
gyik utóbb meg je lent köny ved vé gén úgy aposzt -
ro fá lod az ál ta lad ki dolgo zott drá ma el méle tet, 
hogy az „ka land a lét szö ve té ben”, és eb ben az ér -

te lemb en adsz szá mot az 1945 és 1989 kö zöt ti ma gyar 
dr á mák kal foly ta tott ka land jai d ról. Ez az idô szak fe -
lö leli éle ted nagy ré szét, de nem lehet je lent ék te len az 
elôt te el telt tiz en hét év sem. Ne ked mi lyen „ka land ja -
id” fûzô d nek a gye rek kor hoz, a csa lád hoz? 

A család szá mom ra el sô sor ban azt je len ti, hogy 
én vagyok az az egye nes ági ötö dik fiú, aki egye -
tem et vég zett. A tör tén et a múlt szá zad elején kez -
dô dött, és a csa lá dunk ban több or vos volt, ak ik kö -
zül az elsô Bécs ben vé gzett, sôt, azt hi szem a má -
so dik is, aki az tán a szerb ki rály fô or vo sa lett, és 
Te mes váron élt. A csa lád egyéb ként nem ma gyaro -
sí tott ne vû: a 18. század ból ma radt rám az a hi te -
les ok le vél, ami ben még Bétsy-nek írják. A csa ládi 
le gen da sze rint ôse ink Er dély bôl me ne kül tek a ta -
tá rok elôl, jó ideig va lahol a Part i um ban éltek, és 
onn an ke rül tek az Al föld dé li ré szé re. A 18. szá -
zad ban Hód me zôv á sár he lyen élt az a ta kács-ôsünk, 
aki nek az utód a i ból le tt az tán két or vos, egy köz -
gaz dász, egy er dô mérn ök meg én. Én már Bu da -
pes ten szü lett em, de hosszú ide ig Ma kón la k tunk 
egy vil láb an.  

A szüle im ko rán el vál tak, és én az édes apám hoz 
kerü l tem, me rt az ak ko ri tör vény sze rint a fiú ma -
radt az ap já nál, a lány pe dig ment az anyjával. A 
hú gom te hát az éd e sa nyánk hoz kerü lt; pers ze, 
többször meg láto gat tam ôket, aho gy ô is mink et. 
Apám kö zgaz da ság ból dok to rált, az el sôk között 
Ma gyar ors zá gon – még ma is ôr zöm a dip lo má ját 
és dok to ri ok le ve lét Te le ki Pál alá írásá val. A vár -
me gyé nél dol go zott, majd ma kói pol gár mes ter lett, 
és földje meg er de je is volt, ahol so kat va dászt unk. 
Hal lat la nul okos em ber volt, és ren ge teg ér té kes 
könyvet vá sá rolt – nem cso da, hogy egész gye rek -
ko rom ban nem ol vas tam Ve r ne Gyulát, May Ká -
rolyt vagy Jó kai Mórt. Sok pén ze volt, de ne kem 
zseb pénzt nem igen adott, mert elég rossz ta nu ló 

vol tam. A há zunk nem csak va dász pus kák kal, 
köny vek kel, han em bo tok kal (úgy jó negy ven da -
rab bal) is te le volt. Az apám sokszor meg vert a rossz 
bi zo nyít vá nyom mi att: od a ál lí tott a bot gyûj te ménye 
elé, és mond ta, hogy vá lasszak. Egy szer, mi kor szi -
dott, azt mondta, hogy kapok húsz pengôt, ha meg -
tanu lom Schiller Das Lied von der Glocke cí mû ver -
sét né metül. Még ma is tu dom, úgy meg ta nul tam; 
más alk al mak kor meg old a la kat vág tam be Kant -
ból negy ven pen gôért.  

A szín há zi von zal mam is Ma kón kez dô dött, 
mert ap á mat nem érd e kel te a szín ház, és min dig 
én men tem el az ott meg for du ló vi déki ván dor tár -
su  la tok elô ad á sa i ra az zal a tisz te let jeggyel, amit ô 
kapo tt. Ma kón a Hagy ma ház ban volt a szín ház, ami 
egy szerû ku l túr ház volt ugyan, de mi vel hagy mások 
építe t ték, így nevezték el. Még most is több mozza -
nat ra em lék szem az ot ta ni elô adá sok ból, és az Er -
dél yi Mi hály, Ei sem ann meg mások ope rett je i ben 
lá tott ko reo g rá fi át né ha mai elô adás ok ban is fel is -
me rem. Egyéb ként kö zé pis ko lás ko rom ban nem -
igen érd e kelt más, mint a fu t bal lo zás. A szom szé -
dunk ban la kott egy ma is élô, is mert iro dal már, és 
ve le együtt bi cik lizt ünk, gomb fo ciz tunk meg ját -
szottu nk a kör nyék be li gye reke k kel. So kat ki jár -
tam apám fö ld jé re is, ami Ma kó és Szeged kö zött 
volt, bár a zöm ét bérbe ad ta egy hagy ma- és zöld -
ség szár í tó gyá rosnak. Anyai nagy szü le im nek volt 
egy vil lá ja Bala ton györ ö kön, amit a szá zad le ge lején 
épí tet tek, és a nya raim nagy ré szét ott töl töt tem. 
Na gyapám Zü rich ben, az akko ri Svájc le gjobb mû -
egye te mén vég zett mér nök volt, és a dé li vasú t nak, 
a Bu da pest tôl Nagy ka ni zsáig fu tó vo nal nak lett a 
fô mér nö ke. Gyö rök ön a hely beli su sz ter fia volt a 
le gjobb bará tom, és ve le ját szot tunk meg hor gász -
tunk az ott nya raló nyolc-tíz csa lád gye re ke ivel. A 
há bo rú után be lügy mi nisz té ri umi üdü lô lett ab ból 
az épü let bôl, amib en ko ráb ban – ami kor a Bel ügy -
mi  nisz térium még nem volt eg yen lô a rend ô rség -
gel – be lü gyes, de szám ve vô sé gi dol go zók nya ral -
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tak. Az ô gye re ke ikkel vol tunk mi ádáz küz de -
lemben, és so kat har col tunk el len ük. A gye rek ko -
ro mat szin te vé gig ját szott am, sem mi nem ér de kelt, 
és gyakran elô fo r dult, hogy az elô zô napi köny vek -
kel men tem is ko lá ba, mert benne ma radtak a tás -
kám ban. Vi lág  éle tem ben azt csi nál tam, amit ak ar -
tam, és mi vel ta nul ni nem akar tam, apám több ször 
meg is vert. Egy sze rû en nem jött be lô lem, ami nem 
azt jelen ti, hogy nem tud tam vol na, ha akar ok.  

A há ború al att én ti zen é ves vol tam, de 1944-
ben fél tem, hogy elv isz nek kato ná nak a nyi la sok. 
Volt egy anya könyvi ki vo nat, amiben a ne ve met el -
ír ták Bérczy-re. Az al ján ki volt ugyan ja vítva, de 
én azt a részt le pörkö l tem, hogy úgy néz zen ki, 
min   tha me gé gett vo l na, sôt még a szü le té si év szá -
mot is meg vált oz tat tam, hogy le gyen egy ha mis pa -
pír ná lam. A so ro zás ra az tán nem ke rült sor, de hát 
ki akart ak kor kat o na len ni? 1944 ôszén az tán 
anyám öccsé hez ke rül tem Bu da pest re, akin ek 
Angyalföld dé li ré szén volt egy gyá ra (Svéd és tár -
sa) az oper a é ne kes Svéd Sán dor test vé ré vel kö zö -
sen, és ott dol goz tam. De cem berb en az ak ko ri Tisza 
Kál mán, ma Köz tár sas ág té ren fel tör tünk egy ter -
mény bol tot, és elv ittü nk a nagy bá tyámé k hoz két 
zsák krumpl it meg egy zsák lisz tet, úgy hogy az ost -
rom alatt vé gig krump lis tész tát et tünk. Ami kor 
meg jöt tek az oros zok, ki te rel ték a né pet a pin cébôl 
egy ud vari la kás ba, és es te egy tiszt hár mun kat ki -
vá laszt ott, hogy men jünk ve le. A Ba ross tér felé 
men tünk, ami nek a sarkán a mai szál lo da he lyén 
állt egy fil lé res áruház, és égett, egyéb ként tel je sen 
sö tét volt. Éreztem, hogy en nek nem lesz jó vé ge, 
és mond tam a mel lett em ál ló férf i nak, hogy szök -
jünk meg azon a ré szen, ahol mind en ro mos volt. 
Ô nag yon félt, ho gy ész re vesz nek és agyon lônek, 
úgy hogy egyed ül dôl tem be le a sö tétbe, am i kor az 
egész tár sas ág csak botl a do zott a ro mo kon. Én meg -
me ne kül tem, a fér fi vi szont négy év múl va jött ha -
za szov jet ha di fog ság ból.  

Apám a hábo rú után bör tönbe ker ült, mert köz -
tiszt vi se lô volt a há bo rús idôk ben, és nagy föld je 
volt. Anyám még 1944-ben ki u ta zott Né met or -
szágba a má sod ik férjé vel. A csa lá di va gyont szét -
hordt ák, sem mi nem ma radt bel ô le. Még egy csé -
szém sincs az örök ség bôl, cs ak egy tinta tar tó, amit 
apám a pol gár mes teri hi va tal ban hasz nált, és ké -
sôbb valaki ne kem adta. Én is sok min dent me gjár -
tam (GPU-fog ság, in ter nál ó tá bor), err ôl vi szont 
nem szí ve sen besz é lek, me rt ma na pság olyan sok -
szor látom, hogy töb ben az zal kér ked nek, am i rôl 
tu dom, hogy nem is igaz. A hely zet egy viccre em -

lé keztet, ami 1946-ban je lent meg a Sza bad Száj cí -
mû lap ban. Egy kis fiú meg kérd e zi az ap ját, hogy ô 
mié rt nem volt par ti zán, ami kor az is ko lá ban min -
den gye rek apja és nagy ap ja az volt. Az apa er re 
csak annyit vá la szol: várj kis fi am két het et, most 
in té zik.  

Apám bört ön ben ült, ami kor a hete dik és nyol -
ca dik (a mai har ma dik és ne gye dik) osz tályt vé gez -
tem a gim náz i um ban, és egye dül kel lett fenn tar ta -
nom magam, mert egyet len fil lért nem kap tam sen -
ki tôl. A ma kói szer vi ta rend ház in té ze téb en lak tam, 
ahol in gyen ad tak kosz tot, de föl mo sást és kony -
hai mun kát is vége z tem a száll á sért cse rébe. Elôt -
te Gö döll ôn jár tam, de nem a fran cia, ha nem a pre -
mont rei rend ál tal fenn tar tott gimná zi um ba. É vfo -
lyam társ am volt Herc zeg Gé za, aki most há gai bí -
ró, Do bák Laj os, szí nész és Or das (ak kor még 
Miha lo vics) Iván, aki ré gebb en az Él et és Ir o da lom -
ba írt cik keket. Ma kón érettsé giz tem 1946-ban. Ak -
ko rtájt már érd e kelt az iro da lom – a háb o rú alatt 
so kat olva s tam Mik szát hot, Sza bó De zsôt meg 
Goethét, aki apám kedv en ce volt–, és el hat á roz -
tam, hogy egye tem re me gyek.  

Ki hagyt am ugyan egy évet, de 1947 ôszén még 
nem volt sem mif é le akad á lya an nak, hogy bei rat -
kozzam a Szegedi Tu do mány e gye temre. Fél évig 
an gol szak ra jár tam, azt án megsz ün tet ték az összes 
nyelv sza kot, és át kel lett men nem mag yar-tör té ne -
lem szak ra. Köz ben ren get eg do log gal fogl al koz -
tam, hogy pénzt ke ressek. 1948-ban jött az a ren -
del et, hogy az összes köny vtárb ól el kell tá vol í ta ni 
a régi irodalmat. Egy jó aka róm meg bí zott en gem 
és né hány tár sam, hogy selejtezzünk a ke rül e ti 
mun kás könyv tá rak ban. Per sze a jo bb köny ve ket 
meg tart ot tuk ma gunk nak, il let ve el ad tuk, és eb bôl 
elég jól pén zel tünk. Aztán vol tam ma gügy nök is: 
egy or vo stan hall ga tó vetô mag bol tot tar tott fenn, és 
ügy nök ként fo g lal kozt a tott en gem. Adott egy bi -
cik lit, egy nagy ívet, és a Sze ged körn yé ki fal vakat 
kel lett járnom ja nu árb an, hogy el ad jam a ma go kat. 
Árul tam la bo dát is, amir ôl azt sem tud tam, hogy 
mi cso da, bár Szô re gen el mond tam egy gazd á nak, 
hogy te nyér nyi le ve lû, vas tag szárú, új fô ze lék féle, 
aminek két le ve lé bôl az egész csa lád jól la kik. Ké -
sôbb Zal á nyi Samu, aki Sze ge den lett orv os pro -
fesszor, vi lá go sí tott fel, hogy a la bo da nem más, 
mint a spe nót. Az tán sta tiszt ál tam a Nem ze ti 
Színházban, és sok sz or sze de get tem a Mars, ké sôbb 
Marx té ri piac on az el hul laj tott dol go kat, hogy 
legyen mit en nem. Egy szer egy fiú, aki Csong rád 
vagy Szent es körny é kén lak ott, hoz ott egy köcs ög 

6



szil va lek várt, és au guszt us kö zep én azt et tük görög -
dinnyé vel, amit két fil lér ért le he tett kap ni.  

Ez a fiú ve lem és két má sik srác cal együtt X-es 
volt. Ak ko ri ban a progr esszív osz tály zás volt di vat -
ban, és mindenki be volt oszt va a szár ma zá sa alap -
ján – az X-es ka te gó ria volt a leg rosszabb, mert oda -
tar toz tak az osz tá lyel len sé gek. 1949-ben pél dául 
po li tik ai fel vé te lit kel lett ten ni a men zára, és tô lem 
azt kér dezte Bar ek elv társ, hogy me lyik három 
könyvet vin ném egy la katlan szi get re. Sej tettem, 
mit kel le ne vá las zol ni, de rög tön rá vágtam, hogy A 
cs ó nak épít és ala pe le me it. Az egész ter em ne vet ett, 
Bar ek ôrjöngött, az tán nem adott en ni. Ak ko ri ban 
a Kis Ti sza ét te rem ben nag yon ol csón mértek egy 
mély tá nyér ka por szószt egy sz e let ke nyérr el, és he -
ten te négy szer-ö tsz ör azt et tem. Az tán több év ti ze -
den ke resz tül rá se bír tam néz ni a ka porra. Vé gig 
al bér let ben lak tam, amit a kere se tem bôl fiz et tem, 
és ha néha ki csit több pénz jött össze, el men tünk 
zöld dió pá lin káz ni. Mi X-esek az zal szó ra koz tunk, 
ho gy ver senyt rend ez tünk ar ról, ho gy le het az éhe -
zést ábrá zol ni. Egy ké sôb bi rá di ós tár sunk nyerte 
meg, aki azt mo nd ta: sö tét hát tér és egy mez tel en 
segg pók há lób an. Én is nyertem egy ver senyt, ami 
abból állt, hogy olyan ma gyar mon dat ot kel lett ta -
lál ni, amib en min den egyes szó más-más nyel ven 
ugyan azt je lenti, és az egész még is ér tel mes ma rad. 
Fél évig spe ku lál tam, mi re ki jött az, ho gy „Kunst, 
mû vé szet, ar te, art”. Hát így élt ünk, de korá nt sem 
cs ak ilyen fel hôt le nül, mert 1949-tôl kezd ve fo lya -
ma to san fél tünk, hogy ki zár nak.  

Vol tak olyan ta ná ra id Szege den, akik er ôs szel le mi 
hatá st gya ko rolt ak rád, vagy seg í tet tek valamiben? 

Hogyne, kü lön ö sen Bar ó ti De zsô és Hal ász Elôd, 
tör té ne lem bôl pedig Her mann Egyed, aki pre mont -
rei pap volt. Az elôb bi kettô se gí tett abban, hogy 
egy ál ta lán be fe jez hes sem az egye te met. Mi vel már 
vol tak rossz ta paszt a la ta im, azt jav a sol tam a tár sa -
im nak, hogy lépjü nk be a DISZ-be, ha egy ál tal án 
be vesz nek. A ri tu á lé sze rint ugyan is on nan kel lett 
el ôször ki rúg ni. Az tán így is lett: ez zel az X-es tár -
sa ság gal el men tünk, hogy bel ép jünk, mondt uk, 
hogy ha la dók aka runk len ni stb., bev et tek, és tény -
leg on nan is rúg tak ki el ôször a ne gye dik év ele jén. 
A szisz té ma sze rint ak ko ri ban má sod év vé gén volt 
az alap vizsga, ne gyed év vé gén sza kvizsga, az tán ki 
kel lett men ni isk o lá ba, egy év múl va vissz ame n ni, 
a pe dag ó gi ai vizsgát le tenni, és ak kor kapo tt az em -
ber o kle ve let. Mi 1951-ben vol tunk ne gye déve sek, 
és tavasztól ke zd ve egy foly tá ban vá dolt ak min ket 
min den nel, ami vel csak leh e tett. Az volt a ra fi nált 

mód szer, hogy k iír ták, ki mi kor szak vizsgá zik, de 
mi nem vol tunk ki írva. El men tünk Dez sô höz és 
Elôd höz, az tán ôk in téz ték el, hogy meh es sünk 
szak vizsg áz ni.  

Ami kor letettük a vizs gát, azt mond ták, hogy 
ránk nem leh et bíz ni a ma gyar if jú ság ne ve lé sét, 
nem he lyezn ek el is ko lá ba, és azt csi ná lunk, am it 
aka runk. Ek kor hár man fel jöt tünk Pest re, és el -
men tünk a Szín mû vés ze ti Fô is ko lá ra felv é te liz ni 
dra ma turg szak ra. En gem Hub ay Mik lós vizs gáz -
tat ott – ak kor lát tam éle tem ben e lôs zör–, és utá na 
azt mond ta, hogy amit itt tan í ta nak, azt én már 
úgyis tu dom, és meg kér dez te, hogy nincs-e ked -
vem el men ni dra ma turg nak. Nagyon szí vesen, fe -
lel tem, de vigy áz zon, ne hogy eb bôl ba ja leg yen, 
mert én X-es va gyok. Azt mond ta, ez ôt nem ér -
dek  li, men jek csak le a Fé szek Klub ba, és ke res sek 
egy Kor mos nevû igaz ga tót, akit ne mrég ne vez tek 
ki Gyôr be, meg egy Föld es Gá bor nevû em bert, aki 
ak kor ott fôre n de zô vo lt. Besz él tem ve lük, és így 
kerültem Gyôr be, per sze a kö vet ke zô év ben egy 
sze gedi egye te mi ta nár még há rom szor föl je len tést 
tett a Mû ve lô dési Mi nisz té ri um ban, hogy egy „fa -
sisz tát” drama turg ként al kalm az nak Gy ôr ben. 
Minden es et ben Ha lász Elôd és Föl des Gá bor vé -
dett meg, an nak ellen ére, ho gy Föl des hit hû kom -
mu nis ta volt, és amik or a mo sonma gya ró vári es et 
után fe la kasz tot ták, él tet te a pár tot.  

A gyô ri év ut án vissza men tem vizs gázni az egye -
tem re, és mel let tem fe lelt Osvá th Bé la, aki a hatva -
nas évek ben a Nem zeti Szín ház ba ke rült dra ma turg -
ként, és két köny vet írt a drámá ról. Tôl em egymás 
ut án kér dez tek, mi n den re vá las zol tam, mígn em a ti -
ze dik kér désre, Ari ma ti ai Józ sef le gen dáj á nak orosz -
or szá gi vo natk o zá sa i ra nem tud tam mit mondani. A 
vizs gázta tó er re megn yu go dott, hi szen a prog resszív 
osztá ly zás azt is jel en tet te, hogy min den ki olyan je -
gyet kap, ami lyen szár maz á sú. Szó val, ha én kettest 
vagy hárm ast akar tam kapni, ak kor tíz est kel lett fe -
lel ni. Osv áth Bé lá tól, aki az egyik ked ven ce volt, per -
sze, a Ham le tet kér dez te. Os váth el kezd te mon dani, 
hogy „Ham let, ez a ha bo zó hôs…”, mi re a vizs gázta -
tó rá kér de zett: „Ha bo zó?”, és Bé la egy pil la nat alatt 
akt ív hôst csi nált be lô le. Az ál lam vizs gá nak po lit i -
kai rés ze is volt, és es te vizs gázt at tak ma r xiz musból. 
Nyol can ültek a ta nács te rem sötét há t te ré ben, és csak 
úgy zá po roz tak ránk a kér dé sek. Per sze, a párt nak 
is megvo l tak a ked ven cei: má so dé ves ko runk ban 
négy em bert ra k tak be mellénk, aki k bôl ugyan so -
has em lett egész sé ges egyet em is ta, de az egyiket Sze -
ged en ki ne vez ték do cens nek.  
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1952-ben ál lam vizs gáz tam, amik or is Kor most 
át he lyez ték a pé csi szín ház hoz, és mag á val hív ott 
dra ma turg nak. Hát így ke rül tem én az öt ve nes évek 
ele jén Pécs re. Azt án két év mú l va Kor most 
kirúgták, és egy Ma jercs ik ne vû em ber lett az 
igazga tó. Egy au gusz tus vé gi dél el ôtt Ma jer csik be -
híva tott, és elk ez dett ve lem bes zél getni a jö vôb e li 
ter vekrôl. Per sze na gyon jól tud ta, hogy nem so ká -
ra en gem is k irúg nak, hi szen ak kor már nem vé -
dett sen ki. Egy ide ig ál lás nél kül vol tam, majd a 
pécsb á nya tele pi ál tal á nos isk o lá ba ke rült em ma -
gyar  ta nár ként. Ott ta níto t tam hat évig, míg nem 
1960-ban át hel yez tek a Nagy La jos Gim ná ziu m ba. 
Már gim ná zi u mi taná r ként ke rül tem kö zel eb bi kap -
cso lat ba Né meth An tal lal, aki a pé csi szín ház ban 
rend e zett. Még 1944-ben rúgt ák ki a Nem ze ti Szín -
házb ól, amik or be jöt tek a né me tek, és Vi téz Ko -
vách Aladá rt tet ték he lyé re. Tó ni sokat járt 
 hoz zánk, ná lunk evett, imád ta a kápo sz tás cv e ked -
lit. Min dent tud ott Móriczról, Ba bits ról, Illyés  rôl 
meg má sok ról, és sok at me sélt a né met or szá gi éve -
i rôl. Per sze Pé csen sem igen hagy ták ren dezni, leg -
fe l jebb ope rák at. Az tán el ke rült a vesz pré mi szính -
áz hoz, és ak kor két or vos pro fesszorr al fo lya mato -
san át jár tunk Veszpr ém be meg nézni az el ôadá sa it.  

Ki ket hall ot tál az egy e te men drá má ról és szín ház -
ról be szél ni? 

Tu laj don képp en sen kit. Még ma is na gyon keve -
sen fogl al koz nak a drá má val, ak ko rib an vi szont 
senki. Ha bel e gon dolsz, Ba yer Jó zsefn ek van a szín -
ház tör té nete, Ga lamb Sá n dor nak a drámatörténete 
és kész. Szerb An tal nál sze re pel a há rom ma gyar drá -
ma, Schöpflin Ala dár ped ig a hús zas-har mincas évek 
drá ma í rói köz ül csak négy nek a ne vét emlí ti. Leg -
fel jebb még Zi lahy La josr ól ír tak, de in kább a re gé -
nye i rôl meg a film jeir ôl, és rit káb ban a drá má i ról.  

Te hát szín ház ba jártál, és las san elk ez dett fog lal -
koz tat ni a drám a i ro da lom? 

Tu laj don kép pen igen. De nem is annyira a kor -
társ írók, mint in kább Sh a kes peare és Schil ler. 
1949-ben, még egye te mis ta ként ír tam egy po fát -
lan ta nul mányt. Ak kor je lent meg Mé szöly Ge de -
on (Mé szöly De zsô ap ja, sze ge di nyel vészpro -
fesszor) Anye gin-for dí tá sa, és el ha tá roz tam, hogy 
össze ha son lí tom Bérczy Ká roly és Mé szöly for dí tá -
sát, no ha egy szót sem tud tam oros zul. Va la kiv el 
nyers for dí tást csi nál tatt am Tat já na le ve lé bôl, és me -
gnéz tem, hogy mil yen fi gu ra jön ki belôle. A ta nul -
mány meg jel ent, és ép pen ut á na ment em Ge de on 
bá csi hoz kol lok vál ni, aki a vizs gák vé gén mind ig 
le vet te az eg yik szem üve gét, fel tet te a má si kat, csak 

egyet  len be tût írt be a jegy bôl, és anek dot á kat me -
sélt Her mann Ot tó ról meg má sok ról. Am i kor 
odaadtam neki az in de xe met, fe ltet te a szem üve -
gét, fo lya ma to san be ír ta a je lest, ma jd meg kér dez -
te: „Mer ek én ma gának mást ad ni?”  

Ké sôbb Pécsb á nya te le pen sza va lóe s te ket és szín -
da r abo kat csi nál tam a kult úr ház ban diá kok kal és 
tan árok kal együtt. Azt án a hat va nas évek ben, ami -
kor már a Nagy La jos Gim ná zium ban ta ní tott am, 
e lkez dô dött az is ko lai szín játsz ás. Az igaz ga tó meg -
kért, hogy szerve z zek iro dalmi sz í npa dot, és a tor -
na te rem fe lsze re lés é hez hat va ne zer fori n tot adott, 
amib ôl kör füg gönyt csiná l tat tam, ref lekt o ro kat vá -
sá roltam stb. Olya no kat ren dezt em itt, mint pél dá -
ul Max Frisch, Brecht vagy Euripidész A fö ní ci ai 
nôk. Az tán a TIT-nél és a Dok tor Sándor Mû vel ô -
dé si Ház ban szín ház tört é ne ti so ro za tot tart ot tunk, 
elô adá sok kal il luszt rál va az el mon dot ta kat. Az óe -
gyip to mi ko ro ná zá si drá mától kezd ve rész let e ket 
mut at tunk be ol yan da ra bok ból, ami ket több nyi -
re én ford í tot tam an gol ból. Itt is nag yon ér de kes 
mû ve ket ad tunk elô, úgym int Lorc á tól a Don Pim -
per lin és Bel isa szere l me a kert ben, Sa ro yan egy fel -
von á so sai, Thor ton Wild er tôl a Hi a wa ta vo na ta, 
Dylan Th o mas tól A mi er dônk alján, Dan te Ist e ni 
színjátékából (a pur ga tó rium ból) egy dra mati zált 
rész let. Én for dí tot tam le és mu tat tam be el ôször 
Albee Áll at ker ti tört é net cí mû da rab ját, és most a rá -
di ó nál dolgo zó Krassó Lász ló ját szot ta Jerry sze -
repét. Ezeket sz í né szekk el csi nál tam, a di á kok kal 
pe dig iro dal mi mûs o ro kat, mint pél dá ul Köl tôk és 
köl tôcskék. Jó zsef At ti la, Ba bits meg a ko ra be li jelen -
ték te le nebb köl tôk mû ve it vág tuk össze, és Bart ók 
ze né je meg ma gyar nó ták szól tak köz ben. Az tán 
Kas sák ról és Eö r si rôl ké szí tet tünk m ûsort, majd 
Sha kes pe are szü le té sé nek négy szá za dik évfor du ló -
já ra. Kö z ben per sze csin ál tunk Le nin-mû sort is: az -
zal vé d tük az egé szet. Azt án játsz ot tuk Jev rej nov A 
lé lek kuli sszái cí mû 1915-ös da ra bját, ami az em -
be ri ben sô ben ját szó dik. Elég si ke re sek vol tunk, és 
az ak ko ri pé csi szín há zi gaz gató fel is jel en tett Aczél -
nál, ami kor Ione s co tól A kop asz éne kes nôt, Ge net-
tôl pe dig A cse lé de ket akar tuk elô ad ni. Már meg vol -
tak hir detve, ami kor az egyik pró bán a mû ve lô dési 
os z tály ve ze tô je fel sôbb utasí tás ra le fújta az egé szet.  

Honnan sz e rez té tek meg ez e ket a da ra bo kat, hi szen 
nem ad ták ki ôk et? 

Nem hát. Én szereztem be ôket úgy, hogy akko -
ri ban az ame ri ka i ak bi zo nyos cí mek re küld tek köny -
vek et. Min den csoma g ban meg kér dez ték, hogy mi 
az ér dekl ô dé si te rü le tem, és kit aján lok még, aki nek 
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küldhetnének. Egy ra kás köny vet kaptam ezen az 
úton, és belô lük kezdtem Bogn ár Jó zsef fel a hatva -
nas évek ele jén az in for má ci ó elmé let ala p ján tan í ta -
ni. A da ra bok at is Ame rik á ból kap tuk vagy Jugo szlá -
viá ból hoz tuk. Ak ko riban könnyen át le he tett járni 
Ú jvi dék re, és ott nagyon jó köny vesb ol tok ban vásá -
rol ni. Élet em ben egy szer fo r dult ve lem elô, hogy kül -
föl dön pén zem volt: ki válto t tam val a mi va lu tát, 
elmen tem az új vi déki egye tem re, ahol még pénzt is 
ad tak arra, hogy re pü lô vel el jus sak Dub rov nik ba. 
Pers ze eszem ágában sem volt Dub rov nikba men ni. 
Meg kap tam a pénzt, vet tem két bô rönd öt Zág ráb -
ban, és a Sko dám mal ren geteg ir o dal mi és iro dal o -
mel méle ti mû vet hoz tam át a ha tá ron. Sz e ren csére 
nem kö töz köd tek, mert lát ták, hogy majd nem mind -
egyi ken raj ta van a „li te rary” jel zô. 

A szín ház csi nálás a pécsi éve id vé gé ig tarto tt? 
Nem, már kor áb ban be fe je zô dött, mert 1972-

ben el jöt tem a gim ná zi umból. Utol já ra meg rendez -
tem a Csong or és Tün dét, ami ben a há rom örd ög -
 fió  ka bôr ka bát ban ját szott, a Tudós mö gött ped ig 
egy atombombafelhô ké pe lát szott. Bar ó ti De zsô 
hí vott a Pe tôfi Ir o dal mi Mú zeu m ba tu do má nyos 
osz tály ve ze tô nek. Ak ko rib an volt Pécs en egy ab -
szo lút nor má lis meg yei ta ná csel nök hely et tes, Ta -
kács Gyu la, aki per sze nem azon os a ka pos vá ri köl -
tô vel. Ô se gí tett laká st ven ni, mi u tán negy ven két 
éves kor o mig a fe le sé gem mel al bér let ben lakt unk. 
Ami kor el men tem hoz zá el bú csúzni, meg ké r dez -
te, hogy Péc sen ma rad nék-e, ha a tan ár kép zô f ôis -
ko lán ta nít hatnék. Le het séges, vá las zol tam, mi re 
Tak ács ki ment, húsz perc múl va pe dig hoz ta a hírt, 
hogy ha ma ra dok, ja nu ár el se jé tôl ott va gyok a fô -
is ko lán. Hát így ke rül tem én Pé csen a fô is ko lára. 

Az el sôké nt meg je lent írá said kö zött szer e pel nek no -
vel lák és vers ek elem zé sér ôl írt ta nul má nyok. Ezek a 
gim ná zi u mi ta nítás gya kor la tá ból fa kad tak? Meg pró -
bál tál el mél e ti leg át gon dolni bi zo nyos probl é má kat? 

Absz o lút így van, ug yan ak kor egy es fo lyó i ra tok 
több ször fel kér tek, hogy er rôl meg er rôl ír jak kri -
tik á kat. Ez ek kö zött vol tak péc si és fô váro si la pok 
egya ránt. Ôszin tén szól va nem is tu dom, hogy 
kezd tem el pél dá ul a Szín ház cí mû lap ban pub li -
kál ni. Az tán azt sem, hogy mi ért hagy tam ab ba, bár 
tu dom, ho gy so ha éle tem ben nem aj ánl koztam sen -
kin ek, és egy idô után nem hív tak. Ugyan akk or volt 
egy alap ve tô be ál lít ott sá gom az el mé letre. Ami kor 
gye rek ko rom ban negy ven pen gô ért ta nult am Kant-
szövegeket, a filozófia na gyon megfo gott. Az tán 
hosszú idô re el fe lej tô dött, de ké sôbb eg y re inká bb 
el kez dett ér de kel ni. 

Né hány rö vid ebb ta nul mány és re cenzió ut án 1974-
ben jele nt kez tél el ôször nag yobb lé leg zet vét e lû mun -
ká val, a drám a mo dellek ki dolg o zott el mé le tével. Ez 
volt a kan didá tu si ért e ke zé sed is. Hog yan ké szültél rá? 
Ho n nan sze rezt él ins pi rá ci ó kat?  

Úgy sze rez tem meg a kan di dátu si fo koz a tot, 
hogy köz ben ta ní tot tam a gim ná zium ban, és fél nap 
szab ad sá got sem kaptam. Hosszú ide ig nem is pub -
li kál tam, mert az a pro fesszor, aki az egye tem vé -
gén „ki akart nyírni”, min dig me gaka dá lyo zott eb -
ben. Azt án amikor 1969-ben a böl csész dok to ri 
vizs gát le tet tem, Ha lász Elôd át jött Pé cs re, és biz -
ta tott, hogy nyu god tan ír jam csak meg az ér te kezé -
se met, a fôtanár ur at már nem ér de klem annyi ra. 
Ez után kezd tem el pub li kál ni, és to vább fejl esz -
tettem a bölc sész dokt o ri disszer tá ció mat, ami a 
kon f lik tus pr ob lé májá ról szólt. Gya nús lett ne kem 
ez a fo ga lom, ami be ma nap ság min den dif fe ren cia 
vagy el lent ét be le fér. Meg néz tem He gel nél, és ki -
de rült, hogy A szel lem feno me no ló gi á ja tele van a 
konfl ik tus sal. Ké sôbb Posz ler György is meg ír ta, 
hogy a fo gal om He gel tör té net fi lo zóf i ai kon cep ci -
ó já ból szár ma zik, és nem csak a drá ma mû f ajá ra 
vo nat ko zik. Az tán utá na néz tem Fre udnál, Ki erk e -
ga ard-nál és má sokn ál, de ez is ab ból fa kadt, hogy 
en gem min dig is az ér de kelt, hogy a dráma ho gyan 
csi ná ló dik.  

Go n do lom ez a dram a turg és szín ház csin á ló pá lya -
fut á sod ra nyúlik vi ssza? 

Tu laj don ké p pen igen, hi szen ami kor az em lí -
tett da ra bok at ren dez tem, na gyon sok olyan dol -
got pró bál tam ki és ta pasz tal tam meg, amit kés ôbb 
A szín já ték lé tel mé le tér ôl cí mû kö te temb en meg is 
ír tam. Pél dá ul, hogy mi ben kü lönbö zik a dráma és 
a szín ház am i kor egy szer csak rá jött em, hogy 
ugyan  azt az írott szö ve get mi lyen sok fé leké p pen 
leh et el mon da ni. Több do log a gim ná zi um ból jött. 
Ak kor még nem volt meg mag ya rul Szon di köny -
ve, A mo dern drá ma el mé lete, és más úja bb munkák 
is hiá nyoz tak, de a ré gi ek et mind el ol vast am. Gim -
ná  zi um ban tan ul tam ógö rög öt, és így meg tudtam 
né z ni ered e ti ben Arisz to te lész Po é tiká já ban, hogy 
a konf lik tus fo galma, am i rôl töb ben azt ál lít ják, 
hogy tô le ered, nem is sze re pel a szöv eg ben. A drá -
ma mo dell ek gon do la ta vol ta képp a rend sze rel mé -
let bôl szár ma zik, ami rôl egy ra kás angol nyelvû 
köny vem volt. Ak kor kez dô dött az el mé let is, amit 
Han kiss Ele mér csi nált. 

Már mint a struk tu ra liz mus?  
Igen, és mind ab ból in dul tunk ki, hogy mi ként 

le het más képp el gon dolni az iro dal mat, ha nem 
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tük  rö zésk ént. Kés ôbb mondták ne kem, hogy ez zel 
biz tos laz í ta ni pró bál tam a ma r xis ta szem lé le tet, 
pedig eszembe se ju tott. Ez tûnt nor má lis do log -
nak, így ezt csi náltam. 

1985-ben írtál Az iro dalo mesz té ti kai tu dás ról 
cím mel is egy könyv et, ami bôl azért még is cs ak úgy tû -
nik, hogy be hat á rolt nak érez ted az iro da lom ér tés 
marxis  ta módját. 

Igen, de ez a mun kám k ife je zet ten a ta ní tásból 
jö tt lét re. Több vo nat ko zás ban ha gyomá nyos szem -
lé le tûn ek ne vez he tô, vi szont na gyon sok vo nat ko -
zás ban nem. Már ma ga a cím is an gols zász ha tást 
mu tat. Ha jól em lék szem Néme th G. Bé la mond -
ta, hogy nem a leg jobb kö ny vem, de a legh asz no -
sabb. Tu laj don képp a Szi geti Jó zsef-féle es z té ti kától 
pró bál tam el tá vol od ni. Ne kem per sze az a sze ren -
csém, hogy a kö zép is ko lai tanárok „csíp ték fel” a 
könyveimet. Leg utóbb a sal gó tarj á ni Ma dách-em -
lék ülé sen em lí tette egy idô sebb tan ár nô, hogy mi -
lyen jól tud ja hasz no sí ta ni a dráma mo del lek el mé -
let ét. 

Visszaté r ve a he t ve nes évekh ez: ho gyan folyt a tó dott 
a fô is ko lai-egye temi pál ya fu tásod? 

Vi lág i ro da lom ból sze rez tem dok tor á tust a sze -
ge di egye te men, és meg is pá lyázt am ott egy vi lág -
i ro dalmi ál lást, de jel lem zô mód on még akkor sem 
en ged tek be Sze ged re. A nagy dok to ri dol go za tomat 
a pé csi ta nár kép zô fô is ko lán ír tam meg úgy, hogy 
a ta nszék veze tôm má jus ban azt mond ta, ül jek le ír -
ni, és nem kell sem mi má st csi nál nom: se vizs gáz -
tatni, se fel vét e liz tetni stb. Ak kor i ban több ször 
utaztam nya ran ta Ba la ton gyö rök re. Mi vel azt a vil -
lát, ahol gye rek ko rom ban nyar al tam, 1944-ben el -
vet ték, vi szony lag olcsón kive t tem egy kis há zat a 
Be ce-hegy ol dal á ban a szô lôk kö zött, és ott dol goz -
tam. Itt tör tént, hogy egy szer meg állt egy ha tal mas 
au tó a ház el ôtt, és ki szállt bel ô le két is me ret len em -
 ber, ak ik rôl már messzi rôl szag lott, ho gy ki cso dák. 
Né hány nap múlva vi tát rend ez tek az Iro da lom tu -
do má nyi In té zetben öt ame ri kai és öt ma gyar pro -
fesszor rész vé te lé vel. Az egyik meg hív ott én voltam, 
és ezt a két em bert azért küld ték, hogy elôre inst -
ruá l jon eng em, mit szab ad mon da nom, és mit nem.  

Szó val 1972-tôl hat éven át ta nít ot tam a pé csi 
fô is ko lán. 1978-ban Nagy Pé tert, az EL TE vi lá gi -
rod al mi tan szé ké nek ve ze tôj ét ki nev ez ték a Nemze -
ti Szín ház igaz ga tó jává, és ugya nek kor ment át a 
drá mát tan í tó Eg ri Pé ter is az ang ol tan sz ék re. En -
gem Nagy Pé ter hí vott fel, hogy kell e ne egy drá -
más, de köz ben meg ak ar tak te n ni a Szí nhá zi In -
téz et igazg a tó já nak is Al má si Mik lós he lyé re. Tóth 

Dezsô, a kul turá lis miniszterhelyettes be hí va tott, 
és el mond ta, hogy azért akarn ak en gem, me rt én 
sem mi fé le klikk be nem tart o zom. Két hét go n dol -
ko dá si idôt kér tem, bár már sej tettem, hogy nem 
fogom el váll al ni az ál lást. Az tán el kezd tem ér dek -
lôd ni az In té zet fe lôl, és ki de rült, hogy mást akar -
nak tô le a szín há zak, má st az Ak a dé mia, mást akar 
ma ga az In té zet, és má st lát tam vol na jó nak én.  

A Szín házi In té zet már ak kor is ilyen sen ki föld je 
volt, konk rét el kép ze lé sek nél kül? 

Azt hisz em, az in téz e tet még Hont Fe renc ala -
pí tot ta, mi u tán megs zün tették a Nemz e ti Múze um 
szín ház tör té ne ti tá rát, ahol egy da ra big Kere sz tury 
De zsô is dol go zott. Ezt vitték át Bud á ra, és az a baj, 
hogy so ha nem sike rült aka démi ai in téz et té ten ni. 
Ami egyb en sze ren cse is, his zen így a mi nisz té ri -
um alá tar toz tak, a fi ze té sük is több vo lt stb. Hont 
után egy Bi zó ne vû em ber lett az ig az ga tó ja, aki ko -
ráb ban a min isz té riu m ban volt sz í nhá zi fô osz tályve -
ze tô. Az tán jött Al má si, majd he lyettem ta lálták El -
bert Já nost, aki vel együtt ta ní tott am az EL TE-n.  

Egy-két év vel az után kezd ték a pé csi fô is kol át 
át ala kí ta ni az eg ye tem ta nár kép zô kar á vá, hogy én 
1978-ban Bu da pest re ke rültem. Ek kor vissza hív -
tak Pécsre, és a kar fel épí tés ét Szépe Györggyel kö -
zös en kel lett meg cs i nál nunk. Föl men tünk a bu dai 
vár ba, le ül tünk a Mus kát li presszó ba, és azt mond -
tuk ma gunk nak, hogy ha két óra alatt nem tud juk 
föl váz ol ni az egye tem alap elve it, ak kor kár ve le fog -
lal koz ni, mert so ha sem lesz kész. Per sze meg cs i -
nál tuk, és má so dáll ás ban vissza kerü l tem Pécs re. 
Annyi ta pasz tal a tom már volt, hogy sok kal jobban 
tu dok harc ol ni va la mié rt, ha nem va gyok ott fô -
állá s ban, te hát eg zisz ten ciá li san nem füg gök az in -
téz mény tôl. Köz ben az ELTE-n ta ní tot tam, és ami -
kor Szá vai Já nost ki nev ez ték pá rizsi nagy kö vet té, 
1990-ben én let tem a vilá gi ro dalmi tan szék ve zetô -
je. 1994-ben az tán el kez dett mû ködni a Vesz pré -
mi Egy e tem Szín ház tudo má nyi Tan szé ke, oda ke -
rül tem tan szék ve ze tô nek, az EL TE-n pe dig Sze -
gedy-Ma szák Mih ály vet te át a he lye met.  

A drá ma- és színhá zel mé let ed né hány pon ton kife -
je zetten lu ká csi ih le té sû nek tû nik. Ism er ted szem él ye -
sen Lu kács Györ gyöt? 

Nem, so ha. Per sze a hat va nas évek ben Lu ká csot 
ál lan dó an tá mad ták, és külön párt ha tá ro zatok szü -
let tek ró la, míg nem Acz él György egy szer ki je len -
tet te, hogy má sképp kell ve le, ille t ve az el mél e té -
vel bán ni. Az esz té ti ká ját ne mi gen haszná l tam, szá -
mom ra in kább az ont o ló gi ája volt iga zán rel e váns. 
Na gyon sok té ve dés ta lál ha tó ben ne, a ki in du ló -
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pont ja ab szo lút biz ony ta lan; de sze rin tem még a 
jöv ô ben is bôven használ ha tó ma rad. Az ô té zi sei 
kö zül na gyon sok konk ré tan össze függ az élet pá -
lyá já val. Pél dául mi ért volt Brechtt el az a híres el -
lent é te? Azért, mert ami kor Lu ká csot a hú szas 
években Ber lin be küld te a párt, hogy a ném et 
munká s moz galmi ír ó kat ta nulmá nyoz za, szem be -
ta lálta ma gát az zal a Brecht tel, aki az egész pol gá -
ri kul tú ra el len har colt. Az a brech ti tand rá ma pe -
dig, amit Luk ács mér he tet le nül tá madt, ar ról szól, 
hogy a párt né hány em bert Mong ó li á ba küld, hogy 
szerve z zék meg a for ra dalm at. Egyi kük rá jön, hogy 
nincs for rad al mi hely zet, így nem is leh et forra dal -
mat csi nál ni, mert ab ból csak fö lös le ges né pir tás 
lesz, ám ezt az emb ert a kol lég ái agyon lövik. Hát 
ezt a Brecht-egy felvo ná sost tá mad ta Lu kács, aki 
egyéb ként meg is írta, hogy csak azért úsz ta meg a 
tisz to gatá st, mert olyan la kása volt, hogy nem kel -
lett sen kinek. Kétség kí vül hü ly esége ket írt Az em -
ber tra gédi á já ról, de a kul túr po lit i kai tev é keny sége 
et tôl elté rô volt, és amit az on to ló gi á ban tett, az ma -
ra dan dó. Kö zel áll Ni kol ai Hartm ann hoz, akit ma -
nap ság el nyom ugy an He ide g ger híre, de az esz -
téti kai és lé tel mé le ti munkái na gyon fon to sak. Lu -
kács on to ló giája lé nyeg é ben Kant ból és Hart mann -
ból jön, és sok vo nat koz ás ban ha son ló az arisz to -
telé szi Me ta fi zi ká hoz.  

Kü lön mo nog rá fiát szente l tél Ör kény Istv án drá -
má i nak. Mi ért? Eset leg ôt is mer ted szem élye sen? 

Ig en. Ör kény ép pen akk or ke rült össze Radn ó -
ti Zsuz sá val, ami kor én Péc sen ren deztem az egy -
felv o ná so sok at. Zsu zsa egy sz er le u ta zott, és több 
elô adá sun kat meg néz te, majd meg hív ta a Lor ca-
da rab ot vendég sze re pel ni az Egye te mi Szín pad ra. 
A pes ti elô ad á sunk ra eljö tt Ör kény, ott is mer ked -
tünk meg, és utána még egy szer va gy két szer ta lál -
kozt unk. Eml ék szem, amik or szó volt arról, hogy 
fel költö zöm Bu da pest re, na gyon le akart be szél ni 
róla. Egyéb ként soha nem ke rült em kö ze lebbi kap -
csol at ba drá ma í rókkal, rende zôk kel stb. Mindig 
óv tam ma gam attól, hogy szín há zi bü fék be jár jak, 
mû vé szek kel h aver kod jak, és eset leg arra kény sze -
rülj ek, hogy csak jót ír ha tok ró luk. Ör kény da rab -
ja it hal lat lanul mo dern nek tart ot tam, kü lön ö sen a 
Pis tit, ami még ma, a poszt mo dern drá mák kö zött 
is ig en új sze rû nek hat.  

Shak es pe a re-rôl nem ír tál mo nog rá fiát, pe dig 
tudom, hogy az ô da rabj ai szá mod ra igen sok at je len -
te nek.  

Shak es pe a re-t nem egy sze rûen sze re tem, hi szen 
vé le mé nyem sze rint csak két em ber tudott drá mát 

ír ni: ô és Cse hov. Vé gig ta ní tom a mû ve it, de min -
dig azt ér zem, hogy nem le het ról uk ír ni. Is ten kí -
sér tés vol na ta ní ta ni vagy él vez ni ôket, az más kér -
dés. Rá jönni ar ra, hogy mi ként tudta ezt vagy azt 
meg csi nál ni, az me gint csak más kér dés. Ha két -
száz évig élek, ak kor sem fo gok Shakespeare-rôl 
köny vet ír ni. Egy szer me g kí sér tet tem ugyan, mert 
a Té li re gé rôl ír tam egy ta nulm ányt, de ezt a da rab -
ot kü lön ö sen imádom.  

A Kala n dok a drá má val cí mû kö te ted el mé leti 
bevezetôjében va la me lyest módosulni lát szik a ko ráb -
bi foga lom haszn á la tod és ta lán a szem lé le ted is. Mit 
je lent ez va ló jában: más irány ba törté nô ke res gé lést 
vagy új dol gok be épít é sé nek a vág yát? 

Ink ább az utób bi. Azért írt am meg „A Po é ti ka és 
a mai mû nem el mé let” cí mû ta nulm á nyo mat is, 
azért fog lal koz tam Ben ve nis te-tel és más ok kal, hogy 
meg nézzem: össze il leszt he tôk-e a saj át el mél e tem -
mel. Meg prób ál tam pél dául a be szé dak tus-el mé le -
tet is a drámá ra vo nat koz tatni, de nem si ke rült; 
ami re Kál mán C. György, Austin mu n ká i nak jó is -
me rô je azt mondta, hogy nem is csodálja. Több 
min dent meg pró bál tam össze hoz ni az on to ló gi ával 
én ugyan is csak úgy tu dom el gon dolni, hogy a 
mûn ek van va la mi féle tá r gyi as sá ga. Nem hi szek ab -
ban, ho gy van lét lé te zô nél kül, és a mû lé te egyen -
lô a bef o ga dá sok so ro zat á val. Vi lágos, hogy a mû 
ob jekti vi tá sa nem e jel en tés(ek)ben nyil vá nul meg, 
ha nem ab ban, hogy név-di a ló gus-szerz ôi instr uk -
ció. En nek ped ig van va la mi féle kö vet kez mé nye 
ma gá ban a mû ben. Ezért én min dig is a lé te zôt, 
vagy is ma gát a mû vet pró báltam meg rag ad ni. Az 
ont o ló gia szá mom ra a lé te zô vizs gál a tát jel en ti, és 
fel tûnô, hogy még a poszt mo dern meg pe rfor -
mansz-mû vé szet ben is ab ban a bizo nyos for mában 
szü let nek drá mák, hogy név-dia ló gus-szerzôi inst -
ruk ció. Ha tár eset per sze min dig van, min dig is volt, 
de sz e rin tem nincs ol yan elmé let, ami úgy kö rül -
ha tá rol ható, mint egy asz tal széle, va g yis meg ha tá -
roz ha tó, hogy hol ke z dô dik a lev e gô vagy ép pen a 
te rí tô. Ha szaporodnak a ki vé te lek, akk or le het be -
lô lük új el mé le tet csi nál ni, de a hat ár ese tek és ki -
vé telek nem mó do sít ják azt, ami a tárgyterület kö -
ze  pén van.  

A ko rtárs elm é le tek kö zül mel yek nek a ha tá sát is -
me red el iga zán? 

Mi vel im á dok ta nulni, so kat fogl al ko zom mos -
ta náb an a poszt mo dern nel. Nem azért, mert mu -
száj, ha nem mert tény leg ér de kel. Ne mrég át rág tam 
mag am Ho ward Felperin Be yond De const ruc tion cí -
mû könyvén, ki vet tem be lô le egy részt, és az alap -
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ján fo gom me gírni, amit Hu nya dy Sándor Pusz tai 
szél cí mû dar ab já ról gond o lok. Ar ról van szó, amit 
Fel per in Der ri dától és a ké sei Bart hes mun ká i ból 
vesz, nev e ze te sen, ho gy a szö veg ho gyan te ma ti zál -
ja ön mag át. Ami kor majd a hú szas-har min cas évek 
da rab ja i ról írok, ré sz le te sen be fo gom dol goz ni ezt 
az el mé le tet a sa ját om mellé. Am it Fel pe rin ál lít, az 
meg fi gyelh e tô ezek ben a da ra bok ban is, amik kel 
ed dig ne kem az volt a leg na gyobb prob lé mám, hogy 
mi ként le het rossz mûv ek rôl ír ni. El le het int éz ni 
azz al, hogy ki je len tem va la mirôl, hogy rossz, és nem 
ez vagy nem az. De min dig is utál tam, ha va laki csak 
ki je lenti, ho gy mi a gond és a prob lé ma, vi szont 
nem mondja meg, hogy ô ho gyan gon dol ja. Világos, 
hogy más is van, és soha sem hit tem ab ban, hogy 
csak az lé te zik, amit én gon dolok a drá má ról. Min -
dig a to le ran ci á ról beszé lünk, de minden ki csak azt 
akar ja, hogy ôt tol e rál ják. 

Azt hi szem, az írá sa im on is ab szol út lát szik, 
hogy eng em két do log lök ött el iga zán: a fe no meno -
ló gia és az ont o ló gia. Ér de kes, hogy ami kor el kezd -
tem lé tel mé let tel fog lal kozni, ál o mkép sze rû en be -
ú szott a gye re kko rom ból az a foga lom, hogy on to -
ló gia. Va ló szí nû leg még ap ám va la me lyik köny vé -
ben ol vas tam, vagy olyan szö vegb en, amit pén zért 
be ma gol tam. Azt án na gyon so kat tanulmá nyoztam 
Arisz tote lész Met a fi zi káj át, ami volt a képp fo ga lom -
mag ya rá zat. Majd az zal prób ál koz tam, mi vel tu -
dom össze hozni az onto ló gi át – rész ben, hogy me -
g nyug tas sam ö nma gam: nem val a mi ha tal mas ba -
rom sá got gond ol tam el, ami nek egyéb ként min dig 
fen náll a lehe tô sé ge. Há la Is ten nek, tu dok olyat 
mon  da ni (mint a be szé dakt us-el mél et vagy a 
North rop Frye-féle mít oszk riti ka), ami vel nem sike -
rült össze ho z ni, így nem leh et az el méle tem re azt 
mon dani, hogy bár mi vel össze hoz ható. Vég sô so -
ron na gyon hiszek abb an, hogy az on to ló gia, ez az 
obj ek tu mos-obje k tí vebb fel fo gás nem so ká ra új ra 
elô tér be fog ke rül ni. Az én onto ló gi ám ugyan is 
alulr ól jön, mint a pre szok ra ti ku soké, nem pe dig 
fe lül rôl.  

Mi lyen hosszabb kül föl di ta nul má nyuta kon vettél 
részt?  

1970-ben meg hív tak zs û ri tag nak az Egye sült Ál -
la mok ba az egye te mi szín pa dok nem zet közi ser eg -
szem lé jé re. Kü lönb ö zô konferenciákon is ré szt vet -
tem Var só tól Bécs en át Pá ri zsig. Az tán Lo n don ban 
ta ní tott am drá ma- és szín ház el mé le tet 1984–1985-
ben, köz ben pedig ren get e get ku tat tam. A Bri tish 
Lib rary-ben néz tem át az egész kö zép kori drá mát, 
a 18–19. szá za di kri ti ká kat és elm é le te ket, meg sok 

mi n den mást. Sze ren csém volt, mert a Uni ver sity 
Co l le ge pr o fesszor a i tól ki vá ló aján lás o kat kap tam, 
és mind ent odaa d tak, am it csak kér tem. Sha kes -
pea re-fóli ó kat és ké zi rato kat nézt em meg speci á lis 
szo bák ban, ahol egé sz más volt a le ve gô meg a 
fényv i szo nyok. Ké sôbb fél évet ta ní tot tam a kop -
pen hág ai egyet e men is. 

Az uta zá said so rán lá tott kül föl di elô a dá sok be fo -
lyá sol ták a szín há zi lá tás mó do dat és a szín ját ék ról al -
koto tt fel fo gáso dat? 

Nag yon, mert ha csak te het tem, olyan da ra bok 
elô adá sá ra men tem el, amik et va la hol már láttam, 
éppen azért, hogy össze tudjam ve t ni, kü lön bö zô 
he lye ken mit ho gyan csi nál nak meg. Min dig azt fi -
gyelt em, hogy a szí né szek hog yan csi nálják, il let -
ve mi lyen a rend e zés. Az ész re vé tele im nagy ré szét 
meg is ír tam A szín já ték lé tel mé le tér ôl cí mû köny -
vemb en. Span yol elô adá sok ról ugy an nem ír tam, 
mert nem so kat lát tam be lô lük, de egy szer meg -
néz tem egy ka talán nyel vû Tit us And ro ni cust, ami 
fé lel met es ha tá sú volt. Lon don ban jól is mer tem a 
Nat i o nal The atre dra mat urg ját, aki mind en ho vá 
szer zett ne kem in gye nes bel ép ôt. Éle temben vi -
szont csak két szí né szi alak í tást lá t tam: az egyik 
Micha el Gambo né a Pil lan tás a híd ról címû drá má -
ban. Úgy játsz ot ta Edd ie Carbo nét, hogy ké pes volt 
tu dat  ta la nul sz e rel mes len ni a lá nyá ba. Az em ber 
egy id e ig nem is vet te ész re, az tán egy re felt û nôbb 
lett, és én úgy ér ez tem, hogy gyönyörûségemben 
ki száll ok a szín ház ból. A má sik egy Gita No rby 
nevû szí nész nô volt Kop pen há gá ban, aki egyik nap 
Lau ra, a fe le ség volt Strind berg Az apa cí mû da -
rabjá ban, két nap múl va pe dig a Nem fé lünk a far -
kas tól nôi fô sze rep lô je, Mart ha. Egy szer û en nem 
lehe tett rá is mer ni, de fi zi kai ér te lemben. A leg tö -
ké le te sebb, Szta nyisz lavsz kij alap ján készült elô -
adás vi szont a Gel lért En d re-rend ez te Vá nya bá csi 
volt. Itt for dult elô ve lem, hogy ami kor az elô adás -
ban ar ról volt szó, hogy esik az esô, ne kem eszem -
be ju tott, hogy nem hoz tam es er nyôt. Per sze, ha az 
em ber dr á má val és szín ház zal fog lalk o zik, min dig 
arra fi gyel in kább, hogy mi ként van jól vagy ro -
sszul meg csi nálva. Sok mai szer zô da rab já ról tu -
dom, hogy miért jó, de nem iga zán élv e zem.  

Nincs itt va la mif é le el lentmo n dás, el vég re mos tan -
ság a re a lis ta szín ház tól va ló tá vol ságt ar tást, a st i li -
zálts ág fon tos ság át hang sú lyo zod?  

A re a lis ta szín ház zal szer in tem ma már nem 
lehet semmit kö zöl ni. Ez ne kem leg felje bb csak tör -
té neti is meret: an nak a vizs gá lata, hogy mi tôl és ho -
gyan le het el tá vo lod ni. A mag yar színház iga zi ha -
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gyo má nya sze rin tem a ka ba ré, és eb bôl le het ma 
igazán me rí te ni.  

Meg le he tôsen po le mi kus al kat vagy. Keveredtél va -
laha is szak mai vit á ba va la kivel? 

Nem iga zán, mert mint eg yszer val a ki meg je -
gyez te: azért nem le het ve lem vi tat kozni, mert a 
part ne rek gon do lat kö re nincs annyi ra ki dol gozva, 
mint az enyém. Két vi tám volt, de egyik sem ko -
moly. Az eg yik Bern áth Ár pád dal, a má sik pe dig 
Kálm án C. Gy örggyel. Gyu ri azt hit te, hogy én azt 
gon do lom, az ab szo lút igaz sá got kép vi se lem. Az -
tán egy konferencia al kal máv al le ül tünk Pá rizs ban 
sö röz ni, és tisz táz tuk a hely ze tet. Ami kor Péc sen a 
mû vész et tu do mány sza kot ki a lak í tot tam, jó pár 
mû vet be ke llett írni Lu kács tól a sza kir o dal mi 
jegyz ék be, kü lönb en nem en ged élyez ték vol na a 
sza kot. De egyet len olyan em bert sem vit tem oda, 
aki Lu kács esz té ti ká já val vagy fi lo zóf i á já val fogl al -
ko zott. Olyan em be re ket sem ak ar tam al kal maz ni, 
akik mind azt mond ják és gon dol ják, am it én. A 
hall ga tó kat nem leh et egy fé le do log gal töm ni – ezt 
már az öt ve nes években meg tan ul tam. Per sze so -
ká ig az volt a baj, hogy az elmé let tel csak nagy on 
ke ve sen fog lal koz tak: ezért kaptam na gyon ke vés 
faj sú lyos kri ti kát, és ezért tud tam alig egy pár em -
bert hív ni Veszp rém be szín ház tu dom ányt ta ní tani. 
Min den kit oda vit tem, aki eb ben a szak mában va -
lami szá mot te vôt pro duká lt, ki vé ve Szé kely Györ -
gyöt, aki már idôs, és Ke ré nyi Fe renc et, aki csak 
szín há ztör té net tel fog lalko zik, mert egyi kük sem 
vá l lal ta az uta zást. Az el mé le tet Han kiss, én meg 
még néhá nyan csi nált uk a het ve nes évek ben, úgy -
hogy nem igen volt nagy szak mai vi ta ró la.  

Mil yen vál to zás o kat látsz a ki lencv e nes évek szín -
ház tud o má nyá ban? 

Na gyon erôs válto zá so kat. Meggyôz ô dé sem, 
hogy szín ház tört é net és -el mé let iga zán csak most 
fog kez dôd ni. Nem mi at tunk, hanem a vi deos za -
lag mi att. Ha az a fel adat, ho gy ha son líts össze egy 
Shake s pe a re-szo net tet an go lul Sza bó Lô rinc for dí -
tá sá val, ak kor azt min den tov áb bi nél kül meg lehet 
csi nál ni. Ha vi szont egy mai elô ad ást kell össze ha -
son lí tani egy Sha kes pe a re-ko ra be livel, azt már nem 
le het meg csin ál ni. Mos tan tól majd leh et ha son lít -
gat ni, mert az elô adás meg ma rad a sza la gon. A szín -
házi elô adá sok azok szá má ra is vé gig néz he tôk lesz -
nek, akik az adott je len ben nem vol tak ott. Persze 
más a té vé já ték és a szín há zi elô adás fel vé te le: sze -
rin tem ak kor te szik tönk re az elô ad ást, ha hol ide, 
hol oda for gatj ák a kam e rát, és nem egy né zô pont -
ból, nem eg ész ben lá tom az össz ké pet. Még a szín -

há zi kri tika sem tu d ja teljesen vissza ad ni az elô -
adást, nem bes zél ve ar ról, hogy a nem-ver bál is dol -
gok megn e ve zé sére nincs is fo gal munk. Nem vé -
letl en, hogy Kosz to lá nyi in kább no vel lá kat írt, mint 
szí nik ri tik á kat, hi szen nem is tu dott mit csi nál ni. 
Egyet le negy kri ti ká ból sem tu dod meg iga zán, mi -
ként for mál ta meg a szerepet a szí nész, és en nek 
kö vet kez té ben hi ány zik az össze ha son lít á si alap. 
Ha tal mas kü lönb ség van ugyan is akö zött, ah ogy 
egy fi gu rát el té rô szoci o ló gi ai visz o nyok köz epet -
te, kül ön bö zô or szá gokb an meg je le ní tenek. Nem 
azért, mert rossz szí né szek is lé tezn ek, ha nem mert 
más a vi lág. Utál om ugyan a mo zit, de a ré gi filme -
ket min dig meg né zem, me rt ér de kel, hogy a szí né -
szek ho gyan játsszák a gyászt, a meg ren dü lést, az 
összeo m lást, a sze rel mi val lom ást. A po pul á ris fil -
me ket és a so roz a to kat is csak azért néz em meg né -
ha, mert kí ván csi va gyok ar ra, hogy azt a né hány 
al ap ve tô fe szült ség kel tô esz kö zt ho gyan hasz nál -
ják fel új ra.  

Mo nog rá fi át ter ve zel a hú szas-har min cas évek szín -
da rabja i ról. Van en nek vala mi lyen szem élyes von at -
ko zása, pél dá ul gy e rek ko ri eml é kek for má já ban? 

Nincs. Ez on nan jön, hogy mindig is tud tam ar -
ról a se reg nyi szer zô rôl, akik akk or al kot tak, és tü -
ze te sen meg akartam néz ni, hogy mi lye nek a darab -
ja ik. Amik or nem csak a szö ve gek nek, ha nem az elô -
adá sok nak is utánanéztem, ki de rült, hogy több száz -
szor ját szot ták ôket, és nem csak Ma gyar or szá gon, 
hanem Bécs ben, Var só ban, Zág ráb ban, Ber lin ben, 
Ham burg ban stb. Azt án az is fo gas kér dés, hogy eb -
bôl az id ôszak ból mily en nagy drá mát is mer ünk. 
Sem mi lyet, ilyen-olyan szín da ra bok viszont tö me -
gé vel vol tak. Ez e ket aka rom megv izs gálni.  

A drá ma lé tel méle té rôl cí mû könyv e det le for dí -
tott ák szlov ák nyelv re, és lé te zik egy Dra ma as a Genre 
and its Kinds cí m mel meg je lent an gol nyel vû mun kád 
is. En nek el le nére nemigen ér ez he tô a nyu gat-eu ró pai 
ha tá sa a mun kás sá god nak. Mit gon dolsz, mi ért? 

Az ang ol nyelvû kö te tet az ITI ma gyar or szá gi 
köz pontja ad ta ki, de a ha tá ron kí vül nem na gyon 
kerü lt be a köz tu dat ba, bár ta lál koz tam olyan kül -
föl di szak em ber rel, aki is merte. Egy szer egy göt -
tin ge ni kon fere n ci án azt mo nd ta ne kem egy úr, 
hogy a né metek egé szen mást értenek on tol ó gi án, 
mint én, ami tel je sen igaz. Ame ri ká ban pe dig Frye 
után el kezd ték a mí toszk rit i kát, és ha va la ki meg -
írt egy ta nul mányt, azt mo nd ták ne ki: jó-jó, de rakj 
be le egy kis mítoszt is. E zut án per sze kü lönf é le 
dolg ok kö vet kezt ek, de alap já ban vé ve sem mit nem 
le het ott meg je len tet ni, csak akkor, ha az ennyi meg 
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ennyi be tû. Le for dí tot tam az arisz to te lészi Po é ti ká -
ról és a mû ne mel mél et rôl írt dol goz a to mat an gol -
ra, de nem je lent meg, mert be le kötö t tek egyes fo -
gal mak ér tel me zé sébe. Egy pro fesszor le ford í tot ta 
an gol ra a Téli re gé rôl írt ta nulm á nyo mat, de nem 
tud ja el ad ni. Eg yéb ként is, mi az, hogy va la ki Kö -
zép-Eu ró páb ól jön, és Ame ri ká ban pró bál pub li -
kál ni! Ne kik vol ta képp mind egy, hogy Fran cia or -
szág, Finn or szág vagy Al bánia – over se as és kész. 
A kül fö l di kon fe ren ci á kon tar tott elô ad á sa im vissz -
hang ja mi n dig jó volt, de ahh oz, hogy a nyu gat-eu -
ró pai va gy ame ri kai köz tu dat ba be ker ül jön va la -
mi, ot tani ki adó nak kell meg je len tetni azt. Ha én 
le for dít om, lefo r dít ta tom vagy el kül döm, azz al nem 
is fo g lal kozn ak. Most a Rí tus és dráma, il let ve A szín -
ját ék lé tel mé le té rôl cí mû köny ve met is le akarják for -
dí tani né metre, de nem hi szem, hogy eb bôl iga zán 
lesz va la mi. Ha nem egy né met ki adó je len te ti meg, 
és úgy rak ják ki a polc ra Frank furt ban, ak kor vé -
ge. Szlo vá kul pe dig úgy je lent meg a könyv em, 
hogy egy ott a ni iro dal már fel hív ott, és meg kérdez -
te, be le egy ez nék-e ab ba, hogy le for dít sák és ki ad -
ják. Ter mé sze te sen igent mond tam, és ami kor meg -
je lent, kiv it tek Po zsony ba. El me sél het ném, hogy 
mil yen nagy dol gok tört én tek ak kor, mi lyen hatal -
mas vissz ha ng ja volt, csak éppen nem le n ne igaz. 

Mi ért nem írtál színház- és dr á ma törté ne tet, amikor 
ma gyar nyel ven olyan ke vés van be lô lük? Már pusztán 
a diák ja id ked véért. 

Egy sz e rû a vá lasz: az ilyen tisz tán tör té ne ti dol -
gok so ha nem ér de kel tek. Rossz tu laj don sá gom, 
hogy csak az zal tu dok fogl al koz ni, ami ér de kel. 

A het ve ned ik szü le tés na pod ra Pé csen meg jel ent In 
ho nor em kö tet vé gén több sze mé lyes han gú írás ta -
lál ha tó azokt ól, akik a ta nít vá nya idn ak vallj ák ma -
guk at. Te ki(ke)t tar tasz mes te re(i)dnek és ta nít vá -
nya id nak? 

Nem ta lálk oz tam még olyan em ber rel, aki nek 
akk o ra ér zé ke lett volna az iro dalo m hoz, mint Ha -
lász El ôd nek. Az iga zság vi szont az, hogy ami kor 
én egye tem re jár tam, ideol ó gi ai okok ból és a pro -
fesszo rok eg zisz ten ciá lis hely ze te meg a lég kör mi -
att nem volt div at az, hogy az em ber nek mest e re 
legy en. Ami a ta nítv á nya i mat ill e ti, nag yon nem 
szer et ném, ha va la ki pon to san azt csi nál ná, amit 
én. Azt hi szem, az zal fer tôz tem meg iga zán em be -
reket, hogy a dol gok ra oda kell figy el ni, és az iroda -
lom nak meg a dr á má nak sa ját sá gos vi lága van. Iro -
da lomsz em lé le tet, de nem a mód szer ér tel mé ben, 
na gyon so kan kap tak tô lem. Úgy hogy, ha aka rom, 
na gyon sok ta nítv á nyom van; ha ak a rom, egy sincs. 

So kszor tal ál ko zom olyan dol gok kal, ami rôl vala -
ki anélkül ír vagy be szél, hogy tud ná, tô lem szár -
maz ik. Azt pers ze nem sze re tem, ami kor hosszan 
idéz nek, de nem tün te tik fel a ne vem et, és úgy 
teszn ek, mint ha ôk ta lált ák vol na ki az egé szet. Az 
a jó, hogy a ta nít ván ya im más képp csi nálj ák ugyan -
azt, mint én. Per sze majd nem biz tos va gyok benne, 
ho gy az ol yan ob jek tí vebb tí pu sú on tol ó gia, amit 
én csi nál ok, benne van a jö vô ben. Nem va gyok 
ugyan zöld le vel i bé ka vagy Püthia, de sze rin tem ez 
a szub jek tív in di vi du a lis ta hul lám, ami még job -
ban ato miz ál, mint ame nnyi re egyéb ként ato mi zá -
ló dott az em ber, egy idô után va lame lyest mó do -
sul ni fog, mert sok kal jobb bi zo nyos dol gok kal 
egye tér teni, mint nem. Ez per sze nem azt je lenti, 
hogy majd jön egy gle ichs chal tolt vi lág, de a szub -
jek tivi tás tom bo lása vé get fog ér ni. Vi lá gos, hogy a 
de konst ruk ció után az esz té tik ai prob lé ma kör höz 
új ra vissza ke ll tér ni – nem a Kant- vagy Lipps-féle 
esz té ti káh oz, hanem – ma gához az esz té ti kai elv -
hez, hi szen még erô seb ben ket té fog válni az elit- 
és a tö me gmû vé szet.  

Na gyon rossz a szelle mi kö zér zeted a ki lencve nes 
évek vég én? 

Hát nem hi szek ab ban, ho gy az em ber egy szer 
csak a dan tei pa ra di csom ban ta lál ja magát, jobbján 
Aquin ói Szent Ta más sal, bal ján Szent Bo na ven tu -
ráv al, és ak kor majd min den gyö nyö rû lesz. Eb ben 
a sogenannte glo ba lizá ci ó ban nem le het tud ni, hogy 
az a né zet, mi sze rint az em bern ek szük sé ge van ha -
gyo mán yok ra, ré gi vagy igaz. Ha ré gi né zet, ak kor 
nincs prob lé ma be lô le; ha vi szont ig az, akkor van 
va la mi fé le pszi chi kai zavar. Lé tez nek mind a ket -
tô re uta ló jel ek, de ma na pság nem iga zán kelle nek 
a hagyományok. Két sé ges, hogy mi lyen cse lekv és -
re van szük ség a je len ben. Ha a mú lt ér té kes és foly -
tat ható ha gyom ány, ak kor a je lenben az ok a cse -
lekv é sek szá mí ta nak, amik a múlt poz i tí vu mait to -
vább vi szik, és ki ikt at ják a ne ga tí vu mait. Azonban 
na gyon ré góta nincs már ilyen múlt. Le het, hogy 
meg szûn tek a nagy e lbe szé lé sek, de ma egy olyan 
kon tex tus ban élünk, ami min dent (há bo rú kat, kul -
tú rát, de signt, élet mó dot, ház épí tést, em be ri érté -
keket stb.) meg ha tá roz: ez pedig a pénz és a gaz -
da sági élet kon tex tu sa. Nem kell ugyan el fogad ni, 
de at tól még ez a konte x tus lét e zik. Kí vánc si va -
gyok, hogy mi ként ol dód ik meg ko runk nagy el -
lent mon dása, ami az élet mér het et len un i for mizált -
sá ga és az in di vid u um be cse kö zött fe szül. De ezt 
nem csak én, han em le het, ho gy a te uno ká id sem 
fogj ák meg ér ni.
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