
CSÁKI J U D I T

BESZÉLGETÉS SPIRÓ GYÖRGGYEL
 Megpróbáltam összeírni, hányféle

foglalkozása van. Kilencnél megálltam.
Regényíró, költő, drámaíró...
 Műfordító, szinkrontolmács...
 Ezt ki is hagytam.
 Dramaturg, színházigazgató, ha ez
foglalkozás.. .
 Többet nem tud?
 Nem.
 Akkor folytatom: kritikus, irodalomtörténész,
publicista.
 Tényleg... De hát ez majdnem ugyanaz. -
Tanár.

-- Tényleg.
 Több interjúban is elmondta, hogy magában

küzd egymással a próza- és a drámaíró. Tizenhat
évesen elhatározta, hogy megteremti a nagy ma-
gyar drámát, és azóta is ezen dolgozik; valamint
a legutóbbi regénye után - ez A jövevény volt,
amelyről azt állította, hogy az utolsó regénye -
megállapította, hogy ez nem a regények kora,
hanem a novelláké. Aztán megjelent a T-boy című
novelláskötet. Hogy van ez? Hozzáteszem, hátha
valaki nem tudja, hogy S. Gy. prózaírónak sokkal
tehetségesebb, mint drámaírónak, és csak azért
ír drámát, hogy megmutassa: sokkal jobbakat tud
írni annál, mint amire képes.

- Ez pontos megfogalmazás. Soha nem akar-
tam regényt írni, prózát sem, mert unalmas.
Olvasni is az, hát még megírni. A színház sem
érdekelt, hanem a drámai műfaj érdekelt, mert az
tömény. Sok párbeszéd van benne, és a regé-
nyekben is azt szoktuk elolvasni, a többit átugor-
juk. Azt is gondoltam tizenhat éves koromban,
hogy a magyar dráma sokkal gyengébb, minta líra
vagy a próza, tehát ott több keresnivalóm van.

 Színházba nem is járt?
 Főleg operába jártam. A szüleimnek premi-

erbérletük volt, és utólag kiderült, hogy nagyon jó
korszakban vittek el, az ötvenes-hatvanas évek
fordulóján. A Nádasdy Kálmán-féle opera koráról
beszélek. A klasszikus repertoárt elő tudták adni,
az énekesek, táncosok, zenészek még nem
mehettek el Nyugatra, még nem adták el a
hegedűket - voltak hangszerek, voltak énekesek,
karmesterek-, nagy korszak volt. Es már kezdték
engedélyezni a modern operát. Ott ültem
Benjamin Britten első magyarországi bemutató-
ján, a Mandarin premierjén, Harangozó Gyulát és
Lakatos Gabriellát láttam. Akkoriban zenész
akartam lenni. Prózai színházba gyakorlatilag
nem jártam. Ha mégis, mert volt kötelező szín-
házlátogatás, rettenetesen untam, senki nem
énekelt, senki nem táncolt, nem történt semmi.

Amikor elkezdtem drámát írni, egyáltalán nem
törődtem azzal, hogyan nézne ki színpadon. Csak
írott műfajnak képzeltem el. Szóval úgy döntöt-
tem - miután nem maradt más foglalkozás a
számomra, hiszen a fizikát és a zenét is abba-
hagytam -, hogy író leszek. Fizikus azért nem
lettem, mert bár nagyon szerettem a fizikát, nem

akartam kimenni Dubnába, egy gettóba. Ez '62-
ben volt, és okos döntésnek bizonyult, hiszen
azóta sincs magyar fizika.
 Ellentétben a magyar drámával, ami viszont

van.
 Van bizony. Létezik. Később majd nagyon

érdekes lesz megnézni a XX. század magyar drá-
mairodalmát. Csak én ezt nem tudtam, amikor
elkezdtem drámákat írni.
 Egyébként rendes újlipótvárosi úrigyerek-

kora volt? Nyugati nyelvek, hangszer, zene, ope-
ra stb.?
 Az úri talán túlzás. Bizonyos szempontból

nagyon rossz kispolgári-kommunista. Apám
szakember volt, mérnök és közgazdász. tehát
nem funkcionárius. Nagyon sokáig vezető be-
osztásban dolgozott a Csepel Műveknél. Anyám
színésznő volt a harmincas években, aztán ami-
kor megszülettem, már nem ment vissza a pályá-
ra, tehát otthon színészkedett. Ebből a felállásból
összejön a drámaíró; más nem is jön belőle
össze, csak ezt akkor én nem tudtam. Amikor
elkezdtem drámát írni, vonzott a műfaj filozofi-
kussága is. Hiszen annyira kondenzált, hogy egy
korszak lényeges tapasztalatai nagyon élesen je-
lennek meg benne; sokkal élesebben, mint lírá-
ban, novellában vagy regényben. Es filozófus is
akartam lenni, filozófiára felvételiztem az egyete-
men, húsz ponttal nem vettek föl - szerencsére.
Darabokat írtam. Anyámnak, a valahai színész-
nőnek volt egy atyai jó barátja, a Bálint Lulu
bácsi, Bálint Lajos. A Thália Társaság alapítói
közé tartozott, Hevesi Sándorral, Lukács
Györggyel együtt; aztán Hevesi Sándornak lett a
dramaturgja a Nemzeti Színházban, amíg ki nem
rúgták őket. Lulu bácsi azért lett anyámnak atyai
jó barátja, mert jóban volt a nagyapámmal, aki
egy kicsit részt vett 1919-ben, aztán lesittelték,
utána meg elment Rómába, otthagyva a felesé-
gét a két kicsi gyerekkel. Amikor anyám úgy
döntött, hogy színésznő lesz, akkor a nagyapám
Rómából írt Lulu bácsinak, hogy vigyázzon
anyám erkölcseire. Na, Lulu bácsi vigyázott is
anyám erkölcseire, ami azt jelentette, hogy ő volt
az egyetlen olyan fiatal színésznő, akivel Lulu
bácsi nem feküdt le. Lulu bácsinak fantasztikus
könyvtára volt, angol, német, francia, olasz köny-
vek, én meg nem tudtam egyetlen nyelvet sem.
Eleinte magyar könyveket kaptam tőle. Miután
ötöt-hatot elolvastam, kis esszéket íratott velem.
Aztán az érettségi évében végigíratta velem a
drámatörténet stílusait. Elkezdtük a görögökkel -
egyfelvonásosokat írtam, nem létezőket -, és be-
fejeztük az abszurdokkal, hiszen ezeket akkoriban
már lehetett olvasni a Színházi Intézet könyvtárában
kéziratban. A romantikus tragédiákat persze vers-
ben írtam, nagyon jó magyartanárom volt... Tehát
kaptam valamelyes klasszikus műveltséget, rész-
ben az iskolától, részben Lulu bácsitól. Amikor
jelentkezni kellett egyetemre vagy főiskolára, Lulu

bácsi azt mondta, hogy „édes fiam, ha jelentkez-
nél a színművészetire, biztosan felvennének, de
oda nem érdemes menned, mert ott nincsen kitől
tanulni. Menjél bölcsészkarra, aztán majd úgyis
színházhoz fogsz kerülni." Lulu bácsi egy kicsit
füllentett, hiszen a főiskolán akkoriban nagyon
nagy emberek tanítottak. Valószínűleg bosszút
állt rajtuk, mert ő nem taníthatott ott. Tehát fel-
vételiztem, nem vettek fel, a következő évben
bekerültem magyar-orosz tömegszakra, ez na-
gyon jót tett nekem. Előtte dolgoztam, és kikerül-
tem a szüleimmel Belgrádba...
 Nyelveket már tudott?
- Dehogy. Persze latinul beszéltünk, de azon-

kívül semmit. Németül mindenféle tantiktól ta-
nultam, és egy életre megutáltam a nyelveket.
Oroszul sem tudtam, hiába tanították. Viszont
Belgrádban, két héttel azután, hogy odaérkez-
tünk, a lakásunkkal szemben, egy könyvesbolt-
ban észrevettem a Warren-bizottság nyolcszáz
oldalas jelentését a Kennedy-gyilkosságról, hor-
vátul. Es mivel a gimnáziumban írtam erről egy
darabot, úgy gondoltam, ha ezt elolvasom, a mű
biztosan zseniális lesz - három hét alatt elolvas-
tam. A darab a világ legrosszabb darabja lett, de
akkor már tudtam szerbhorvátul. Es rájöttem,
hogy nekem hogyan kell nyelvet tanulni. Mivel
sajnos nincs nyelvtehetségem, hallás után nem
megy. Először bevágom a nyelvtani struktúrát,
utána magolom a szavakat. Aztán ezt még sok
nyelven megcsináltam később.
 Milyen nyelveken tud ma jól?
 Jól? Hát jól nyelvet Nádasdy Ádám tud, ő

nyelvzseni. En nem vagyok az, tehát jól nem
tudok egyet sem. De beszélek úgy néhány nyel-
ven, hogy ha álmomból fölébresztenek, tudok
szinkrontolmácsolni. Oroszul, angolul, lengyelül
és szerbhorvátul. Beszélek még németül, szlová-
kul, gyengébben csehül, semmi bajom a bolgár-
ral, az ukránt megértem a lengyel, a szlovák meg
az orosz alapján, nem lehet eladni franciául, ha
muszáj, akkor beszélek is, egy időben beszéltem
olaszul, mert egyszer kimentünk két hónapra
Olaszországba 'nyaralni, és akkor megtanultam,
azóta elfelejtettem, de visszahozható. Egyszer
megtanultam románul, azóta nem foglalkoztam
vele, de megértem. Spanyolul olvasok, mert az
olasz meg a francia alapján lehet érteni. Nagy baj,
hogy nem tudok arabul, héberül, ógörögül.
 Szeret-e műfordítani, és áll-e valamilyen

kapcsolatban a fordítás és a drámaírás?
 Nem szeretek műfordítani, mindig is utál-

tam, pénzt keresek vele. Rabszolgamunka.
Egyébként prózát nem fordítok; egyszer kellett,
és akkor eldöntöttem, hogy annyira rosszul nem
állhatok. A prózát azért gyűlölöm fordítani, mert
azonnal átírom. A drámát viszont nem akarom
átírni, csak vissza akarom adni magyarul - hajó.
Úgy látszik, ez is arra mutat, hogy a prózában
kreatívabb vagyok, mint a drámában.



INTERJÚ ▼
▼
 És mekkora a költői életműve?
- Szerintem van tizenöt nagyon szép versem. Ez

elég. '86 óta egyetlen verset sem írtam.
 De '87-ben egy még megjelent, a...
 Azt '86-ban írtam. Es nem jó vers; igaznak

igaz, de nem jó.
 Botrány azonban lett belőle; a számos Spiró-

botrány egyike. Mintha valamiért vonzaná a bot-
rányokat, és akár jól, akár rosszul kerül ki belőlük,
mintha jól érezné magát bennük. A vers címe
Jönnek, és egyik sora úgy hangzik, hogy „jönnek a
dúlt keblű mélymagyarok, jönnek a szarból...".
Még az Írószővetség választmánya is foglalkozott
vele, Nádas és Mészöly igencsak elítélte érte.
Csurka viszont megvédte...

 Vas István meg egyenesen lezsidózott. Igen.
A botrányokra még visszatérek, most csak azt
jegyezném meg, hogy nem én keresem a botrányt,
ez valami más miatt alakul így.

 Tudta, hogy ebből a versből botrány lesz?
 Dehogy tudtam. Akkor nem jelentettem volna

meg. Nem hiányzott ez akkor nekem. Előtte
ugyanis volt egy botrányom...

 Az Ikszek?
 Igen, amikor azt megtámadták. Annak a

lengyel tárgyú regénynek Magyarországon sikere
volt. Es akkor akadt egy lengyel pali, aki neki-esett
a regénynek és nekem, hogy hazudok,
történelemhamisítok, és különben is, zsidó vagyok.
Később kiderült, hogy volt '86-ban a Lengyel
Kultúrában egy tanácskozás a regényemről, amiről
engem elfelejtettek értesíteni. Olyanok ültek ott,
mint például Antall József, Bába Iván, Kiss Gy.
Csaba, pocskondiázták a művemet, és követelték,
hogy tiltsanak engem ki a magyar irodalomból.
Valahányszor ez a bizonyos pasas Magyarországra
jött, első útja a miniszterhez vezetett, aki instruálta
őt, hogy miket írjon. Ebből nemzetközi ügyet
csináltak, és a Kádár és Jaruželski reggelijén
Varsóban én is szóba kerültem. Ez tehát politikai
akció volt, a személyem senkit sem érdekelt,
Pozsgayék így akarták ki-nyírni Aczélt, és viszont.
Ez '86-ban volt, s nem vagyok büszke rá, de
mégiscsak én voltam negyven év alatt az első
magyar író, akit lezsidóztak. Nem mintha szegény
fölmenőim nem lettek volna a nürnbergi törvények
alapján zsidónak minősíthetők, de hát apám is,
anyám is úgy gondolta, hogy ők magyarok. Azzal a
bizonyos verssel kapcsolatban pedig, amiből
szintén botrány lett, elkezdett a saját tudatom
érdekelni. Hogy nincs-e tényleg abban a versben
valami, ami esetleg valóban a sértett zsidóságból
fakad... Es kielemeztem az összes létező módszer
alapján, és arra jöttem rá, hogy csak magyarság-
tudat van benne. Ráadásul sértett magyarságtudat,
ezért is nem elég jó a vers. De a versbotrányt
megelőzte Az Ikszek-botrány, én már ki voltam
pécézve. A regénynek sikere volt, a sikert az
irodalmi szakma nem szokta szeretni... Az ilyen



▼ INTERJÚ ▼

embereket ki szokták nyírni. Öt-hat ember kivé-
telével teljes lett a zárlat körülöttem, tökéletes
volt a kirekesztettség. Ki voltam nyírva. Erősen
gondolkodóba estem, hogy el kellene menni innen
a fenébe. Akkor még nem volt gyerekem, csak
'87-ben született az első, akkor még el lehetett
volna menni. Valamitől mégis maradtam.
 Pályája a botrányokkal együtt sikeresnek

mondható. Prózai művei megjelentek, darabjait a
színházak játszották, nem volt sem üldözött, sem
mellőzött.
 Nem hiszem, hogy különösebben sikeres

lettem volna, igaz, ez nem is nagyon érdekelt.
Rengeteg darabomat nem mutatták be.

- Ha egy dramaturg egy darab elolvasásakor azt
látja, hogy az előadáshoz huszonöt férfi színész és
egy nő kell -ez a Hannibál - vagy tizennégy férfi és
egy nő - ez a Balassi .............. de ez semmi ahhoz
képest, hogy a Békecsászárban nyolcvannyolc sze-
rep van, igaz, különböző összevonások révén csak
negyvenöt férfi színész kell hozzá és kilenc nő...

- Nem sok az...
 Mondja, ha kaposvári dramaturg korában

elvittek volna magához egy ilyen darabot, föl sem
teszi a kérdést, hogy honnan állítom én ki ezeket a
színészeket?

 A szereplők száma teljesen mindegy. Ha
tetszik a darab a színháznak, szerződtessenek
hozzá annyi színészt, amennyi kell...

 Ez kevéssé veszi figyelembe a színházi
realitásokat.

 Egy darab előadhatósága nem a szereplők
számán múlik. En azt szoktam mondani, amit
Beethoven mondott, amikor az egyik hegedűse
panaszkodott, hogy eljátszhatatlan, amit írt: „Mi
közöm nekem a maga hülye hegedűjéhez?"

 Ez remek bon mot, több interjújában is
szerepel, de háta realitások, ugye... Negyvenöt
férfi színész nincs.

 Legyen. Egy nyári várjátékra össze lehet
szervezni. Nem ezen múlik. Szerintem is nagy
különbség van az előadható darabok és a könyv-
drámák között. De én a különbséget abban látom,
hogy az előadható dráma vizionárius, képekben
gondolkodik. A könyvdráma a szövegen kívül
egyebet nem tartalmaz, a szöveget pedig nem
lehet eljátszani. Nem hiszem, hogy én írtam
egyetlen könyvdrámát is, azt viszont tudom - és
nagyon sokáig büszke is voltam rá -, hogy na-
gyon sok olyan darabot írtam, amelynek a dra-
maturgiája az éppen adott színházi kultúránkban
nemigen valósítható meg. Nem azért, mert nem
való színpadra, hanem azért, mert másfajta szín-
házat csinálunk.

 Van-e köze a drámáinak az úgynevezett
magyar drámai tradícióhoz, amelyet én legalább-
is kétarcúnak gondolok: egy XIX. és egy XX.
századinak?

- Van közöm, persze, illetve a drámáimnak is
van. Azért is volt furcsa ez a '87-es versbotrány,

mert én nagyon tradicionális, nagyon konzerva-
tív, nagyon magyar írónak tartom magam. Ez
nem feltétlenül jó, nem is tudom, mitől vagyok
ilyen, de bennem semmiféle avantgárd hajlandó-
ság nincsen. Nagyon szorosan kötődöm a ma-
gyar irodalmi hagyományhoz. Ami a drámát illeti:
azt hiszem, egyetlen olyant sem írtam, amelynek
ne lett volna magyar drámai előzménye. A Béke-
császárpéldául -amelyet változatlanul a legjobb
darabomnak tartok - Madách Tragédiájához
kötődik. Babarczy mondta egyszer, mikor men-
tünk Kaposvárra, és fölmerült, hogy előadják
vagy nem adják elő, hogy „az olyan lesz, mint a
Tragédia, majd egyszer jön egy Paulay és meg-
rendezi".
 Írt már drámát rendelésre, pályázatra, szí-

nészre. Az imposztort például Major Tamásnak.
 Sokáig Major mellett dolgozhattam a Nem-

zetiben, segédrendezője is voltam. Boguslaws-
kinak rengeteg szövege Majortól származik, ezt
mindenki tudja, aki olvasta a regényt. Major nem
olvasta, minek is olvasta volna; valaki súgott
neki, hogy az jó szerep, és játssza el. Akkor
behívott, és mondta, hogy írjam meg. Eleinte
szabadkoztam, mert nem szeretek visszamászni
az előző műveimbe, nem is lehet. Itt jegyezném
meg, hogy akkor még működött a szakmában a
kollegialitás, akkor még volt kivel beszélgetni -
ma már nincs, ennek vége. Akkor Kaposvárott
voltam dramaturg, és elmeséltem ottani baráta-
imnak, Babarczynak, Ácsnak, Aschernak a hely-
zetet; fölmerült, hogy mit játsszon, azaz mit pró-
báljon Major a darabban. A regényben ugyanis
egy Goldoni-darab van, s arról szól, hogy menet
közben szétverik a díszletet. Ezt, ugyebár, nem
lehet színházban naponta megcsinálni. Minden-
kinek rengeteg darabötlete volt, de a Tartuffe, azt
hiszem, Babarczynak jutott eszébe. Sem Major,
sem Zsámbéki nem tudta, hogy én ezt írom -
leadtam a portán. Ők meg előadták. A bemutató
utáni banketten odajött hozzám Székely Gábor,
és azt mondta: „írjál egy ugyanilyent Gobbinak."
Mondtam neki, hogy nekem semmi nem jut
eszembe egy öreg nőről. Aztán hazamentem -
akkoriban egyedül éltem, és elég rossz volt egye-
dül hazamenni a bankett után -, alaposan leittam
magam, másnap reggel nagyon fájt a fejem, és
beugrott a Csirkefej témája. Ha Székely nem szól
előző este, soha nincs Csirkefej. Több ilyen meg-
rendelést múlt hónap közepéig nem kaptam.

 Most ki rendelt?
 Még nem mondom meg. A rendelésre írt

darabokkal az a helyzet, hogy nagyon jót tudnak
tenni az embernek, eltérítik a gondolkodását, amely
különben igencsak szemellenzős. Tudtam, hogy
Major nem játszhat el akármit; azt is, hogy Gobbi
hozza magával a Szabó nénitől kezdve ezt a... ház-
mesterséget és még sok mindent. Ezeknek a színé-
szeknek levegőjük van, hoznak magukkal egy világot.
 Ez volta két legsikeresebb bemutatója,

igaz?

 Igen. Sikeresre kellett írnom, mert velük nem
tehettem meg, hogy ne legyenek sikeresek.
 Úgy gondolom, ennek visszafelé is van ha-

tása. Spiró Györgynek sem tett rosszat, hogy ez a
két nagy színész játszotta a főszerepeit, s az
ország egyik legjobb színházának társulata sta-
tisztált hozzá. Sok jó darabot meg tud buktatni
egy gyenge színház rossz előadása. De magát
ebből a szempontból elkényeztette a sors.
 Akkor igen. Se előtte, se utána.
- Kaposvárott tíz évig volt dramaturg. Nekik

miért nem írt darabokat?
- Nem nagyon akartak engem bemutatni. Egy

bemutatóm volt, meg egy gyerekdarabom. Úgy
gondolom, hogy ennek érdekes oka van, amit ma
már el lehet mondani. Ezek azén nemzedékembe
tartozó rendezők meg a kicsit idősebbek...

-Zsámbéki, Babarczy, Székely...
- ...rendkívüli módon tisztelik az irodalmat. Az

ő értékrendijükben az irodalom van a legfelső
polcon. Az utánuk következő rendezőkre ez már
nem jellemző. Ők viszont emiatt irigykednek az
írókra. Óriási féltékenység van bennük, hiszen
úgy értékelik magukat, hogy amit ők csinálnak,
az interpretáló művészet, nem igazán kreatív.
Ebben van is valami. Szerintem is kreatívabb az
író, aki a semmiből talál ki valamit, mint a
rendező, aki a meglévőt így vagy úgy interpretál-
ja. A rendezőkben van még egy komplexus. Az
író, mint tudjuk, nagyon gyáva ember: azért ír,
mert nem mer élni. Fél az élettől. Igen ám, de
színdarabot meg azért ír, mert ahhoz is gyáva,
hogy felmenjen a színpadra. Mert igazából szí-
nész lenne ő, azért ír szerepeket. A rendező pedig
kétszeresen gyáva: sem írni nem mer, sem fel-
menni a színpadra. Ezt pedig néhányan agresszi-
vitással és hatalmi aspirációkkal palástolják. És
közben nagyon tehetségesek.
 Ez egy szokottan szellemes Spiró-féle

elmélet, de...
 Ez tapasztalat, nem elmélet.
 Es persze pozitív.
 Persze, mert termékeny is.
 Lehet, hogy legszívesebben rendezné a

saját darabjait?
 Nem, az nem jó. Próbáltam, nem tesz jót.

Visszatérve Kaposvárra: ott nemigen bírták ki a
dramaturgok. Csak én bírtam tíz évig. Kemény
hely volt. '81-ben hívott oda Babarczy, miután
majdnem összeverekedtünk nyilvánosan. Akkor
már régen ismertem őket, a hetvenes évek
elejétől követtem a működésüket, mint ifjú színi-
kritikus. Sokukkal nagyon jóban voltam. Amikor
Babarczy bejelentette, hogy odakerültem, átölel-
tek, örültek nekem - ez évad közben történt
egyébként. És aztán azt vettem észre, hogy ülök a
büfében, és senki egyetlen árva szót nem szól
hozzám. Nem értettem, hogy miért. Ami feladatot
kaptam, megcsináltam, de egyébként ki voltam
közösítve. Rémesen éreztem magam. Az évad
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vége felé, amikor szóba kerültek a szerződések,
gondoltam, ez nem jött össze, de dacból még egy
évadot kibírok. Aztán nyár végén, a társulati ülé-
sen mindenki barátságos, kedves volt, és úgy
viselkedett, mintha tizenöt éve ott lennék köztük.
Kibírtam. Ezt mindenkivel eljátszották. Hihetetle-
nül arisztokratikus bagázs volt.

 Nekem ez nem is tetszik...
 Voltak olyanok, rendezők is, akik sírva ro-

hantak el. Akit ők nem fogadtak be, annak el
kellett mennie. Volt ebben nagy gőg, de tudták,
mit érnek. A színház, mint tudjuk, diktatórikus
intézmény. És nemcsak az a diktatúra, hogy felpo-
fozok valakit - az ilyesmi sűrűn előfordul színház-
ban-, hanem a lelki kínzás, a lelki terror. Azaz igazi.
Ha például valaki egy társulatban „túlságosan" ki-
ugrik-és most igazi társulatra gondolok- , akkor a
színház kétféle választ ad erre. Az egyik, hogy
elkezdi sztárolni, felfújják, mindent ő játszik, és
ebben megy tönkre. A másik válasz, a gonoszabb
és bölcsebb színházakban, hogy egy évig egyáltalán
nem adnak neki szerepet: dögöljön meg, miért volt
olyan jó, nehogy elbízza magát, tanulja csak meg,
milyen társulatban élni. Szegényke meg is törik, és
szépen megint beáll a sorba. Hát Kaposvárott ez
történt; de ha nem ez történt volna, akkor az a
társulat már réges-rég széthullt volna.

 Váltsunk egy kicsit: mi a véleménye a kritikai
fogadtatásáról, irodalmi értékeléséről? Egyfoly-
tában ír, magáról is egyfolytában írnak...

 A sikernek van egy külső része: hozsannáz-
nak, díjat adnak - ez engem nem érdekel, mint
ahogy a bukás sem. A belső kudarc, az igen, az
letör - és sok minden volt, amit nem tudtam
megírni. Sok kudarcélményem volt.

 A kritikának ehhez semmi köze?
 Hát... nincs köze hozzá. Nem állítom, hogy

nem örülök, ha dicsérnek - dehogynem, mintha
hájjal kenegetnének - , de igazán nem befolyásol.

 A kortársai és kollégái kritikai visszhangjá-
hoz képest milyennek tartja a kritikai recepcióját?
Megfelelőnek? Az értékén kezelik, netán alulérté-
kelik, félreértik?

 Ilyen nincs, hogy „értékén kezelni". Egy igazi
művészt nem lehet az értékén kezelni, nem lehet
eléggé imádni.

 Nem imádják eléggé?
 Imádni engem is olyankor kell, amikor alko-

tok valami jót. Egyébként ez értelmetlen kérdés,
bár benne van a művészet társadalmi szerepéről
alkotott képzetünk. Az ember a művészetet való-
jában nem azért műveli, mert azzal pénzhez jut,
mert jó lesz az élete, mert világhírű lesz- magyar
íróval ez mind nem fordulhat elő. Hanem mert így
alakult, ez az élete. Ha pedig így van, akkor erről
nem lehet tovább beszélni. Szolnokon jöt-

A portrékat készítette: Koncz Zsuzsa

 Ott azért emlékeim szerint volt társulat.
 Ez tévedés. Rémesen rossz társulat volt.

Egy csomó szerencsétlen alkoholista
színészke, akiket én kegyeletből két évig nem
rúgtam ki. Aztán néhány nagy név, akik
valamikor jelentős művészek voltak, de
időközben kiürült, szemét emberek lettek.
Előfordul az ilyesmi, sajnos. És mérgezték a
társulatot. En pedig összeszedtem egy
ütőképes fiatal csapatot, a színészeket Zsótér
meg Gaál Erzsi hozta. Szenzációs társulatot
vertek szét ott a helyi politikusok. Azért vagyok
ezen felháborodva, mert volt olyan nagy
tehetség, aki ebbe belehalt, huszonkét évesen
öngyilkos lett, mert nem bírta elviselni. És
ebben a kritikának, a televíziónak, mindenkinek
szerepe van, mert ez a társulat nem kapta meg
azt a támogatást, amit megérdemelt.

 Pedig kezdetben ez a lapokban és másutt
is sima, sőt drukkal övezett vezetőváltásnak
tűnt.

 Mindegy. Ott viszont a legrosszabb vidéki
mentalitású társaság volt. Azt a rémes légkört
ki kellett irtani. Egyedül csináltam meg.
Rendbe hoztam a színházat gazdaságilag -
szanáltam. Megtanultam az összes gazdasági
trükköt - nem ügy, három hónap alatt bárki
megtanulja-, és az ottani vezetéssel meg -
néhány embert kivéve - az akkori társulattal
szemben egyedül rendbe hoztam a színházat.

 Társulattal szemben azért nehéz, az
álmos-könyv szerint nem szabad...

 Az ott nem társulat volt, csak egy
gyülekezet.

tem rá arra - ahol kevés időm volt írni, mert
mindenféle hülyeséggel kellett foglalkozni -, hogy
ha néhány napig nem tudok írni, elvonási tüneteim
vannak. Mint az alkoholistának, ha nem kap
alkoholt. Tehát nekem az írás kábítószer, én ezzel
kábítom magam. Van, aki iszik, van, aki megőrül -
én írok, így menekülök az élet elől. Most mondja:
mi köze ehhez a kritikának? Ah-hoz, hogy nekem
ez kábítószer? Semmi. Es a társadalomnak?
Semmi.

 Magánügy?
 Nagymértékben az. Igen.
- Szolnok viszont nem az, a színházigazgatás

sem. Szolnokon színházigazgató volt, Schwajda
Györgyöt követte a poszton, és amikor odakerült,
azt nyilatkozta - éppen nekem -, hogy az írásban
most éppen egy olyan stádiumba jutott, amikor
várni kell, és várni pedig legjobb egy színházban,
ami ilyenformán intézményes menedék. Idillien
indult, és aztán...

 Dehogy indult idill ien...
-... igen szerencsétlen fordulatot vett. Az első

évad rossz volt, mondta később, a második sima,
talán túlságosan is sima, majd...

-...a harmadikban pedig már volt egy nagyon-
nagyon jó társulat, amit aztán szétzúztak. Igen, így
történt. Amikor odamentem, a menedéken kívül
azért mentem, mert tudtam, hogy jó dolog jó társu-
latban lenni, és Kaposvár akkor ezt már nem tudta
nekem nyújtani. Hát, gondoltam, megszervezek
egyet. És meg is szerveztem. Ez sikerült.
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- A szolnoki történetről két értelmezését ol-
astuk. Az egyiket jóhiszeműnek nevezte - ne-
em az is túlzás -, a másikat rosszhiszeműnek,
s az valami szörnyű.
 De az volt igaz.
 Ki is derült az írásból, hogy így gondolja.

szerint az egész mögött Schwajda állt, aki -
ielőtt belevágott volna a budapesti művész

zínházi kísérletbe - biztosította magának kudarc
setére a visszautat Szolnokra. Hogyan? Elhozta
nnan a legjobb erőket, odatette magát, mint egy
yengekezű igazgatót, távolból elintézte, hogy a
zínház rosszul működjön...
 Nem egészen ezt mondtam, hadd ponto-

ítsam. Amikor Schwajda engem odahívott, akkor
a Vígszínházra pályázott. De nem sikerült

dakerülnie. Amikor erről értesültem - decem-
erben -, mondtam Schwajdának, hogy maradjon
zolnokon, hiszen nem akarok én igazgató lenni,
e ő addigra nagyon akart színházat Buda-pesten.
ngem tehát az évad vége helyett azonnal
ineveztek igazgatónak, csak nekem volt aláírási
ogom, és Schwajda attól kezdve azt csinálta,
mit egy társulatban a távozó igazgatónak tennie
ell. Azokat az intézkedéseket, amelyeket neki
ellett volna meghoznia, nem hozta meg. De ezt
ind kibírtam. Ha a Művész Színháznak sikerült

olna Budapesten megkapaszkodnia, akkor én
zolnokon életem végéig igazgató maradhattam
olna. Es akkor kezdtem ott igazi társulatot szer-
ezni, amikor még úgy nézett ki, hogy lesz Mű-
ész Színház. Aztán, sajnos, elszúrták. En a leg-
obbakat kívántam nekik. Nekem érdekem volt,
ogy jó legyen a Művész Színház, és amit tud-

am, el is követtem. Olyan díszleteket gyártottunk
ekik majdnem ingyen, mint a Vasziljev-előadá-
é. A csődhöz kellett még a választás is. Hiszen
mikor én odakerültem, akkor ott SZDSZ-Fidesz
oalíció volt, a választás után pedig Fidesz-
SZP lett. Vidéken pedig az MSZP nem a nyolc-

anas évek kádári Magyarországát jelenti, nem
m, hanem a Komócsin Magyarországát. És mi-
el ez jött vissza, ezért lehetett engem kinyírni.
gyébként nem lehetett volna.
 Beperelte őket.
- Meg is nyertem. Na bumm. Még korábban

elajánlotta az önkormányzat, hogy kapok kétmil-
iót, ha elmegyek, és otthagyom a társulatot.
ogy is képzelték?! Tehát ki kellett rúgniuk. En
eg pereltem. Aztán az első tárgyaláson lett
agy meglepetés, mert én fel is készültem, és
nyagaim is voltak. Aztán a bírónő elnapolta, ők
eg rohantak megegyezni, kifizetni, elismerni,
indent.
 Meg fogja írni ezt valaha?
- Nem. Nem olyan fontos. Azén életemben ez

pizód. És a magyar színház most olyan rossz
elyzetbe került, nem is anyagilag, hanem embe-
ileg, szellemileg...

- Mitől?

- Hát ez érdekes kérdés. Hiszen máshol nem
így van. Lengyelországban nem így van -. anya-
gilag persze igen, de ott a színész még mindig
szellemi lény. És Romániában sem így van, Szlo-
vákiában sem, Csehországban sem. Pedig min-
denütt ez a kapitalizmusnak nevezett államfeuda-
lizmus uralkodik, és mindenütt szponzorok után
rohangálnak, de sokkal inkább megmaradtak
szellemi lénynek ott, mint itt. Szerintem itt túl
könnyen föladták magukat. A tartás, az önbiza-
lom múlt el. Ezt már nem tudom csak politikai
vagy gazdasági okokkal magyarázni. Itt most
szörnyű dolog történik. Az irodalomban is ez van,
de kit érdekel az irodalom?

- Ezt próbálta megírni a Vircsaftban?
 Dehogyis. Abban ennek nyoma sincs. Az

csak felszín, egy bohózat. Egy olyan izé...
 Mizé?
 Bohózat, mondom. Nincs benne mélység,

fájdalom, legfeljebb nevetséges kellemetlenség.
 Erről jut eszembe. Most megint Spiró-döm-

ping van...
 Hát én ezt nem nevezném dömpingnek.
 Es ha még a Svejket is hozzászámolom?
- Akkor nézzük ezt meg. Érdekes. Nem pa-

naszként mondom, hiszen én vagyok a legsike-
resebb drámaíró jelenleg Magyarországon.
Ősszel bemutatták a Dobardan című darabomat
a nyilvánosság teljes kizárásával, a Víg-színház
padlásán; tizenegy előadás után levették.
Hatszáz ember látta. Egy előadás hétezer
forintba került a színháznak - ezt nem bírták
kifizetni. Nem tudom, miért csak hatszáz ember
látta, de nehezen tudom elképzelni, hogy egy
kétmilliós városban ennek a darabnak csak
ennyi nézője legyen. Kétszázötvenezer forintért
nyomtattak plakátokat, de aztán sehová
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nem ragasztották ki - ez a színházi működés. A
szervezők - ezt mindenki tudja - azt szervezik,
ami úgyis megy. Ugyanis jutalékrendszerben
dolgoznak. Ez meg így nem éri meg, tehát elsza-
botálják.
 Nem lehet, hogy kissé megkésett a
bemutató?
- Nem, ezzel nem értek egyet, ez a mű egyáltalán

nem aktuálpolitikai, az csak a formája. Ami drámai
benne, az azóta is érvényes, és az is marad. Nehéz
előadni, tudom, leginkább jó német színészek tudnák
előadni, Brecht-színészek; vagy olyanok, mint például
Börcsök, aki zseniális benne; miatta sajnálom a
legjobban, hogy levették. A másik nagy sikerem a
Vircsaft. Nos, ezt az ominózus botrány óta
gyakorlatilag nem játsszák. A világon bárhol boldog
lenne a szín-ház, hogy kitört egy botrány. Nagy lett az
érdeklődés - erre levették. Havonta egyszer-két-szer
megy, néha két-három hét van az előadások között, és
még szövegösszemondó próba sin-csen. És az
előadáson nincs ott a rendező, a segédrendező, az
igazgató - néha én vagyok ott. Hogy ne legyenek olyan
árvák a színészek. Na, ez a nagy siker. Nem
lehetséges ma Magyarországon sikeres színpadi
szerzőnek lenni.

 Megél belőle?
- Pénzt egy olyan darabbal keresek, amelyben

nekem egyetlen mondatom nincs, mert Hasek
írta. De a jogdíjat nem ő kapja, hanem én, és a
jogdíj nagy, tizennégy százalék, és a
nagyszínpadon adják a Vígben. Zsúfolt házakkal
megy. Ezzel keresek. Saját szöveggel nem
keresek.
 Es mit ír most?
- Egy szép darabot. Olyant, amilyent még nem

írtam eddig.
 Erről most nem fogunk megtudni többet?
 Az a címe, hogy Honderű, és lírai komédia.

Az Éjszakai Színház Kulturális Egyesület nevében
tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Merlin Színházban
1995 januárjában bemutatott Botho Strauss m. v. című
szín-darabjának egyik fordítójától, Kövesdy
Zsuzsannától fordítása felhasználásához nem kértünk
engedélyt, és nevét a színlapon nem tüntettük fel,
amiért ezúton elnézést kérünk.
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