
GALAMBOS LAJOS

Párbeszédes előhang

SZERKESZTŐ: Emlékszel, arra kértelek, hogy a drámád elé — „Küszöbön
állnak a hegyek" — kellene néhány sor arról, hogy mi húz téged a tör-
ténelemhez . . .

ÍRÖ: Mi húzza a harmatcseppet a paszuly leveléhez? Miért ül meg a harmat-
csepp a leveleken? Miért marad ott, míg csak fel nem szippantja a nap?
Együvé tartozik a múlt, a jelen, s a lehetséges jövendő. Mindannyian tud-
juk, hogy földünkön, e kék bolygón kívül, jelenlegi ismereteink szerint,
bármi fényévekkel mérjük be a mindenséget, nincs más égitest, amely a
miénkhez hasonló életet élőlényeknek adni tudna. Nincsen másik kék boly-
gó, mondják azok, akik kint jártak az űrben, és magányosak lettek, meg-
ismervén az igazi magányt. Nincs más kék bolygó; jelen ismereteink sze-
rint az ember bezárultatott ide. Hát akkor mért ne térképeznénk fel őse-
ink múltját, tanulságul jelen viselkedésünkhöz? Egy az ember, tegnapról,
máról, holnapról beszélve, ha igaz, és nem feledi el a paszuly levelén meg-
ülő harmatcsepp tisztaságát.

SZERKESZTŐ: Talán kissé konkrétabban: író és a történelmi múlt között
milyen lehetséges viszony építhető ki? . . .

ÍRÓ: Jó, szálljunk kissé alább. Soha nem mertem volna munkásságomban tör-
ténelmi témákhoz nyúlni, ha a bőrömön nem éreztem volna eleink szenve-
déseit. Apai ágon nemesek vagyunk — semmi értelme, persze —, Galam-
boskő vára volt a miénk Zemplénben. Caraffa tábornok kilenc felnőtt Ga-
lambost végeztetett ki Eperjes főterén a Rákóczi-szabadságharc bukása
után. A Neo Aquistica Comissio idején a család maradékai minden vagyo-
núnktól megfosztattak, s mint telepeseket száműzték akkor a Nyírségbe.
Másokat is száműztek oda, főleg a kuruc mozgalmakkal szimpatizáló tóto-
kat, akik a „Tirpák", „Szenvedő" nevet vették fel. Apám már tirpák-csa-
ládba nősült. Szegénységünk iszonytató volt. Talán már csak a tisztességes
nevünk tartott fenn bennünket olykor. A szegény világról való mondandó-
mat több regényemben megírtam már, minek ezekkel hivalkodni.

SZERKESZTŐ: De a dráma! Hogy a megidézett múlt a jelen tanulságaival
szolgálhassák!

ÍRÓ: A dráma szorított műfaj, bár nem annyira, mint a novella. A legtisztább
irodalmi műfaj szerintem a novella, sajnos a drámába már belefér a regé-
nyesség is, a cselekmény meséjét tekintve, s ennek szükségességét tekintve
mindenképp. Nehéz is. A szigorú rendet a mesével összehozni! Hát nem
gyerekjáték. De mindegy már, ha valaki képes az ábrázolásra; ha van
ereje hozzá, hogy akár múltbéli emberek szavaival felfogható üzenetet ad-
jon a mának. Mi az én ügyem? A munka szent. Az emberiség érdekében
végzett munka — mindegyik munka az, ha tiszta, szent dolog. Az emberi
tevékenységet szolgálni, ezt propagálni bármily áttételeken át, akár törté-
nelmi szituációkon át; az én írói munkásságom értelmét ebben látom, eb-
ben a munka-szolgálatban.



SZERKESZTŐ: Még mindig nem válaszoltál pontosan a történeti, vagy törté-
nelmi drámákra vonatkozóan.

1RÖ: Én? Hát írtam eddig három olyan színpadi munkát, amelyek cselekmé-
nye, úgy tűnik, a múltban játszódik. A ..Fegyverletételét bemutatta a Víg-
színház. A „Mihályi Rozália csókja"-ra mindeddig még nyomtatási enge-
délyt nem kaptunk, előadásit se. A „Küszöbön állnak a hegyek" az előb-
binél tán szerencsésebb csillagzatú. S hogy nem válaszoltam volna az ere-
dendő kérdésre? Dehogy nem, szerkesztő elvtárs! Mi húzza a harmatcsep-
pet a paszuly leveléhez? Miért ül meg a harmatcsepp a leveleken? Mért
marad ott, míg csak fel nem szippantja a nap? Együvé tartozik a múlt, a
jelen s a lehetséges jövendő.


