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Az olvasópróbára nem a színpadon vagy a társalgóban, hanem rendhagyó mó-
don a színház előcsarnokában került sor. Egyéb szempontból is rendha-
gyó volt az összejövetel. Hogy mást ne mondjak, a szerzőt – élő szerzőről 

beszélek – a színház elfelejtette értesíteni. A szerző, ahogy ez már a szerzők szokása, éppen 
írt valamit, amolyan összefüggő szöveget, amikor megcsendült a telefon. A rendező hívta.

– Jössz az olvasópróbára? – kérdezte.
Kiderült, hogy aznap tizenkettőkor lesz az olvasópróba. Tizenegy óra húsz perc volt. 

A szerző kikapcsolta a számítógépet, bezárta a  lakást, és elindult a villamosmegálló felé. 
A teljesség és a rend kedvéért mondom: szép, verőfényes, tavaszi nap volt.

Rendhagyó volt a próba abban a tekintetben is, hogy jelen volt a rendező, bár kissé szó-
rakozottnak vagy talán zavartnak látszott, viszont nem volt jelen a dramaturg. Ez körülbe-
lül olyan, mint amikor jelen van az aratómunkás a búzatábla szélén, de nincs jelen a ma-
rokszedő. Vagy mint amikor jelen van a sebészorvos a műtőasztalon fekvő beteg mellett, 
de nincs jelen az asszisztens. Egy kicsit furcsa.

Viszont jelen volt a színház igazgatója, egy barázdált arcú, kopaszodó, idős férfi. A szerző 
ezt is meglepőnek tartotta. Egy színházigazgató akkor ül be az olvasópróbára, ha egyszer-
smind ő a rendező is. Máskülönben a próbafolyamatnak még a közelébe sem megy. Enélkül 
is pontosan tudja, mi történik a próbákon. Mindig van olyan személy, aki elmondja neki.

Az igazgató akkor nézi meg a próbát, amikor már majdnem készen van a produkció, 
vagyis a színészek már tudják a szöveget, és nagyjából már megformálták az alakítást, to-
vábbá, amikor már megszokták a díszleteket és a jelmezt.

Az igazgató akkor nézi meg a próbát, amikor a rendező hívja.
Vagy legrosszabb esetben akkor, amikor a megbízható hírforrástól úgy értesül, hogy a ren-

dező nem ura sem a helyzetnek, sem a színészeknek, és a produkció bukásra áll. Az ilyes-
mi viszont nem az olvasópróbán derül ki, hanem jóval később, többnyire az utolsó előtti 
próbahéten. Ráadásul a mi rendezőnknek egyik erőssége a színészvezetés. Ezzel a társulat-
tal már sokszor dolgozott, és kimondottan kedvelik a színészek. Könnyű szerrel boldogul 
velük. Emiatt igazgató úrnak biztosan nem kellene beülnie az olvasópróbára.

Pedig nemcsak igazgató úr van jelen, hanem a helyettese is, egy középkorú, pisze orrú, 
kövérkés asszony, akiről köztudott volt, hogy egy év múlva, amikor majd a barázdált arcú 
nyugdíjba megy, ő lesz az új igazgató.

Olvasópróba
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Ezek nagyon kíváncsiak az olvasópróbára, gondolta a szerző. A barázdált arc is, meg 
a pisze orr is. Csak a Gizi nem kíváncsi rá. De az is lehet, hogy mostanra kapott időpon-
tot a fodrászhoz vagy a kozmetikushoz.

A dramaturg teljes neve Dálnoki Gizi volt. Csinos, fiatal nő, körülbelül a szerző lányával 
egyidős. Ő maga is szerző, mesekönyveket és ifjúsági színműveket ír, számosat, szép sikerrel. 
Nagy jövő elé néz. A mobiltelefonjára fel van töltve egy Modigliani-kép, egy fekvő női akt, 
akinek az arca meghökkentően hasonlít Giziére. Ha jókedvében volt, Gizi elővette a tele-
fonját és újra meg újra megmutatta a képet akárkinek, akit éppen a közelében talált. Mon-
dogatta, hogy a nagymamája még az első világháború előtt elutazott Párizsba, ott ismer-
kedett meg a hosszúkás női arcokat kedvelő festővel, aki róla, Gizi nagymamájáról festette 
ezt az aktot, ő pedig, mármint Gizi egy az egyben a nagymama fiatalkori külsejét örökölte.

Magától értetődő volt, hogy Gizi, amikor a fekvő aktot mutatja a mobiltelefonján és 
a nagymamáját emlegeti, igazából magára gondol. Ő volt az, aki visszahátrált száztíz évet 
az időben, ő utazott el az első világháború előtti Párizsba, ő találkozott szegény Amadeóval, 
aki – természetesen – szerelemre lobbant iránta.

Ez meg is látszik a képen. A nőalak olyan észbontó szenvedéllyel van megformálva, ami-
lyenhez hasonló csak a szintén fiatalon elhunyt Schiele aktjain észlelhető. De Gizi, visszaú-
ton az időben, csak szegény Amadeóval találkozott, szegény Egonnal soha. Különben is, ez-
úttal nem volt megtekinthető sem a telefonra feltöltött fekvő nő, sem maga Dálnoki Gizella.

A szerző mindeddig fenntartás nélkül megbízott Giziben. Bízott a tehetségében, a tu-
dásában és a tisztességében. Hitt benne, hogy a dramaturg a szerző szövetségese. Ő is tud-
ta, hogy ez nem kifizetődő naivság, de meg volt róla győződve, hogy másképp nem érde-
mes drámát írni. A Gizi iránti bizalom most sem rendült meg benne, éppen csak átsuhant 
az elméjén, hogy a távolmaradás ebben a helyzetben felér egy árulással.

Vagy talán beteg? Súlyos beteg? A szerzőben máris feltámadt a bűntudat. Csakhogy sem 
a Gizinek tett néma szemrehányás jogos voltát, sem az emiatt ébredő bűntudat helyénva-
lóságát nem volt ideje mérlegelni, mert egy huszonöt év körüli fiatalember felállt a széké-
ről, és farkasszemet nézett vele. Ezt a kérdést intézte hozzá:

– Hát te ki vagy?
A szerző ugyanezt a kérdést nem tette volna fel, és nemcsak azért, mert őrizkedett a mo-

dortalanságtól. Ő tudta, hogy a másik kicsoda. Ez az ember Farkas Nándor, a nemrégi-
ben végzett fiatal színművész, a nemrég halálra ítélt Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
a Pokróczy-osztály csillaga. Valamint a szerző drámájában ő a főszereplő. Egy ilyen tehet-
séges ember közelében helyénvaló szerénynek lenni, még ha a tehetség egy kicsit pökhen-
dinek látszik is.

Így hát a szerző a tényeknek megfelelő, korrekt választ adott.
– Én vagyok a szerző.
De a főszereplő nem hagyta annyiban. Újabb kérdést szegezett a szerzőnek.
– Szerző akárki lehet. Mi a neved?
A szerző úgy érezte, most már ő is lehet goromba egy kicsit.
– Ha tudsz olvasni, akkor olvasd el. Ott van a példányod címlapján.
Tévedett. A címlapon, híven a szó szoros értelméhez, csak a dráma címe volt olvasható. 

A szerző neve nem volt feltüntetve. Nyilván elfelejtették odagépelni. Hát igen. Ott hul-
lámzottak szűzi ártatlanságukban a nemrég sokszorosított olvasópéldányok a hosszú asz-
talon. Minden színésznek jutott belőle, még a súgónak és az ügyelőnek is. Mi több, tarta-
lék példányok is tornyosultak a hosszú asztal egyik sarkánál. Ha bejönne az utcáról egy ér-
deklődő azzal, hogy szeretné ezt a színművet elolvasni, még mielőtt a színház bemutatná, 
minden további nélkül kezébe nyomhatnának egyet. Mennyi, mennyi sok, szép olvasópél-
dány! És egyiken sem olvasható a szerző neve.

A társulat zöme talán nem, de a színház vezetősége nyilván hallott a „szerző halála” né-
ven elhíresült elméletről. A szerző úgy érezte, hogy ezen az olvasópróbán ő van hivatva iga-
zolni ezt az éppolyan okos, mint amilyen kegyetlen doktrínát, amelyet mások mellett Mi-
chel Foucault és Roland Barthes agyaltak ki az olvasópróba előtt körülbelül ötven évvel.

A szerző semmi, egyrészt. Minden a szöveg, másrészt. Azaz nem is a szöveg, mert könyv 
esetében az olvasói élmény, színházi előadásnál a nézői befogadás a minden. Nem is olyan 



14

régen akadtak még olyan mérvadó publicisták, akik fennhangon hirdették, hogy íróknak 
semmi keresnivalójuk a színházakban. Mármint szerzőként semmi keresnivalójuk, mert 
a nézőtérre természetesen továbbra is válthatnának jegyet, mintha nem is írnának. Írni ír-
hatnak, de ne nagyon hangoztassák. „Irodalmi író”: ez egy súlyosan rosszalló minősítés volt. 
Olyan írástudót jelentett, aki nyelvtanilag helyesen fogalmaz, rendelkezik stílusérzékkel, és 
élete során kettőnél, esetleg háromnál is több könyvet olvasott. Vezető kritikusok harsogták, 
hogy a színházi életet meg kell tisztítani az irodalmi íróktól. Az előadások szövegének szerző 
nélkül, mintegy önszerveződve kellene létrejönnie, a társulat spontán együttműködéseként.

A barázdált arcú igazgató, aki pisze orrú helyettesével sugdolódzik a hosszú asztal túlsó 
végén, nem így gondolja. Néhány hónappal ezelőtt, amikor megbeszélte a szerzővel a jog-
díjat, igen lelkesnek látszott. Mondhatni, lelkendezett. Hogy ez a  színmű milyen reme-
kül van megírva! És a problémafelvetés milyen merész! Nekünk – egyszerre szólt a színház 
és a közönség nevében – pontosan ilyen művekre van szükségünk! Mesterségünk címere 
a szerzőre jellemző játékosság és vagányság!

Nem győzte hangsúlyozni, milyen fontos számára a szerző személye, és hosszú távú mun-
kakapcsolatról beszélt. Azt szeretné, jelentette ki, ha a szerző a színház úgynevezett házi szer-
zője lenne. Annyi már meg is valósult a házi szerzőségből, hogy a színház egyszer, évekkel 
ezelőtt már bemutatott egy művet a szerzőtől, és azt a drámát három évadon át játszották, 
összesen legalább nyolcvanszor. A helyettes asszony, egyébként színésznő, maga is játszott 
ebben az előadásban, és el volt ragadtatva a szerepétől.

Igaz, akkor még egy kicsit másmilyen idők jártak. Sokmindent meg lehetett csinálni, 
amit ma már nem lehetne. Manapság háromszor is meggondolja magát az ember, mielőtt 
egyszer vagányságot tanúsít. De ez a színház, úgy látszik, a vagányságok oázisa.

Tizenkét óra tíz perc volt. A rendező tapsolt, és fennhangon kijelentette, hogy elkezdjük 
az olvasópróbát. Közölte, hogy a díszlettel kezdjük. A hosszú asztalnál felállt a díszletter-
vező, és egy kartondobozból elővette a díszlet makettjét. Pompás kis makett volt, különfé-
le ferde síkok metszették egymást. Ezek – magyarázta a díszlettervező, egy negyven év kö-
rüli, szakállas férfi – háttérként is szolgálhatnak, mozgatni is lehet őket, de egy adott pilla-
natban fel is lehet mászni rájuk.

A főszereplő arckifejezéséről olyasmi volt leolvasható, hogy ő bizony nem fog felmász-
ni semmire. Az igazgató bólogatott a barázdált arcával, ami jelenthette az egymást metsző 
síkok vagányságának jóváhagyását is, de azt is, hogy itt bizony tényleg nem lesz felmászás.

A szerző nem látta jól az egymást metsző síkokat, mert messze voltak, az igazgató előtt, 
ő pedig a hosszú asztal másik végén ült, a főszereplő háta mögött. Gondolta, megnézi kö-
zelebbről is azt a makettet, de nem tehette, mert a díszlettervező elnézést kért: egy sürgős 
ügy miatt nem maradhatok tovább, de így is láthatjátok, miről volna szó. Boszorkányos 
gyorsasággal visszarakta a dobozba a makettet, és kiviharzott.

A rendező felszólította színészeket, hogy olvassa a szövegből ki-ki a saját szerepét. A szer-
ző csodálkozó pillantását látva elmagyarázta: a jelmezterveket azért nem láthatjuk, mert 
még nem készültek el. Annyi baj legyen, majd a rendelkező próbákon látni fogjuk sorjá-
ban az összeset. Intett a színészeknek, hogy olvassanak.

Az olvasópróbán a színészek nem arra törekszenek, hogy tetszést arassanak, hanem csak 
ismerkednek a szöveggel. Akadozva, hebegve, hosszabb szavakat lassan betűzgetve olvas-
nak. A szerző látott már diszlexiás színészt is, aki egyetlen mondatot sem volt képes végig-
olvasni, de ha egyszer megtanulta a szöveget, ragyogóan eljátszotta. Dadogó színészt is lá-
tott, aki az olvasópróbán még ugyanolyan kényszeresen ismételgette a szavak kezdő szótag-
jait, mint a köznapi életben, de néhány héttel később a színpadon már egyáltalán nem da-
dogott. A színpad van az élvezetre kitalálva, az olvasópróba élvezhetetlen.

Mégis vannak jelek, amelyekből meg lehet ítélni, jól indul-e a próbafolyamat. Ha ol-
dott a hangulat, ha a színészek nevetnek a viccesnek szánt fordulatokon, az többnyire jó jel.

Ezen a próbán a színészek már az elején fel-felnevettek, de ez inkább ideges vihogás volt. 
A hangulat pattanásig feszültnek érződött. A szerző nem értette, miért. Nem is tudott gon-
dolkodni rajta, mert másvalami kötötte le a figyelmét. Azt vette észre, hogy valaki hozzá-
nyúlt a szövegéhez, méghozzá az ő megkérdezése nélkül. Máskülönben nem érte volna kí-
nos meglepetésként ennek észlelése. Így viszont… Ahol ő azt írta: „közgazdász”, ott most 
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ez állt, és ezt olvasta a színész: „műköröm-építő”. Ahol ő azt írta… De nem! Ebbe az utcá-
ba ne menjünk bele, mert akkor azt is el kellene mesélnem, miről szólt a szerző színműve, 
és ezt, ha lehet, inkább mellőzném.

Annyi biztos: valaki átírt egy-két-három dolgot, vagy jóval többet, és neki nem szólt. 
Talán Gizi volt, a dramaturg, aki nincs itt. Talán a rendező cselekedte, akivel sok telefon-
beszélgetést bonyolított az elmúlt hetekben, de arra, hogy itt-ott változott a szöveg – az ő 
szövege! – még csak célzást sem tett. Vagy talán valaki más volt az elkövető, egy ismeretlen 
személy. Annyi megállapítható, hogy a szerzőnek váratlanul lett egy társszerzője, akinek 
működését ő köszöni, de nem kéri. Felállhatott és tiltakozhatott volna, csakhogy van egy 
íratlan szabály, amely szerint a próbán a szerző akkor szólalhat meg, ha a rendező kérdezi.

Ezt mindenképpen tisztáznia kell a rendezővel! Rögtön az olvasópróba után leül vele, és 
négyszemközt megbeszélik. Ez csakis valami súlyos félreértés lehet!

A következő pillanatban azt vette észre, hogy a főszereplő nem mondja el a monológját. 
A szerző három monológot írt neki, ez volt az első, a főszereplő pedig csak az első és az utol-
só két-három szót olvasta, azt is rossz hanglejtéssel, a többit nem. Éppen a lényeg maradt ki.

Most már megszólalt.
– Átugrottad a mondológodat! – mondta, egy kicsit hangosabban a kelleténél.
A főszereplő hátrafordult, és foghegyről köpte a választ:
– Mert nincs benne.
A szerzőnél nem volt példány. Nem kapott, kérni pedig nem szeretett volna. A fősze-

replő példányán mutatta:
– Már hogyne volna benne! Itt van. Nem vetted észre?
Ostobaság volt ezt mondania, vagy legalábbis fölösleges. A fiatal színész gúnyosan mo-

solygott.
– Mindjárt kihúzom, és akkor nem lesz benne.
És tényleg. Felkapott a hosszú asztalról egy filctollat. Kriksz ide, kraksz oda.
– Tessék. Nincs benne.
A szerző nézte, mit szól ehhez a rendező. Ezt szólta:
– Menjünk tovább!
Hadd kapaszkodjam bele a szavába: tovább. Úgy bizony! Tovább is van, de azt majd 

máskor mondom el.

Ott tartottunk, hogy a főszereplő, egy tehetséges, fiatal színész (jóképű, kar-
csú) az olvasópróbán a szerző és az egész társulat szeme láttára egy filctol-
lal kiiktatta a drámából a saját monológját. A rendező pedig azt mond-

ta erre: „Menjünk tovább!”
A szerző ezt úgy értelmezte, hogy a rendező az adott helyzetben ki akar térni a nyílt konf-

liktus elől. Ezért nem utasítja rendre a jóképű karcsút, akinek máskülönben könnyű vol-
na elvenni a kedvét a pimaszkodástól.

Helyeselte a rendező döntését, becsülte őt önmérsékletéért.
A főszereplő mellett egy nála idősebb nő ült, akin látszott, hogy nem a közelmúltban in-

dult hervadásnak. A főszereplő, miközben felolvasta replikáit, ezt a nőt fogdosta, a nő pe-
dig egykedvű arccal tűrte. Neki is volt egy kicsi szerepe, talán ő volt a fogadósné (ha ugyan 
szerepelt fogadósné a drámában), ő pedig ugyanolyan egykedvűen tűrte nyúlfarknyi szere-
pét, mint a nyilvános fogdosást. Jobban tűrte a nyúlfarknyit, mint a főszereplő a főszerepet.

Nem térhetek ki a kérdés elől: miért nem szerette a főszerepet a főszereplő?
Hát, nem is tudom. A szerző nem látott bele a fejébe, meg sem próbálkozott gondolat-

olvasással. Annyit mondhatok: látott ő már tehetséges pályakezdő színészeket, akikre egy-
szer csak rázuhant egy főszerep, és ők többnyire nagy erőfeszítéssel, ritkábban könnyű szer-
rel megbirkóztak vele. Olyanokat is látott, akik összeroskadtak a főszerep súlya alatt. De ők 
legalább küzdöttek a szereppel, és ha elbuktak is, bukásuk tragikus volt.

Egyszer egy fiatal színész, aki Madách Imre művében Ádám lett volna, megszökött a fő-
próba előtti órákban, és nem sikerült előkeríteni. Napokkal később találtak rá egy sűrű er-
dőben. Így a bemutató botrányos körülmények között elmaradt. Pedig a rendező nem kí-
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mélt időt és fáradságot, kiemelten foglalkozott az ő Ádámjával. Heteken át szinte kizáró-
lag őt idomította. Már majdnem tökéletes Ádám volt, amikor kereket oldott.

Egy másik fiatal színész, aki Hamletté lényegült át, a premier utáni első előadás alkalmá-
val merevrészegen támolygott fel a színpadra, és nem forgott a nyelve. Így az előadás bot-
rányos körülmények között félbeszakadt, a színház pedig azonnali hatállyal megvált Ham-
lettől. Pedig a társulat apraja-nagyja a fiatal színész alkoholproblémáival foglalkozott, min-
denkinek volt jótanácsa vagy legalább véleménye, mindenki látta az összefüggést a szerep 
nehézségei és az idegek túlhajtott izgatása között.

De olyat, aminek most volt tanúja, a szerző még nem látott. Egy tehetséges, fiatal színész 
készakarva szűkíti saját színészi mozgásterét. Szándékosan rombolja azt a szerepet, amelyet 
ezután kellene felépítenie. Miért?

Ahhoz, hogy a válaszról bármiféle sejtelmünk lehessen, mégiscsak el kell mondanom, miről 
szólt a szerző színműve. Röviden: a bátorságról. Vagy inkább annak hiányáról, a gyávaságról.

Műfajára nézve a szerző színműve mesejáték volt. A főszereplő a mesebeli bátor fiú, aki 
nem tud félni, és világgá megy, hogy megtanuljon. Igen ám, de ő az egyetlen, aki nem tud 
félni. Mindenki más tud. No és mitől kell félni abban a környezetben, amelyben a szín-
mű játszódik? Hát például a főszereplő egyik nővére a póktól fél, a másik pedig az egértől. 
De már az édesapa attól fél, hogy elveszíti az állását, és túl idős ahhoz, hogy bármilyen új 
munkahelyre fölvegyék.

A főszereplő, akárcsak a mesében, eltölt egy éjszakát az útszéli akasztófa alatt, hátha ott 
megtanul félni. Nem tanul meg. De nem is ez a fontos. Ennél sokkal fontosabb, hogy: mi-
ért van akasztófa az országút szélén, akárcsak a mesében? És miért lóg rajta egyszerre há-
rom holttest, akárcsak a mesében? A szerző színművében erre az a válasz, hogy néhány éve 
népszavazás volt a halálbüntetés visszaállításáról, és most akasztófák állnak az országút mel-
lett, akárcsak a középkorban.

Egy másik jelenetben a főszereplő összebarátkozik egy keselyűvel, aki arról panaszko-
dik, hogy nem győzi a holttestek eltakarítását, mert polgárháború van, és a különböző val-
lású emberek ölik egymást.

A szerző, ha kérdezik, nyilván elismerte volna, hogy hazájában jelenleg nincsenek akasz-
tófák és három évtizede eltörölték a halálbüntetést. De ha ennek visszaállításáról referen-
dumot írnának ki az illetékesek, a szerző polgártársainak nagy része igennel szavazna. Emi-
att a szerző – nem annyira íróként, inkább állampolgárként – aggódott egy kicsit. A szer-
ző hazájában jelenleg polgárháború sincs. De igény, az volna rá. És harminc évvel ezelőtt, 
amikor a szerző még fiatal volt, ki-ki láthatta, noha vajmi kevesen akarták tudomásul ven-
ni, hogy a szomszéd országban miképpen lesz az ilyen igényből tömeges gonosztett. A szer-
ző emiatt is aggódott egy kicsit.

Többnyire magánemberként aggódott, félelmeinek nem adott hangot a nyilvánosság 
előtt. De most ezekből – maga sem értette, miért – egyet-mást beleírt a színművébe.

A szerző gyáva ember volt, könnyen megfélemlíthető. Gyerekkora a „kádári konszoli-
dáció” éveire esett, amikor a lakosság törvénytisztelő többségének már nem kellett folya-
matosan rettegnie a hatósági erőszaktól. De még élt azoknak a félmúltbeli korszakoknak 
az emléke, amikor ez a rettegés jelen volt. Ennek reflexei az ő idegrendszerébe is beépültek. 
Úgy gondolta: a fél évszázaddal ezelőtti felnőttek mintha szándékosan szoktatták volna rá 
őt a gyávaságra és, ami együtt jár vele, a hazudozásra.

Egyszer, amikor vendégségben voltak, a későbbi szerző a többiek mulattatására megszó-
lalt, utánozva a Nyugaton élő bemondó idegenszerű hangsúlyait: „Itt a… Szabad Európa 
Rádió a… 19, 25, 31, 41 és 49-es rövidhullámon…” Azaz nem jutott el a rövidhullámig, 
de még az utolsó számokig sem, az általa kitalált vicces híreket pedig végképp nem mond-
hatta el, mert belefojtották a szót, és suttogva üvöltöztek vele, aminek ő csak a végét értet-
te: „…feljelentenek, és elviszik az apádat!”

Egyszer, amikor még indián akart lenni, és idegenek füle hallatára kijelentette: a család 
rövidesen disszidál Amerikába, ahol ő beáll indiánnak, ezt hasonló szitokáradat fogadta, 
amely ugyanígy végződött: „…feljelentenek, és elviszik az apádat!”

Amikor pedig megkérdezte, hogy miért nyújtunk katonai segítséget Csehszlovákiának, 
noha sem a NATO, sem a Bundeswehr nem támadta meg a szomszédos baráti országot…
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Nem, ezt nem kilenc évesen kérdezte, hanem kétszer olyan idős korában, az érettségi 
banketten, amikor már mindenki berúgott. Kilenc éves korában, amikor hazatért a nyár 
végi úttörőtáborból, azt kérdezte az anyjától, hogy: miért sírnak az öreg nénik a buszmeg-
állóban, és miért kiabálják azt, hogy már megint viszik a fiúkat a háborúba?

…az édesanya rákiabált, hogy ezt ne merészelje még egyszer megkérdezni, mert: „…fel-
jelentenek, és elviszik az apádat!”

A szerzőnek, amikor már szerző volt, néha megfordult a fejében: talán nem is lett volna 
olyan nagy baj, ha akkoriban elviszik a családfőt. Azaz baj lett volna, de nem kellett volna 
rettegni, mert a baj már bekövetkezett. A későbbi szerző talán még büszke is lehetett vol-
na arra a férfira, akit gyávasága miatt mindinkább megvetésre méltónak látott, és akitől ő 
maga is örökölte a gyávaságra való hajlamot. De gyerekkorában egyszerűen csak félt, hogy 
elviszik az apját, amiért ő, a fia olyasmit mondott, amit nem lett volna szabad. Vagy eset-
leg azért viszik el az apját, mert ő, megfélemlített gyerekként, nem mondott valamit, amit 
mondania kellett volna.

A szerző gyávaságának története külön írásmű tárgya lehetne. Most elég annyit mon-
danom, hogy már kamaszkorában felismerte, és próbált küzdeni ellene. Igyekezett úgy vi-
selkedni, mint aki nem gyáva. Egyetemi hallgatóként – nem annyira meggyőződésből, in-
kább csak bátorságát akarta mutatni – aláírásokat gyűjtött különféle ügyekben, például 
egy szellemi műhellyé alakuló folyóirat szétverése vagy a Dunára tervezett környezetrom-
boló vízierőmű építése ellen.

Sokféle embert megkeresett az ívekkel, és a gyávaság sokféle változatával szembesült. Rit-
kán fordult elő, hogy valaki beismerte: azért nem írja alá az ívet, mert nem meri. Fél a követ-
kezményektől. Elbocsátják az állásából, nem hosszabbítják meg a szerződését, nem forgathat-
ja le a filmjét és hasonlók. A gyávaság beismerése már-már a bátorsággal lett volna határos.

Jóval többen voltak, akik formai vagy nyelvi kifogásokkal éltek, belekötöttek egy-egy 
mondatba, fordulatba, kifejezésbe. Ő aláírná a tiltakozást, mondta az ilyen ember, mert 
alapjában véve egyetért vele, de „ebben a formában, ahogy most van, nem írhatom alá”. Az 
ilyen típusú gyáva ember többnyire hatóigét használt, és hangsúlyos nyomatékkal ejtette ki. 
Olyan is volt, aki tépelődött, gondolkodott, aláírta az ívet. Aztán egy kis türelmet kért, is-
mét csak tépelődött, gondolkodott, kihúzta a nevét, átsatírozta, olvashatatlanná tette, vé-
gül csak annyit mondott: „Nem megy.”

Mások azt mondták: „a jelenlegi helyzetben” hiba volna Kádár Jánost, az ország első em-
berét nehéz helyzetbe hozni, mert élesedik a Magyar Szocialista Munkáspárton belül a ha-
talmi harc, Kádár alig tudja féken tartani a keményvonalas rendpárti szárnyat. Minden el-
lenzékieskedő hőzöngés (például egy ilyen tiltakozás, plusz az aláírásgyűjtő ív) a további 
szigorítások malmára hajtja a vizet.

A fiatalember, aki akkoriban írta első elbeszéléseit, elgondolkodott: a szigorításoknak 
ezek szerint van egy malmuk, és erre vizet lehet hajtani, például aláírásokkal.

A szerző valamilyen oknál fogva most, négy évtizeddel később, az olvasópróbán is arra 
gondolt, hogy a szigorításoknak malmuk van, amelyre valaki – meglehet, akarata ellené-
re – vizet hajt. Pedig elmúlt a hetvenes évek vége, nyolcvanas évek eleje. De a miheztartás, 
úgy látszik, nem múlt el. A szerző egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy az igazgató arca 
nem olyan, mint máskor. És az igazgatóhelyettes arca is alig észrevehetően, de azért észre-
vehetően megváltozott. Valami eltorzítja az arcvonásaikat.

Ezek meg vannak ijedve.
Ellentétben a mesebeli fiúval, aki nem tud félni, ezek tudnak.
Az olvasópróba fél három körül ért véget. A vezetőség gondterhelt arcvonásait a szerző 

nem láthatta, csak a szintén gondterhelt, kissé görnyedt hátukat, miközben kivonultak az 
előcsarnokból. Gyors léptekkel vonultak, siettek.

De az ő számukra nem is volt mondanivalója. Inkább a főszereplőnek szerette volna el-
mondani, miért fontosak a monológok. Farkas Nándor tudniillik a három közül egyiket 
sem olvasta fel, csak az első és az utolsó két-három szót, mintegy jelzésszerűen. Azt jelez-
te, hogy ő már fejben kihúzta azt, ami köztük van. Odalépett a főszereplőhöz, mondván: 

„Ide hallgass!” Csakhogy a tehetséges pökhendi nem hallgatott oda. Hátat fordított a szer-
zőnek, és sietős léptekkel távozott. A főszereplő melletti nő lassabban sietett, őt a szerző 



18

utolérhette volna, de mit mondhatott volna neki? Úgy vette észre, hogy a nő az olvasópró-
ba kezdete óta még inkább megöregedett, és ez belefojtotta a szót.

Látta, hogy a rendező még ott áll a hosszú asztal túlsó végénél, szedi össze a papírjait. 
Odakiáltott neki:

– Ha van egy pár perced, beszéljünk!
Visszaszólt a rendező:
– Holnap felhívlak!
És már ott sem volt.
Kint az utcán pezsgett az élet. Csilingelt a villamos, bontogatták rügyeiket a fák, nyü-

zsögtek a tarka ruhás járókelők, fűszeres falatokat nyesett hosszú húshengeréről a gíroszárus. 
Csak a szerző halála volt befejezett, kész tény. Természetesen nem az élettani, még csak nem 
is irodalomelméleti, hanem adminisztratív értelemben.

Másnap fél három körül, majdnem pontosan huszonnégy órával az olvasópróba után 
csakugyan megszólalt a szerző otthonában a telefon. De nem a rendező beszélt a vonal 
túlvégén, hanem az igazgató. Mondta, hogy nincs sok ideje, mert külföldre utazik, és men-
nie kell a repülőtérre. De még előtte mindenképpen fel akarta hívni a szerzőt, mert mon-
dani akar neki valamit. Az viszont, hogy mit akar mondani, percekig nem derült ki. Kön-
törfalazni csak pontosan, szépen, összefüggően érdemes. A színház vezetője pedig hebegett.

A szerzőnek megesett a szíve az igazgatón. Még a végén lekési a repülőgépét.
– Mondd ki nyugodtan! – biztatta. – Essünk túl rajta!
Az következett be, amire a szerző tegnap délután óta számított. De még mindig nem 

azonnal. Az igazgató közölte, hogy a szerző színműve „túlságosan rázós”. Majd azt a kife-
jezést használta, hogy „megosztó”. Végül nagy lélegzetet vett és kimondta: leállítja a próbá-
kat és kiveszi a műsortervből a gyávaságról szóló drámát. Miután ezt közölte, mintha meg-
könnyebbült volna. „De azért, ugye, megmarad a barátság?” Ez volt az utolsó mondata.

A szerző egyrészt szerette volna tudni, hogy mi történt. Másrészt nem szerette volna. 
A legcsekélyebb érdeklődést sem érezte a barázdált arcú, kopaszodó színházigazgató iránt.

Utóbb azt hallotta, hogy a főszereplő visszaadta a főszerepét, és erre való tekintettel a ve-
zetőség inkább lemondott a szerző drámájáról.

Írói pályája során a szerző látott néhány szerepvisszaadást. Azt a színészt, aki visszaadja 
a szerepét, a vezetőség elküldi a társulattól. Ha mégsem küldi el, akkor annak valami kü-
lönleges oka van. Például… semmi szín alatt nem akar megválni tőle, mert a színész negy-
ven éve a Kárpát-medence kedvence és a társulat örökös tagja. Vagy például… maga a ve-
zetőség kéri meg a  színészt a  szerepvisszaadásra, hogy legyen ürügye a próbák leállításá-
ra. Ha így történt, ez megmagyarázza mind a fiatal, tehetséges Farkas Nándor pimaszságát, 
mind pedig a dramaturg Dálnoki Gizi távolmaradását.

Sőt, így még az is érthető, hogy miért nyúlt bele valaki, egy Akárki a szerző szövegébe, 
miért tompította az élesnek érződő fordulatokat. Az illető, bárki volt is, nyilván jót akart. 
Azt hitte, megmentheti a bemutatót, ha kiirtja a szövegből a legrázósabb mozzanatokat. Té-
vedett. Hiába tompított, hiába szürkített. Nem ez vagy az a részlet volt rázós, hanem a szín-
mű, egészében véve. Úgy, ahogy meg volt írva, rázós volt.

Rázós.
A szerző fiatalkorában ez a szó nem annyira kátyúkban bővelkedő utat vagy rugó nél-

küli szekeret jelentett, amely a rajta utazókat összerázza. Nem, hanem az elsődleges jelen-
tés ez volt: kellemetlen, kockázatos (téma vagy írásmű). Ajánlatos nem szóba hozni, nem 
megírni, nem engedélyezni. Aki mégis engedélyezi, az fegyelmi bizottság elé áll. Aki szó-
bahozza a rázós témát, vagy megírja a rázós szöveget, azt elhallgattatják. Vagy esetleg még-
sem, csak majdnem.

Amíg létezett, addig maga a cenzúra is rázós téma volt, nem lehetett nyilvánosan beszélni 
róla. Vezető politikusok cinikus nyegleséggel bizonygatták: micsoda vívmány, hogy a szer-
ző hazájában az úgynevezett „felszabadulás” óta nincs cenzúra. Az, hogy „nincs cenzúra”, 
nem azt jelentette, hogy nem volt cenzúra, hanem az ellenkezőjét, azt, hogy olyan hatéko-
nyan működött a cenzúra, hogy még a cenzúra témája is cenzúrázva volt.

Egyszer átengedtek egy könyvet, amely teljes egészében a hatalmi viszonyok emberte-
lenségéről szólt, máskor bezúztak egy könyvet egy félreérthető kötőszó miatt. Egyszer mo-
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ziba kerülhetett egy film, amely maró gúnnyal leleplezte a nyári építőtáborok fölösleges-
ségét, máskor nem kerülhetett moziba egy film (ugyanattól a filmrendezőtől), mert éne-
kelt benne egy idős operettprimadonna, aki állítólag a hazánkban ideiglenesen állomáso-
zó szovjet csapatokat jelképezte.

Aztán, mintegy varázsütésre, megszűnt az állampárt és vele a cenzúra is. A szerző akko-
riban harmincéves volt.

Aztán eltelt további harminc év, és ezt az időszakot a szerző mintha átaludta volna. Az 
olvasópróba hónapjában arra ébredt, hogy mindjárt betölti hatvanadik életévét, és annak 
a szellemi szabadságnak, amely harminc éve rászakadt a közéletre, nyoma is alig van. Félni 
kell, igazodni kell. Óvatosan körülkémlelni miheztartás végett. Megint vannak rázós köny-
vek, filmek, színművek. Nem attól rázósak, amitől a zárlatos mosógép, amely megrázza 
azt, aki hozzányúl, hanem attól, hogy megosztóak. Nem attól megosztóak, hogy megoszt-
ják másokkal szépségüket vagy kifejezőerejüket, hanem attól, hogy illetékesek elé kerülve, 
úgyszólván kikényszerítik belőlük az adminisztratív beavatkozást.

De mégis, mi történt az elmúlt három évtizedben? Ha a mai napon félni kell egy túl-
ságosan rázós mesejátéktól, amely megosztó, akkor felvetődik a kérdés: vajon tegnap nem 
kellett félni tőle? Tavaly nyáron nem kellett félni tőle? Tíz vagy húsz évvel ezelőtt nem kel-
lett félni tőle?

Vissza kell ugranom az időben egy kicsit. Még javában tartott az előző évad, amikor 
a szerző elkészült a színművel, és a kéziratot e-mailben átküldte a rendezőnek, valamint az 
igazgatónak. Mindketten örömmel olvasták. Magától értetődött, hogy az igazgató bemu-
tatja, a rendező pedig megrendezi.

Ez éppen egy évvel az olvasópróba előtt történt, az előző év tavaszán, vagyis az évad vé-
ge felé. Javában készült a következő évad műsorterve. Az igazgató minél hamarabb, lehe-
tőleg már szeptemberben szerette volna színpadon látni a szerző munkáját. Csakhogy egy 
másik színmű bemutatóját előre kellett hozni, emiatt a  szerző drámája decemberre csú-
szott. Decemberben viszont a rendező nem ért rá, feltorlódtak mindenféle kötelezettségei. 
Abban állapodott meg az igazgatóval, hogy áprilisban kezdődnek a próbák, és május vé-
gén lesz a bemutató.

Ez azzal az előnnyel fog járni, magyarázta a szerzőnek a rendező, hogy a nyári szünet-
ben mindenki végiggondolhatja a szerepét, érlelődni fog a produkció. A szeptemberi fel-
újító próba pedig új lendületet ad majd a színészeknek.

A késlekedés azzal a következménnyel járt, hogy a szerző színművével, továbbá a bátor-
ság és a gyávaság dilemmáival néhány hónapig senki sem foglalkozott. A szöveg ott pihent 
az igazgatónál és a rendezőnél. Rajtuk kívül nem olvasta senki, még a dramaturg, Dálno-
ki Gizella sem.

De most, az olvasópróba előtti napokban kinyomtatták. Legalább húsz példány készült 
belőle. A társulatból bárki elolvashatja. Vagy legalábbis belenézhet.

Még az is lehet, hogy egy példány kikerült a színházból és egy illetéktelen személy kezé-
be jutott. Az illetéktelen személy pedig elolvasta. Vagy legalábbis belenézett.

És még az is lehet, hogy ez a külső személy nem illetéktelen volt, hanem illetékes. Oly-
annyira illetékes, hogy felhívta a barázdált arcú, kopaszodó igazgatót. Vagy találkozott vele, 
és akkor szemtől szembe mondta meg a barázdált arcvonásoknak, hogy nem lesz ez így jó.

Az igazgató pedig, mintegy varázsütésre, belátta, hogy tényleg nem lesz ez így jó. Oly-
annyira, hogy sehogyan sem lesz. Nem lesz az egészből semmi.

Ha így történt – ami nem biztos, mert én, az írók szokása szerint, kitalálok mindenfé-
lét, és azt írom le, ami eszembe jut –, akkor ez kevéssel az olvasópéldányok elkészülte után 
történhetett.

Ugyan ki lehetett az – töprengett a szerző –, aki a példányt kivitte a színházból?
Rá jellemző módon egyrészt szerette volna tudni, másrészt szerette volna nem tudni. 

Egyrészt kíváncsi volt rá, másrészt nem érdekelte.
De hát ki sem kellett vinnie annak, aki a példányt kivitte a színházból! Az is elég, ha 

a társulat közlékeny tagja ismeri a mű tartalmát, felidéz egy-két jellegzetességet – például, 
hogy a mesejátékban szereplő kisegér folyton Arisztotelészre hivatkozik, vagy hogy a me-
sebeli király lakcíme a Király utca – és elmondja illetékesnek. Sőt, még csak ennyi sem kell. 
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Az is elég, ha mindezt elmondja illetéktelennek, és illetéktelen továbbadja illetékesnek, amit 
hallott. Túlzás volna azt állítani, hogy a társulat közlékeny tagja feljelentette a produkciót, 
de valami ehhez hasonló beavatkozás mégiscsak történhetett.

A szerző arra gondolt, hogy az ő drámáit ennél jobban már nem lehet nem bemutat-
ni. Számos be nem mutatott drámája volt. Ezek közül az egyik eljutott az olvasópróbáig. 
A többi addig sem jutott el. Ennyi az egész. Nem olyan nagy különbség. Már csak azért 
sem, mert a jelek szerint az egész olvasópróba egy nagy-nagy beugratás volt. Az összes je-
lenlevő be volt avatva a készülődő tréfába, még a távolmaradó Modigliani-akt is tudhatta, 
mi készül, csak a szerző nem. Hihihi. Hahaha.

Fiatalkorában, amikor még nem ismerte a drámaírás törvényszerűségeit, a szerző sikeres 
drámaírónak számított. Groteszk bohózatokat írt, amelyeket telt házzal játszottak a színhá-
zak. A kritikusok, bár többnyire fanyalogtak, már csak újdonsága miatt is érdekesnek tar-
tották az írásmódját. Egyikük elismerte: „Kétségkívül mű-köd. Viszont működ’.”

Aztán valami megváltozott. A szerző, akire pályakezdésekor azt mondták, hogy „öncélú 
abszurdista” és „posztmodern rendbontó”, egyszerre csak olyan hírbe keveredett, hogy „ki-
lóg a sorból”. Ezek szerint az abszurdisták, még ha öncélúak is, benne állnak vagy menetel-
nek egy sorban, a rendbontók pedig egy másikban. Vagy éppenséggel ugyanabban. A szer-
ző viszont már nem teljesen öncélú, mert kilóg.

A szerző azzal nyerte el a kilógás hírét, hogy írt egy drámát egy Shakespeare korában 
élő erdélyi fejedelemről. A fejedelem udvarában nem volt magyar nyelvű színjátszás, tör-
téntek viszont olyan események, amelyek Shakespeare tragédiáiba is bekerülhettek volna. 
Ezeket az eseményeket írta meg a szerző. Munkája verses dráma volt, a régebbi Shaspeare-
fordítások modorában.

Ezt a művet egyrészt elismerés, másrészt elutasítás fogadta. Elismerték irodalmi alkotás-
ként. Megjelent könyv alakban, a könyvről okos, elemző kritikák láttak napvilágot. Még 
egy díjat is kapott rá a szerző, mármint a könyvre, nem pedig a színműre. Drámai műként 
ugyanis elutasították a kritikusok. Nem írhattak róla elutasító bírálatot, ugyanis nem mu-
tatták be, de ők szemtől szembe megmondták a szerzőnek, hogy ezt bizony nem is fogják 
bemutatni. És hogy ők minden tőlük telhetőt meg is tesznek azért, hogy az erdélyi fejede-
lem ne kerülhessen színpadra.

A kritikai folyóirat főszerkesztő-helyettese, amikor szembejött az utcán, ráförmedt a szer-
zőre: „Mit képzelsz?”

Egy idősebb író, aki 1956-os szereplése miatt éveket töltött börtönben, és akinek a szer-
ző dedikálta a könyvbe zárt drámát, miután elolvasta, így szólt: „Ügyesen bonyolítod a fe-
jedelmi udvar intrikáit, csak azt nem értem, hogy miért írtad meg ezt az egészet!”

Ő legalább elolvasta. Mások, főleg színházigazgatók és rendezők, nyíltan megmondták, 
hogy márpedig ők „ezt” nem fogják elolvasni. Nekik nincs idejük az „ilyenekre”. Nem tud-
hatták, elvégre adott szavukhoz híven nem olvasták, hogy a szerző műve odatartozik-e az 

„ilyenek” közé. Talán azt sem tudták volna szabatosan megfogalmazni, hogy milyenek és 
mitől olyanok az „ilyenek”. De az előítélet már csak így munkálkodik: nem kíváncsi arra, 
amit el akar pusztítani, ha már a létrejöttét nem akadályozhatta meg.

Akkor hallotta a szerző először, hogy ő egy megosztó szerző. Drámája pedig egy meg-
osztó alkotás.

Maga a korszak is megosztó volt. Az ország lakossága megosztottságban élt. Honfitársa-
ink két, egymással ellenségesen szemben álló csoportot alkottak: voltak a guelfek, és voltak 
a ghibellinek. Vagy, ha kerülni akarjuk a patinás megnevezéseket, mondhatjuk így is: vol-
tak az alma-pártiak, és voltak a körte-pártiak. Továbbá voltak a tétovák és közömbösek, de 
a maguk módján ők is megosztottságban éltek. Ha valaki nyilvánosan kijelentette, hogy ő 
csak almás rétest eszik, mert körtés rétest még csak nem is látott soha életében, annak po-
litikai mellékjelentése volt. Az sem volt mindegy, hogy valaki a tulipánt vagy a szegfűt nyil-
vánította-e kedvenc virágjává.

A szerző mint posztmodern rendbontó szinte automatikusan körtének számított. Ő ezt 
tudomásul vette, minden következményével együtt. Ha megosztottságban élünk, akkor eb-
ből nem lehet kimenekülni. Vagy ha lehetne, akkor sem volna helyes. Lenézte azt, aki úgy 
nyilatkozott, hogy márpedig ő se nem alma, se nem körte. „Látom rajtad, hogy alma vagy. 
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Gyáva alma. Nem mersz színt vallani, és nem akarod elveszíteni egykori népszerűségedet 
a körték között, pedig az már odavan.” Ezt gondolta. Lám csak, Dante is az egész keresz-
tény humanizmus költőjeként van számontartva, pedig a maga idején nyílt sisakkal vett 
részt Firenze pártküzdelmeiben.

A szerzőnek nem volt semmiféle sisakja, se nyílt, se másmilyen. Nem csatlakozott egyet-
len körte-párthoz sem (több is volt, ahogy alma-pártból is). A körték nagy részét nem ked-
velte, de már csak dacból is hozzájuk számította magát. Nem írt politikai publicisztikát, 
nem vett részt a közéletben. Írta regényeit és drámáit, mint régebben is. Amikor író volt, 
nem létezett állampolgárként.

Mégis éreznie kellett a megosztottság következményeit.
Egy régi barátja, akit bensőségesen szeretett, hirtelen elhidegült tőle, és ezt meg is in-

dokolta. Ő legalább őszinte volt. Egy másik barátja, aki pártlistán országgyűlési képviselő 
lett (alma), hamiskás mosollyal így szólt, amikor a szerző dedikálta neki új regényét: „Ha 
majd megbukunk, elolvasom!” Egy híres költő fia, aki a szerző kollégája volt (a szerzőnek 
akkor még nem szűnt meg az állása) a költő apa kerek számú évfordulós estjén így szólt 
a szerzőhöz: „Szép tőletek, hogy ti is itt vagytok.” Többes számban mondta, pedig a szer-
ző egymaga volt jelen.

Folyóiratok, ahol azelőtt rendszeresen publikált, kezdtek nem kérni a kézirataiból. Újabb 
könyveiről nem közöltek ismertetéseket, holott a régebbiekre még odafigyeltek. Egyszer 
visszahallotta, hogy az egyik folyóirat szerkesztője egy interjúból – terjedelmi okokra hi-
vatkozva – kihúzta azt a részt, ahol az interjú alanya a szerzőről és kettejük munkakapcso-
latáról beszélt.

Mindez akkoriban fel sem tűnt a szerzőnek. Sok új szellemi műhely alakult, amelyek 
munkatársai kedvelték a posztmodern rendbontókat és az öncélú abszurdistákat. Még azt 
is elnézték a szerzőnek, hogy kilóg a sorból. De azért a széleskörű megosztottság résztvevői 
közül nem volt mindenki elnéző.

Az erdélyi fejedelemről szóló drámát, amint láttuk, sokan elutasították. Nem akarták el-
fogadni, de létrejöttét sem tudták megakadályozni vagy meg nem történtté tenni.

Az almák közül – már aki hajlandó volt megfogalmazni véleményét – némelyek a dráma 
szemléletét kifogásolták. Nem tetszett nekik, hogy nincsenek egyértelműen pozitív és ne-
gatív hősök, és egyáltalán, hogy hiányzik a hazafias nekibuzdulás. A körték közül még ke-
vesebben méltatták a szerzőt nyílt állásfoglalásra. Ha mégis mondtak valamit, az így hang-
zott: „Úgy kell neked!” Vagy: „Erre most semmi szükség.” A szerző fokozatosan rájött: az 
lehet a bajuk a körtéknek az ő drámájával, hogy a hazafias pátosz ugyan hiányzik belőle, 
de a szerző a nemzeti sorskérdéseket mégiscsak komolyan veszi, nem csinál viccet belőlük. 
A szereplők ellentmondásos személyiségek ugyan, de az indulataik igaziak.

Sokaknak már a dráma helyszíne sem tetszett. Mi az, hogy Erdély?! Erdélyről írjanak 
a nemzeti érzelműek! Ezt gondolták, néha mondták is az egyik táborban. És a másik tá-
bor, fura módon, majdnem ugyanígy vélekedett. Egyesek visszafogottak próbáltak marad-
ni, mások durvább hangot ütöttek meg. „Erdély az erdélyieké” – hangzott innen is, onnan 
is. „Egy pesti szerzőnek nincs joga drámát írni erdélyi fejedelemről.” A tekintélyes személy, 
akitől elhangzott ez kijelentés, csakugyan a „jog” szót használta.

A szerző fellapozta az 1939-es IV. törvénycikket, amely egy náci jellegű jogfosztó rend-
szabály volt, és utánanézett: van-e benne paragrafus arról, hogy egy „pestinek” minősülő 
személy (ugye értjük, hogy ez mit jelent) drámaíróként milyen témákról írhat, azaz van jo-
ga írnia, és milyenekről nincs. Sokféle korlátozás található az említett törvénycikkben, de 
a jogalkotó – meglehet, sokaknak sajnálatos módon – elfeledkezett az írói témák szárma-
zás szerinti korlátozásáról.

Egy prominens színházi ember, demokratikus ellenzéki múlttal, azért nem volt hajlan-
dó továbbítani az erdélyi tárgyú drámát egy nemzetközi pályázatra, mert – mint az indok-
lás hangzott – az erdélyi fejedelemnek semmi köze a mai magyar valósághoz. Helyette to-
vábbküldött egy másik színművet, amely a Mikluho-Maklaj a pápuák között címet viselte, 
és amelynek a mai magyar valósághoz nyilván sokkal de sokkal több köze volt.

A szerző úgy érezte, hogy addig nem képes új drámát írni, amíg az erdélyi fejedelemről 
szólót be nem mutatja egy társulat.
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Nemcsak érezte. Tényleg nem volt rá képes. Próbálta, nem ment. Nem általában az írás 
nem ment, mert például regényt írni továbbra is tudott. Azaz most tudott csak igazán. 
Azokban az években, amikor úgy érezte, hogy nem képes többé drámát írni, gyors egymás-
utánban írt hat regényt. Ezeket a kritikusok érdeklődéssel fogadták, értelmezésükről viták 
bontakoztak ki. Az egyikről egyetemi szeminárium indult, a másikat több idegen nyelvre 
lefordították. Ő maga is tudta, hogy regények terén jó formában van.

Egyszer egy ismerőse, egy fiatal nő, egyik barátjának élettársa szembejött vele az utcán, 
és a szerző elmondta neki, hogy éppen befejezte a legújabb regényét. A nő megkérdezte: 

„No, és jó az a regény?” A szerző meghökkent. Gyerekkorában nemcsak gyávaságra, hanem 
szerénységre is nevelték, vagyis, pontosabban, önmaga lebecsülésére. Ha elért valamilyen 
eredményt, például jeles osztályzatot kapott, vagy első helyezést ért el egy vetélkedőn, és ez-
zel otthon elbüszkélkedett, rögtön az arcába vágták: „Öndicséret büdös!” Mintha összecsi-
nálta volna magát, pedig csak megnyerte a környezetismereti versenyt és nem titkolta elég-
gé, hogy örül neki, sőt büszke is rá. „Te csak ne legyél büszke semmire!” – mondogatták.

Rászoktatták, hogy ne becsülje se a képességeit, se a  tudását, se a sikereit, miközben 
mindezt megkövetelték tőle. Azt is elvárták tőle, hogy a sikereit ne is tekintse sikernek. 
A környezetismereti első helyezésre például azt mondták: „Hát nem éppen olimpiai arany-
érem!” Napjában többször a lelkére kötötték: csak nehogy elbízza magát. Más szóval: ne 
legyen önbizalma.

Évtizedekkel a gyerekkor elmúlta után is nehezére esett volna azt mondani a nála tizen-
öt évvel fiatalabb nőnek, hogy igen, új regénye jó, érdemes elolvasni. Másfelől persze azt 
sem mondhatta, hogy nem jó. Az hazugság lett volna, márpedig gyerekkorában arra is rá-
szoktatták, nyilván Immanuel Kant szellemében, hogy soha, semmilyen körülmények kö-
zött nem szabad hazudni. Végül óvatosan, ugyanakkor önérzetesen így felelt: „Ha nem tar-
tanám jónak, nem adnám ki a kezemből.”

Ez nagyjából igaz volt. Előfordult már, hogy a szerző kidobott egy négyszáz oldalas, tel-
jes kéziratot, mert nem volt vele megelégedve. Már a háromszáztizedik oldal tájékán tud-
ta, hogy ki kell dobni, de becsületből végigírta, és csak azután dobta ki.

Amikor ez történt, nem volt a  legjobb formájában. Viszont mihelyt kudarcot vallott 
a drámaírással, elbeszélőként valósággal megtáltosodott. Öt percbe telt, amíg támadt egy 
ötlete, és másfél évbe telt, amíg regényt írt belőle. Máskor szintén öt percbe telt, amíg tá-
madt egy másik ötlete, és két hétbe telt, amíg rájött, hogy ez egy rossz ötlet. Akkor aztán 
habozás nélkül megvált tőle. Már nem kellett több száz oldalas kéziratokat kidobnia, már 
az is elég volt, ha szélnek ereszti a rossz ötleteit. Egyszer megfordult a fejében, hogy írhat-
na egy könyvet rossz ötleteinek történetéből, de rögtön tudta, hogy ez is egy rossz ötlet. 
Gyorsan eldobta.   
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