Magyar

játékszín

„Élők élőt szeretnek" — A színészekről
BESZÉLGETÉS HUBAY MIKLÓSSAL
II.
— Kezdjük egy játékos kérdéssel. Ha netán a Nemzeti vagy más színház direktorának kineveznének, kikkel csinálnál színházat? Élőket és holtakat is szerződtethetsz ebbe a képzeletbeli társulatba!
— Képtelen kérdés. Még jó, hogy te magad is jelzed abszolút . képtelenségét,
amikor olyasmit mondasz: a holtakat is szerződtethetem. Persze te is tudod, hogy
nem csupán ezért k é p t e l e n . . . De most vigyázz, mert az abszurd kérdéseket felülütöm a valóság adujával. Ebben a szent pillanatban, hogy itt beszélgetünk (1981.
október 21., du. 3 óra), úgy érezhetem, hogy van nekem egy színházam — valahol
abban a tartományban, ahol élők és holtak csakugyan együtt szerepelhetnek. „Halálon innen — Életen túl" — jelzi ennek a tartománynak a földrajzi helyét Ady.
Már tudod, mire gondolok. Hiszen te is benne voltál a kezdeményezésben. Elindítója voltál pár hónapja egy nyílt leveleddel, amelyet Ruttkai Évához címeztél... S augusztusban már együtt is volt a társulat. Huszárik Zoltán volt a rendező. Tegnap
eltemettük őt. ö t is. Akár megvalósul most már, amit vele tervezgettünk, amihez
mint rendező a csapatot összehozta — hogy kétszáz év előtti vándorszínész-viszonyokat vállalva, színpadra (vagy szobaszínpadra?) viszi a Római Karnevált —, akár
nem valósul meg: ez már szinte mindegy. Megszületett koncepciójában egy színház. „Színhá-áz?" De hogy fogod tudni magnóról lekottázni azt az ironikus éneklő
hangsúlyt, amellyel ezt most kérdeztem? Pesten ezzel a hangsúllyal jelezzük a dolgok reménytelen messzeségét. Közép-európai kérdőforma. Hogy nyomtatásban is világos legyen, mondjuk úgy: megszületett egy virtuális színház. Számomra most már
úgy sugárzik, ragyog az a néhány augusztusi együttlétünk Ruttkai Éva lakásán, teraszán, mint egy platóni idea. Egy csillag, amely nem megy le az égről a hegyek
mögé. Mérték lett és eszmény. És most már vagyok annyira idealista, hogy ezt a
mértéket és ezt az eszményt valóságosabbnak tartsam, mint sok kőszínházunk pompásan megvalósított egész esztendei programját, amelyből, úgy látszik, kiesett az a
gond, hogy Magyarországon élünk, 1981—82 világszerte kritikus esztendejében...
Ennek a virtuális színháznak Huszárik Zoltán most már örökre a rendezője — életre-halálra szerződött rendezője. A színházalapítás mögött a legnapfényesebb augusztusi délutánon is persze ott lebegett minden pillanatban jelenvalóan — bár nem
emlékszem, hogy egyszer is kiejtettük volna a nevét —: Latinovits Zoltán szelleme.
Igazad volt, hogy úgy tetted föl a képtelen kérdést, ahogy feltetted. A halottakra szükségünk van, a konokságuk erőt ad, segítenek, jó partnerek. De hagyjuk azt
a szót, hogy „kinevezés", ebből a szóból kikopott az aranyfedezet: a „hivatás", az
„elhivatás". Nézd, a magyar Nemzeti Színház igazgatói Bajzától Majorig általában
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olyan emberek voltak, akik személyiségük és életművük alapján az utókor előtt is
felelni tudtak, mert volt mit kockáztatniok. Nagy Péter lemondó gesztusában ugyancsak ennek a felelősségnek a tudata élt, ahogy így messziről látom. Ami azóta van,
ót igazolja, sajnos.
De hagyjuk ezt az ugrató képtelen kérdésed, mert még azt kapom vissza, hogy
„réstartoltam" valami színházi pozícióra.
Már egyszer visszakaptam.
Egy szürrealista stílfordulatomat készpénznek vették.
Pár évvel ezelőtt az Űj írás önéletrajzi sorozatában sorra kerültem, és a nagyváradi gyerekkor fejezetei mellé közöltem naplómból annak a feledhetetlen keserves reggelnek az eseményeit, jövő nyáron lesz huszonöt éve, amikor váltott lábakkal kirúgtak (állítólag nem tudta a bal láb, hogy mit cselekszik a jobb) tízkor a
Nemzeti Színházból, tizenegykor a főiskoláról. Tenyérhúsomba mélyesztettem annak
a hosszú kárpitosszögnek a hegyét, amelyet búcsúzóul kipiszkáltam Major irodájának a foteljából, s igyekeztem ezzel a fizikai fájdalommal elütni egyéb érzéseimet,
s főként ezek nyomát az arcomon. A fél nap naplója azzal fejeződött be, hogy viszszanézek a Blaha Lujza térre: eltűnt közepéről a Nemzeti Színház é p ü l e t e . . . S a
kárpitosszög katarzishatására azt mondom magamban: „én majd harmadnapra felépítem ezt". Nekem persze az járt az eszemben, amit Jézus mondott a jeruzsálemi
nagytemplomra, s amit minden teológus azóta is úgy értelmez, hogy egy szellemi
templom felépítésére vállalkozott ezzel. Én is csak olyasmit fogadkoztam magamban,
hogy azért is létrehozok valamit, ami „nemzeti-színházi": drámában és tanulmányokban. De alighogy megjelent ez az önéletrajz-fejezet az Űj Írásban, most négyöt éve, az egyik újság mindjárt megglosszázta: figyelmeztette az olvasót, hogy ne üljenek fel álhíreknek, nem rám vár a Nemzeti Színház felépítése. Nem vette észre a
glosszátor, hogy én csupán Jézus Krisztus nyomába óhajtottam lépni, s nem a Both
Béláéba. (Az ő igazgatása idején tűnt el a térről az épület. Mert közben csakugyan
eltűnt.)
Hogy lesz-e megint a nemzetnek drámanevelő színháza, többé már nem a vezető személyétől függ, hanem a feltételektől.
— Folytassuk a játékot. Ha te szabhatnád a feltételeket, mit változtatnál rajtuk?
— Először is: emelni kéne a bemutatók számát, ötven-hatvan színésszel, két
színházban játszva, miért ne lehetne 12, de akár 14 bemutatót is tartani egy évben?
A több premierrel növekednék a drámairodalmat serkentő újdarab-igény.
— Feltéve, ha nem importból fedeznék ezt az igényt is.
— Ezért meg kéne változtatni — legalábbis egy időre, amíg a mélyponton vagyunk — az anyagi ösztönzés rendszerét. Egy ideig ne premizálják az utánjátszást.
Prémium járjon az először bemutatott (és értékesnek elismert) darab után: rendezőjének, és a színház igazgatójának — de nekik nem csak egyszer, hanem mindaddig, amíg műsoron van ősbemutatott darabjuk. Sőt duplán, ha tőlük-utánuk
más színház is átveszi; s akár tripla prémium akkor, ha külföldön is játsszák ezt
az általuk kreált magyar művet. Nagyon helyeselném, ha a Tótékért és a Macskajátékért Kazimir és Székely ma is kapná a prémiumot; megérdemelnék, hisz a sikeres bemutatóval világkörüli pályára állították Örkény műveit. A drámák sorsa általában ott dől el, ahol először játsszák. A sikercsinálásnak megvan a maga technikája, ezt Magyarországon senki se gyakorolja; de kedv is kell hozzá — ezt kiégeti a közöny meg az irigység. Micsoda előzetes hírveréssel érkezik hozzánk egyegy Nyugaton kreált d a r a b . . . S mit teszünk meg a magyarokért? Bessenyeinek e tekintetben nagyon, de nagyon igaza volt az interjújában.
S harmadikul még egy javaslatom volna: az ú j magyar drámák elfogadásában
(és megrendelésében) döntő szavuk legyen a színháznak á vezető és az e célra
megválasztott színészeinek is. Hivatkozhatnám a francia példára, hivatkozhatnám a
forgalomból kivont, csak tessék-lássék létező magyar művészeti tanácsokra . . .
Tudom: képtelennek tetsző javaslatok ezek. De hát képtelen volt a kérdésed is.
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Tehát ne csodálkozz. Viszont... Az is lehet, hogy józan javaslatok ezek — csak az
elmúlt évtizedekben beidegzett, belénkojtott értékrend az abszurd.
— Ki volt az első színész, akit láttál életedben?
— Megint a temetőbe mehetek a válaszért. A legfrissebb színészsír: a Balázs
Samué. Ö volt az első színész, akit életemben láttam. Páholyból — páholyomból, ablakunkból, amely Váradon arra a bizonyos poros-hosszú hársfasorra nézett — kisgyerekként kikönyökölve megigézve bámultam őt, amint emelt fővel baktatott a túloldalon. A Thalia papja volt. ö volt Thalia papja. A tudós váradi kanonokok n e m
voltak olyan igazán papok, mint Balázs Samu. Csakhogy valami nemes, h u m á n u s
észvallásnak a fölkentje volt ő. Boldog voltam, amikor a Bakaruhában
alkalmat
adott, hogy egy kissé azt a környezetet idézzük fel Fehér Imrével (Hunyady Sándor Kolozsvárját Imre Aradról ismerte, én Váradról), és ebben a keretben megjelent Balázs Samu is. Nagyon keveset változott gyerekkorom óta. Színpadon Pesten láttam
őt először. De Várad mindvégig megtartotta őt jó emlékezetében. Ha odalátogatott,
a nővérem mindig megírta nekem Pestre, mint fontos váradi eseményt: „Balázs Samuék itt vannak". Személyesen alig ismertem, hiába volt közös hazánk Várad, s a
Nemzeti. Színpadon nagyon szerencsés volt a találkozásom vele. Ez akkor volt, amikor — hosszú nekifohászkodások és gyűjtögető előkészületek után — első f o r m á j á ben sikerült megcsinálnom (pedig dehogy is sikerült) azt a témámat, amely Freud
és Ferenc József színpadi összezárásával egyszerre ígérte a régi Bécs nosztalgiáját
és a világháború-jelenség m e g f e j t é s é t . . . Álomfejtés. Szirtes Tamás rendezte a kis
Madáchban. Kitűnően — már amennyire egy ilyen amorf darabot lehetett. S mondom, szerencsés voltam, Balázs Samu akkor a Madách Színház tagja volt. S így
volt lehetséges a gondviselésszerű szereposztási trouvaille: Balázs Samu játszotta
Ferenc Józsefet, s mindent meggondoló és mindent megfontoló blőd világháborúcsinálót, a kutyahűségű vén szerelmest... Minden előzetes várakozásomat meghaladta. És meghaladta az írói képzeletemet. És a történelemkönyveket. És a mélypszichológiai analíziseket. Messze meghaladta, amit megírtam és — hogy is mondjam? — pontosan jelezte nekem (minden levágó kritikusomnál jobbon): „mi az, ami
a tolladban maradt, öcsém". Amikor az Alt-Wien óra valcerzenéjére az ő Ferenc
Józsefe kilépett a színpadra: gyűlöletes és komikus volt, és tiszteletet parancsoló
volt. A császár aberrált személyiségének volt valami pofonegyszerű titka, amit Balázs Samu könnyedén leakasztott a szegről. Übü király volt és Lear király volt és
III. Richárd volt egyszerre. Mindent tudott ennek a különös vészterhes aggastyánnak a személyéről. Tudta a szabadságharc elfojtását, a világháború esztelen megindítását, tudta a bécsi kedélyességét és a fáraói rossz álmait, tudta híres eleganciáját, a kispolgári puritanizmusát, az okos ravaszságát, szatírtermészetét. És mindennek ellenére — ez volt a megfoghatatlan — még rokonszenvessé is tudta tenni ezt
az alakot.
Visszatérek mindjárt ide, de most engedj meg egy kitérőt. Három évvel ezelőtt
Moszkvában járva a magyar dráma ünnepi napjaiban — jobban mondva: hónapjaiban — (egy egész szezont áthatott ez az ünnep) a követségi fogadásra menet az
autóbuszban beszélgethettem Tolnay Klárival. Nagyon örültem a találkozásnak, hisz
évek óta nem láttam. És persze Moszkva után se találkoztunk. (Hol is találkozhatna
magyar drámaíró és magyar színésznő, ha nem Moszkvában egy autóbuszon?) Az
ök tudják, mi a szerelemről beszélgettünk. Mert akkoriban épp úgy volt, hogy a
Játékszín fel fogja újítani ezt az annak idején, a kreálásakor, kényszerűen letört
pályájú darabomat — ugyanis húsz évvel ezelőtt, a premierje után pár nappal megvonták a Bartók-teremtől a színházcsinálás jogát. Talán épp azért, mert oly nagy
volt a darab sikere? Az isten tudja. Mondanom se kell, hogy a Játékszínben tavalyelőttre ígért felújítás is elmaradt. Nyom nélkül, magyarázat nélkül, pedig a
szerződés is megvolt rá. A hasonló balsors üldözte Zsenikciskolájávál
ment volna
e g y ü t t . . . Holott, ha jól tudom, azt a Játékszínt annak idején úgy alapították, hogy
a pesti színházakból kiszorult magyar drámaíróknak ez lesz a macskaasztala. A
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miénk. De aztán kellett ez is az importszerzőknek. Kevés volt nekik a nagy pesti
színházak sora. Kérlek, ne tétovázz, írd le nyugodtan ezt a szót: „importszerzők",
ahelyett, hogy azt lihegném: „világirodalom", vállalom ezért a szóért az ódiumot.
Ám tartsanak a jobb pesti társaságokban bugrisnak és Európa-ellenesnek — Fiesoléban kibírom —, akkor is azt mondom, hogy én bizony méltóbb feladatot is tudnék a budapesti színészeknek, mint hogy jobb sorsra érdemelt zsenialitásukat —
ezt a szót is vállalom — a Nyugaton „jól megcsinált" (főként üzletileg „gemacfit")
kommerszben pocsékolják e l . . . És ezt a méltóbb feladatot mi tudnánk adni nekik,
mi, magyar drámaírók.
— Jó. Leírtam, hogy „importszerzők" és leírtam, hogy „zsenialitás".
— De vigyázz, hogy a nyomda ne tegyen k ö t ő j e l e t . . . Igen, térjünk vissza abba
a különbuszba, amely Moszkva kertvárosain át — körös-körül nemrég még erdők
és majorságok voltak — visz minket a magyar nagykövetség felé. Ekkor mondta
Tolnay Klári: — „Szeretném eljátszani megint a Schratt Katalint, főként az kéne
belőle, hogy imádom az öreg Ferenc J ó z s e f e t . . . " — Ezért a nagy kitérő. Még
Moszkváig is. Ezért a mondatért. Mert ezt is meg tudta csinálni Balázs Samu. Miközben olyan gyűlöletes volt, amilyennek özvegy gróf Batthyány Lajosné látta őt,
amikor megátkozta — fogott is ez az átok a Habsburgokon, tudjuk —, olyan elbűvölően sármos is volt, hogy érthető volt iránta a Schratt vonzalma, és így a
partnernőjének szinte felkínált egy nagylehetőségű szerelmes s z e r e p e t . . .
Ne haragudj, hogy hosszabb lett a válaszom — már megint —, mint vártad.
De h a már színészt k é r d e z t é l . . . A színészeket ma többet mutatják, képernyőn stb.,
de kevesebbet írnak róluk. Pedig megérdemelnék. Balázs Samunak tartoztam is. El
akartam menni a temetésére. De éppen abban az órában tartották az írószövetségben a közgyűlést előkészítő megbeszélést. És az utóbbi húsz évben az írószövetség volt az egyetlen hely, ahol komolyan vették, ha azokról az akadályokról beszéltem, amelyeket a magyar nemzeti dráma megújításánali rendszerint az útjába
r a k t a k . . . Az persze másik kérdés, hogy az írószövetséget mennyire veszik komolyan. Ezt hagyjuk. A kérdés messzire v e z e t n e . . . Jól esett, hogy megint emlékezhettem itt Balázs Samura, az „első színészre". Köszönöm, hogy alkalmat adtál.
— A Nemzetiről való beszélgetésben idézted ifjúságodat, ahogyan becsöppentél
a Németh Antal vezette intézmény megújuló életébe. A neveket ismerve több generáció dolgozott akkor egymás mellett, hiszen még a századelő, sőt a múlt század
is jelen lehetett, de a Vígbői is érkeztek, ami megint egy más stílust jelez, s jöttek
fiatalok. Hogyan láttad e sokféle stílus, alkat, színészi magatartás együttes munkáját?
— Rossztól kérdezed. Ensemble? Tudom én jól, hogy a színházvezetésben, a
kritikában is folyton felmerülő igény ez. Igazgatók dicséretére ki mondhat nagyobbat (én ugyan tudnék ennél nagyobb szót) annál, hogy együttest teremtett?
E mögött rendszerint egy társadalmi eredmény is áll: a színpad és a nézőtér közötti kapcsolat konszolidálása. A Vígszínház klasszikus ensemble-jában
nem csupán arról volt szó, hogy Hegedűs Gyula és Varsányi Irén közös nyelvet beszélt,
hanem az is, hogy ezt a nyelvet a Vígszínház bérlői is elfogadták. A nyelv persze,
tudjuk, nemcsak azt jelenti, hogy hogyan ejtik a szót, hanem: hogy hogyan tapad
a haj. Ugyanezt alkalmazd ugyanakkoriban a millenáris Ferenc József-i álkuruc
középosztályra és a Nemzetire. Csoda-e, hogy az anszamblosíthatatlan Jászai Mari
mindkét színházban hazátlan idegennek érezte magát és átkozódott? Csakhogy engem a sikeres ensemble-oknál
jobban érdekelnek Jászai átkai. És a sorból mindenütt kilógó Somlay átkai. Meg a Latinovitséi. És az elnémuló színészek utolsó
szerepei — megannyi ü z e n e t . . . Intés.
— „Nem az örökös tagoknak írok" — olvastam a Naplódban. Említed Mezey
Máriát, Iglódit, Monori Lilit, D a j k á t . . .
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— Akikkel közbejött akadályok miatt nem találkozhattam. De ha drámaíró
vagyok (és nem színpadi szerző): kiknek másoknak írhatnék, mint a konfliktusterhes színészeknek? Jobban érdekel egy magányos villám verte tölgy, mint a francia
kertek nyírott bokrai. Bár, tapasztalatom szerint, nincs az a gondosan stuccolt ensemble-színész, aki — ú j feladattal, csakugyan kísérletező kedvű rendezővel kerülve szembe — ne szolgálhatna tehetségének legrendhagyóbb effektusaival is. Feledhetetlen volt Rátkai Márton megtáltosodása 45 után a Nemzetiben. Vagy akinél
közelről láthattam a nagy metamorfózist: a folyton főhercegeket játszó Uray —
aki ezért, mint osztályidegen, vidéki színházhoz száműzetett — Pártos Gézának azzal a zseniális érvelésével került vissza Pestre, hogy az élesedő osztályharc drámáiban szükség van az ellenség nem sematikus ábrázolóira — mint egy falat kenyérre. Egy-két év múlva az Egy magyar nyárban Uray az esett, üldözött és
büszke zsidó nyelvtudóst játszotta. Az ő egyetlen jelenetéért volt érdemes megírnom ezt a kikerekedni sehogy sem akaródzó drámát. Uray Kossuth-díjat kapott rá.
Régen megszolgálta, de ezzel sokszorosan megérdemelte: széttörte minden skatulyáját.
Tudom, olvastam Latinovits írásaiban, hogy milyen fontosnak tartotta ő is az
együttes kialakítását. Az az érzésem, hogy az az igény dolgozott benne, hogy körülötte minden színész ugyanazon a hőfokon legyen, amin ő. Ami persze szintén
egyfajta ensemble-kérdés. Somlay Artúrnál ismertem meg ezt az igényt, zöldfülű
drámaíróként. Duna-parti hotel terasza, vasárnap délelőtt, a korlátnál a korzózok
suttogása: „nézd, a Somlay" — emlékezetesebb ez egy premiernél! Ö felöltőjében,
már a holnap kezdődő próbák megpróbáltatásaira gondolva, mint egy Galilei az
inkvizíció előszobájában, és máris felindultan: „ha én vívok, én nem aszerint a
szabály szerint vívok, mint a partnerem!" Ott sápadtam bele a felelősségbe, hogy
mit tettem én? Szerepet írtam, s megrendeltem a Nemzeti igazgatójánál Somlayt
erre a szerepre; ő a Nagy Szellem (írd ezt, kérlek, nagy betűvel) a hívó szóra
megjelenik és szolgál, mint az Ezeregyéjszakában, és máris szenved, mert minden
ú j szerep tortúra, személyiségének halála, egy kétséges feltámadás reményében —
és különösen félelmetes tortúra egy szerep legelső kreálása: kész mártírium, hisz
milyen sors vár rá abban a bőrben, amibe b ú j t a t j á k ? Hisz kicserélik a vérét, a
tudatát — és minderre ráadásul még a bizonytalan színpadi sors: ú j partnerekkel
a Nemzeti Színházban, ahová évtizedek óta nem tette be a lábát.
— Tőkés Anna meg Lánczy Margit volt a partnere.
— Meg Kovács Károly. Szabó Sándor. Olty M a g d a . . . A legjobbak. Mindegy.
Ez a szorongás, amely elfogja a színészt — s minél nagyobb a színész, annál inkább elfogja —, metafizikai szorongás. Mondjam nagyképűen? Heideggeri szorongás — egy más létbe vettetés. Mondjam ki kereken? A halálfélelem egyik neme
ez. Azóta tudom ezt, és a színészek tudják, hogy én ezt tudom. Hogy úgy írok, s
úgy kínálok nekik szerepet, mint aki ezzel a vérüket kéri. De nekem muszáj ezt
csinálnom, mert ez a hivatásom, és nekik meg muszáj vállalniok, mert ez a hivatásuk. Még szerencse, hogy hivatásunknak ezt az elszánt teljesítését a színigazgatók gondosan megakadályozzák...
— Talán ezért bíztak úgy benned mindig a nagy színészek, mert érezték, hogy
egy-egy szerepbe te éppúgy beleadod m a g a d . . .
— Vért-verítéket igen. Az ú j r a meg újra átírásaim lehet hogy nektek kritikusoknak komikus, de ugyanarra a soha meg nem elégedésre vall, ugyanarra a perfekcionista ensemble-igényre, amit ott a Duna-parton Somlaytól, nem kis döbbenetemre, megtanultam. Hogy a kérdésedre f e l e l j e k . . .
— Feleltél.
— Nem egészen. Nem elég világosan. Én igazából csak akkor tudok tisztába
jönni egy problémával, ha drámában megírom. Mert akkor húsba-vérbe öltöztetem
a problémát, a családi-szerelmi-hatalmi gúzsba kötözöm, és így már nem lehet
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csalni. Ahogy a cselekményben majd kimozogja magát: az az igazság. Ha nem tudja
kimozogni magát, azt jelenti: rossz a darab és nem oldottam meg á problémát. És
jelenti persze, hogy a fejemben is maradt az eszmei zűrzavar, vagy ami rosszabb:
maradt a beidegzett k ö z h e l y . . . Tehát kérdésedre egy vígjátéktémával felelek. Ez
nagyon régi témám. Hogy lásd, milyen régi: ezt még Sarkadi Imre utasította el,
jóbaráti vehemenciával, amikor a Madách dramaturgja volt. Ötvenöt-ötvenhatban.
— „Ilyen történelmi időkben akarsz vígjátékkal jönni?" — Igaza volt. Ha Petőfi
mondja, Arany János is elfogadja, hogy csatadalokat kell í r n i a . . . Már elnézést
ezért a nagyralátó h a s o n l a t é r t . . .
A vígjáték — persze nem is olyan nagyon víg ez a játék — témáját Jászai
kézirataiban találtam. Akkoriban, az ötvenes évek közepén adták ki ú j r a a naplóit, s hogy írhassak róluk, a kiadatlanul maradottaknak is utánanéztem. Így
akadtam rá erre az elképesztő történetre a színészi igényességről.
Gertrudis szerepéről volt szó. Jászai elsírta a naplójában, hogy lehetetlen ezt
úgy megcsinálnia, ahogy szeretné, azon a hőfokon, mert a Nemzeti minden Bánkja
más stílusban játszik. Hiába próbálta ő meggyőzni Gyenes Lászlót, Nagy Imrét —
még elment tanítani a Színitanodába is, hogy onnét neveljen egy Bánk bánt a
magyarnak. Különórákon gyúrta a tehetséges fiatalját. Felvitte őket a lakására.
Nem lett Bánk b e l ő l ü k . . . Hiába! Maradt Szacsvay — a stílusuk ég és föld —,
s ráadásul, vagy épp ezért, gyűlölik is egymást. Már-már attól tartott, hogy a
negyedik felvonásban Szacsvay kifacsarja a kezét, vagy tényleg megöli. Jöjjön hát
a női taktika! Jászai kifundálta: ő rokonszenvet fog tettetni Szacsvay iránt, magába
bolondítja, a szerelemben megtöri, és megtanítja, hogy kell Bánk bánt játszani.
S ment is minden, mint a karikacsapás. Kiderül, hogy Szacsvay sem gyűlöli őt,
milyen figyelmes férfi. S flörtöl a Nagyasszony a Magányos Bölénnyel... Kitűzik
a bizalmas légyottot Szacsvay Pest környéki remetelakában. De a nagy pillanatban,
már az ágy tetején, Jászai nem bírja türtőztetni magát, a Bánk bánról kezd beszélni. Szacsvay kap a témán, vándorol kezükben a kés, mindketten egyszerre
Gertrudisok és Bánk bánok, már tizedszer gyilkolják le kölcsönbe egymást: ez a
nászúk. S beteljesülés helyett az iszonytató felismerés, hogy Szacsvay nem szerette
őt, csupán ürügy volt neki a szerelem, taktika, hogy megtörje és megtanítsa Gertrudist játszani — de az 6 stílusában.
— Megírod?
— Hogy tisztázzam magamban, amit kérdeztél. Megírom, ha megérem. A címe
lesz: A művészet oltára. És majd Sarkadi Imrének ajánlom, a visszautasításért. A
barátság oltárán is lehet áldozni.
És akkor, ha megírtam ezt a nem is olyan víg játékot — csakis akkor —
tudok majd válaszolni a kérdésedre: hogy milyen konfliktust is jelent a színész
„stílus-önérvényesítő"
szenvedélye. A választ meg fogom táviratozni. Ne hidd, hogy
viccelek. Csak arról van véleményem, amit levezettem, kipróbáltam drámaformában. Persze arról is, amit hiteltérdemlő kollégáim levezettek, kipróbáltak — a háború értelmetlenségének legmeggyőzőbb bizonyítását én Euripidésztől kaptam; az
árulás funkcionálásáról a legjobb röntgenképet a XVI. századi magyar Névtelentől,
aki ezt Balassi Menyhárt sorsából hívta elő; az ideológiák átmenetiségének tanát
senki olyan világosan nem illusztrálta számomra, mint Madách, és legújabban Székely János a
Protestánsokban.
A dráma nem írói önkifejezés. Akkor lehetne magánügyünk. A dráma: a megismerés eszköze. Ezért nélkülözhetetlen. S ezért nélkülözhetetlen egy nép számára
is: élő drámairodalma.
— Messzire kanyarodtál.
— Ez a „messzi" mindig egy kéznyújtásnyira van, mint rabnak a cella f a l a . . .
A dráma: egy nemzedék érzékszerve, ezzel élve szintetikus képet bír alkotni az
adott világról, amelyet az istenek folyton kiismerhetetlenné igyekeznek manipulálni . . . Ezért olyan nagy ügy, ha egy nép, egy nemzedék kinyitja — ha csak
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megpróbálja is kinyitni — drámalátó félszemét. Mint most az erdélyi írók. Mint
a „hiánydramaturgia" jelszavával jelentkezők — az ő boldogulásuk egyik garanciája, hogy vannak felkészült, velük elkötelezett kritikusaik. És persze azok, akik
ő előttük járnak. Görgey, Gyurkovics, Páskándi, Szakonyi nemzedéke. És nagy
ügy volt számomra — talán megbocsátható elfogultsággal — a mi harcunk is.
Végvári harc ez, nem tiszták a frontok. Csak az ügy. Az igen.
— És a generációk határvonala?
— A drámatörténeti aranykorokat, figyeld meg, mindig több generáció együttes jelenléte adja. Klasszikus példa erre a görög triász: 16—16 évre születnek egymásután, és a csúcs az, amikor egyszerre szerepelnek, s egyik a másiktól nyíltan
veszi át a kifejezési eszközöket: Aischylos, Sophokles, Euripidész. És szinte hajszálpontosan ezt a 16—16 éves differenciát — és egyszerre-versengést — találod meg a
francia klasszikában. Vegyük a csúcsesztendőt: 1670. Corneille (64 éves) azonos témájú drámában — szinte párbajra kihíva — verseng az épp feleannyi idős fiatal
Racine-nal, és Moliére most írja főműveit, a Fösvényt, az Úrhatnám
polgárt.
— Magyarországon is érvényes volna
drámaíróhullám . . . Nem?

ez a

16 évre

egymásután

jelentkező

— M i n t h a . . . De mi ezekkel az egymásra torlódó hullámokkal az egyszerre
nem szereplés negatív csúcsát tudjuk produkálni. A napokban lesz Bozsokon egy
ilyen többgenerációs találkozásunk. Majd kiderül.
— Kik a te generációstársaid?
— Akiket nemcsak az életkoruk miatt éreztem közelemben, hanem azért is,
mert a drámaeszményük is hasonlított az enyémhez — s nem lényegtelen: akiket
sohasem éreztem riválisnak, hanem mindig szövetségesnek: Sarkadi, Kamondy,
Vészi. Kritikusként — különösen élete utolsó szakaszában, amikor a dráma felé
fordult az érdeklődése (be is kapcsolódott az írószövetségben a drámaírói osztály
munkájába) — B. Nagy László. Karinthyt boldogan idesorolnám, dramaturg múltamból emlékszem, még az Ezer év idejéből, milyen vérbeli szuverén drámaíróalkat. És a Gellérthegyi álmok, meg a Gőz szememben a modern európai d r á m a
irigylésre méltó csúcsai. Csak azt nem tudom, mennyire ambicionálja ő ma még
a drámai formában komponálást. Ismered a rögeszmém: regénydramatizálással
színház is, író is könnyebb végén fogja meg a feladatot. A színházak, ha m á r m a gyar írótól drámát akarnak, szívesen orientálják az írót afelé, hogy adaptálja sikeres regényét. Nemcsak Karinthyt, Mesterházit is, Vészit is, Fejest is. Nem a tény
zavar, inkább az, hogy ezt a névsort még hosszan folytathatnám. Volt idő, amikor
mai témát jóformán csak regényből írtak át. Ebből kialakulhat egyfajta kényelmesebb „utánjátszó" jelleg. Örülök a sikerüknek, de a sajátos drámaírói hivatás
és a drámának az öntörvényű műfaja csak kevéssé erősödik ettől. Sarkadi Oszlopos
Simeonja. Örkény darabjai és Csurka Döglött aknája nem esik ebbe a kategóriába.
Nem színpadra vannak átültetve, hanem drámai formában újragondolva. A megelőző prózához úgy aránylanak, mint mítoszmaghoz a görög dráma, vagy a P i r a n dello-novellákhoz a Pirandello-drámák . . .
— És mi az a drámaeszmény, amely összekötött titeket?
— Először is az, hogy mi nem vallottuk soha, hogy a gondolatiság kiseprűzni
való a színházból. Sot. Minél inkább kiszorult, annál inkább hangsúlyoztuk. Mert
még a vígjáték is könnyen elveszti a tartását, a rangját, a hitelét abban a színházi
életben, amelyben nincs jelen p á r j a : a komoly dráma. Viszont ennek a megvalósításához elengedhetetlenek a nagy színészek. Azok, akik tudják, hogy épp ezekkel
a feladatokkal lesznek, lehetnek — legnagyobb színészekké. Az elmúlt évtizedek
színházi áramlatai kevéssé kedveztek ennek a színészi, és ennek a drámaírói a m bíciónak. Én nem bírok drámát írni, csakis ha egyszerre gondolkozom szsT&pcIcben,
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szituációkban és eszmékben. És elég sok igazi szerepet írtam. A színészek nem is
tudják, hogy drámáimhoz milyen mohó szemmel lesem őket — mint egy „voyeur".
— Megint itt vagyunk a színészeknél.
— Megint és mindig. Ha az előbb a cellafalat emlegettem, mint óhatatlanul
visszatérő motívumot, ők viszont: „egy sugár a börtön napja", amellyel, emlékszel,
szegény Ágnes asszony néz naphosszat szembe. Megőrülés ellen.
— Holott ez is az őrület tünete.
— Na ja.
— Ez minden, amit erről a témáról mondasz?
— Túl fájóak az emlékek.
— Ne a magadéid mondd.
— Más drámaírók legfájóbb kudarcaihoz nehéz hozzáférni. Ezekről inkább hallgatnak. (Nem úgy mint én, aki egy idő óta szégyenkezés nélkül feltárom sebeimet:
tanúskodjanak ők, ha az érveim oly hosszú időn át hiábavalók voltak.) Vészinek
láttam egyszer egy óriás témával az iparkodását, hogy Pécsi Sándornak méltó nagy
szerepet kreáljon. Dosztojevszkijről akart drámát írni. Csodálatos epizódokat bányászott elő életrajzokból, a levelekből. És máig emlékszem néhány nagy jelenetére, már ragyogtak és robbantak, ahogy m e s é l t e . . . Min múlott, hogy nem írta
meg? Nem tudom. Talán azon, hogy akkoriban még kevesen hitték el, hogy hadvezéreket lepipáló hős lehet az alkotó ember. Ma már velük van tele a repertoár:
Galileivel és Mozarttal, Hemingway-vel és Euripidésszel és Tolsztojjal — és úgy
látszik, hogy egyelőre nem lesz vége a sornak. Vagy elbátortalanította talán az,
hogy amíg készült a Dosztojevszkij-drámára, Pécsi Sándor valami olasz tinglitangliban bohóckodott a színpadon évszámra, együtt a többi jobb sorsra érdemes színésszel? Nagyszerű tehetségükkel biztosítva sikert és aranyalapot a bulvárnak. Aztán meghalt Pécsi. Azóta, ha kérdezem Vészitől: nem ír-e drámát? súgva mondja,
hogy „igen" — mint egy anarchista egy másik anarchistának, vagy egy titkos drámaíró egy másik titkos drámaírónak —, és ha megkérdezem: mit ír? azt mondja:
a Dosztojevszkijt. Kinézte magának Haumannt, akinek egykori Sokratesét nem feledtetheti az sem, hogy tehetségét nem egyszer afféle darabokban nyúzza, amelyeket
csak a sznobizmussal kendőzött kispolgáriság tarthat jelentősnek . . .
— A te munkálkodásodat befolyásolták-e színészek? Drámaírásra?
Újabb változat megírására?

Átírásra?

— Sokszor. Mindig. Ök nem is sejthetik. Tudtuk nélkül próbálom rájuk a készülő szerepet. Hogy a börtönallegóriánál maradjunk, emlékszel-e Kosztolányinak
erre a „pillanatképére": Fényes arc a sötétben? Valahogy így vagyok én is drámaírás közben egy-egy elképzelt színésszel, ahogy Kosztolányi mondja: „tündökletes
alak, magányomban börtönfalak éjére festelek". Sok vér kell a drámaíráshoz. S az
író vámpír. Nem tudtad? Mitől olyan sápadt annyi írófeleség? Na ugye? És kell a
színészek vére is. Nem is csak a próbákon, az előadáson. Ott literszám fogy. Előre
is kell. Legalábbis az íze. A kamaszfiúk-lányok intenzív képzelőereje is kell ehhez
a munkához...
— Mondj neveket.
— Csak azokét mondhatom, akik aztán csakugyan eljátszották a rájukszabott
(jól-rosszul szabott) szerepet. A legtöbbször ugyanis másra osztják, vagy elő sem
adódik a d a r a b . . . Melittát, a Bírónét Senyey Verának írtam az Egy szerelem három éjszakájában. Imrét a Késdobálókban Csíkos Gábornak, diplomavizsgájára, de
nem valósíthatta meg. Hogy akkor miért említem? Mert most készül rá megint,
így mondta, a veszprémi színház stúdiójában, Hőgye Zsuzsával. Huszon-egynéhány
évvel az elmulasztott bemutató után. Az Ök tudják, mi a szerelem Estelláját, de
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tulajdonképpen az egész darabot is Tolnay Klári kérésére írtam — az a gondolat
vezetett, amit mondott: „úgy imádom az anyámat, szeretném egyszer őt eljátszani,
amíg fiatal vagyok". Márkus Lászlónak Ruttkai Ottó keresett szerepet, neki írtam
a Néró-sorozatot. A Cethalban Balassi Menyhártot Kállai Ferencnek. Van egy darabom, színpadra sohasem került. Rádióban, televízióban tetszett, de hát én színpadra írtam: a Magnificat. Ezt egyszerre két színészt megcélozva írtam, mert épp
együtt voltak a Madáchban. „Bravúrszerepet" szántam — a hajnalban kivégzett
férfi feleségéét — Psotának; s az apáét — aki vejével együtt töltötte az éjszakát
a siralomházban s most ezt az éjszakát rekapitulálja — Bessenyeinek. Persze, nem
sikerülhetett a találkozásunk: túl sötét volt a darab tónusa. Ha elfelejtetted volna:
a hóhér személyesen is megjelenik benne. Ja igen, és van benne még egy páros
öngyilkosság is: a feljelentő öreg házaspáré. Elfelejtettem, hogy ha az ember „hommage"-1 kínál színészeknek, az rózsaszín szalaggal legyen á t k ö t v e . . . Különben
nem kapják meg. Lehet, hogy hasonló okai voltak, hogy Sinkovits húsz év óta —
akkor írtam neki — nem t u d j a színpadon eljátszani a Zsenik iskoláját. Betéve t u d ja, szerzői estjeimen mindig elmondja.
— Most Szolnokon stúdióban megcsinálják. Megnézem. Jössz te is, nem? Holnap, 22-én.
— Te se menj. Most jött az expressz értesítés, hogy elmarad.
— Miért?
— Itt a levél: technikai okokból. Nem ért váratlanul. Most hiúsul meg a bemutatója tizedszer. Ki volt tűzve hatvanadik születésnapomra a tévében, elmaradt.
A Játékszín programba vette, elmaradt. Madaras, amikor az Irodalmi Színpad tagja
volt, ezt kérte igazgatójától. Nem engedték n e k i . . . Vigasztalásúnkra írtam Sinkovitsnak egy másik szerepet. A címbe beleírtam a nevét: — Te Imre, itt
valami
ketyeg. Zsugorított formában tévéműsor részeként megjelent. Sikere is volt. Mit
adnék érte, ha színpadon a teljeset láthatnám. Ott bontakoznék csak ki a negyedik
dimenziója: világvégpánikban egy Lear-király-interpretáció. Mert a pokolgép ketyegése mellett Shakespeare is másként hangzik . . .
— Van még?
— Térjünk vissza az elejére. Amikor a régi Madáchban Uraynak sikere volt
epizódszerepében az Egy magyar nyárban, Horvai biztatott, hogy írjak nagyméretű
szerepet neki. Az apámat írtam meg, mintha nem vitte volna el a spanyoljárvány,
s a drámában szembekerül egy Bajcsy-Zsilinszkyvel, mintha nem végezték volna ki
Sopronkőhidán. Konfliktusnak: az Achim-gyilkosság pere, amelyben apám, fiatal
bíróként felmentette a fiatal Zsilinszky Endrét. Uraynak és Greguss Zoltánnak ezért
a jelenetéért emlékszem ma is szívesen az István napjára.
— Átírásaidban, a színészek szerepe?
— A szerepet megemelve, feljebb srófolták az én igényemet is. A kaposvári
Tüzet Díszekben Csíkos Gábor mutatott feljebb az én koncepciómnál. Utána alapjaiban újjáírtam. A Thália Színház Stúdiójában Kozák András tartott egy olyan
magas szintet, hogy ú j lehetőségeit fedeztem fel a drámának. Egy teljesen ú j első
felvonást írtam hát eléje, az idegszanatóriumét. Debrecenben Oszabó játékában
megéreztem egy tiszta tragikumra aspirációját — azóta dolgozom megint, hogy
megvalósítsam a dráma architektúrájában egy tiszta modern tragédia képletét.
Most úgy érzem, végre, sikerült.
— S ki csinálja meg?
— Életem értelmet nyerne, ha ebben a tragédia haláláról lamentáló korban
bebizonyíthatnám színpadról, hogy lehet tragédiát írni. Hogy annyi próbálkozás
után jutok csak el hozzá? — ha „lehetetlen", akkor ez csak természetes. Ami előbb
volt, tekintsük azt most már a tragédia alapjául szolgáló mítoszi m a g n a k . . . Kér88

dezed, hogy ezt a végső változatot ki csinálja meg? Inkább: kik? Mert az ú j szerkezet lényege: az orvosnő szerepe épp oly fontos, mint a színészfiúé.
— Próbák során fogadsz-e el színészektől sugalmazást?
— Természetesen. A drámaírás minden pillanata, nekem: a sarokba szorítotté,
akinek ki kell vágnia magát, érvényes tettel, replikával. Ez a sarokba szorítottság
folytatódik a próbákon — ha olyan a rendező, hogy kívánja az ottlétem. Ez teljesen az ő joga. Legutóbb Gyulán Giricz Mátyás csinálta a Túsz-szedőket, fiatalokkal.
Pompás alkotó atmoszférában. Kishonti Ildikó panaszát hozta .a rendező: Kaszszandra szerepe futó szerep, se hossza, se s ú l y a . . .
— Itt a sarokba szorítottság.
— Az. Mert a szerep nemcsak Kishonti Ildikó, hanem Kasszandra igényeihez
képest is súlytalan volt. Sokkal több réteget s fordulatot kínál, mint amit eleve
írtam. Hálás is vagyok, hogy a színészi elégedetlenség erre r á v e z e t e t t . . . Nincs nagyobb öröm, mint egy szerep falait szétfeszíteni, megnyitni — én úgy érzem, hogy
egy ú j dimenziót nyer a dráma, a színész úgy érzi: kiléphet a skatulyából, amelyben tartják. Ezért szeretik a színészek az eleven szerző darabját. Vagy ezért is.
Jól esett, amikor a Túsz-szedők bemutatója után hallottam, hogy Kubik Anna, aki
Hermionét játszotta, ezt valahol meg is írta. Jelentett valamit a fiataloknak, hogy
személyesen ismerhették a dráma í r ó j á t . . . Hogy is éneklik az Egy szerelem ben
Vas István szép versét? „Élők élőt szeretnek".
Ritka az ilyen találkozás. Néha hallom itt-ott, egy fiatal színész mondja, hogy
vizsgázott belőlem, hogy etűd volt a darabom a főiskolán. Az igazat megvallva, én
azt se tudom, hogy vajon nekem szabad-e már a lábamat betenni oda. Mint ahogy,
ha Pesten bemennék egy színház kiskapuján, nemigen tudnám kimagyarázni, hogy
mit keresek ott, ha szembe találkoznék a direktorral. Valami olyat dadognék, hogy
kultúrdiplomata-misszióban járok, s van szerencsém ezennel meghívni vendégszereplésre a színházát, itt hozom Strehler l e v e l é t . . .
A múltkor megkockáztattam egy efféle kínos leleplezést, és a ÍV. Henrik szünetében beslisszoltam az l-es öltözőbe, amely csak egy lépésre van a portától. Lelkesítően szép az előadás, meg akartam szorítani Kállai és Sinkovits kezét. Öleléssel
fogadtak. Előkerültek a soha sorra nem kerülő vállalkozások: Búcsú a csodáktól,
Zsenik iskolája; meg hogy az Ck tudják, mi a szerelem felújítása is kútba e s e t t . . .
Bessenyei Ferenc, akivel csak futólagos ismeretségben vagyok, váratlanul azzal a
megtisztelő kérdéssel fordul oda: nem tudnék-e neki ajánlani egyet a drámáim
közül, vagy egy újat í r n i . . . Az ilyesmit komolyan kell venni. (Mint ahogy a színész komolyan veszi, ha mi hívjuk ót.) De hát nem veszi észre Bessenyei a beszélgetésünkből, hogy nem alkalmas írót illetett bizalmával? — Érti a tanácstalan
mozdulatomat és így szól: „Írhatsz, most már nyugodtan írhatsz nekem, nyugdíjba
megyek".
Most éreztem csak meg, elkésve, hogy milyen mesterséges gátak választják el
itt a két egymásnak rendelt alkotót: a magyar színészt és a drámaírót. Mert nemcsak arról van szó, hogy a drámáink előadatlanok (vagy megíratlanok) maradnak
legalábbis a drámaíró életében, hanem hogy a színész kortársaink nem találkoznak
a velük egy éghajlat alatt és a velük egy időben születő drámákkal. Pedig ez
mindkettőnket megerősítene. Nem is beszélve arról, hogy így egymással testközelben, partnerként birkózva is, segítenénk egymás fejlődését. Olasz színészektől én
nehezen kapok olyan indítást vagy ösztönzést, amely a pályámon tovább vinne.
Magyar színészektől, bármilyen együttlétünkkor elejtett szavakból — és főként
ezekre kell leginkább figyelni — nagyon sokat kaphatok.
De hagyjuk a „miért is? miért is?" búsmagyar felhánytorgatását egy következő beszélgetésre. (Tudod, amire Adynál a nem szűnő hahota szokott lenni a
válasz.) Elmondom egy nyáresti emlékemet. Olyan valószínűtlen, mintha álom lett
volna.
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A Váci utcából a Régiposta utcán ki akartam menni a Duna-partra. Van ott
egy jólmenő söröző. Egy fiatal színész, ahogy meglát, kijön, hív befelé, mondja,
hogy szerepet kapott Gyulán a Túsz-szedőkben. Bent szembe találkozom Cserhalmi
Györggyel, akit eddig csak színpadról ismertem. Philoktetésze számomra a görögök
játszásának legnagyszerűbb példája volt. Meg is hívattam a firenzei fesztiválra,
amikor „Görögök: kortársaink" volt a fesztivál témája. Sajnos, a Nemzeti új vezetése nem tartotta alkalmasnak ezt a produkciót külföldi szereplésre. így abban az
évben magyar színház nem is utazott a firenzei fesztiválra.
örültem, hogy megszoríthattam a kezét. Mindjárt megköszöntem azt is, hogy
elvállalta a Tüzet viszek rövidített tévéváltozatának a főszerepét. Azt mondja, hogy
most ismerte meg csak a darabot, és az igazi az volna, ha színházban csinálhatná
meg. Persze azt mondom: csináld meg színpadon is! Ö pisszt int, és egy hunyorítással jelzi: csendesebben! Akkor veszem észre, hogy mögötte a színház egyik vezetője áll, sörözik.
De akkor már úgy rémlett, hogy orvvadász vagyok és egy feudális vadaskertben
beszélgetek a legszebb csodaszarvassal... Látod, milyen vadakat álmodik össze az
ember, ha drámaíró Magyarországon?
ABLONCZY LÁSZLÓ
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