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- Olyan drámaíróként tartanak számon téged,
akinek általában közönségsikert aratnak a
darabjai.

 Bele is halnék, ha nem kapnék visszajel-
zést a közönségtől. Nem arra vágyom, hogy kí-
sérleti színházakban, kevés néző számára
játsszák a darabjaimat. Szeretném, ha nem
csak a barátaim láthatnák őket. Ez nem
jelentene valódi visszajelzést. Játsszák persze
stúdiókörülmények közt is a műveimet. A
Madáchban például két évadon át volt műsoron a
Viaszmadár. A barátaim már rég kifogytak, s
még mindig volt közönsége. Szájhagyomány
útján terjedhetett a hí-re, hisz plakátok nem
voltak, kritikák nem jelentek meg az előadásról.
A közönség mégis ráérzett arra, hogy itt - talán
nem nagyképűség, ha ezt mondom - valódibb
színházi élményt kap-hat. Olyasmit, amit a
közönség egy része mindig is vára színháztól;
azt, hogy lásson egy történetet, találkozzon hús-
vér emberekkel. Reméli, hogy érzelmi hatások
érik a színházban, vágyik valamiféle
katarzisélményre. Talán azért sikeresek a
darabjaim, mert hagyományosabb dramaturgiára
épülnek: van történetük, valóságosak a
szereplőik, és ugyanakkor egyfajta köznyelvi-
ségre is törekednek. Valóban azzal az igénnyel
készülnek, hogy megtalálják a közönségüket.

 Már munka közben is gondolsz a
hatásra? Belekalkulálod a darabba a nézőket
is?

 Ez kikerülhetetlen. Tudod, én majdnem
mindent végigpróbáltam a színházban: voltam
díszletmunkás, asszisztens, segédszínész, ve-
zettem szervezési osztályt, voltam művészeti tit-
kár is, ügyeltem, dramaturgoskodtam. Napi kap-
csolatom alakult ki a színészekkel, a műszakkal,
az egész színházi komplexummal. Amikor írni
kezdek, óhatatlanul bennem van mindez: nem-
csak az ügyelőre gondolok, meg arra, hogy hol
van a tréger és mire való, hanem számolok a
közönséggel is, akiért a színház egyáltalán
létezik. Sokak szerint ez népszerűségre való
törekvést, túlzott popularitást eredményez.
Pedig egyszerűen arról van szó, hogy írás
közben az derült ki: én erre vagyok képes. Nem
élek olyan eszközök-kel, amelyeket, mondjuk, a
Dallasból ismerünk, nem szórakoztatni akarom
én a nézőket. Tudatosan biztosan nem erre
törekszem.

 Hanem mire?
 Ha felsorolnám az eddigi bemutatóimat -

már túl vagyok a nyolcadikon -, kiderülne, hogy
minden darabom egy-egy színész számára ké-
szült. Mindig adott volt az a személyiség, aki a ré-
góta bennem fészkelődő téma megírására inspi-
rált. Mintegy ajándékként vagy afféle szolgálat-
ként készültek ezek a darabok. (Aztán végül so-
sem azok játszották el a szerepet, akikre írtam.)
A kiindulópontom azonban az volt, hogy az adott
színművészek jól érezzék magukat a színpadon.

 A közönségre is gondolsz, a színésszel is

számolsz; nem kényszerít ez túlságosan sok
kompromisszumra?
 Dehogyis. A színész személye kifejezetten

inspiráló. Volta Törődj a kerttel! című darabom-
nak egy korábbi változata. Azt hiszem, nagyon
rosszul sikerült. Aztán egyszer Vári Évával be-
szélgettem Pécsett, aki éppen valami hasonló
darabot keresett. Mihelyt elképzeltem Vári Évá-
val a szerepet, ahogy belekezdtem a figurájába,
hirtelen összeállt a történet, megértettem, ho-
gyan kéne újraírnom a darabot. Ez a személyes
hatás teremtette meg a Törődj a kerttel!-t. Ha
Vári Éva is eljátszhatná ezt a figurát, az valóban
húsból és vérből lenne. Az én húsomból és vé-
remből is.
 Talán ezért mondják rád néhányan, hogy

valójában nem drámaíró, hanem színpadi szerző
vagy.
 Ha többen látják úgy, hogy a drámaíró és

a színpadi szerző közti kényes egyensúly az én
esetemben az utóbbi irányába mozdul ki, akkor
ezt tudomásul kell vennem. Annak ellenére is,
hogy - még egyszer mondom - tudatosan nem
erre törekszem. Mondok egy példát. Nagyon ér-
dekes volt látnom a Törődj a kerttel! két előadá-
sát. A darab egyszerű háromszöghelyzetre épül,
amelyről aztán ki is derül, hogy valójában csupán
egyetlen emberi pillanat: egy ötvenéves asszony
szembesülése azzal a kérdéssel, hogy valójá-
ban nőnek számít-e még. Ez a megrendülés van
felnagyítva két, illetve három szereplőre (egy ki-
csit kiismerhetetlen a helyzet), ezt az emberi di-

Bajcsay Mária és Gazsó György a Szeretlek,
cirkusz szolnoki előadásában (Ilovszky Béla
felvétele)

lemmát sűrítettem bele a helyszínbe, a dialógu-
sokba. Kecskeméten mindebbe Éry-Kovács
András beleálmodott egyfajta mély irodalmisá-
got, olyan „magaselvűséget", ami szerintem
nincs benne a szövegben. Szürreális előadást
rendezett, ami aztán meg is ölte a történetet. El is
keseredtem volna, ha nem kerül az Újpest Szín-
házban, Pethes Györgyhöz a darab, aki tényleg
az alapanyagból, a dialógusokból indult ki, és
valóban az írói szándékot bontotta ki. És
mindehhez szükség volt egy remek színésznőre:
Moór Mariannára. Mindannyiunk számára szak-
mai sikert jelentett a bemutató.
 Most is a színház szakmai összetevőiről

beszéltél.
 Tudomásul kell venni, hogy a drámaírás

egyfajta mesterség is. Ezt a sajátos műfajt én
úgy próbálom művelni, hogy szüntelenül számo-
lok az alkotótársak közreműködésével. Számí-
tok a színészre, a díszlet- és jelmeztervezőre
meg természetesen a rendezőre. Szeretem, ha
ráhagyatkozhatom egy autentikus rendező ta-
pasztalataira. Kicsit „helyre is rakhatja" bennem
a darabot: ráismertet a szöveg hiányosságaira,
figyelmeztet, hogy mit oldottam meg rosszul.
Igényelném az ilyen műhelymunkát. Es ez az én
igazi problémám: olyasmivel kísérletezem, ami
valójában csapatmunkát tételezne fel. Csak nin-
csenek meg hozzá a megfelelő csapatok. Kevés
az olyan színházi ember, akire nyugodtan rábíz-
hatja az író a művét. Nem véletlenül kényszerü-
lünk egyre többen arra, hogy magunk is rendez-
zünk. (Magam is erre készülök a Kolibriben.)
 Lehet, hogy azért tartanak téged színpadi

szerzőnek, mert eleve abból indulsz ki, hogy a
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szövegeid, a szereplőid csak színpadon válnak
teljes értékűvé.

- Így van. Nem véletlenül nem törekedtem
eddig arra, hogy darabjaim kötetben is megje-
lenjenek. Ehhez elő kellene venni őket újból, s
egyfajta irodalmi igénnyel, az előadásokból is
tanulva, újra kellene írnom őket. Nem
mentségként mondom, de ez valamiféle írói
létformát is feltélezne. Ez nekem nem adatott
meg. Olyan szociális helyzetben vagyok a
családommal, hogy kénytelen vagyok sokfelé
dolgozni. Az állandó stressz csak arra tesz
képessé, hogy néhány napra elmeneküljek
valahová - mondjuk, Szigligetre, mert otthon
még íróasztalom sincs -, és két hét alatt
kiizzadjak magamból egy újabb darabot.
Szerencsére a színházigazgatók többnyi-re
láttak bennük fantáziát, és elfogadták őket be-
mutatásra, jóllehet magam is tudtam, hogy mi-
lyen hiányosságaik vannak. De mivel a műveim
eddig még nem kerültek igazán nagy formátumú
színházi szakemberek kezébe, sajnos többnyire
olyanok is maradtak, amilyennek az első válto-
zatban megszülettek. Nem volt igény, lehetőség
arra, hogy tökéletesítsem őket. Bizonyos szak-
emberek ugyanis egyszerűen nem hajlandók
foglalkozni a darabjaimmal. A Katonában például
semmit sem hajlandók elolvasni tőlem. (Volt
egy darabom, amit egy ottani, nagyon jelentős
színész inspirálására írtam, de még ő sem tudta
elérni, hogy a dramaturgok kézbe vegyék a szö-
veget.)

Mikó István és Vass Gábor az Arizona Színház
Kölyök-előadásában (Papp Dezső felvétele)

- Ismerünk olyan drámaírókat is - mondjuk,
Füst Milánt -, akik nem az adott színházi gyakor-
latból indulnak ki, inkább a korabeli színjátszás-
sal való állandó vitában alkotják meg életművü-
ket.
 Ez már a zsenialitás kategóriája.
 Nincsenek is irodalmi ambícióid?
 Dehogyisnem! Én meg vagyok győződve

arról, hogy irodalom, amit csinálok. És, hála Is-
tennek, azt látom, hogy van is igény az efféle
darabokra. Csakhogy nekem mások a
kötődéseim, mint a nemzedéktársaim
többségének. Én Sarkadit, Németh Lászlót
vallom a mestereimnek, az ötvenes-hatvanas
években indult generáció-nak vagyok afféle
kései gyermeke. Én Fejes Endrével értek szót.
Neki mutatom meg a darabjaimat, vele vagyok
napi barátságban. Elolvassa, nagyon keményen
megbírálja, sokszor át is íratja a műveimet.
Nekem az ő véleménye fontos. Sokkal
fontosabb, mint, mondjuk, Radnóti Zsuzsáé, aki
eddig hat bemutatott darabomról jósolta meg,
hogy soha nem fogják játszani őket. Megvan neki
is a maga tábora. Én meg így, táboron kívül
jövök-megyek.
 Miben térnek el törekvéseid nemzedéktár-

saidétól?
 Valamiféle művi nihilizmust érzékelek a

munkáikban. Kiúttalan helyzeteket jelenítenek
meg a klasszikus dramaturgiát tagadó formák
segítségével. Nem válságos helyzeteket, emberi
dilemmákat próbálnak megteremteni, működés-
be hozni, hanem eleve eldöntött szerzői szándé-
kokból indulnak ki, aszerint mozgatják a figurá-
kat. Folyton a szerzők szavait hallom vissza a
szereplők szájából. Mondok erre is egy példát.

Az Anitában - félreértés ne essék, nagyon ked-
velem Németh Ákost - az egyik jelenetben arról
van szó, hogy a lányhoz megérkezik az apja, aki-
ről egyszer csak kiderül, hogy valójában a lány
barátnőjének az élettársa. Szóval meglehetősen
kényes helyzetbe kerülnek váratlanul mindhár-
man. Németh Ákos itt elvágja a jelenetet: a férfi
belép, és sötét lesz. Elképzelhetetlennek tartom,
hogy nálam ne itt kezdődjön a jelenet. Ha
valami-ért szeretik a színészek a darabjaimat,
talán azért, mert éles helyzetekbe hozom őket.
Igazából az érdekel, amikor vérre megy a
játék.
 Ezért törekszel zárt helyzetek teremtésé-

re?
 A zárt helyzetek azt jelentik számomra,

hogy a lehető legnagyobb súlyt rakhatom a szí-
nészek vállára. Olyan terhet, amelytől boldognak
érzik magukat a színpadon, amitől súlya van a
jelenlétüknek. Biztosan tehetségesebbnek
kéne lennem ahhoz, hogy ezt ne csak két-
három, ha-nem esetleg húsz szereplővel is el
tudjam érni. Mindegyik szerepet olyan
mélységig kellene megírnom, hogy még egy
ötperces szerepben is teljes életsorsot
villanthasson fel a színész.
 A formai-drámatechnikai eltérések ellené-

re is azt érzem, hogy te is hasonló élménykört
dolgozol fel, minta nemzedéktársaid. Mintha ar-
ról szólnának a műveitek, hogy ez a már nem túl
fiatal, de még nemis középkorú nemzedék azért
nem képes a vágyai és normái szerint élni, azért
nem tud belefogni a saját életébe, mert az előző
nemzedék élete - mint valami görög sorstragé-
diában - fogva tarja az ő életét is. Behatárolja a
létét, kényszerpályákkal és béklyókkal terheli
meg a sorsát.
 A Viaszmadár épp erről szól. Van ott egy

öregasszony a paraván mögött, akiről nem tud-
hatjuk, él-e, hal-e. Nekem rettenetesen fontos
volt, hogy megírjam ezt a történetet, mert szá-
momra ez a paraván és mögötte az asszony az
úgynevezett rendszerváltásig tartó egész élete-
met jelentette. Azt, hogy hittem az apámban, a
tanáraimban, a környezetemben. Hittem min-
denben. És ez az öregasszony még most is ott él
mindnyájunk agyában. Meg is bénít bennünket.
Ezért nem születtek meg még azok a darabok,
amelyek hitelesen szólnának arról a traumáról,
amit az utóbbi néhány év alatt, az úgynevezett
rendszerváltás korszakában megéltünk.
 A nihilizmus elutasítása feltételezi a

működőképes morált, azt az erkölcsi hátteret,
amelyet a te darabjaid is csak válságában,
megrendülésében ábrázolnak.
 Ez így van. Nem én találtam ki, hogy az

igazi drámát az jelenti, hajó emberek kerülnek
olyan helyzetbe, hogy egymás farkasaivá
válnak.
 Ha körülnézünk ebben az ezredvégi világ-

ban, akkor őrületet, káoszt, zavarodottságot lá-
tunk mindenfelé. Mintha mégiscsak a nemze-
déktársaidnak volna igaza.
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- Biztosan igazuk van, ezek a problémák lé-
teznek. De én olyan emberekkel vagyok körülvéve
a színházban is, a baráti társaságomban is,
akikben nincs meg ez a fajta nihilizmus. Vagy
legalábbis túl akarnak lépni rajta. Elismerem,
hogy ők a kisebbséget jelentik. De én valamiféle
optimista őrületben ezt a kisebbséget szeretném
fölmutatni. Első darabomat, a Horatiót például
Szegvári Menyhért barátomnak írtam. Akkoriban -
személyes válsággal küszködve - rendezett
Pécsett egy Hamlet-előadást Kulkával a fősze-
repben. Erre az előadásra válaszoltam én a Ho-
ratióval. Megpróbáltam elmondani valamit abból,
hogy hiszek a túlélésben, hiszek a „horáciz-
musban", abban, hogy az, aki élve marad, meg
tudja valósítani a hamleti örökséget. Az más
kérdés, hogy a darab végére magam is oda
jutottam, hogy a kompromisszumoknak vannak
olyan formái, amelyeket egy idő után már nem le-
het fölvállalni. A tragédiához érkeztem el végül
én is. (Nincs olyan darabom, ami happy enddel
végződne.) A Szeretlek, cirkuszban is elpusztul
az egész család, a cirkusz maga is megsemmi-
sül. Azonban még ebben is megmutathattam a jó
értelemben vett bigottságot, az önfelmutatás ké-
pességét, az igaz ügyhöz való ragaszkodást.
Ebben az értelemben tartozom én az optimista
kisebbséghez.

 Színházi szakmai értelemben is a kisebb-
séghez tartozónak érzed magad?
 Igen. Egyelőre igen.
 Esetleg kirekesztettnek?

 Nem. Ugyanis semmiféle panaszra nem
lehet okom. Játsszák a darabjaimat (amit eddig
írtam, egy híján, mind bemutatták vagy be fogják
mutatni). A veszprémi színháznak írok most,
Kecskemétre is újabb darabot kértek, adaptációt
készítek a Madáchnak. És annak is nagyon örü-
lök, hogy a németországi drámaírói fesztiválon
az Arthur és Paul bekerült a legjobb tíz közé.

- Ez valamiféle drámaírói verseny volt?
 Igen, az első európai drámaírói verseny.

A Bernd Bauer Verlag nevű német kiadó
rendezte. Magyarországról is több mint húszan
neveztünk, hárman jutottunk tovább. Így került a
darabom a nemzetközi bírálóbizottság elé,
amelynek olyan jelentős színházi emberek
voltak a tagjai, mint például Peter Zadek. Az,
hogy az Arthur és Paul bekerült a legjobb tíz
közé, azt jelenti, hogy meg-vették a jogait tíz
évre a német nyelvterületre. Legújabb
információm szerint játszani is fogják, bár
elkiabálni semmiképp sem akarom. Minden-
esetre le van fordítva, a szerződések is
megvan-nak már. A kirekesztettség - ha már
szóba hoztad - inkább abban nyilvánul meg,
hogy az eredményt én tudtam meg legutoljára,
akkor, amikor már képtelenség volt elintézni,
hogy ki tudjak jut-ni Kasselba, az
eredményhirdetésre. Ha egy nemzedéktársam
ér el hasonló sikert, talán minden másképp
történik.

Réti Erika és Kovács Gyula a Törődj a kerttel!
kecskeméti előadásában (Ilovszky Béla felvé-
tele)

- Azt mondtad - a nemzedéktársaidtól
megkülönböztetve magad -, hogy a hagyomá-

nyos dramaturgiában hiszel. Hol tanulja ezt az
ember?

- Olvasok mindenféle régi szerzőket, hatás-
sal vannak rám emberek. A különféle tapasztala-
tok egy idő után ösztönösen kezdenek el hatni. A
drámaírás - talán nem túlzás - az elmebeteg-
ség enyhébb lefolyású változata. Olyan kóros
lelki stressz. amelyet betegségtünetek kísérnek.
Felmegy az ember vérnyomása, leizzad, pánik-
ba esik. Volt már rá példa - nem viccelek

hogy nem mertem vállalni, hogy meghaljon a
darabom egyik szereplője, mert úgy éreztem,
abba én is belepusztulnék.
 Színházi emberként, drámaíróként milyen

reményeid vannak?

 Azt hiszem, elindult valami. A jövő
évadban több Németh László-darabot is
bemutatnak a színházak. Előveszik megint
Sarkadi műveit, lesznek Illés Endre-bemutatók.
Nem jó, hogy el-feledkeztünk róluk. (Csak az a
kérdés, hogy vannak-e olyan színházi
szakemberek, akik ismerik ezt az iskolát, akik
értően tudják színpadra állítani ezeket a
darabokat.) Örülök, hogy megint elő-térbe
kerülnek a felsorolt szerzők, mert azt jelzik, hogy
szükség van arra a dramaturgiára, arra a
színházi modellire, amellyel én is próbálkozom.
Azt sejtetik, hogy talán lesz helyem itta nap alatt.


