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„Szenvedélyesen
izgatnak a tárgyak ..."

Beszélgetés Szlávik István
díszlettervezővel

Kevés vázlatot, kevés tervet őriz oda-haza
Szlávik István; munkáiról, díszleteiről
inkább fényképeket mutat az ér-
deklődőknek. A megvalósult színpad-kép,
az élő előadás felvételeit. Az asz-talon
azonban ott áll egy aprólékos munkával
felépített, arányosan kicsinyített építmény:
a Legenda a lóról című Tolsztoj-mű
szolnoki előadásához készített díszlet
makettje. A kicsiny falak híven idézik az
előadás hangulatát; az apró részleteket
nézve szinte újra átéljük a produkció
varázsát .. .

- A Szovjetunióban tanultam, és ott, a
képzés során csakúgy, mint a szín-házak
gyakorlatában, a makettkészítésre helyezik
a hangsúlyt - mondja, szinte
mentegetődzve, Szlávik István. - Ez
magyarázza, hogy szívesebben készítek
maketteket, mint részletesen ki-dolgozott
terveket. A makett egyéb-ként,
véleményem szerint, a rendező számára is
megkönnyíti a munkát: a színpadi tér nem
csak egyetlen pontból látható, hanem
változó nézőpontokból is áttekinthető.
Olyan nézőpontokból, amelyek
megfelelnek a nézőtér különböző pontjain
ülő nézők látószögének. A térbeli
elrendezés is jobban áttekinthető makett
segítségé), el. A rajz egyet-len lényeges
előnye a munka szempontjából az, hogy a
világítást is érzékeltet-ni tudja,
meghatározza a fények szerepét; a magam
részéről azonban ezt sem tartom
egyértelmű előnynek. A makett-
készítésnek viszont van egy olyan hát-
ránya, hogy nem tudom idehaza doku-
mentálni a munkáimat. Egy palota is kicsi
lenne a tárolásukhoz, nem hogy egy szűkre
szabott városi lakás ...

Ezt a makettet mégis itthon őrzi.
- Nem őrzöm: dolgozom rajta. Egy

kiállítás anyagában szerepel majd, ahhoz
készítem éppen elő. De ami azt illeti, ez a
munka valóban a szívemhez nőtt. A
leningrádi Gorkij Színházban, ahol
Tovsztonogov színpadra állította ezt a
Tolsztoj-művet, tanárom és mesterem,
Kocsergin készítette a díszleteket.
Mindvégig személyes résztvevője voltam a
munkának, és már akkor, ott is sokszor és
sokat gondoltam arra, hogy

Leningrádban olyan funkciót tölt be, mint
nálunk az Odry Színpad, a Tovsztonogov
rendezte Tévedések vígjátékához készítettem
díszletet. Egy háromlépcsős teret
alakítottunk ki, ahol állandóan változtak a
helyszínel,. Egyáltalán nem volt
szükségszerű, hogy ugyanaz a helyszín
mindig ugyanarra a szintre kerüljön; a
változásokat a mű szerkezete határozta
meg. A vizsgámra Novgorodban került
sor: a Dandin Györgyhöz terveztem
díszletet. Nagyon furcsa, de mindenképpen
eredeti Dandin-előadás volt ez! A rendező
a színház világába emelte át az egész
cselekményt, valahogy úgy értelmezte a
darabot, hogy az Moliére életének egy
keserű epizódját fogalmazza meg.

- A főiskola elvégzése után Kecskemét
következett.

- A Mandragóra előadásának váratlan,
számomra nagyon emlékezetes sikere volt.
Az előadás, amelynek, díszlete tu-
lajdonképpen egy hatalmas, baldachinos
dupla ágy köré épült, Budapesten is
„vendégszerepelt". Szívesen dolgoztam
tehát Kecskeméten. Itt valósult meg a
Rejtekhely című Páskándi-darabhoz tervezett
díszletem. Ebben, a szerzői utasításokat
híven betartva, olyan hátteret alakítottam
ki, amely lényegében nem volt más, mint a
kornak megfelelő kel-lékekből összerakott
kollázs. Ezt a munkát sikeresnek éreztem;
a Fenn a Fudzsijámán című Ajtmatov-mű vi-
szont - legalábbis számomra - kudarcot

Szlávik István díszlete a Nem félünk a farkastól szolnoki
előadásához (MTI fo tó - Ilovszky Béla felvétele)

milyen jó lenne, ha egyszer majd én is
megtervezhetném ennek a csodálatos
műnek a színpadi terét. Ez a vágyam na-
gyon gyorsan, talán túlságosan is gyorsan
valóra vált! Még elevenen él ben-nem az
az előadás, de úgy érzem, még-is sikerült
elszakadnom a leningrádi cm-lékektől, és
olyan színpadot kialakítani, amely a
szolnoki előadáshoz, Kerényi Imre
elképzeléseihez és a társulat
színművészeinek a játékához teremtett
adekvát teret.

- A legtartósabb s gyümölcsöző alkotói
kapcsolatok általában a főiskolás évek alatt
alakulnak ki. Nem jelentett ilyen szempontból
hátrányt a külföldön szerzett diploma?

- Valószínűleg hátrányt jelentett volna,
ha a véletlen nem segít. De szerencsém
volt. Amikor egyszer mint főiskolás
hazalátogattam, felhívták a figyelmemet
egy rendkívül érdekes miskolci előadásra.
Igencsak meglepődtem, ami-kor kiderült,
hogy ezt az előadást egy volt
osztálytársam, régi barátom, Csiszár Imre
állította színpadra. Ekkor még Csiszár is
főiskolás volt. A kecskeméti Katona
József Színház Mandragóra-elő-adása
számára, amelyet ugyancsak ő rendezett,
már én készítettem cl, közös munkában a
díszletek terveit. Ez volt az első hazai
tervezésem; még főiskolás koromban .. .

- A Szovjetunióban milyen színpadi
tervei valósultak meg?

- A főiskolások színházában, amely



Baldachinos ágy (Szlávik István díszlete) a Mandragóra kecskeméti előadásában (A képen: Tesszáry
László, Székhelyi József, Mezei Lajos és Farády István)

jelentett. Tévedés volt, de legalább ta-
nulságos tévedés : ahogy a naturális kel-
lékek „agyonütötték" a fa faktúrájának
hangulatára épülő tér hatását, az isko-
lapéldája volt a tervezői következetlen-
ségnek, az összefüggő dolgok végig nem
gondolásának. Azt hiszem - vagy csak
remélem ? -, ilyen hibát többször nem
fogok elkövetni ... A Ruszt József
rendezte Pericles díszlete dobogók rend-
szeréből épült fel; a VII . Gergely elő-
adásában fémhálókat alkalmaztam a terek
elhatárolására. Ez utóbbi megfelelő
megvilágítás mellett azt az érzést kelti a
nézőben, mintha a valódi távolságok,
arányok megváltoztak volna; ezt az op-
tikai csalódást azután igen jól kamatoz-
tatta az előadás. A VI I . Gergely előadá-
sához egyébként, a díszletek mellett, a
jelmezeket is én terveztem,

 Véleménye szerint ez-e a szerencsésebb
megoldás, vagy az, ha más és más műv é s z
készíti el a különböző terveket ?

 Elméletileg alighanem az a jobb, az
a szerencsésebb, ha egy kézben van a
tervezés, hiszen a díszlet szín- és forma-
világa az előadás során a jelmezekkel
együtt hat, s az egységes látványt egy
ember könnyebben meg tudja teremte-ni.
Elméletileg, hangsúlyozom, elméletileg
tehát én is szívesebben vállalnám együtt
mind a két munkát. Ez azonban a mai
magyar színházi gyakorlatban csaknem
megvalósíthatatlan vagy csak néhány
kivételes esetben valósítható meg. A
rendelkezésre álló idő ugyanis rendkívül
rövid. Ebből az időből is rengeteget
elrabolnak a különböző járulékos
munkák, elsősorban a jelmezek
anyagának megtalálása és beszerzése,
hogy jó lelkiismerettel szinte lehetetlen
eleget tenni mindkét feladatnak. A VII .
Gergely esetében az volt a szerencse,
úgyhogy a ruhákat többé-kevésbé azonos
anyagokból lehetett készíteni, mert a
darab lényegéből ez következett. De
ezenkívül, például a Várszínházban be-

hatók, de Szlávik Istvánt, eddigi munkái
alapján inkább ez utóbbiak közé sorolnám.
Egyetért ezzel a „skatulyával" ?

- Lényegében ... igen. Munkámban
például a faktúrának mindig nagy szerepe
volt; gyakran az indította el a fantáziámat.
Szenvedélyesen izgatnak a tárgyak is, de
csak azok a tárgyak, amelyeknek
története, megélt élete van. Egy vadonatúj
konzervdoboz az ÁBC-áruház polcán
hidegen hagy. De ugyanez a doboz
kibontva, behorpadva, félig már
rozsdásan, félig még fényesen az erdei
avarban, ahol már magán viseli a
környezet hatásait, és maga is hat a
környezetére, miután kölcsönhatásba ke-
rült emberekkel, állatokkal és más tár-
gyakkal is - nos, ez a doboz már renge-
teget mondhat nekem! A tárgyak hozzá-
idomulnak a tulajdonosaikhoz: a vado-
natúj lavór például még jellegtelen, de a
foltozott, levert zománcú, öreg lavórnak
már saját karaktere van, és ez jellemző a
tulajdonosára is. Az egyes emberekről
rengeteget elmond az, hogy milyen
tárgyakkal veszik magukat körül; és ha
egy-egy tárgy a saját előéletét, saját
történetét magával hozza a színpadra, az
mindenképpen csak gazdagítja az
előadást. Ezért tartottam, tartom például
nagyszerű díszletnek azt, amelyet Székely
László a Boldogtalanok szolnoki
előadásához készített; ennek az épít-
ménynek szinte minden részlete hozott
magával valamit a drámát megteremtő
valóság sejtelmes világából. A tárgyak
véletlen és valószínűtlen egymás mellé
kerülése, sajátos kapcsolata annyi min-
dent kifejezhet! Véleményem szerint a
színház tudja elsődlegesen hasznosítani a
pop art, sőt, a szürrealizmus tanulságait
is. Az így elérhető hatás több, mint
egyszerűen „atmoszférateremtés" ; nem
szeretek nagy szavakat használni, most
mégis azt mondanám legszívesebben,
hogy valamiféle mágia. Mágia - a színház
szolgálatában .. .

- A közelmúltban Budapesten, a József Attila
Színház számára tervezett díszletet; januárban

mutatták be Száraz György A megoldás
c ímű darabját. A vidéki tapasztalatok után
milyennek lá ja a favárosi lehetőségeket ?

- Mindenekelőtt azt szeretném elmon-
dani, hogy nagyon kellemesen csalódtam
a központi műteremben. Annyi rosszat
hallottam már felőle, annyian ijesztgettek
vele, hogy egy kicsit féltem a közös
munkától. Alaptalanul. Végeredményben
megcsinálták, amit kértem,

mutatott Homokláda esetében vagy a Nem
félünk a farkastól számomra oly kedves
szolnoki előadásánál, amelyet Paál István
rendezett, csak azért vállaltam mind a két
feladatot, mert ezekhez, lé-vén
kamaradarabok, csak néhány ruhát kellett
megtervezni. De sietek hozzátenni, hogy azt
sem tartom szerencsétlenségnek, még csak
megalkuvásnak sem, ha más tervezi a
díszleteket és megint más a jelmezeket. Az
egységes színpad-kép, egységes látvány
kulcsa végsősoron úgyis az egységes
rendezői látomás. Nekem, ráadásul, olyan
szerencsém volt, hogy az első pillanattól
kezdve nagyszerűen tudtam együtt dolgoz-
ni eddigi jelmeztervező partnereimmel.
Különösen Szakács Györgyivel, akivel
sokszor dolgoztunk együtt, ment ola-
jozottan a közös munka.

 Ezek szerint, a mi körülményeink között
a hosszú távon együtt dolgozó alkotó párosok
végezhetik a legeredményesebb munkát ?

- Ezt sem merném ilyen egyértelműen
kimondani; sőt! Igaz, hogy a közös
tevékenység során kialakult gyakorlat
meggyorsítja a munkát, hiszen már maga az
a tény, hogy ismerjük egymás
munkamódszerét, eleve kizár bizonyos
üresjáratokat; de ezzel szemben egy-egy új
munkakapcsolat, amelyben elfogulatlanul,
friss szemmel látjuk egymás el-képzeléseit,
kölcsönösen új ötleteket, gondolatokat
adhat .. .
 Bár minden csoportosítás önkényes, a

magam részéről a színpadi tervezőket, attól
függően, hogy a feladat melyik oldalát tekintik
elsődlegesnek, két alapvető típus-ra osztanám.
Vannak, akik munkájukban a szerkezetre
helyezik a hangsúlyt, a díszlet szerkezetével
mintegy a dráma szerkezetét támasztják alá;
mások viszont elsődlegesen a mű atmoszféráját
igyekeznek a szereplők körül kialakított tárgyi
világban megidézni. Mondom, önkényes a cso-
portosítás, éles határok egyébként sem von-



azt csinálták meg, amit kértem - ennél
többet, jobbat műhelyről úgysem lehet
mondani.

Az előbb arról beszélt, vidéki tapasz-
talatai alapján, hogy egy-egy előadás szín-
padra állításához mindig nagyon kevés az idő.
Budapesten általában hosszabb az elő-készítés
periódusa; nem jelent ez valamiféle
könnyebbséget?

 Lényegében nem sokat. Mert az igaz,
hogy a vidéki színházaknál kevesebb hét,
kevesebb nap jut egy-egy produkció
előkészítésére, de ezek sokkal intenzívebb
munkanapok. Ott jobban együtt van,
állandóan együtt van a csapat. A vidéki
műhelyekben többnyire magam is részt
vállalok a tervek kivitelezéséből; ha én is
dolgozom egy-egy díszletelemen,
lehetőségem van tovább-gondolni az
elképzeléseimet, s ennek következtében
csaknem mindig előnyére változik a terv.
A manuális munka már csak azért is
hasznomra válik, mert így a műhelyekben
elhiszik nekem, hogy valóra lehet váltani
azt, amit kitaláltam; elsősorban mégsem
azért csinálom. inkább azért a pluszért,
amit ezáltal nyerhetek. Nem csak én - a
terv is! Mindez Budapesten már furcsán
hatna; nehezen tudom elképzelni, hogy a
köz-ponti műteremben, a készülő
díszletek között ott bűvészkedjen a
tervező! Vidéken mindig az a díszlet „a"

munka, amelyen ért dolgozom; itt viszont
csak egy a sok közül.

 Sokan panaszkodnak a vidéki műhe-
lyek krónikus szakemberhiányára...

- Ez létező gond. Most még úgy-ahogy
áthidalható nehézség, de néhány év
múlva, ha valami lényeges változás nem
történik ezen a téren, ha a tervezők
képzése mellett nem teremtik meg a
színházi szakemberek, színházi asztalo-
sok, kárpitosok, lakatosok képzésének
kereteit, alighanem katasztrofális hely-
zetbe kerülnek a műhelyeink!

 Hogyan lehet az ilyen nehézségeket
„áthidalni"?

- Valószínűleg furcsán hangzik, de
például úgy, hogy ha tudom, hogy annál a
színháznál, ahová terveznem kell,
dolgozik egy jó asztalos, akkor -
amennyiben ezt a darab lehetővé teszi -
fában gondolkozom. Oda pedig, ahol a
lakatosműhely jó, fémből tervezek dísz-
letet! Bármennyire nevetségesnek tűnik
is, sokszor az efféle prakticista megoldá-
sok teszik lehetővé, hogy ne csak a terv
legyen jó, hanem a játszó díszlet is.

-- Állandóan visszatérő téma a tervezők
körében, hogy a rendelkezésre álló anyagi
eszközökből egyre nehezebb egy-egy díszletet
kiállítani. A színházak költségvetése nem tud
lépést tartani az anyagok árának emel-
kedésével; sokszor ahhoz kell a legnagyobb
tervezői lelemény, hogy a nézők mindezt ne
vehessék észre. Erről mi a véleménye?

- Hát... Ez is gond. De a legnagyobb
problémát én abban látom, hogy ennek
következtében a színházak rabló-
gazdálkodást folytatnak a saját eszkö-
zeikkel. A díszletelemek, díszletfalak ál-
talában új és jó minőségű anyagból
készülnek el; de arra, hogy egy-egy pro-
dukcióhoz bútorokat, kellékeket vásá-
roljanak, és ezzel saját raktáraikat gaz-
dagítsák, néhány kivételtől eltekintve már
soha nem tudnak elegendő pénzt
előteremteni. Így újra és újra ugyan-azok
az agyonhasznált bútorok kerül-nek elő a
bútorraktárakból; átalakítják, átpofozzák,
megcsonkítják őket, előbb-utóbb
használhatatlanná téve valamennyit. Így
azután, ahelyett, hogy gazdagítanák a
lehetőségeiket, egyre jobban elszegényítik
önmagukat. Pedig most még lehetne, akár
magánosoktól, akár a Bizományi
Áruházon keresztül, viszonylag olcsón,
olyan bútorokat, tárgyakat beszerezni,
amelyekhez néhány év múlva már
képtelenség lesz hozzá-jutni! Ügyetlenül
takarékoskodunk. Rosszul. Véleményem
szerint az lenne az ésszerű, ha a lejátszott
díszletfalak, díszletelemek anyagát
hasznosítaná új-ra, akár többszörösen is a
színház; így többet költhetne bútorokra,
kellékekre, és úgy fel tudná tölteni a
raktárait, hogy csak akkor kelljen a
meglevő darabok-hoz hozzányúlni, ha
azok eredeti formájukban vagy az eredetit
nem károsítható átalakításokkal
játszhatnak a színpadon. Véleményem
szerint ez lenne az igazi takarékosság;
igaz, hogy ez csak egy-két év múlva
éreztetné költség-csökkentő hatását .. .

Szlávik István kilenc tervezést vállalt az
elmúlt évben; különböző színházak,
együttesek számára dolgozott. Hogy bírja ezt a
megterhelést?

- Szeretek dolgozni. Akkor érzem jól
magam, ha van mit csinálni, ha a fel-
adatok sodrását-szorítását érzem. Ami-kor
A megoldás díszleteivel elkészültem,
inkább attól ijedtem meg, hogy nincs
előttem semmi kézzelfogható, azonnali
feladat, konkrét munka ..

DEÁK ATTILA

Beszélgetés
Szakonyi Károllyal

- Úgy tűnik, újból feltámadni készül szín-
házainkban az az igény, hogy a drámaírókkal
közösen alakítsák át alkotóműhelyeiket. A
problémafelvetés, úgy gondolom, nem fikció. Volt
időszak, amikor fáziseltolódásról be-
szélhettünk: hol a dráma szaladt előre, hol a
színház, amely értetlenül fogadta akár a
politikus, akár az abszurd vagy a szatirikus
drámák „világát". Éretlen is volt, a drámák
gondolati megjelenítésnél nem tudta megújítani
önmagát. A drámaírók egy ideig elkeseredett
harcot vívtak, majd ki-ki levonta a maga
tanulságát, s egy időre „visszavonulást" fújt,
vagy végleg elveszítette kísérletező kedvét. Mire
a színház feleszmélt, már az új magyar
drámák nélkül kellett előre lépnie, s az extrém
helyzetben kialakította és megterem-tette a
hetvenes évek „színházi színházát". Méltán
hiányoltuk e színházi megújulásban a
„korszakos és összefoglaló" erejű drámákat.

- Napjainkban mintha a „színházi szín-
ház" körül tétovaság mutatkozna. Most, hogy
a Madách Színház új színművének, A hato-
dik naponnak bemutatására készül, hogyan
látja, színházank elég érettek az új dráma-írói
törekvések befogadására?

- Nemcsak azért tudok válaszolni, mert
szinte naponta részt veszek a próbákon, és
ott ülök Lengyel György rendezői
aztalánál, hanem azért is, mert magam is
gyakorló dramaturgja vagyok a Miskolci
Nemzeti Színház mühelyének.

- Az tény, hogy a hatvanas évek végén, a
hetvenes évek elején fellendült a magyar
dráma. Hirtelenjében sok minden
tisztázódott, és föltárultak az utak,
amelyeken az írók továbbléphettek. Már
nem ütötték agyon az új gondolatokat, a
kultúrpolitika kedvezett a mondanivaló
kinyilatkoztatásának. Teret kaptak olyan
gondolatok, amelyek előzőleg meg sem
fogalmazódhattak. A, dráma-írók is jobban
kifejezhették a magyar valóságot, a
drámáknak mennyiségi sűrűsödésük is
volt, és nagyobb formai tökélyre is szert
tettek. A színházak már nem ódzkodtak az
új magyar drámák bemutatásától, egy sor
nagyszerű elő-adás született, de a kezdeti
nekilendülés szalmaláng életűre sikeredett.
Színházaink több esetben a
megjelenítésben


