemében sem hiszünk
ma úgy, mintaközépkorban.

K. Cs.: Nem igazi, földöntúli szellemet vittünk
színre, hanem arra törekedtünk, hogy Hamlet
abban az állapotban lássa viszont apját, amilyen
az a halála pillanatában volt: véres, halálos
görcsöktől torzult emberként. A mi antiham-
letiánus korunkban, amikor nem a bosszúban,
hanem a jogi orvoslásban hiszünk, a szellem
megjelenésekor nem nyílik ki a bicska a zsebünk-
ben. Az akkori néző gyilkosságra ösztökélte
Hamletet, aki ehhez a várakozáshoz képest habo-
zott. Mi viszont vele hezitálunk. Ezért szerettem
volna erős, érzéki, fiziológiai hatást kelteni a
szellemmel: Hamlet ne csak a gyilkosság té-
nyétől, hanem a látványtól is borzadjon el. De ha
most rendezném a Hamletet, akkor még radiká-
lisabb „szellemtelenítéshez" folyamodnék: Ham-
let apját nem ölnék meg, csupán „elfekvőbe"
raknák valahol a palotában. Nyomorékként, be-
számíthatatlan állapotban ott kísértene a termek-
ben, és egy tiszta pillanatában megszólítaná fiát:
"Ezt tette velem a méreg, bosszulj meg!"

- Maradjunk a „szerzői szándéknál": a Hajó-
napló első számát Parti Nagy Lajos széljegyze-
telte. Az egyik oldalon aláhúztad ezt a jelzős
szerkezetet, és odaírtad felkiáltójellel: „a szöveg
szándéka!"

P. N. L.: A szerzői szándék meglehetősen ma-
szatos valami, amelyet utólag lehetetlen ponto-
san kihámozni. A szöveg viszont bizonyos hatá-
rokig engedi magát elemezni, és ezáltal lehet
például olyan eredményre jutni, amilyenre Csaba
jutott a Macbeth esetében. Az előadás létrehozói
szempontjából másod- vagy harmadlagos, mit
gondolt eredetileg a szerző. Az azért ártani nem
árt, ha a rendező beszél az íróval, vagy foglalkoz-
nak annak recepciójával. A lényeg mindenesetre
az, hogy a szöveg szándéka többé-kevésbé kide-
ríthető, a szerzőé alig.
 Shakespeare esetében ez igaz, te viszont

„élő klasszikusként" egyelőre meg tudod nehe-
zíteni a rendezőéletét.

P. N. L.: Szerintem nem nehezítem. Erről per-
sze Máté Gábor és a Mauzóleum szereplői tud-
nának hitelesen nyilatkozni.
 Az Ellenfényben olvasható veled egy interjú,

amiben azt mondod, hogy ha a te szándékod
érvényesül, akkora Mauzóleumban kevesebb a
történés. Mintha a bátorságot kérnéd számon a
színházcsinálókon.

P. N. L.: Tudod, ha ezt egy fél mondattal elin-
tézem, mint tettem azt az interjúban, akkor én

Parti Nagy Lajos
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könnyen vagyok bátor. Ám ha
ki akarom fejteni, akkor magam
is a kibúvókat keresem. Engem
felkért a Katona József
Színház, hogy írjak a társulat
számára egy darabot. Nem lé-
vén drámaíró, nem azon jár
állandóan az eszem, hogy
éppen milyen színpadi víziókat
tudnék rögzíteni, tehát csak
arra tudtam építeni, amihez
valamelyest értek. Ez pedig a
szövegírás. Írtam hát egy szö-
veget, ami ha akarom, dráma,
ha akarom, nem. En persze
akként gondoltam el -miközben
tudtam, hogy itt akció helyett
dikció van, sőt, azt akartam
szinte kiprovokálni, mit bír el ez
a nyelv az élő színházi térben.
Ez mint szándék bizonyára
kevés, másfelől pedig
mérhetetlen önhittségre és
pofátlanság ra vall. De higgyé-
tek el, meg tudtam volna én ezt
akcióilag bolondítani. Be-
léptethettem volna mindenféle
eseményeket a magyar va-
lóságból, de ehhez nagyon
nem volt kedvem. Ebben a
térben nyelv van, beszéd van.
Aztán jött Máté Gábor, akivel
abszolút értjük egymást, és
persze mondta, hogy ez így
nem lesz jó.

- Például mi nem lesz „ * "
jó?

P. N. L.: Semmi lényeges
nem jut eszembe, ugyanis nem
kardinális kérdésekről, hanem
apróságokról volt szó. Egyetlen
szempont volt csak: a
lehetőségek szerint minél több
akció kerüljön a darabba, ami
nyilvánvalóan jót telt az
előadásnak. Nem volt ez
ellenemre, de az is igaz, hogy a
„szerzői szándékhoz" képest
egy picit túlságosan realista
mű született. Es az is igaz,
hogy a Katonában egy picit
mindenki megijedt: Jézus
Mária, mi lesz ebből? Az-

Takátsy Péter (Lapos Elemér)
és Horváth József (Paparuska
Károly) (Koncz Zsuzsa
felvételei)
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tán valahogy bejött a dolog, a szöveg „szín-
házként üzemel". Ebből a szövegből első elő-
adásban ennek kellett születnie. Most, egy újabb
előadásban már Gáborék is mernének bátrabbak
lenni. De a Katona társulata csak a realizmus
irányába merhet bátor lenni - ehhez értenek, de
ehhez nagyon. En persze el tudnám ezt
képzelni akár oratorikus műként is, kérdés,
beszélhetnénk-e akkor még színházról. A kriti-
kák általában dicsérték a Mauzóleumot, de azt
azért mindenki beleszőtte a mondandójába,
hogy ez nem dráma. Es ez igaz. Ez tényleg nem
dráma.
 Amikor te másfajta előadásról beszélsz,

akkor előtted mi jelenik meg?
P. N. L.: Mindenképpen egy szürreális világ.

Olyan, amelyből nem tudok azonnal visszakö-
vetkeztetni egy józsefvárosi közegre. Valami
nagyszínpadi őrületet látok magam előtt, mert
úgy képzelem, hogy ehhez a szöveghez tér kell.
Az nem olyan izgalmas, hogy ezek az emberek
be vannak zárva, és velük együtt mi is be va-
gyunk zárva egy szűk, kicsi helyre. Igazán izgal-
mas az lenne, ha egy végtelen tér lenne bezárva.
Ezekre a képzelgésekre nem lehet persze elő-
adást építeni - Máté Gábor és a színészek, akik-
nek őszinte köszönettel tartozom, szerencsére
jóval konkrétabb elképzelésekkel fogtak a
munkához.

 Mondtad az imént, gyakran mondod, „ez
nem dráma". Még gyakrabban szoktad mon-
dani, szinte mániákusan hajtogatod, „én nem
vagyok drámaíró". Ugyanakkor e pillanatban két
szövegedet játsszák Budapesten - a Mau-
zóleumot és A test angyalát -, a kolozsvári
színház hamarosan bemutatja az Ibusárt...

P. N. L.: Rendben van, drámaíró vagyok. A
folytonos tagadással arra akarok utalni, hogy
az, aki ennyire reménytelenül szövegben és
papírban gondolkodik, mint én, aki többre be-
csül egy valamirevaló jelzős szerkezetet, mint
egy színpadi szituációt, az akkor sem dráma-
író, ha egész életét színpadra szánt szövegek
írásával tölti. Drámaírónak lenni - ez nem
szándék, hanem alkat, attitűd kérdése.

- A szabadkozásod akár azt is jelentheti,
hogy az „ irodalomból néha sajnos le kell eresz-
kedni a színházba".

P. N. L.: Igen, sajnos ebben az eltorzult
kulturális térben, amelyben közlekedünk, akár
ezt is jelentheti - szerzői szándéktól függetlenül.
Az tény, hogy a dráma is szövegből szüle-tik,
érdemes tehát azt a szöveget finomra, pontosra
csiszolni. Es nem tagadhatom, van ben-nem
egy pici averzió bizonyos színházi szövegekkel
kapcsolatban, amelyek esetleg erős színpadi
helyzeteket vázolnak fel, de a monda-tok nem
állnak meg a lábukon. Ugyanakkor van bennem
csodálat is: most, hogy picit be-leláttam,
megéreztem, milyen hatalmas má

kony a színház. Legszívesebben védeném maga-
mat tőle, mert könnyen beszippanthatja az em-
bert. Az írói létezés radikálisan magányos tevé-
kenység, ehhez képest elementáris élmény csa-
patba kerülni. Márpedig a jó színház ezt kínálja.
Az általad is említett tiltakozásomat főleg ez moz-
gatja: féltem szabad és magányos írói létezése-
met. Mindenesetre egyelőre nem tervezem, hogy
a közeljövőben drámát, dramatikus művet írok.
Ugyanakkor nem szakadtam el a színháztól, mert
a Mauzóleum után Szilágyi Marival lefordítot-

tam Schwab Elnöknők című drámáját, most
pedig Radnóti Zsuzsa kért meg, hogy ... na, mit
is kéne csinálnom: nem fordítani, nem átírni...
Szóval van egy Michel Tremblay nevű kanadai
drámaíró, aki jual nyelven írt egy darabot - ez egy
furcsa kanadai dialektus. Született egy
nyersfordítás, és ezzel kellene nekem valamit
kezdeni: nemcsak fordítani, de nem is átírni,
szóval valahogy „megnyelvezni", „megmagya-
rozni" kellene ezt a szöveget. Azt akarom ezzel
jelezni, hogy noha „nem vagyok drámaíró", és
most valóban nem írok darabot, a színháztól
már nem szívesen szakadnék el. Azt hiszem,
hiányozna.

 Az Elnöknők nyilvánvalóan Parti Nagy-szö-
veg. Még akkor is, ha fordítás.

P. N. L.: Esküszöm, hogy fordítás. Szilágyi
Mari volt a garancia: szigorú volt, nem engedte,
hogy „elszálljak". Pedig sokszor lett volna ked-
vem hozzá, egy jó kis jelzős szerkezetért sok
mindent odaad az ember. Mulatságos, hogy a
Schwab-ügynökség még így is reklamált, hogy
sok a nyelvhelyességi hiba. Hát persze, hogy
sok! Schwab is azzal a rontott nyelvvel dolgozik,
amellyel én. Az Elnöknők tehát fordítás, a kanadai
darab nem lesz az. A darab nem túl jó, olyan, mint
egy közepes minőségű zacskós leves, amit meg
kell egy kicsit bolondítani.
 Egyféleképpen rontod a nyelvet: a Mauzóle-

umban mindenki egyformán beszél. Ez végül is
érthető, hiszen ugyanabban a közegben élnek,
egy bezártságon belüli egymásmellettiségben.
Egyenrangú antihősök. El tudsz-e képzelni valódi
hőst a darabjaidban?

P. N. L.: Olyat, aki nagyot és merészet akar,
majd különféle hányattatások után elbukik?
 Nem a bukás a lényeg, hanem az, hogy

kiemelkedő személyiség, különb, minta másik.
P. N. L.: Szerintem a Mauzóleumban mindenki

különb, mint a másik. Le kellene őket néznünk,
mert az általunk felállított értékskála szerint ők
nincsenek a topon? Az igaz, hogy nehezen tud-
tam volna elképzelni bárkit is, aki a tizedik perc-
ben hősiesen kinyitja a kaput. Durva az analógia,
de most az jut eszembe, hogy ha az elmúlt húsz-
huszonöt évben azt tapasztalhattuk volna, hogy
ebben az országban egyesek csak úgy nyitogat-
ják a kapukat, akkor biztosan én is másként
viszonyulnék a hősökhöz. Sokan kérdezték, mi-

ért gondolok ennyi rosszat a „hőseimről". Én ezt
másként látom. Nem gondolok róluk rosszat,
ahogyan magunkról, „magas értelmiségiekről"
sem gondolok jót. Mi is a magunk rontott nyelvét
használjuk - csak kevesebb a fantáziánk.
 Volt olyan kritika, amelyik azt állította,

hogy nevetségessé teszed ezeket az embere-
ket, és ezt azért tudod megtenni, mert nem
szereted őket.

P. N. L.: Erre nincs mit mondanom. Kezdjek el
öblögetni arról, hogy igenis szeretem őket?! Az a
dolgom, hogy viszonylag tisztességesen beszél-
jek, írjak róluk. De nem ölelgetem őket nap mint
nap könnyes szemmel, és nem élek ennyire le-
durrant házban, és nem is vágyom arra, hogy ott
éljek, és nem is szeretném nap mint nap ezekkel
az emberekkel tölteni az időmet. Elem az átlagos
magyar értelmiségi életét, mint az ittlévők közül
bárki. Nyelvi szempontból pedig az a tapasztala-
tom, hogy ellentétben azzal, amit Spiró a nyolc-
vanas években rögzített: a nyelv nem neutralizá-
lódik, nem minimalizálódik, hanem áttételeződik,
mint a rák.

 Burjánzik a nyelvrontás?
P. N. L.: Valahogy úgy. Rettenetesen fantá-

ziadúsan áttételeződik a közbeszéd. Ezt a nyelvet
én már jól beszélem, tudnám beszélni vég nélkül
- éppen ezért ki kell hátrálnom belőle. Ennyi a
tervem a jövőre. Persze, tervezek még ezt-azt,
szeretnék verseket írni, szeretném befejezni A
test angyala című kisregényt, de tervezhetek én
sok mindent, valójában minden ott, akkor, a pa-
píron dől el.

- Vagyis követed a szöveg szándékát.
P. N. L.: Igy van. Tényleg így van.
 Csaba, te is kihátrálsz valamiből: nem a

kicsi Padláson, hanem a győri nagyszínpadon
rendezed A vágy villamosát.

K. Cs.: Ez színházi kényszerhelyzet volt. Há-
rom héttel az olvasópróba előtt kaptam meg a
darabot, amelyet valószínűleg soha életemben
nem akartam volna megrendezni. Érzelgősnek,
hatáscentrikusnak és amerikaiasan nyálasnak
tartottam, olyannak, amely nagyon fontos pilla-
natokban lemond az igazságról a nézők megríka-
tása kedvéért. A színészeknek köszönhetem,
hogy lassan beleszerettem a darabba, és az iz-
galmas, nem papírforma szerinti szereposztás
(Gyöngyössy Katalin - Blanche, Kamarás Iván -
Stanley Kowalski, Danyi Judit - Stella, Vass Gá-
b o r - Mitch) valami nagyon mély, emberi igazság
megtalálásával kecsegtet. Szóval közelebb került
hozzám a szöveg.

- ... azt jelenti ez, hogy kezded átírni?
K. Cs.: Kissé átalakult a szöveg, új hangsúlyok

jelentek meg, kiesett néhány szereplő, de egy-
szerűen nincs időm igazi átírásra.
 Ezért aztán kénytelen vagy a szerző

szándékát a szerző szövegével érvényesíteni.
K. Cs.: Igen, valahogy így.


