
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



nem azt nyújtották, amit a drámaírók
elvártak, amit a mondanivaló megkívánt.
Lehet, hogy a társadalmi robbanása egy-
egy drámának túl erős volt; lehet, hogy
dramaturgiai hiányosságok is köz-
rejátszottak, de számos esetben méltatlan
formában kerültek bemutatásra. Sok
kortársamban a kudarc túl hamar
elapasztotta a drámaírási, a színház felé
fordulási kedvet. Egy biztos: akkor a
színházak nagy lehetőséget szalasztottak
el.

- Most viszont nagyon sok drámaíró - főleg
fiatal - jogot és teret vindikál színházainkban.
Többen feladni kényszerülnek a színházba
vetett hitüket. Lehet, hogy tíz év múlva őket is a
„ fáziseltolódás" korszakába soroljuk ?

- Természetesen a hic et nunc akkori
világa megismételhetetlen, a hatvanas
évek társadalmi struktúrája nem hasonlít-
ható össze mai életünk, erkölcsünk hely-
zetével. Talán nem hangzik furcsán, ha
éppen egy rendezőt, Tovsztonogovot
idézem, de ő írja: „A színház fő mozgató-
ereje mindig is a drámaírás volt és az is
marad!" Nem akarok váteszszerepben
tetszelegni, de úgy érzem, most újra ott
tartunk, hogy a színházaknak szükségük
van jó drámaírókra. Újra nagy a társa-
dalmi igény a drámák és a jó színház iránt.
Talán megint összerázódhatnak soraink,
és sikerül megteremteni a magunk be-
csületét.

- A színház válságban van - szokott
epidemikusan szárnyra kelni a hír. De a
színház mindig válságban van! - és talán
ez a jó! A színház maga köré gyűjt tehet-
séges embereket: rendező, színész, dráma-
író mind-mind valami újat akar, s ez már
önmagában feszítő erő. Ebben a munká-
ban - amit műhelynek nevezünk a szín-
házban - valamelyikőnk a maga területén
egy kicsit mindig előbbre jár vagy
lemarad. A dialektika törvényei szerint az
eszmék, viták harca visz előre, és ezért is
jók az időnként felröppenő polémiák.
Egyik sem mondvacsinált: igaz,
megpróbálunk magyarázatokat keresni,
de az egészben az a lényeges, hogy
mindnyájan akarunk valamit! A disputák
a színházi embereket is, az írókat is fel-
rázzák, izgalomban tartják, mozgásba
hozzák. Közhely, de a sekélyes állóvíz-
nél nincs borzasztóbb, megöli a tehetsé-
get. A nagy feszítettségben a szelepeket
néha meg kell nyitni; erre jók a polemi-
zálgatások. Hogy csak a legutóbbit em-
lítsem, Koltai Tamásnak a Nagyvilág ok-
tóberi számában megjelent ökonomikus
írását színházi életünk elmúlt tíz évéről.

Koltai az említett elemző tanulmányában
teljes mértékben - ez nem pejoratív jelző - a
„színházi színház" és a rendezők
eredményeinek fókuszából közelítette meg a
polémiát. Kaposvár, Szolnok, Kecskemét
többnyire klasszikus vagy külföldi darabok
újraértelmezésén keresztül érte el legnagyobb
sikereit.
 Igen, például ezen is lehetne vitat-

kozni. Úgy is megközelíthető a kérdés,
hogy amikor a színházak éretlenek voltak
az új magyar drámaírói törekvések
befogadására, akkor keresve a tovább-
lépés, a megújulás útját, klasszikus és
külföldi drámák újraértelmezésével vélték
legjobban kifejezni világszemléletüket.
Ezt nevezhetjük az erőgyűjtés, a
próbálkozások, kísérletezések időszakának
is. A színész, a rendező, a díszlet-tervező,
amikor valami újat hoz létre, akkor
mintegy a kötéltáncosok halál-ugrására is
vállalkozik.

 A színházak csak biztos sikerre akar-nak
menni? A rendezők kísérletezgethetnek, a
drámaírók nem?! Miért nem együtt próbálják
megújítani a színházat?

Ha most akár „igen"-nel, akár „nem"-
mel válaszolnék, megint ugyan-oda
lyukadnánk ki. A meglevő színházaink a
legjobb szándékaik ellenére sem képesek
befogadni azt a termést, ami most van. A
teljesítőképességük határán van-nak.
Jelenleg inkább megszűnnek, mint-sem
létesülnek új színházak. Soha ilyen igény
nem volt a színház iránt, mint ma-napság.
Gondolkodni kellene újabb játszási helyek
kialakításáról. Nem nagy beruházásokra
gondolok, de meghitt miliő, intim
hangulat még a kezdetleges
színpadtechnikai és szcenikai viszonyokat
is feledteti.

 A hetvenes évek elején sokkhatás jelle-
mezte a drámaírók tudatát: a hogyan éjünk ?,
merre tartunk? problematikájának szenzitív
vizsgálata. Ma színházaink milyen
gondolatokat, életérzéseket várnak a dráma-
íróktól?

Teoretizálni a jelen időszakról nehéz.
Sokkal könnyebb utólag értékelni szín-
házi életünket, és benne a drámaírók
világlátását, mint a naponta megtett
lépéseket lemérve ítészkedni. Nincs meg a
kellő distancia, és ez érthető is. A valóság
napról napra állít szembe bennünket
bonyolult kérdésekkel. A drámaíró arra
törekszik, hogy ebből egy szeletet
kiragadjon. De ehhez lélegzet-vételnyi
szünet szükséges, hogy leülepedjen az
emberben az impresszió. A közönség hol
andalogni akar a múlton, hol hiányolja a
jelent. Mit adjunk neki?

Akár a múltról, akár a jelenről írunk, a
drámaírónak az igazságot kell kimon-
dania.

- Mint dramaturgnak mi a tapasztalata?
- Nagyon sok dráma keresztülmegy a

kezemen, szívesen olvasom kortársaim
színműveit, és nem egynek bábáskodom a
színre hozatalánál. De mikor lehet el-
mondani, hogy egy dráma jó vagy rossz ?
Jó, vannak a nagykönyvben meg-írt
kritériumok, de a drámaíró vagy meg-
előzi, vagy már csak követni tudja korát.
Beszélhetünk Shakespeare-ről is, az örök-
érvényű problémákat ma is átéljük. Úgy
gondolom, Federico García Lorca szavai
ma is meghatározóak: „Annak a
színháznak, amely akár kacagva, akár
megríkatva nem veszi át népe társa-dalmi,
történelmi lüktetését, amely nem fejezi ki
népe drámáját, tájainak és szellemének
valódi színeit, nincs joga szín-háznak
neveznie magát."

 Ma több kitűnő prózaíró ír drámát, de
untauglichnak minősül a színházban. VeIük a
színházak nem keresik a kapcsolatot?
 A keresés vagy nem keresés is lehet

kölcsönös. Talán nincs meg a kellő
türelem és belátás egyik félben sem.
Ennek ellenére Miskolcon évente több új
drámaírót avatunk. Hogy csak a legutóbbi
évadjainkról beszéljek: Bertha Bulcsu,
Serfőző Simon darabjai nálunk kerültek
először bemutatásra. Folyamatosan többen
is avanzsálnak: Schwajda György, Juhász
István is ide sorol-ható az említetteken
kívül. Még ebben az évadban bemutatjuk
Serfőző Simon Otthontalanok ját és Juhász
István Máz című szatíráját. De új darabján
dolgozik Bertha Bulcsu is. Ma a színházak
többnyire igyekszenek szövetségest
keresni az írókban.
 A befogadók nehézségeiről már be-

széltem, alakulóban van a Sarkadi-kör,
egy seregnyi fiatal drámaíró, akik már
beleszülettek a szocializmusba, és nagyon
is egyéni világlátásuk van. Hogy-ha teret
kaphatnának színházainkban, ennek
felmérhetetlen hatása lenne. Ezért is
nagyon jónak tartom a Kulturális
Minisztérium kezdeményezését, hogy eb-
ben az évben először tíz fiatal drámaíró-
nak ösztöndíjat és lehetőséget adott egy-
egy színházi műhellyel a szorosabb kap-
csolat kialakítására. Ennek biztos lesz
termékenyítő hatása színházi életünkben.
Teret adni a próbálkozásoknak kötelessége
a színházaknak. Talán nem véletlen, hogy
mostanában olyan nagy sikerei vannak a
főiskolai vizsgaelőadá-



soknak. Ma már eljutottunk oda, hogy
nemcsak az Ódry Színpadon, hanem a
Szentkirályi utcai próbateremben is si-
kerrel tudnak a „gyerekek" és tanáraik
olyan nehéz műveket létrehozni, mint
például Csehov Platonovja. A főiskola
mindig fogékony voks az új dolgok iránt,
és ők is próbálkoznak fiatal drámaírókkal,
tavaly Schwajda Csodája részesült
elismerésben.

- A drámáknak van egy olyan fajta életük.,
hogy megrekednek egy színháznál. Az eredeti
bemutatókat miért nem követők reprízek? Kévés
kivétellel nyomtatásban sem találkozunk velük.

- Még nem volt okian tanácskozás,. ahol
ez a kívánalom ne hangzott volna cl. A
Dramaturgiai Híradó segítségével
hamarabb megismerkedhetünk más
országok friss drámai termésével, mint a
sajátunkéval. Ezt nagy problémának látom.
Most ezen a téren is van remény a
továbblépésre: akár a Sarkadi-kör
Antológiájában, akár a SZÍNHÁZ
mellékleteként lehetőség nyílik drámák
publikálására. A reprízek kérdése még
problematikusabb. Vannak drámák, ame-
lyek bejárják az ország valamennyi
színházát, sőt a külföldet s - említhetném
Örkény Macskajátékát vagy a Tótékat -,
vannak, amelyek feledésbe merülnek.
Miskolcon arra törekszünk, hogy a másutt
már játszott darabok ismét színpadhoz
jussanak. Így például bemutattuk Fejes
Vonó Ignácát, Gyurkovics Csóka családját,
Görgey Gábor Komámasszony, hol a
stukker?-ját. Sok esetben a társulat
összetétele is meghatározza a drámák
sorsát, nincs megfelelő korú vagy alkatú
színész.

- Pár évvel ezelőtt egy nyilatkozatában azt
mondta, hogy az Ön számára a dráma csupán
kaland. Most A hatodik napon próbálin, hogy
profán hasonlattal éjek, testi közelségben az
„arával" még mindig úgy érzi, hogy a
kalandból nem lehet szerelem?

- Kezdetben lehet, hogy csak partneri
viszonynak tekintettem a drámaírást, de
már régóta szent szenvedélyemmé vált Ha
az ember kalandjaiban rátalál arra„ amit
addig szüntelenül keresett, akkor abból
szerelem lesz. Ez a bizonyos kaland-
szerelem találkozás azért következett be,
mert egyre inkább rájöttem, hogy a
drámában tudom legjobban ki-vetíteni a
bennem élő világot. Ahhoz, hogy a
kalandból szerelem legyen, és a
szerelemben megmaradjon a kaland va-
rázsa, igézete - kölcsönösség kell. Azaz jó
sínházi alkotóműhely.

- Most megtalálta ezt a műhelyt ?

- Eddig sem volt okom panaszra. A
Madách Színházzal sem először dolgozom
együtt. Lengyel György rendezésében
mutatták be az Ördöghegyet és a holt lelkeket
is.

Meghatározó, hogy mely színház
vállalkozik színpadi műveinek bemutatására ?

- Sok minden lehet meghatározó,
mondhatnám: sok függ a szerencsétől, az
együttes összetételétől, a színészek le-
terheltségétől, de számomra a leglényege-
sebb, hogy a rendezőnek legyen affinitása
az írásaimhoz. Tudjunk együtt és
továbbgondolkodni. Lengyel Györgyben
jó partnerra és befogadóra találtam. Már a
múlt évadban kért tőlem darabot Ádám
Ottó - természetesen mások is kértek -, de
a vele folytatott beszélgetések alkalmával
elmondtam azokat az életérzéseket,
amelyek bennem gyűrűztek: kettőjük
érdeklődésére, biztatására kezdtem hozzá
A hatodik napon megírásához. A
megteremtett jó légkörben ki-alakult
bennem egy szintézis; a nyáron meg is
írtam a színművet.

- Ha gondolatban felrajzoljuk Szakonyi
Károly eddigi színpadi műveit az 1963-ban

bemutatott Életem, "Csókától A hatodik
naponig, akkor Ön hol helyezné el új színpadi
művét? Ebben a darabban is találkozhatunk
dramaturgiai trouvaille-jal ?

- Prekoncepcióval nem kezdek dara-bot
írni. Az Adáshiba abszurd hangja, a
Hongkongi paróka és a Holt lelkek szatiri-
kussága egy időre kiíródott belőlem.
Letisztulni látom mindazt, amit eddig
csináltam. Az Adáshiba sajátos világa szinte
kínálta magát a dramaturgiai trükköknek.
Emberfi alakja lehetőséget adott egy
bizarr helyzet kimunkálására. Ezt az új
darabomat, természetesen, realista
stílusban írtam. Célom az volt, hogy hús-
vér figurák, valóságos karakterek
segítsenek azt a feszültséget tmeg-
teremtení, amelyet az Adáshibában vagy a

Hongkongi parókában a dramaturgiai ötlet
akalmazásával értem el.

- Mózes első könyve a teremtésről szól „És
látá Isten, hogy minden amit teremtett vala,
ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, a hatodik
nap." A darab címe bibliai asszociációkat
ébreszt, vara valami külön jelentéstartalma,
mint az Adáshibában h m berfa alakjának ?

- Igaz, hogy azonos élményből táp-
lálkozik mindkét darab, de míg az Adás-
hiba elvontabb és elrajzoltabb, keserűbb,
ironikusabb, addig A hatodik naponban az
emberek hétköznapi sorsáról, egy-máshoz
való viszonyáról beszélek. A mai történet
családi miliőben játszódik; az

anya, aki a darabbeli családot összetar-
totta, súlyos betegségben a hatodik napon
halt meg. Az apa születésnapját egy
szombat délután ünnepli a család. Az
„alkotónak" a hatodik napon érzett állítása
kap csendes kérdőjeneket, Az izgatott,
hogy a szeretet félrecsúszott gesz-tusai
milyen fájdalmakat tudnak okozni egy
családon belül. Az emberi együvé
tartozásról írtam; arról, hogy mennyire
tudunk egymáson segíteni, mennyire tud-
juk egymás életét befolyásolni. Az ag-
gódás még önmagában nem jelent sem-
mit, felületessé vált életünk kevés szeretet
tartalmaz.

- Gyakran elhangzik - legutóbb Gombrowicz
Operettjének bemutatója kapcsán többen
felvetették -, hogy egyes darabok szín-re
vitelénél másfajta színésziskolára lenne
szükség. Mi a tapasztalata, színészeink
maximálisan meg tudják jeleníteni a dráma-
író által elképzelt figurákat ?

- Az író sem csodaként lép fel! Az író
sem más bolygóról jött! Ugyanazok az
életérzések vannak benne, mint a
színészben. Nem hiszek ezekben a misz-
tifikált elszigeteltségekben. Ez elsősorban
tehetség és nem előtanulmányok kérdése.
A színész, az alapvetően jó színész min-
dent meg tud oldani. Tud alkalmazkodni
egy új stílushoz, és tehetségével
beilleszkedik a drámaíró világába. Az
Adáshiba esetében Páger, Bulla - akik kü-
lönböző színházi korszakokat éltek át -
ráéreztek az abszurd hangvéteIre. Játékuk
örök élmény marad számomra. Most
hasonlót tapasztalok Bessenyei Ferenc,
Psota Irén, Almási Éva és a többiek
játékánál is. Bessenyei szerepe eltér az
utóbbi időkben látott alakításaitól, és
talán éppen ezért érdekli az alak
megformálása.

- A mi színészeink képesek megterem-
teni azt a játékstílust, ami a darabok
hangjához illő. Lehet, hogy a beideg-
ződéseket nem könnyű levetkőzni, de
minden színészben benne rejlik a meg-
újulás igénye és lehetősége.


