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gyszer játszottam az Íróválogatottban, futballról 
van szó, persze. A Hajléktalan SC-vel csaptunk

össze az Istenhegyi út végén, tényleg a legvégén, az
Isten háta mögött inkább, a pálya végén kezdôdik a
szemetes erdô. Garaczi jobb elöl játszott, én mellette-
mögötte, afféle jobbösszekötô. Az elsô megmozdulá-
som az volt, hogy megpróbáltam egy kapuskirúgást
Garaczival összekötni, kiugratás lett volna, átemelve a
védôk fölött, hasznos és látványos megoldás, egybôl
bizonyítandó, hogy helyem van a keretben, sôt mos-
tantól fogva nélkülözhetetlen vagyok, hogyhogy nem
hívtak eddig, de a labdám túl lágyra sikerült, Nya -
katlan (így hívták a hajléktalanok védôjét) simán leke-
zelte, és indította az ellenakciót. „Azért ennél jobb lab-
dát illene adni!” – szólt egy csapattárs a hátam mögött,
talán épp K. E. játékos-edzô, és igaza volt, és én ko-
molyan elszégyelltem magam. Garaczira néztem bo-
csánatért, de ô egykedvûen kocogott vissza, arcán sze-
líd beletörôdés, hogy megint csak egy szar labdát ka-
pott. Úgy látszott, nem haragszik rám. Nyilván ismeri

ô is ezt a görcsös megfelelni akarást és az ebbôl evi-
densen következô szégyenteljes bukást. Nyilván ôt is
kilós kontyú konyhás nénik inzultálták egész gyerek-
korában, így tanult irgalmat. És akkor jó. Akkor isme-
rôs. Helló, Lemúr!

„Jaj istenem, minek is nôttem meg?”

Vajon mindenkinek ilyen elviselhetetlen a gyerekko-
ra, vagy csak az átlagosnál érzékenyebb, na jó, hiszté-
rikusabb mûvészféléknek jut ki a jóból? (Igen, elvisel-
hetetlenül jó, mert akármennyit szekáltak, mégiscsak
az volt a jó, az ÉLET, azóta meg csak MINTHA ÉL -
NÉL.) Nyilván nem. Mindenkinek vannak sérelmei a
gyerekkorából, de csak az írónak adatik meg, hogy
nyilvánosan felhánytorgassa, és tíz-húsz év távlatából
benyújtsa érte a számlát (áfásat). De vajon mekkora
szívás volt a Kádár-korban gyereknek lenni? Rákosi
alatt jobb volt? Vagy Horthy alatt? Úgy sejtem, gyerek-
nek lenni – a nagy többségnek – minden korban szí-
vás volt. Garaczi darabjaiban bizonyítottnak tûnik,
hogy embernek lenni is az.

„Konszolidációs E. T.”

Garaczi gyerekkorától egy sziget és tizenöt év választ
el engem. Ô a Margit hídnál a katonatiszt-gettóban, én
az Árpád hídnál a panelnegyedben. Nem nagy távol-
ság, sem idôben, sem térben. És tényleg, a Garaczinál
felbukkanó alakok, szófordulatok és habitusok mind
tökéletesen ismerôsek. A darabok visszatérô figurái a
rendôrök, a spiclik és a portások (meg az angyalok, be-
varrt szemmel). Mert ez a lusta hazugságok, a pitiáner
megalkuvás és betagozódás kora, mikor a szockom ar-
chetípusok, melegítôs senkik és finomfôzelék moso-
lyú nótafák regnálnak, félelem és reszketés a Lesz
Vigaszban. Nincs nagy formátum, nincs példakép, leg-
feljebb Gojko Miti  egy NDK-s indiánfilmben, egy ide-
ig, de aztán azt is kinôjük. És akkor mi marad? Hisz
már a foci sem a régi (legalábbis apu szerint, pedig ak-
kor még volt Nyíl meg Törô és persze az eszelôs bal
lábú Váradi Béla). Mit lehet kezdeni egy ilyen béna kor-
ban? A pia még nem ízlik, cigit még nem adnak a bolt-
ban. És hétfôn szünnap a tévében. Minél gyorsabban
felnôni! És akkor felnôttünk (már aki).

„Így fejlôdtünk szép szál legény helyett vékonypénzû, sze -
müveges libidópartizánná.”

Tasnádi István

Csodálatos humanoidok
G A R A C Z I  L Á S Z L Ó  D R Á M Á I R Ó L
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Garaczi drámái általában fiktív térben és idôben ját-
szódnak, a szerzô óvakodik megidézni a kort a maga
konkrétságában, ennek ellenére csakis a teljes pompá-
jában tenyészô kádárista miliô ismeretében érdemes
értelmezni a darabok világának csúfondáros és lemon-
dó kétségbeesését. (Még a Prédalesben is ez a helyzet,
pedig a darab Ame rikában, különbözô nációjú ösztön-
díjas írók skizoid kommunájában játszódik.) Bár a da-
rabok kivétel nélkül a rendszerváltás után születtek, a
defektes antihôsök vörös fonálként vonszolják belüket
az akkor voltból. A darabokban kitüntetett sze repe van
a múltnak, a múltban elkövetett bûnöknek és árulá-
soknak. Az Imogában az akkor voltban zajlott a fatális
eredménnyel járó félrelépés, a Csodálatos vadállatok-
ban az akkor voltban disszidált az anya, magára hagy-
va a két gyerekét, és a Mizantrópban is a jelenbe olva-
dó folyamatos múltban gyûltek azok a tapasztalatok,
amelyektôl Alf ban megcsontosodott az embergyûlölet.
Ami a drámákban zajlódik, az már csak a következ-
mény, a torzult vagy legalábbis traumatizált személyi-
ségek röhejesen piti, fizikaiba torkolló verbális tusája.
Garaczi harminchárom éves volt a rendszerváltáskor.
Harminchárom évig nem írt drámát, aztán viszont
évente egyet. Akkor kezdett drámákat írni, mikor a
drámaírók többsége elbizonytalanodott: a diktatúra
megszûntével hogyan lehet, lehet-e egyáltalán drámát
írni. De ô mintha tényleg felszabadult volna, és a múlt
lezárultával elkezdte a múltat drámai alaphelyzetek-
ben tematizálni.

„Legfôbb igaz szenvedélyünk, hogy magunkat ôszintén
megvetjük.”

Drámát újabban háromféle ember ír: a rendezô, aki
saját vagy a saját képére formált történeteket mesél el;
a költô vagy prózaíró, aki valamilyen belsô vagy külsô
késztetésre drámát is ír; végül, és tényleg végül, az ún.
színpadi szerzô, aki elsôsorban vagy csak és kizárólag
dramatikus szövegek kiötlésével foglalkozik. Garaczi a
legelôkelôbb (irodalmi úri) osztályba tartozik: ô egy ne-
ves író, aki mintegy kirándul ebbe a mûnembe, meg-
próbálja magát, megmerítkezik, lesz, ami lesz. Nincs
színházi rutinja, tehát jó eséllyel indul, hogy dilettáns
szösszenetekkel, vagy éppen hogy a drámaformát ra-
dikálisan megújító írásmûvekkel rukkoljon elô.

A dráma manapság valami enyhe ingerültséggel to-
lerált peremmûfaj a kortárs irodalmi kánonban, nincs
irodalomkritikai recenziója, csak a színházkritikák-
ban kap egy-két mellérendelt mondatot, a dráma mint
könyv mûfaj szintén marginalizálódott, szóval iroda-
lom is meg nem is. Az igazsághoz tartozik, hogy a
magas irodalom felôl néha érkezik egy-egy barátságos
gesz tus, például engem rendszeresen meghívnak a
JAK-táborba, hogy drámakurzust tartsak, vagy beszá-
moljak a színházi élet egzotikus rejtelmeirôl. Egy
ilyen alkalommal, mikor egy prózaíró kolléga jóindu-
latú, ám kissé defokuszált fi gyelemmel hallgatta érte-
kezésemet, hirtelen arról tájékoztatott, hogy „majd
írok egy kurva jó drámát, csak még nem volt rá
idôm”. Irodalmi berkekben ugyanis általánosan elfo-
gadott vélekedés, hogy drámát írni könnyû. És igazuk
van. Név, dialógus, instrukció és némi tinta a printer-
be. De jó drámát írni elég nehéz (nekem például még

nem sikerült, pedig már tizenöt éve próbálkozom vele
jobb ügyhöz méltó lelkesedéssel; ha azt a rengeteg
idôt és energiát, amit az e mûfajban való tökéletese-
désre fordítottam, mondjuk, balett-tanulással töltöm,
már rég meg tudnám ugrani a grand jetét vagy a sisson -
ne fermét 90 fokon, ahol most csak a törölközôket mo-
som).

A kilencvenes évek elején elszánt dramaturg höl-
gyek számos írót és költôt rávettek arra, hogy próbálja
ki magát a dráma mûfajában. És ezt nagyon jól tették.
Részben ennek eredményeként – és a Kamra mint új
játszóhely megnyitásával – jött létre a kortárs magyar
dráma legújabb kori felvirágzása. Az új magyar dráma
nemtôi tehát a dramaturgnôk. Dionüszosz elnyûhetet-
len papnôi, akik rózsaszín marker thürszosz-botukat
rázva (félelmetes fegyver egy dramaturgnô kezében,
ezt minden gyakorló drámaíró tudja) különbözô felol-
vasóesteken becserkészik a gyanútlan fiatal költôt,
hogy drámai alkotásra biztassák, hogy úgy mondjam,
„Melpomené nyoszolyájára kényszerítsék”. A drama-
turgnô és a drámaíró kapcsolata ugyanis mélyen át-
erotizált, az utódnemzéssel mutat szembeszökô pár-
huzamot: akarnak tôlünk valamit, amivel ôk késôbb
foglalkozhatnak. Az író elcsábul, és csendes mámorá-
ban létrehozza azt a dramatikus korpuszt, amellyel a
dramaturgnô késôbb hosszan elbíbelôdhet. Az ôsbe-
mutató színlapja anyakönyvi kivonat. 

A kilencvenes években a pesti és debreceni inkubá-
torokból (értsd: stúdiókból) sorra jöttek ki a kortárs
szövegek, többek között Garaczi darabjai. És most itt
állnak elôttem a felcseperedett Garaczi-gyerekek, szé-
pen sorban, mint az orgonasípok, keletkezési sorrend-
ben (nehezen kezelhetô kis társaság: Imoga, Jeder -
mann, a kis antiszoc Mizantróp és a többiek), és én, a
kelletlen vizsgáztató, magam is tökéletlen gyereksereg
nyúzott és aggódó atyja, faggatni kezdem ôket.

„Mi neked egy csöppel több a gyalázat tengerében?”

Pályájának kezdetén Garaczi komoly elszánással és
szisztematikus türelemmel látott neki, hogy megtalál-
jon magának egy szuverén drámaformát. Feltûnôen
nem akart hasonlítani semmilyen elôzményhez, és eb-
ben óhatatlanul is sok minden(ki)hez hasonlított. Már
a szereplônevek is összetéveszthetetlenül csinált nevek,
Garaczi-brand, büszkén vállalt életidegenség: Imoga,
Istugén, Ocella, Küronya, Kukéró bácsi. Garaczi más-
ban is elszántan törekszik a mûvi felé. A köznapit, a
va lóságként értelmezhetôt az absztrakció felé emeli.
A jeleneteket közjátéknak nevezi. A közjáték általában
a fôcselekménynél jelentéktelenebb dramatikus tölte-
lék. De itt hangsúlyozottan – és provokatívan – csak a
töltelék van, a fô történet, a Nagy Sztori, az Igazi Mû
nincs megírva. Miért? Mert nem érdekes? Vagy meg-
írhatatlan? Vagy mert nincs?

„Az konfliktus szerintetek, hogy a Genya nevû ukrán
Goethe leszopogatja a Chrystel nevû francia–amerikai író-
nô ujjáról a husikát?”

Garaczi elég hamar elér a forma feszíthetôségének
és a motivikus variációs lehetôségek határáig, itt aztán
elbizonytalanodik, és ahogy az lenni szokott, ezt az el-
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bizonytalanodást teszi a mû témá-
jává. A Prédalesben azt a sziszifuszi
küzdelmet mutatja be, ahogy a
dráma író megpróbál drámát írni.
Láttunk már ilyet (el is követtünk
ilyet), de Garaczi szellemesen
mos sa össze a darabot író és a da-
rabbéli darabot író én pozícióját,
hiszen mindkettô ô maga, a darab-
béli író egy alter ego, Egon nak is
hívják. A darabban gyakorlatilag
lábjegyzetelve van a darab születé-
se. Az írás teremti ezt a világot (a
darabét), csakhogy a teremtô is te-
remtve van az írás által. Egon az
amerikai alkotóházban együtt lakik
több ösztöndíjas írótársával, így
Genyával és Chrys tellel. Az egyik
este a konyhában Genya egy hen-
tesbárddal le akar vágni egy falat
sonkát, de Chrystel nem engedi,
huzakodnak:

CHRYSTEL One! Two! Three! (Mi -
kor Genya lesújt, Chrys  -
tel megrántja a sonkát,
Genya lecsapja az egyik
ujját)

GENYA (magasba emeli csonka
És meg is írja. Illetve amint ezt kimondta, már le is

írta, hiszen olvasom. Az idô összetöpörödik, vagy még
inkább csomóvá gubancolódik; a darabban nem is tör-
ténik más, mint hogy a szerzô, ez a nagy lusta macska,
eljátszogat ezzel az idô-gombolyaggal. Az írótársak
meg próbálják elmozdítani a holtpontról:

LOYD Vagy használd a nem cselekvés drama-
turgiáját, Csehov, Beckett…

EGON Csehov! Ne is emlegesd nekem Cse ho -
v ot… Egyébként a nem cselekvés a cse-
lekvéshez képest nem cselekvés, ez itt vi-
szont nem nem-cselekvés, ez szöszörgés
és totyorgás és memecselés és szeszergô
pitymurgálás és…

Az. Egon ellenben azt javasolja írótársainak, hogy le-
gyenek „kettôs kötésû drámai hôsök”, mármint az
élet ben, csináljanak valamilyen érzelmi szcénát, amit
ô majd jól megírhat. De a barátai/szereplôi fellázadnak.

ERIKA Ellopod és elkajánkodod az életünket!
EGON Inkább felszentelem.
ERIKA Az olyanok, mint te… (Legyint, Loydnak)

Sze retik más farkával verni a csalánt.
LOYD Más farkával?
ERIKA (Egonnak) Kiszipolyozod az életet… Pré -

da lesô.

De hiába minden. Egonnak nem sikerül. Lacinak
nem sikerül. A darab még sehol, csak egy halom láb-
jegyzet a készülô darabhoz. Akkor legyen ez a halom
lábjegyzet a darab! Egon/Laci bajban van. Akkor jön-

kezét) Máj gád. Le vág  tam az ujjamat.
(Chrys   tel lassan és iszonyodva felveszi a
föld rôl a levágott ujjat, oda nyújtja, Genya
reszketô kézzel el akarja venni) Az ujjam.

CHRYSTEL Tessék. (Nyújtja, de mikor Genya el akarja
venni, elhúzza elôle; Genya a véres bárddal
elindul Chrystel felé; Chrystel bekapja az uj-
jat, és úgy menekül, hogy Genya ujjpercei gi-
linggalangoznak a szájából, aztán megbot-
lik, és egy nagy csuklás kíséretében lenyeli)

GENYA (megbabonázva) Add vissza, nem eheted
meg!
Stb.

Egy jelenettel késôbb Egon így számol be egy másik
írótársának az elôzô esti horrorról, amit az olvasó ed-
dig a darab realitásaként fogott fel:

EGON Tegnap mit találtam ki végsô kínomban
– nem hiszed el: a tegnapi jelenetben Ge -
nyának és Chrystelnek levagdostam az
ujjait, és megetettem velük… Na, ilyen
az, amikor a fantáziámat használom. 

Tehát ugyanazon a valóságsíkon mûködik a darab
és a darab egyik szereplôje által képzett fikció – és mi-
vel a darab is fikció, ez már a fikció fikciója. Kicsit ké-
sôbb:

EGON Ott ül a közönség lélegzet-visszafojtva,
és mi a színpadon arról beszélgetünk,
hogyan szoktál napozni a mocsárban…
Ez szép, ezt megírom.
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nek az ilyen hókuszpó-
kuszok, mikor nincs
meg a téma, vagy erôt-
len a közlési szándék.
Bár a lebukást megúsz-
hatja az ember, ha vala-
melyik irgalmas recen-
zense azt fogja rá, hogy

posztmodern (a posztmodern mi nôsítés olyan, mint az
idôkérés a vízilabdában). Vik tor Pelevin szerint a poszt-
modern „annak a kultúrá nak a kergemarhakórja,
amelynek a saját csontjaiból készült porral kell táplál-
koznia”. A Prédales is egy ilyen önfenntartó-önfel-
emésztô gondolati rendszer, önmagába visszatérô ref-
lexiólánc. Azt viszont nehéz eldönteni, hogy ez az írás-
mód dacosan felvállalt poétikai döntés, vagy a máshogy
képtelenség írni, esetleg a máshogy nem megy kényszere. 

EGON Nincsenek inspiráló konfliktusok. Pedig
nekem konfliktus kell, egyszerûen nem
tehetem meg, hogy elsinkófálom a jó zaf-
tos konfliktust, nem írhatok egy darabot,
hogy nincs benne konfliktus. Konfliktust
akarok! […] Én reális, sôt aktuális konflik-
tusokat akarok, azt, hogy plasztikus, felis-
merhetô, e világi, tipikus és mégis bo-
nyolult karakterek ütközzenek össze –
csakhogy ez a szemét, pitiáner valóság egy  -
szerûen rám cáfol: nincs téma, mindenki
izoláltan szenved, és átnéz a másikon.

Világos írói program. És a meg nem valósulás mi-
értjére is választ kapunk. A kudarc belátása részgyôze-

lem a kudarc felett. Garaczi az írói méltóság megtartá-
sa érdekében az önirónia általa bravúrosan forgatott
fegyverével él. A dráma vége felé Egon így könyörög
egyik írótársához: „Ha azt a címet adnám a darabnak,
hogy Prédales, és ha netán, ennek ellenére bemutat-
nák, arra kérlek, robbantsd fel a színházat velem
együtt.” És mindez elhangzik Garaczi Prédales címû
darabjában. Pazar. Csak hát darab nem születik. Il let -
ve megszületett, be is mutatták, ráadásul a Kamrában,
de hát azon túl, hogy a nézô beleláthatott kissé a kül-
földi ösztöndíjon tengôdô íróértelmiség pállottan pro-
miszkuis szubkultúrájába, különösebb nem történt.
Illetve láttunk néhány embert, akinek rossz (Ame -
rikában, ösztöndíjon – ezért ennél több kell, hogy fel-
zokogjon bennünk az empátia). De hát Garaczi mind-
ezt elôre látta, sôt beleírta a darabba, az vesse rá az elsô
követ, aki… 

Az alkotói szerep megkettôzése Garaczi más drámá-
jában is elôfordul. Három darabban is (a drámai œuvre
csaknem fele!) az egyik szereplô ad címet a darabnak.
A Prédalest, mint láthattuk, Egon kereszteli el. A Fesd
feketére az egyik szereplô, Etienne forgatókönyvének
címe. A Csodálatos vadállatok szintén az egyik szerep-
lô, Tamás „phone art projektjének” elnevezése.

ZOÉ Az a phone art, hogy egész nap ülsz a te-
lefonon?

TAMÁS Nem.
ZOÉ Hanem.
TAMÁS Telefonba énekelni. (Szünet)
ZOÉ Egész nap telefonba énekelsz a Leven té -

nek?
TAMÁS […] Délelôtt beleéneklünk egy állathangra

emlékeztetô melódiát, aztán a preparált
zenei szövetet visszapasszoljuk interne-
ten, újból megdolgozzuk, és akkor így…

ZOÉ Aha.
TAMÁS Ez lesz a koncert a Tavaszi Fesztiválon.
ZOÉ Hm.
TAMÁS „Csodálatos vadállatok” – ez a címe.

Nem könnyû eldönteni, hogy ezek a pofátlan megol-
dások az önreprezentatív diskurzust építô poétikai
döntések, vagy csak mindössze arról van szó, hogy
Garaczi ilyen módon vezet be és igazol egy kitûnô, de
a darabhoz kevéssé kapcsolódó címet. (Garaczi nagyon
jól tud címet adni, amit ôszintén irigylek tôle. „Nincs
alvás!”. „Mintha élnél”. „A terület visszafoglalása a ma-
daraktól”. „Pompásan buszozunk”. „Az olyanok, mint
te”. Na ugye!) Garaczi azokhoz az író-rendezôkhöz ha-
sonlít, akik szerepelnek is a darabjukban. Van valami
egészséges narcizmus abban, ahogy a darabjaiban
szinte mindig szerepeltet egy Mûvészt, aki az alkotás
összes nyûgével együtt az arcunkba tolja, hogy amit
most nézünk/olvasunk, egy fáradságos munkával lét-
rehozott Mû-Alkotás, artificium. Nem hagyja, hogy
egy pillanatra is elfelejtsük, hogy itt minden mûvi,
minden egy önkényesen kiagyalt szellemi konstruk-
ció, aminek rendszerében minden az ô, az Alkotó ké-
nye-kedve szerint mûködik. Ezeknek a daraboknak
két ségtelen fôszereplôje és sztárja: Garaczi László nyel -
ve/elméje.
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BALRA: Varga Zoltán és
Bodnár Erika a Prédalesben 
(Katona József Színház) 

JOBBRA: Szoták Andrea 
és Szöllôsi Zoltán
a Csodálatos vadállatokban 
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„A világ leépítés általi kifosztása mint erény.”

Garaczi drámáinak jelentôs része klasszikus témák
újrafogalmazása. A Fesd feketére egy Marguerite Duras-
regény motívumaira épül, a Jedermann egy középkori
Akárki-történet személyes variációja, a Mizantróp pe-
dig a Molière-darab szinte mondatról mondatra törté-
nô ezredvégi átirata. Garaczi a Mizantrópot egy új
nyelvi közegbe transzponálja, mondhatni, lefordítja, és
itt most fontos az igekötô „iránya”, mármint hogy le-
felé. Az új szövegváltozatban minden silányabb, nyíl-
tabb és ordinárébb, a pedáns klasszicista gondolat és
forma posztmodern tréfává válik (éjféli szörfözgetés a
csatornák között, betépve). Nem eufemizál, hanem
vulgarizál. „Lenni vagy nem lenni, ez a gázos téma.”
Mintha a mûfordításból készülne a nyersfordítás. 

Korai darabjaiban Garaczi sûrített köznyelvet hasz-
nál, virtuóz brutalitással, vitriolos szellemességgel

idézve meg a mindennapjainkat ellepô nyelvi koszré-
teget, érzéketlenséget és taplóságot, az abszurdig fe-
szítve a züllött morál züllött kommunikációját, röp-
ködnek az elvtársias idiómák. „Nusi néni az, ott topog
a leláncolt lábtörlôn.” Csakhogy a drámákban Promé -
theuszt szokás leláncolni, nem a lábtörlôt. 

Bármennyire szellemesek ezek a roncsolt szövegek,
mégis csupán mondatokra vagy néhány riposzt erejé-
ig képesek megvillantani Garaczi igazi nyelvteremtô
erejét. A darabok redukált világa végül magát a darabot
is redukálja. A prózák elsô személyû mesélôje mintha
izgalmasabban beszélne, mint a drámáké. A narratíva-
váltásnál, a mesélôi identitás karakterekre való osztá-
sánál feldarabolódik a sokszínû, ellentmondó elemek-
bôl felépülô és mégis – éppen ettôl? – hiteles, izgalmas
és egységes személyiség: a mesélôbôl antropomorfi-
zált személyiségrészek lesznek, amik/akik egymásnak
feszülnek, a belsô ellentmondás külsô atrocitássá, a jó-

tékony bonyolultság pedig könnyen átlátható képletté
válik. Ez az ember ilyen, és soha nem más, az arcára
kövült undorító vagy unott maszkban szerepeli végig a
darabot, mint egy nukleáris commedia dell’artéban.
Garaczi a drámákban többnyire lefelé fogalmaz, míg a
prózában felfelé törekszik.

Az újabb drámáiban azonban elmozdul ebbôl az ab-
szurd-naturalista nyelvhasználatból – az abszurd ma-
rad, de expresszivitással töltôdik fel, és költészetté
emelkedik.  „A hôség is fekete, és fekete a jövô, és feke -
te emlékek zsongják körül, mint a darazsak. Csak a
penge világít a zsebében.” (Fesd feketére) Eszünkbe jut-
hat a Woyzeck, vagy Brecht korai darabja, a Baal (a da-
rab említi a zseniális Brecht-kortárs Fritz Lang filmjé-
nek címét: az Egy város keresi a gyilkost talán nem vé-
letlenül rímel sok szempontból a Koldusoperára,
né   hány év különbséggel keletkeztek). Garaczi leg-
újabb darabjaiban már bátran ad a szereplôk szájába
fölülfogalmazott mondatokat, nyúlfarknyi szabad ver-
seket, és ez, érzésem szerint, sokat használ a szöve-
geknek. Ez a költészet ugyanis triviális szituációkban,
„egy  szerû emberek” szájából hangzik el, s ezért nem
válik giccsé, hanem meghökkent és felragyog. A Plaz -
má ban például az újszülött csecsemôt „három kiló bol-
dog önkívületnek” nevezik. Ugyanitt szerepel „a ha -
mutartóban fájdalomtól megtekeredett fekete gyufa-
szál”. Messze járunk már a „Lenni vagy nem lenni, ez
a gázos téma” stílusától, és ezt szerintem senki sem
bánja (legalábbis én nem). 

„Egon egy pillanatra denevérré változik.”

Dumas így ír a Szent Ilona szigetén raboskodó Na -
pó leonról: „Az est hátralevô részében olvastak; vagy
Racine-t, vagy Molière-t, mert nem volt Corneille-jük.
Napóleon ezt színházba járásnak nevezte.” Akkoriban
még könnyû volt a drámából gondolatban színházat
csinálni, annyira kötött volt az elôadási forma, a játék-
tér és a színészi modor, csak el kellett képzelni egy
klasszicista színházbelsôt, és minden fennakadás nél-
kül lebonyolódhatott a darab ezen a belsô színpadon.
(Mellesleg nehéz elképzelni, hogy valamelyik lazító
népvezérünk, mondjuk, Mallorca szigetén esténként
Spiró-darabokat olvas.) Pár száz éve még viszonylag
egyszerû lehetett a szöveget színházzá tenni. Ma azon-
ban minden dramatikus szöveg önmagának teremt
belsô teret, amibôl a rendezô a megvalósítás során egy
másik – külsô – térbe transzponálja, ami lehet kon-
vencionális színházi tér, liftakna vagy egy repülôgép
felszállópályája, frontális vagy félkör alakú nézôtérrel,
ülô, álló vagy sétáló nézôkkel (vagy kórházi ágyon fek-
vô nézôkkel, mint Mundruczó Kornél A Nibelung-lakó-
park-rendezésében). Szóval nem könnyû ma drámát
olvasni. A kortárs darabokban általában bonyolult ol-
vasói folyamat felfejteni a szövegbe kódolt gesztikus
rendszert és térbeliséget (ha van neki olyan egyáltalán,
és nem kizárólag csak [?] a nyelvben létezik, valami el-
vont és éteri térbeliségben, mikor a színpad maga az
elme, a díszletek legfeljebb a szintaktikai alakzatok).
Nehéz és fárasztó desifrírozási folyamat ez. 

Garaczi sokszor a segítségünkre siet, de többnyire
csak látszólag. Korai darabjaiban mintha az elôadás

Garaczi László 

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 f

e
lv

é
te

le



472 0 0 7 .  j ú l i u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö RDRÁMAÍRÓK FÓRUMA

partitúráját írná: „Hermanék az asztalra borulva alsza-
nak kezükben a söröskriglikkel.” „Földi Mása díszes
kalappal a fején felhajt egy pohárka bonbonmeggyet,
Ocella szolgálatkészen utánatölt. Dorka a pultnál mo-
sogat, Tatus letakarva.” A térre, az idôkezelésre, a szce-
nikára, a miliôre és a játékmódra vonatkozólag is pon-
tos utasításokat ad: „Kocsmahelyiség. Lepedôvel leta-
kart »tereptárgy«, székek, asztalok. A faliórán 6 óra
van, a jelenet során a mutatók nem mozdulnak.
További instrukció nélkül az elkövetkezô közjátékok-
ban 9, 12, 15, 18, 21 és 24 órát fognak mutatni.
Ugyancsak további részletezô instrukciók nélkül a »fi-
gurák« egyfolytában vedelnek. A pergô ritmusú repli-
kákat atmoszferikus csendszünetek szakítják meg. Az
ablakon élesen betûz a felkelô nap, Dorka révülten bá-
mul a fénybe, kezében egy tányér vagy hamutartó.” Az
Imogában még ilyen részletezô, praktikus információk
vannak, a Mi zant róp azonban már ezzel az instrukció-
val kezdôdik: „Alf és Fil a színen: önmagukká vedle-
nek és bebábozódnak.” Mintha Garaczi visszavonulna
a rendezô-író hagyományosan omnipotens pozíciójá-
ból, és talán kissé rezignáltan egyedül a nyelvi elren-
dezésénél marad. „Egon egy pillanatra denevérré vál-
tozik” – na erre varrjon gombot a tisztelt rendezô.
Ezek az instrukciók már nem az elôadás megvalósulá-
sát segítik, nem praktikus tanácsok, kapaszkodók, in-
kább költôi szárnyalás, bújtatott narráció, kurzivált
próza. A Csodálatos vadállatokban szinte már csak a
szövegmondás ritmusáról rendelkezô vokális partitúra
marad. A darab így kezdôdik:

(Sötét)
TAMÁS (fél perc múlva) Na.

(Szünet)
Nem látok, segítség.
(Szünet)
(Nyekergô hangon) Félek.
(Szünet)
(nyekereg) Még mindig félek.
(Szünet)
Juj, de félek.

ZOÉ Maradjál már.
(Szünet)

TAMÁS (normális hangon) Tök sötét van.

Mikor van több esélye egy darabnak, hogy színpadra
kerüljön? Látszólag akkor, ha minél több a praktikus
instrukció, ezzel mintegy igazolva a darab megvalósít-
hatóságát, ám tapasztalatom szerint a (jó) rendezôt ez
inkább elkedvetleníti, fontoskodásnak tartja, amivel
behatolunk az ô territóriumára. Hiszen az utóbbi jó
száz évben, a rendezés alkotó mûvészetté válásával,
ahogy a színházelmélet nagy öregje, Patrice Pavis
mondja, „a dramatikus szöveg nagy darab kellékké re-
dukálódott”, egy kellék pedig ne rendelkezzen a többi
kellék felhasználásának módjáról. A XIX. század vé-
gén ez még másként volt, Gárdonyi Géza még arról is
rendelkezett az egyik darabjában, hogy miként kell a
színpadra terelt disznót röfögésre bírni (zsineget kötni
a hátsó lábára, és húzogatni a takarásból). Azóta más
idôk járnak, a drámaíró írjon dialógusokat vagy párhu-
zamos monológokat, azaz mondható matériával lássa

el a rendezôt, aki a mise en scène mágikus folyamatá-
ban a színpadi reprezentáció vokális elemévé teszi ezt
a szöveganyagot. Mivel a dráma mint irodalmi mû -
nem manapság már nem létezik (mert ki olvas drá-
mát, ugye), a drámaíró jól teszi, ha elfogadja ezt a le-
osztást, amely neki – még így is elég tisztes – helyet
juttat a színházi hierarchiában (legalábbis benn van a
kezdôben, mondjuk, labdaszerzô középpályás a sztár-
csatár mögött, jobb összekötô).  

Garaczi elsô drámakötetében (Bálnák tánca) még
pedánsabban lábjegyzetelt darabok vannak, a második
kötet (Az olyanok, mint te) azonban már egy színházi
tapasztalattal rendelkezô szerzô – talán az imént tag-
lalt okok miatt – kevésbé színházszerû szövegei.
Garaczi legújabb darabjaiban az instrukciók szárazak
és lényegretörôk, vagy pedig egyszerûen jó mondatok,
költôi képek, amikkel a megvalósítás során semmit
nem lehet kezdeni. Ami csak az olvasónak szól – és
persze a rendezônek, aki ezen a mezsgyén indulva el-
mozdulhat egy asszociatívabb értelmezés felé.  

„Halottá vedlik és bebábozódik.” 

Ez a meghökkentô instrukció Garaczi drámaírói lá-
tásmódjának lényegére utal. A vedlés és bebábozódás
motívuma különbözô szerepekre vagy szereplôkre
vonatkoz tat va rendre visszatér a legújabb szö vegeiben.
A Csodálatos vadállatokban ez áll: „fényváltás, gyerekké
változnak.” Itt még csak arról van szó, hogy a szerep-
lôk korábbi önmagukat játsszák, tehát nincs változás
az egzisztenciális státusukban, de a Fesd feketéré-ben
már radikálisabb az átalakulás: „Anita és Etienne ölel-
keznek, belép Hajagos, Zsófivá és Mezôsivé változ-
nak.” Tehát az Anitát és Etienne-t játszó színész mos-
tantól egy Zsófi, illetve Mezôsi nevû figurát játszik. Az
iskolában azt tanultuk, hogy egy szerep darabbeli iden-
titását az a név adja meg, amit a megszólalása elôtt ki-
írunk elé. Garaczinál ez az elv tart  hatatlanná válik.
„Ugyanaz a szí nész játszhatja Zoé, Teri, Ági és az Aszt -
rológusnô szerepét, és ugyan az Tamás, az Alezredes,
Paulai úr és az angyal szerepét, Manyika és Kriszta
szerepe is összevonható” – rendelkezik a Csodálatos
vadállatok elején. Ez vajon az alternatív és stúdiószín-
házi viszonyok között szocializálódott színpadi szerzô
bátorítása a jövendô színpadra állítóknak, hogy a da-
rabját akár hárman is el tudják játszani? Nem hinném.
A darabok ontológiai lényegéhez tartozik ez az én-for -
mátlanság, fixáltén-nélküliség. „Önmagukká ved le nek
és bebábozódnak” – áll a Mizantrópban szinte mind-
egyik jelenet elején. Önmagává válik – de ki? A szí-
nész? A szereplô? A színész „bebábozódik”, készül az
átváltozásra, és aztán kijön belôle a kifejlett nem-ô, az
imágó, a szerep. Vagy a szerep bábozódik be, és meg -
születik belôle egy újabb szerep, ahogy Anitából egy-
szer csak Zsófi lesz. Egy dráma írása során általában
azzal küzdünk a legtöbbet, hogy megalkossunk egy
ele ven, eredeti és fôleg egységes személyiségmodellt,
amelynek más, tôle különbözô személyiségmodellek-
kel való konfliktusos találkozása szi tuációkat eredmé-
nyezhet. Ga rac zit ez szemmel láthatólag nem érdekli.
Untatja, idegesíti a nagy ívet bejáró hôs, a Nagy Sze -
rep. Nála nincs konzisztens karakter, és ez tudatos
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írói döntés, ami a magyar dráma-
irodalomban – azt hiszem – egye-
dülálló. Legújabb darabját, a Plaz -
mát már teljes egészében ezen
kompozíciós elv illusztrálásának
szenteli.

„Színjátszás: mi akarok lenni, pari-
pa vagy Gagarin?” 

A darabkezdô instrukció egy
komplett kis esszé a Garaczi-féle
formakezelésrôl: „Plazmavilág: a
karakterek, helyzetek, történések
folyamatos forma- és halmazálla-
pot-változáson mennek keresztül.
Az alkimikus pezsgésbôl egy-egy
jelenet erejéig csomósodások – jel-
lem- és történetgócok emelkednek
ki, a belsô külsôvé, a láthatatlan lát-
vánnyá válik (vérplazmatévé). Fel -
is merhetôek egy város, Buda pest
körvonalai, helyzetei, figurái, de
mindent körülvesz, átitat, befon, el  -
áraszt, magába szív, átalakít az élô
és bugyogó ôsanyag. Ebben a konk-
rét és mégis relatív térben kere-
sünk formát, jellemet, igazságot,
tör vényt. A darab szereplôi, bár mai,
városi magyarok, ugyanakkor ekto -
plazmák, aurák, köd- és fényfoltok;
külsôleg és belsôleg a »plazmaság«
törvénye alatt állnak: egyik jelenet-
bôl úgy folynak át a másikba, mint
különbözô színû folyadékok külön-
bözô formájú edényekbe (hajszál-
csövesség).” 

A történetnek mindössze öt sze-
replôje van, de ôk számtalan más
szerepet is eljátszanak, minden
egyes megtestesülésükben benne
rejlik egy újabb metamorfózis lehe-
tôsége. „Mintha egész életemben
egy halottat cipelnék a hátamon” –
mondja az egész darab talán leg-
szebb monológjában a csecsemô,
aki a születése pillanatában elôre
meglátja egész életét. A legtöbb em -
ber bábállapotban tölti el életidejét,
és soha nem tud megszületni belô-
le saját maga, az igazi lénye. Ga -
raczi is küzd ezekkel az álcákkal,
megunt szerepekkel, levedli magá-
ról egyiket a másik után, repülnek
a ruha(jelmez)darabok, útban a pô-
rére vetkôzés felé, készen a ritka
má morra, egyesülni igazi önma-
gunkkal. „Lenyúzom az ént” –
mondja a Mintha élnél-ben. Hány
szerepet játszunk el életünk során?
Garaczi is eljátszott már több száz
szerepet, volt féltett kisded, duzzo-

gó kisdobos, az énekkar büszkesé-
ge, renitens középiskolás, részeg
kiskatona a vonaton, vátesz-ellenál-
ló-költô-értelmiségi, hódító férfi,
feszengô apuka az óvodai szülôi ér-
tekezleten, vevô, páciens, szavazó-
polgár… A Plazmában minden sze-
rep Garaczi (ezért nincs jelentôsé-
ge, hogy milyen név van kiírva a
megszólalás elé, nesze neked szín-
háztudomány). Balla például egy
az egyben elmeséli a lignimpexes
sztorit, mikor csúzlival fejbe lôtte a
titkárnôt – erre az incidensre épül
az egész Pompásan buszozunk, ami
ugye egyes szám elsô személyben
írt (önéletrajzi) vallomás. Balla te-
hát maga az író. Garaczi erre hasz-
nálja ezt az egész helyzetmodellá-
lós szerep-írósdit: álldogál egy szí-
nész öltözôjében a tükör elôtt,
ál bajuszt, parókát, magas sarkú ci-
pôt, férfi- és nôi ruhákat próbál fel
magára. Milyen lenne, ha ilyen len-
nék? De hát ilyen is vagyok, ilyen is
tudok lenni. Akkor viszont valójá-
ban milyen vagyok? Van-e egy
moc canatlan és állandó személyi-
ségmag, ami minden helyzetben,
gyönyörben, unalomban és pánik-
ban ugyanaz marad? Ami én va-
gyok? A Plazmának a felszínen fu -

tó töredékes történet alatt valójában
ez a lényegi kérdése.

„plazmaemberek állnak sorban,
végignézem és már mind voltam”

Garaczi kétségtelenül legjobb
darabja a Plazma. Esetleg a Csodá la -
tos vadállatok. Mindenesetre vala-
melyik a két legújabb szöveg közül.
Tehát Garaczi egyre jobb drámákat
ír. Ez egyáltalán nem természetes,
hiszen sokan az eredeti kezdés
után az önismétlés dágványába ra-
gadnak, de itt egy folyamatosan
épülô, fejlôdô drámai œuvre-t lá-
tunk, amelyben a szerzô kíváncsi-
an járja be a járt és a vélhetôen
még járatlan utakat, hogy tapaszta-
latait egy következô mûbe építse
be. A Csodálatos vadállatok és a Plaz -
ma után Garaczinak most már csak
egy rendezôt kéne találnia, aki ezt
az amorf, bonyolult, furcsa hang-
szert, ami az ô drámai nyelve, az
ös  szes disszonáns összhangzatával,
megidézett klasszikus melódiájá-
val és punkosan zúzós gitárriffjével
végre megszólaltatja, és rendesen
felzengeti.

„Melyik állat pörög a halála után
háromszázat? Grillcsirke.”

www.szinhaz.net


