
RENDEZŐK A ROKONOKRÓL
A Pécsi Nemzeti Színház bemutatta a Rokonokat.
Móricz Zsigmond regényét Szakonyi Károly dra-
matizálta, a rendező Balikó Tamás volt. Ebből az
alkalomból a Magyar Színházrendezői Testület
szakmai beszélgetést rendezett, amelyre első-
sorban azokat a kollégákat hívták meg, akik ko-
rábban már színpadra állították a regény valame-
lyik adaptációját. E beszélgetés szerkesztett
anyagát némi rövidítéssel közöljük.

MECZNER JÁNOS: Készülve a mai találkozóra,
elolvastam a regény néhány színpadi feldolgozá-
sát. Az elsőt maga az író készítette 1931-32-ben.
Mindent, ami a regényben szép és érdekes, azt
Móricz kiiktatta, happy endesítette a befejezést,
Kopjássból polgármestert csinált stb. Nemcsak
azt tette, amit két évtizeddel korábban Bródy
Sándor, amikor a színház kérésére A tanítónő
végén ifj. Nagyot és Tóth Flórát kibékítette, ha-
nem a kemény társadalomkritikával áthatott pró-
zából bulvárvígjátékot fabrikált. Ez a feldolgozás
nemcsak szemléletében elhibázott, de dramatur-
giailag is silány. Kevés szerzőt ismerek, aki Mó-
ricznál drámaibb novellákat írt volna, ezzel szem-
ben Móriczéhoz hasonló drámaiatlan drámákat
sem sokat írtak.

ILLÉS ISTVÁN: Móricz védelmében: cherchez
la femme, azaz Simonyi Máriát. Különben az,
amit János mond, szégyenteljesen megtörtént az
Úri murival is az 1940-es előadás alkalmából.
Ugyanakkor Móricz a halálos ágyán visszavonta
ezeket az adaptációit.

SZAKONYI KÁROLY.. Móricz gyakran mondta:
a színház spórkassza, az ember egy-két hét alatt
megcsinálja a darabot, és egész évben él belőle.
Ez persze neki soha nem sikerült, mert a darabjai
megbuktak, s tulajdonképpen ezért volt hajlandó
ezekre a megalkuvásokra.

M. J.: A következő feldolgozás az ötvenes évek
elején készült. Az író lánya és Thurzó Gábor
közösen írt egy darabot. Négy helyszínre zsúfol-
ták a cselekményt. A négy kép sematikusan épül
fel: elindul egy anekdotaszerű expozíciós epizód,
utána következik a konfliktus, ahogy illik, és a
véget hatásosan „fönt" hagyják, hogy tovább
lehessen lépni a következő felvonásra vagy jele-
netre. Döntően Magdaléna és Kopjáss kapcsola-
tára épül az adaptáció. Magdaléna már az első
pillanattól kezdve a két gazember, a Polgármes-
ter és a Takarékigazgató partnereként vesz részt a
mechanizmusban. Nem is lehet tudni, valójában
ki irányítja a várost. A Rákosi-kor szelleméből
következett, hogy erőteljesen bírálták a Horthy-
korszakot. Sokáig élő feldolgozás volt, em-
lékszem, főiskolai végzésem után, 1973-ban
egyik osztálytársam a Nemzetiben még ezt a
variációt állította színpadra.

Úgy tudom, hogy Móricz Virág és Thurzó
csinált egy kamarásított változatot is a Déryné
Színház utazó társulata részére. (Valahol azt ol-

MÓRICZ-ADAPTÁCIÓK
vastam, hogy ezt Móricz Virág egyedül készítet-
te.) Többnyire ezt a dramatizációt játszották a
határon túli magyar színházak is.

Kronológiailag a kaposvári változat következik,
1978-ból. Ezt még egyszer elővették, a Já-
tékszínben ugyancsak Babarczy László rendezte,
Ezt a feldolgozást is Móricz Virág jegyzi, de
Babarczy keze jócskán benne lehetett, mert a
korábbi variációkkal szemben nagyon színpad-
szerű lett. Sok epizódból áll, és tán egy kicsit
„epikusabb" is a korábbiaknál, ugyanakkora rövid,
szaggatott jelenetek erős drámai lüktetést adnak.
A szövegkönyvet olvasva az a gyanúm, hogy
kifejezetten filmszerűen pereghetett az elő-adás.
A pontos társadalomkritika mellett a kö-
zéppontban annak ábrázolása állt, hogy miként
hálóznak be valakit, milyen módszerekkel próbál
egy szervezet beszippantani egy embert.

Valamikor a nyolcvanas évek végén Veszp-
rémben is előadták a Rokonokat. Horvai István
rendezte volna, de végül Kovács András, a film-
rendező vitte színre (tudomásom szerint ez volt
az egyetlen színpadi munkája), és a hírek szerint ő
készítette az adaptációt is. Hogy ez az előadás
milyen lehetett, arról fogalmam sincs.

I. l.: Sajnos én sem láttam, én épp a magaméra
készültem. De beszéltem veszprémiekkel, szerin-
tük csőd volt. Zaklatottá vált abban az időben a
veszprémi élet, talán ez is belejátszhatott abba,
hogy nem sikerült az előadás. A kaposváriról is
csak hallottam. Jefremov mesélt róla, s nagyjából
azt mondta, amit János. Amikor Jefremovék
Miskolcon vendégszerepeltek, a magyar drámák
dekádjára készültek a Szovjetunióban. Emlékez-
tek még ezekre a dekádokra? 0 is darabot kere-
sett, s a Rokonokat ajánlották. Elvitték Kaposvár-

ra, hogy nézze meg az előadást. Ő is azt mondta,
hogy nagyon filmszerű volt a kaposvári produk-
ció; sáros városban játszódott, a színpadon pal-
lókon ugráltak a szereplők, hogy kikerüljék a
tócsákat, megjelenítették az utcát is, a kapualja-
kat, miegymást,

M. J : En ezek közül csak a Nemzetiét meg a
mai előadást láttam. Tudja-e valamelyikőtök,
hogy milyen feldolgozást használta kilencvenes
évek elején Nyíregyházán Schlanger András?

LÉNER PÉTER: Láttam az előadást. Schlanger
az ötvenes évekbeli adaptációt használta, de a
Babarczy-átdolgozásból is átvett részleteket.

M. J.: Ez két alapvetően különböző megköze-
lítés. Hogyan lehetett összehozni őket?

L. P: A magyar színháztörténet pechje, hogy
amikor Sztanyiszlavszkij azt mondta Csehovnak,
te ne azzal foglálkozz, tudsz-e drámát írni vagy
sem, te csak írd azt, amit a világban látsz, Hevesi
Sándor is megpróbált Móricz Zsigmondból szín-
padi szerzőt csinálni. De míg Csehov zseniális
színdarabokat írt, Móricz skizofrén színházi alkotó
lett, mert azt az életanyagot, amit megélt, és ami
a regényeiben és novelláiban megjelent, szerette
volna átmenteni a színházba, Hevesi viszont
állandóan figyelmeztette: ez színház, ez színda-
rab, ez dramaturgia. Tulajdonképpen szerencsét-
lenül foglalkozott Móriczcal, és ezért nem lett
nekünk Csehovunk.

Na már most, amikor én arra gondoltam, hogy
a József Attila Színházban meg kellene csinálni a

Horváth Károly (Péterfi) és Csernák János
(Kopjáss) a kecskeméti Rokonokban (Ilovszky
Béla felvétele)
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Besenczi Árpád (Kopjáss) és Gráf Csilla (Lina)
a pécsi Rokonokban (Simarafotó)

Rokonokat, akkor elsősorban azért határoztam
így, mert előtte már két Móricz-darabot rendez-
tem - a Kivilágos kivirradtig-ot Debrecenben és
a Nem élhetek muzsikaszó nélkül-t Nyíregyházán
-, és nagyon szerettem ezeket a munkáimat. A
kérdés az volt, hogy az eddigi átdolgozások va-
lamelyikét játsszuk-e el, vagy készíttessünk újat.
Az utóbbi mellett döntöttem, s Szakonyi Károlyt
kértem fel a dramatizálásra. Azért őt, mert amit
elgondoltam, azt ő tudja legjobban írói formába
önteni. Nem szerettem volna egy túl móriczi, túl
kisvárosi, túl magyarkodó darabot, azt javasol-
tam, hogy a történet magánéleti vonatkozásait
erősítse fel.

Móricz Virág persze nem örült annak, hogy
nem az ő dramatizálása megy. Konfliktus nem
volt, de látszott rajta, hogy fáj neki ez a döntés.
Beszélgetésünkben elmondtam, hogy minden

korszak elkészíti a maga adaptációját, az övé
nagyon hiteles volt az ötvenes években, de ne-
künk is meg kell találnunk a magunk ízlésének,
színházi helyzetének leginkább megfelelő válto-
zatot. Ezt végül tudomásul vette, de az előadást
nem nézte meg.

Amikor Karcsi megkérdezte, hogy milyen tí-
pusú, milyen dramaturgiai felépítésű legyen a
dráma, én azt mondtam: képekre orientáljon. A
Babarczy-féle dramatizálás folyamatos dráma,
sok rövidebb-hosszabb jelenettel. (Láttam az
előadást, nagyon erős volt.) Egy másik lehetőség
az, hogy a prózát néhány nagy jelenetbe sűrítjük,
ezt csinálták Móricz Virágék. Ami a két módszer
között van, az hihetetlenül nehéz feladatot jelent
a színházaknak. A jelenetdramaturgia esetén
nem kell a jeleneteket aprólékosan berendezni,
ahogy ez Babarczynál is történt, ahol egyetlen
nagy struktúra szakaszai voltak a jelenetek. Ha
viszont négy jelenetünk van, akkor ezeknek a
helyszínét hitelesen kell berendeznünk, meg kell
teremtenünk az egyes színhelyek atmoszféráját,

miliőjét. Egy igazgatói irodában például lennie kell
íróasztalnak, könyvszekrénynek, tárgyalósa-
roknak garnitúrával stb. Mi a magunk tizenkét
képből és hét helyszínből álló változatában nem
tehettük meg, hogy ne csináljuk meg a teret, de
azt a teret valamilyen módon be is kellett rendez-
ni ahhoz, hogy működjön.

HALASI IMRE: Mindig ez a legnehezebb pont-
ja a regényadaptációnak. A drámaíró ökonomi-
kusan bánik a térrel és a helyszínekkel, míg a
regényíró nem gondol arra, hogy műve valaha is
színpadra kerül. Az adaptáció nem úgy működik,
minta dráma, azaz soha nem folyamatos. Amikor
egy jelenet befejeződik, át kell állni a következő
helyszínre, s az események folyamata megsza-
kad; bár az indulatok, az érzelmek áradása nem
szakaszos, mégis közbelép a technika, a forgó-
színpad beáll, vagy ki-be pakolnak.

Ebben a pécsi előadásban érdekes megoldás
született, ugyanis az üres és nagyszínpadra pici,
szűk játéktereket kínáló kocsiszínpadokat tolnak
be. Ehhez a megoldáshoz kétféleképpen lehet
viszonyulni. Vagy idegesít és taszít, vagy elfoga-
dom, hogy ez a koncepció része, s akkor meg-
próbálom követni azt, ami a szűk miliőkben tör-
ténik. Talán egy kis színházban ez nem okozna
ekkora kontrasztot.

M. J.: Tamás, ebben a rendszerben te csak a
kezdőjelenetben és a Magdaléna villájában ját-
szódó epizódokban nyitod ki a színpadot. S az,
hogy az előadás túlnyomó része a betolt kis
színpadokon zajlik, nem okozhat túl nagy örömöt
a színészeknek. Látok egy hatalmas színpadot,
de a színészeknek olyan eszközökkel kell játsza-
niuk, minta filmen.

BALIKÓ TAMÁS: Ez a megoldás azért szüle-
tett, hogy harminc másodperc alatt tudjuk váltani
a díszleteket, a helyszíneket. Megpróbáltam ezt
az átállási időt azzal is oldani, hogy alatta szól az
előző jelenetek hangulatára rímelő Brahms-zene. A
színészeknek különben egyáltalán nem nehéz
ezekben a díszletszeletekben létezni, bár az igaz,
hogy úgy kell játszaniuk, mintha a filmgyárban
lennének. Amikor például azt a sarkot veszem a
kamerával, amelyben most ti ültök, csak az a
lényeges, amit a kamera lát. Amit nem lát, azt le
fogom vágni, tehát már a falat is. Azt reméltem,
hogy ez a pici tér koncentrálja a nézők figyelmét.
A színésznek ez örömöt jelentett, mert élvezte,
hogy a kis térben minden mozdulatának jelentő-
sége és jelentése van. Ha ez nagyszínházi elő-
adás lenne, erősebb gesztusokat kellene hasz-
nálnia, hatot kellene lépnie, hogy egy-egy fordu-
latát a kakasülőnek is megindokolja. Igy azt érez-
tem, hogy koncentrálódik a figyelem. Eleinte én is
féltem, de a színészek kezdettől boldogok voltak.

M. J.: Mégis úgy gondolom, hogy ilyen hatal-
mas színpadon életveszélyes ennyire leszűkíteni
a teret. A harmadik emeletről is látni kell, hogy
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mi történik a színpadon. A színészek biztosan
élvezték a játékot, te voltál köztük, te tapasztaltad
az örömüket. El tudom azonban képzelni, hogy
különösen a kezdő kollégákat, de a többieket is,
egy-egy erősebb gesztus vagy néhány lépés sok-
szor segítette volna.

I. l.: Karcsi dramatizálásáról beszéltetek, én az
Úri muriét tizenöt éve magam csináltam. Nekem is
nagy harcot kellett vívnom Móricz Virággal,
akinek ellenállásába persze anyagi megfontolá-
sok is belejátszottak. Mivel Móricz kapcsolata a
színházzal nagyon rossz volt, Virág morális atti-
tűdből is védte apját, és mindig bizalmatlan ma-
radt a színháziakkal szemben.

Az általános mesteremberi gyakorlat az, hogy
a prózát valamiféle mozaiktechnikával képre-
gényszerűen megpróbálják színpadra igazítani.
Ezektiszavirág-életű dramatizálások. Ezzel a gya-
korlattal szemben van egy másik, amikor egy
jelentős író a rendezővel közösen, saját mondan-
dójukat szem előtt tartva, a próza alapján új
alkotást hoz létre. Ha úgy tetszik, önálló drámát.
Ilyen volt például Piscator Háború és békéje, s
tulajdonképpen ez történt most is. Itt nem arról
van szó, hogy Szakonyi milyen ügyesen, milyen
profizmussal igazította színpadra Móricz regé-
nyét, hanem arról, hogy ez egy Móricz-Szakonyi-
dráma - illetve döntő mértékben Szakonyié.
Móricz a cselekmény alakulásában fele-fele
arányban tette felelőssé a környezetet és a főhő-
söket, Kopjásst vagy Szakhmáryt például. Nálam
is megmaradt ez a fele-fele arány, tehát nemcsak
a közeg volt korrupt, hanem a kontraszelektíven
működő társadalomba bekerülő Kopjáss is ren-
geteg hibát követel.

8. T: Szerintem Kopjáss nem lehet tiszta jel-
lem, hiszen nem hihető, hogy ne lenne legalább
a lelke mélyén karrierista. Abban a pillanatban,
amikor egy emberben önellentmondás keletke-
zik, a jellem máris piszkos, s ha egy helyzet nem
egyértelmű, akkor az már izgat engem. Ez a
történet nem dráma, nem regény, ez példázat. Igy
is kell kezelni, csak a banalitását kell kivédeni,
mert minden példázat könnyen banálissá és köz-
helyessé válhat, Akkor nem lesz az, ha szemé-
lyessé tehető, s ebben segít a szereposztás,
ugyanis a helyzeteket színészileg kell hitelesíteni.
Ez történik például abban a jelenetben, amelyben
a rokonok ellepik Kopjássék hálószobáját. Ezt a
jelenetet azért szeretem, mert nem egyszerűen a
dramaturgiai gépezet működteti, hanem a kap-
csolatok lényegét fejezi ki, azt ugyanis, hogy
tetteink mélyén mindig családi kötődések és kö-
töttségek munkáinak.

M. J.: A regényben ez nincs benne, ott például
Kopjáss nem is találkozik Adélkával.

I. I.: A regény elején Linát is elkapja ám az
érvényesülés vágya, az, hogy de jó lenne társa-
dalmilag megbecsültebb szintre kerülni. Egyálta-
lán nem körön kívüli, tiszta emberek ők sem. Az

előadásban ezt fejezi ki Lina euforikus öröme,
amikor hajnalban odaadja magát a férjének - s
az sem érdekli, hogy az részegen jött haza -, s
együtt álmodnak a villavételről még a villa meg-
tekintése előtt.

8, T.: A darab eleve konfliktussal indul, hiszen
Kopjáss elől elveszik a mikrofont, nem engedik
szóhoz jutni, kedélyesen másra terelik a szót: Mi
a nótád, pajtikám? Ne beszélj te korrupcióról stb.
Tehát mindaz, amit egy helyzetből kibontunk
Linástól, Magdalénástól, Adélkástól, Menyusos-
tól együtt, az mind motivált legyen, és ne
dramaturgiai elemként lökjünk valakit a
végkifejlet felé. Igy lehet a példázat személyes
karakterű, s ezt nem győzöm eléggé
hangsúlyozni.

I. I.: Kopjáss három napig azt hiszi, hogy
belülről, beépülve lehet változtatni a struktúrán, s
eközben nagy pöttyök kerülnek a jellemére.
Karcsi eredeti darabjaiban mindig van egy aszo-
ciális, alulról támadó ember. Móricznál ezek be-
lülről próbálkoznak. De itt is, ott is kudarcot
vallanak. Amikor Kopjáss -taktikából vagy stra-

Molnár Piroska (Lina) és Rajhona Ádám
(Kopjáss) a kaposvári Rokonokban (Fábián Jó-
zsef felvétele)

tégiából - bedobja a szindikátus ötletét, már
cinikus. A regényről, nem a feldolgozásról
beszélek. Szakonyinál tisztább ez a főügyész,
holott megvan benne az az elemi éhség, hogy
nekem is legalább annyira jogom van részt venni a
közügyek-ben, mint másnak. Alanyi jogon, ősi
jogon, a származás jogán. Ettől persze nem lesz
forradalmár.

8. T: Visszatérek az előadásra. Borzasztóan
fontosnak tartom, hogy Kopjáss szerepét
Besenczi Árpád játssza, aki harmincéves srácnak
látszik. Ezért hihető, hogy ez az ember ilyen
helyzetbe kerül. A kora és az identitása azonos
lehet. Egy srác, míg Héjja Sanyi és Barkó Gyuri
bácsik. Ez a körön belül lévő generáció most
téged. a taknyost kioktat: tanuld meg, hogyan
kell darabot rendezni, színházat igazgatni, fő-
ügyésznek lenni... Itt a generációs probléma
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fontos, az, hogy Lina is fiatal. Ez generációs
dráma és előadás.

L. P. Nem jutott eszedbe, hogy te játszd a
szerepet?

B. T. Nem... nem.
I. I.: Ez megint a Szakonyi-vonalat erősíti, és

én ezt tisztelem. De Móricz egy húsz éve par-
kolópályára állított pasast dob be, nála egy negy-
venöt éves emberről van szó.

B . T.: Én nem akartam, hogy Besenczi fideszes
legyen, az ellenzéki képviselőt játszó Krum Ádám
meg torgyános, nem akartam ilyen hülyeségeket,
a próbákon soha egyetlen ilyen aktualizáló
mondat nem hangzott el.

Sz. K.: Gondoljatok Csehovra, arra, hogy a
Ványa bácsit milyen korú színészekre osztották.
Abban az időben egy harmincvalahány éves em-
ber meg sem nősült, mert előbb egzisztenciát
kellett teremtenie.

B. T: En épp a generációs tévedést szeretem.
Igaz, hogy Kopjássnak gimnazista fiai vannak, de
akkor nyolcosztályos volta gimnázium, tehát egy
tízéves fiú gimnazista volt. Számoljatok!

I. l .: Ettől lesz ez a Kopjáss Szakonyi Kopjássa.
B.T.: Ez lényeges! Ha Kopjáss meglettebb em-

ber, ha a szerepet én játszom - harmincnyolc
éves vagyok -, minden mást jelent, akkora nai-
vitás rafinériát sejtet, míg Besenczi Kopjássának
naivitása azért lehet önazonos, mert a színész
csak harmincéves.

L. P. : Tamáskám, amikor a szünetben a te
személyed mint színészé felmerült, azért gondol-
tunk rád, mert te férfi vagy a színpadon. Nem
csak azért, mert száznyolcvanhat centi magas
vagy. Nekem soha nem jutna eszembe, hogy
Besenczivel játszassam el Kopjásst. Ő tündéri
pasas, egy Vajda Laci, egy fiatal Pécsi Sándor,
piknikus, kerek, rózsaszín, pirospozsgás, édes
ember, de borzasztó furcsa, amikor a színpadon
csókolózni kezd.

B . T: Ez abszolút szubjektív.
L. P. Neki olyan férfitörténete van a

színpadon, mint Ványa bácsinak: sikertelen
férfitörténete. Ő ezeket tudja jól eljátszani.

Sz. K.: Régóta ismerem Besenczit, és nagyon
izgatott, hogy milyen lesz. Bár másként él ben-
nem a figura, számomra ez a Kopjáss is meggyő-
ző volt.

M. J.: Nem a tehetségét kérdőjelezem meg,
ha úgy érzem, hogy Besenczi alkata inkább egy
kisember, egy balfácán benyomását kelti. Már az
első pillanatban világos, hogy ez a pasas a
Kardicsok és Polgármesterek világában nem tud
funkcionálni, ugyanis gyenge ember. Pontosan
mérlegeltek a város urai, amikor ezt a Kopjásst
választották, s ezért jogos az, amit az előadás
végén mondanak: baj lenne, ha választottjuk
meghalna, hiszen jól tudnák őt használni.

B . T: Nekem azt a Makróczyt kellene játsza-
nom, aki meg sem jelenik, az ellenzékit, aki ve-

szélyes lehet, mert ugyanolyan eszközökkel él,
mint a hatalmon lévők.

Sz. K.: Ha Kopjásst Tamás játssza, akkor az nem
főbe lövi magát, hanem szétveri a berendezést.

M. J.: Péter, nálad milyen volt Kopjáss?
L. P. : Mihályi Győző játszotta a szerepet, s

nálunk kifejezetten jól sikerült a magánéleti vo-
nal, Kopjáss története a nők között, a családban,
a nénikkel, nagybácsikkal. Viszont nem szeret-
tem Kopjásst, a közembert, a hivatali viszonyai-
nak ábrázolását. Szilágyi Tibor mint Polgármes-
ter hihetetlenül változó volt, egyszer jó, máskor
kibírhatatlan. Született egy rossz gondolata a
szerepéről, s ettől nem lehetett megszabadítani.
Gálvölgyi Kardics szerepében ügyes volt, de nem
ördögi. S elégedetlen voltam a díszletünkkel is.
A terek jók voltak, olyan alapterek, amelyekben
jól lehetett játszani, de hihetetlenül bonyolultan
és nehézkesen tudtunk az egyik képből a másikba
átállni. Itt, Pécsett a változások sokkal gördülé-
kenyebbek, megvolt a folyamatosság, bár arról
nem vagyok meggyőzve, amit Tamás a nagyszín-
pad-kisszínpad viszonyáról, a filmes játékról
mondott. Az elv jó lehet, de az arányokat a terve-
zőnek nem sikerült eltalálnia, a léptékváltásnak
ugyanis így nincs metaforikus értéke.

B. T.: A távol lévő Kovács Attila nevében mon-
dom, hogy a kaszinó nagy, mert az a város
reprezentatív helye, a Boronkay-villa óriási, mert
az a tét. Minden más kicsi. Zsarátnok sem nagy.
Irodákat látunk, amelyeknek megvan az arányuk.
Kopjássé kicsit szűkebb, a Polgármesteré kicsit
tágabb, és van a tisztviselői lakás a piactér mel-
lett. Az alföldi városokban a piactér a város szélén
van, kinn a francban.

L. P: Egyetértek Meczner kollégámmal, hogy
hosszúak a jelenetek, és picik a terek, amelyek-
ben sok embert kell elhelyezni és mozgatni.
Kopjássék lakása tetszett, de túlzsúfolt. Ha a
színpadon valaki halkan beszél, az úgy beszéljen
halkan, hogy érteni lehessen, amit mond. Legyen
a tér kicsi, de abban is lehessen ide-oda menni,
lehessen sokféleképpen létezni. Egyszóval szűk-
nek éreztem a tereket.

I. l . : En azért értem meg Tamást, mert amikor
Győrben dolgoztam, a hatalmas színpadon én is
átéltem ezeket a kínokat. Emlékszem, az Éjjeli
menedékhelyet az előszínpadra hoztuk ki, a Si-
rályban csak a tó volt hátul, minden mást egé-
szen előre kellett szervezni.

B . T: A Szakonyi-féle Rokonokban mást sem
csinálnak, mint beszélnek. Két és fél órán keresz-
tül beszélnek és beszélnek, végül meghal valaki.
Ennyi a történet. Erre is gondoljatok.

I . l . : Döbbenetes volt, amikor a darabot Kecs-
keméten csináltam. Móricz Nyíregyházáról vette a
mintát, de a regényben a kecskeméti városháza
alaprajzát lehet megtalálni. Az oktatási és kultu-
rális részleghez a mai napig egy hátsó lépcsőn
lehet eljutni, s egy belső udvarról nyíló szuterén

helyiségben találsz rá az-irodára: Úgy, ahogy a
regényben is áll.

B. T: Ezt megerősíthetem. Ha most átmennénk
a városházára, megmutathatnám nektek azt az
irodát, ahol a kulturális és sportügyeket intézik.
Ennek a szobának a negyede. Egy íróasztal, egy
fapad meg két üveg bor van benne. Ok a
főnökeim. Megmutathatnám a polgármesteri
irodát is, ahol bőrgarnitúra, saját fürdőszoba van.
A díszlet tehát akár a mai magyarországi
helyzetet is leképezhetné.

L. P.: Érdekes, amit mondasz, erre nem gon-
doltam.

M. J.: Szerintem nem ez a lényeg. Az előadás
alapgondolatát szolgáló tereket kell kreálni; ez
lényegesebb, mint a helyszínek szolgai máso-
lása.

L. P: Két dologról szeretnék még beszélni.
Amikor mi 1992-ben elhatároztuk, hogy bemu-
tatjuk a Rokonokat, olyan kormány volt uralmon,
amelynél ennek a darabnak az atmoszférája, sti-
láris világa még aktuálisabb volt, mint ma. A
másik az, hogy én is úgy gondolom, mint ti
mindannyian: a színház nem lehet meg kortárs
szövegek nélkül. Új drámát senkiből sem tudtam
kipasszírozni, mégis azt akartam, hogy legyen
valami új szöveg. Ekkor nyertem meg Karcsit, aki
tulajdonképpen egy aktuális történetet, egy pél-
dázatot, végső soron egy új magyar drámát írt.
Bemutattunk tehát egy új drámát, de reflektáltunk
egy aktuális politikai szituációra is.

M. J.: Karcsi, te sokkal élesebben mondsz ki
sok mindent, mint ahogy az a regényben áll.
Egyértelműbben, hogy ne mondjam, durvábban
fogalmazol, mint Móricz. Ez Léner kérése volt,
vagy számodra volt fontos?

Sz. K.: Péter megrendelte a darabot. Én
szívesen belementem, mert Móriczot
gyerekkoromtól imádom, egyik nagy mesterem. A
regényeit már tizennégy évesen olvastam, és
nem az ifjúságiakat. Kapva kaptam az ajánlaton.
Móricz erős anyagot kínál, és az ember ezt
elolvasván úgy érzi, hogy érti. Olyan jól írja meg
prózában, mint-ha a saját élményem lenne, a
gyerekkorom rokonaival vagy velem estek volna
meg a dolgok. Egyébként ezért van az, hogy az ő
esetében a más által készített adaptációk
általában jobban sikerülnek, mint az övéi, mert ő
nem volt igazi drámaíróalkat. Nála a drámaírói és
a novellista attitűd szétvált, ezért a prózai
szövegeiből azoktól igencsak eltérő drámai
anyagot lehet készíteni, épp ellenkezőleg, mint
Csehovnál. Én dramatizáltam Csehovot a
televíziónak, de Csehov-novellából az ember
újból csak Csehovot tud írni. Móricznál pedig
mást kell csinálni.

Móricz folytatásokban adta egy újságnak ezt a
regényt, és sokszor azt is elfelejtette, hogy mit írt
már meg. Persze igazságtalan vagyok, hiszen
nyáron átfésülte a szöveget, és karácsonyra a
teljes regényt kiadta az Athenaeum. Ennek elle-
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ugyanakkor a történet követhető legyen, s a mi-
nőség se szenvedjen kárt - végső soron
mindezeket figyelembe kell venni, amikor
kiélezettebbé teszem a helyzeteket. Vannak
részletek, amelyekre szükség van, bár
szétfeszítik a dráma kereteit, s vannak, amelyek
éppen csak felvillanak, holott több helyet
kívánnának a struktúrán belül. Mindig mérlegelni
kell. Ilyen mérlegelendő részlet számomra a
Magdaléna-szál. Erről a nőről szívesen írnék
önálló darabot!

I. I.: A két nő és Kopjáss viszonya, ez itt
mindennek az oka.

Sz. K.: Azt mondjátok, hogy az adaptáció
ennyire meg ennyire eltér a regénytől. Annak
ellenére, hogy az ember írás közben itt-ott eltér
az eredetitől, végig úgy érzi, hogy Móricz-szöve-
get ír, egy kicsit az ő szellemében beszél. Teljes
empátiát érez ilyenkor az ember, misztikusan
hangzik, de igaz: ott van velem a szelleme. Nagyon
érdekes játék gogolul vagy móriczul beszélni.

M. J.: Miklóstól kérdezem-akiről úgy tudom,
önálló változatot írt -, hogy miről szólt az ő
szatmárnémeti előadása, hisz sem az adaptáció-
dat, sem a rendezésedet nem ismerjük.

PARÁSZKA MIKLÓS: En is úgy gondolom,
hogy tulajdonképpen két dramatizálási lehetőség
adódik. A köztes megoldásokról ne beszéljünk.
Az egyik a regény replikáiból megépített drama-

Kovács Éva (Kati néni), Bessenyei István (Kopjáss) és Czintos József (Berci bácsi) a szatmárné-
meti előadásban

tikus szerkezet, a másik az új dráma. Mi az elsőt
választottuk, a mi előadásunk teljes mértékben
Móricz-dialógusokból szerkesztődött. Amit ma
este láttam, az egészen más, az egy író önálló
darabja. Az, amit mi játszottunk, kifejezetten
adaptáció volt. Ez önmagában természetesen
nem minőségi kérdés, hanem kétféle megköze-
lítési technika. A mi előadásunk rövidebb volt,
mint ez. A színpadon valós, naturalista elemekből
egy nem naturalista teret alakítottunk ki,
amelyben a négy helyszínt, ahol az egész cselek-
mény lezajlott, fényekkel különítettük el. Bizonyos
hangsúlyok óhatatlanul máshová estek, mert mi a
meglévő társulathoz alakítottuk a szöveget. Ebből
következett például az, hogy fontos,
terjedelmesebb szerepet kapott Berci bácsi, akit
Czintos József játszott, és másképp kezeltük Lina
szerepét is. Végső soron ez is az eredeti mű
gazdagságát bizonyítja, hiszen több interpretáci-
ós lehetőség van benne. A főszereplő karaktere
hasonló volt ahhoz, amit a pécsi előadásban
láttam. Volt egy lényeges dolog, amiről azt hittük,
mi találtuk ki, ugyanis nálunk a szénügy a pol-
gármesteri irodában pattan ki, mert úgy gondol-
tuk: már rég a levegőben lógott a biztos lebukás,
csak ürügy kellett hozzá, ugyanakkora főszerep-lő
erről semmit Sem tud, nem vesz észre semmit, s
az ezután következő tetteit ezzel a naivítással
viszi végbe.

B. T: Kopjássnak eszerint Berci bácsi volt az
ellenfele?

P. M.: Ezt azért nem mondanám...

nére vannak benne elnagyolt vagy alig követhető
részek. Ilyen a sertéstenyésztő körüli panama
leírása. Csaknem belezavarodtam, amíg kibo-
goztam, hogy ki mit csinált, milyen bankügyletek
zajlottak, kinek mi az érdeke az üzletben stb. Ezt
a részt alaposan le kellett egyszerűsítenem, hogy a
néző követni tudja a történéseket, hogyne unja el a
darabot. Tehát minden ilyen dolgot sarkítani kell.

M. J.: Ezért élezted ki már a darab elején a
Kopjáss és a Kardics-Polgármester duó közötti
feszültséget, amely a regényben sokkal finomab-
ban és jóval később jelenik meg?

Sz. K.: Az első percben már meg kell mutatni,
hogy valaki azt hiszi, őt érdemei miatt választják
meg egy posztra, de mi, nézők tudjuk, hogy
Kardicséknak balek kell, hát hoztak maguknak
egyet.

B. T: Pontosítsunk: pályázat volt, tehát Kar-
dicsék nem hoztak maguknak egy figurát, hanem
ő jelentkezett a kiírásra.

I. I.: Ez azért nem ilyen egyszerű. Itt két erős
ember esett egymásnak, és bejött az outsider.

Sz. K.: A lényeg az, hogy úgy mesterkedtek,
hogy semmiképpen se Makróczy fusson be. Ezt
rögtön exponáltam, hogy a néző tudja: itt kétféle
játszma folyik.

A darabban olyan rafinált egyszerűsítések is
vannak, mint az operettekben, hogy a közönség
szeretni tudja a szereplőket, izgulni tudjon értük,
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H. I.: Azt hiszem, közületek én ismerem a
legkevésbé a Rokonokat, ahogy erre már utal-
tam. A regényadaptációkkal általában az a hely-
zet, hogy az ember azért vél egy regényt
színpad-ra alkalmasnak, mert megszereti a
történetét. Aztán olyan gondokkal kerül szembe,
amelyek szinte megoldhatatlanná teszik az
adaptációt, még az Anna Karenina vagy A
félkegyelmű esetében is. Mindegyiknél azt
érzékelem: de kár, hogy nem színdarabnak
íródott. Tehát borzasztóan nehéz, hogy mindig
újra meg újra kell kezdeni egy történetet, egy
jelenetet.
Őszintén szólva nem emlékszem olyan
adaptációra, amely ezt a problémát
maradéktalanul megoldotta volna. Ebből
következően fogadható el az, amit
Tamás mondott a filmes megközelítéssel
kapcsolatban. Ha a történet a szer-
kesztés miatt már amúgy is meg- vagy
széttörik, akkor erősítsük meg ezt a
hatást valamivel.

Sz. K.: Ez abszolút így van. Az em-
ber, amikor ilyen feladatra vállalkozik,
azt gondolja: részben meg szeretném
őrizni a regényt, részben új, drámai
struktúrát akarok létrehozni, de vég-
eredményben mindig e két véglet között
maradok, akármennyire szeretnék
másfelé menni. Igazából az lenne a
megoldás, ha az egészet elfelejtenéd,
csak a történet vázlatát ismered, és úgy
írsz belőle egy darabot; nem a menetét
és helyszíneit követed, csak a
főszereplőket tartod meg. Ezekből a
paraméterekből aztán kikerekítesz egy
olyan történetet, amelyet akár te magad
is átélhettél volna, s ezt írod meg
drámának. A színdarab törvényei szerint.

L. P: Egy témát szeretnék még be-
dobni: a női szerepek megoldatlanságát.
Nagyon szimpatikus a két lány, nekem
Lina tetszett jobban, a Magdalénát játszó
társa is nagyon szép és hatásos, de úgy
érzem: mindketten adósak maradtak
valamivel. Gráf Csilla is, Gellért Eva is értékes
ember, s lehet, hogy egy-két év múlva nagyon jól
fognak játszani, és helyenként most is hitelesek,
tulajdonképpen nincs velük semmi baj...

M. J.: En meg azt mondom, hogy van.
P. M.: Gráf Csilla rám jó benyomást tett, kép-

zett színésznőnek mutatkozott, hiteles megszó-
lalásai voltak. Gellért Évának viszont egyetlen
alaphangja van, tehát Magdaléna plasztikus
megjelenítéséről nem nagyon lehet beszélni.

M. J.: E pillanatban túl nagy nekik ez a szerep.
L. P: A két lány tulajdonképpen rendesen

helytáll, de semmiképpen sem minősíthetők
olyan felkészültségű színésznőknek, akik akár
Magdalénát, akár Linát el tudnák játszani.

B. T: Péter, azt mondtad, hogy három év
múlva Gráf Csillát mint jó színésznőt tartjuk majd
számon. De az nem értékmérő, hogy valaki tet-
szik-e neked vagy nem, itt egy módszer, egy
hosszú távú program egyetlen etapját láttad.

M. J.: Péter, te vagy az egyetlen közöttünk, aki
tanít a főiskolán. Harminc évvel ezelőtt minden-
kinek, aki diplomát kapott, kötelező volt vidékre
menni. Lehet, hogy emberileg téves ez az elv, de
hogy szakmailag jót tett a kezdőknek, az biztos.
És jót tett a vidéki színjátszásnak is. A vidéki

Barkó György (Kardics), Héjja Sándor (Polgár-
mester) és Pilinczes József (Alispán) a pécsi
előadásban (Simarafotó)

színházakat ugyanis az a veszély fenyegeti, hogy
pillanatokon belül nem tudnak majd fiatal szere-
peket osztani. Lehet, hogy a pécsi színház sze-
rencsésebb helyzetben van, mert náluk még csak
a női szerepek kiosztása probléma, de láttam
olyan vidéki együtteseket, ahol a férfi szerepek
sincsenek már eljátszva - de ez más téma.

L. P.: Ez nagyon nagytéma, és minden színház
a maga lehetőségeinek és fantáziájának megfe-
lelően oldja meg, mert előadásokat kell létrehoz-
nunk.

B. T: Ha nincs főiskolai osztályom, amelynek
tagjait évekig én nevelem, akiket szerepekkel
látok el - mint ahogy ez a fővárosi színházak és
a főiskola között meghonosodott -, akkor én csi-
nálok főiskolai osztályt. Ezt teszem.

Azt tartom a legtragikusabbnak, hogy főisko-
lát végzett, jó pár éve pályán lévő színész lányok

és fiúk tömege várakozik a hatodrendű
magánszinkronstúdiókban háromezer forintért,
egy kávé mellett naphosszat, miközben mi egy
országos színházi hálózatnak vagyunk részei, s

megdöglünk a színészhiánytól. S eb-
ben nem a színházak az igazi veszte-
sek, hanem ők s a közönség. Más-
felől: én nem tudok nekik naponta
húszezret fizetni, hogy üljenek a
szinkronban, én havonta tudok
ugyanennyit adni.

H. I.: Nem véletlen, hogy a vidéki
színházak majd' mindegyike nem
szinkronstúdiót, hanem színészképzőt
működtet.

B. T.: Aki két évet ül a pornó- vagy a
sima szinkronban, legyen az a leg-
profibb színésznő, hiába játssza el
Linát, a közönség sokkal kevésbé fog
professzionális színjátszást kapni,
mint mondjuk a ma esti előadáson.
Nem egyszerű kérdés az, hogy kit
szerződtetsz, kit küldesz el, kit veszel
meg, vagy teszel mellékvágányra: itt
sorsokról van szó. Ha azt a lányt,
akiről beszélünk-s aki ott ül a szink-
ronban és várja a sorát-, idehozom, és
bepróbálja Linát, nem lesz jobb, mint
Gráf Csilla, mert nem lesz ártatlan.

H. I.: A színészutánpótlás olyan
kérdés, amely az egész szakma hely-
zetét meg fogja határozni, hiszen a
vidéki színházakba lasszóval sem lehet
fiatal és képzett színészt fogni.

M. J.: Úgy látom, a Rokonoktól
egy kicsit eltávolodott a beszélgetés,
de a vidéki társulatok krónikus
színészhiányának kérdésére

szélesebb körben érdemes lenne vissza-térni.
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