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A harmadik premier után
Beszélgetés Szakonyi Károllyal

Még folytak a próbák, amikor Szakonyi
Károly azt tervezte, hogy előre megírja
azokat a kritikákat, amelyek darabját
fogadják majd, X., Y. és Z. modorában.
„Bízom beleélő képességemben - írta
akkor -, azt hiszem, pontosan meg tudom
írni a kifogásaikat." Szakonyi Károly
azonban, bár nem tudom betartotta-e félig
tréfának, félig fenyegetésnek szánt
ígéretét - tévedett. A kritika egy-hangú és
egyértelmű lelkesedéssel fogadta az

Adáshibát. S bár a színházi babona és
tapasztalat szerint nem szerencsés dolog
az évadzáró premier, a közönség is
„ráharapott" a darabra. Bizonyára a
bérletezési akció sikerét bizonyítja s tán a
meteorológia a színházaknak nyújtott
pártfogását is, de kétségtelen tény, hogy
jóval a premier és hosszan elhúzódó
telefontárgyalások után, csak igazgatói
közbenjárásra sikerült jegyet kapnom a
Pesti Színházba. Addigra már lekötötte a
darabot több vidéki és a szabadkai
magyar színház, és beszélgetésünket
„zavarta meg" az a varsói szín-igazgató,
aki első látásra, hallásra annyira
beleszeretett a drámába, hogy már-is -
olvasatlanul - lekötötte, és fekete-kávé
mellett, kapásból, szinte rendezni is
kezdte Szakonyi Károly komédiáját.

Beszélgetésünk tehát a drámaíró pá-
lyájának harmadik premierje után, a leg-
kedvezőbb előjelek között, derűs hangu-
latban indult.
 Szakonyi Károlyt az irodalmi érték-

tőzsdén két drámája bemutatása után is
novellistaként jegyezték. Változtat-e ezen
vajon a harmadik? Személyesre fordítva a
kérdést: novellistának vagy drámaírónak
vallja magát?
 Mostanában már többen is megfo-

galmazták ezt a kérdést. Főként szer-
kesztők, akiknek novellával tartozom,
akik a műfaj iránti hűtlenséggel vádolnak.
Pedig én tulajdonképpen három műfaj
szerelmese vagyok. Az első, amit talán
azért nem neveznék novellának, hogy
beleférjen az, amit újabban kis-regénynek
kereszteltek - tehát a rövid-lélegzetű
próza. A második kifejezési formám - ma
már talán nem szerénytelenség
megvallanom - a dráma. Az igazság az,
hogy a novella nálunk majd-nem olyan
„elegáns", csak az irodalom-olvasók szűk
körében ható műfaj, mint a vers. Erre vall,
hogy a novelláskötetek példányszáma
általában egy szinten mozog a
verskötetével. De a hatósugara talán még
annál is kisebb, hiszen a versek egy
töredéke mégis pódiumra jut. Amikor az
író harsányabban, több emberhez kíván
szólni, nem elégedhet meg a novellával. A
bennem felgyűlt indulat és közlésvágy tett
- ha ugyan kimond-hatom - drámaíróvá.
De a drámához vonz a közönséggel való
közvetlen kontaktus lehetősége is. Ez az a
terület, ahol az író percről percre
lemérheti a hatást, érzékelheti, hogy
eljutottak-e gondolatai azokhoz, akiknek
szánta őket. Vagy csak a szavak puffannak
el a levegőben. Harmadik írói
anyanyelvem a hangjáték. Ebben vonz a
két, számomra legkedvesebb műfaj
találkozása. Az epikus közlés lehetősége,
olyan módon, hogy a megfogalmazott
belső monológok ütközhessenek is. Hiszen
a hangjáték intim műfaj ugyan, de
megköveteli a drámaiságot. Ezen túl, az
összes létező drámai forma közül a
hangjáték biztosítja térben-időben a
legteljesebb szabadságot.
 Nem először hivatkozik drámaírói

ösztönzésként az indulataira.
 Valóban. Meggyőződésem ugyan,

hogy minden írás alapja az indulat, de a
prózaíró, az epikus mégis egy lassúbb
sodorban éli és reagálja le ezt az indu-
latot. A drámaíró viszont néhány órába
sűrítve fejezi ki a maga felgyülemlett
indulatait. Ehhez magasabb hőfok, rob-
banásig hevített szándék szükséges. Én

legalábbis úgy érzem, hogy drámát csak
valami ellen lehet írni.
 Az Adáshibánál ennek az indulatnak

a tartalma, tendenciája félreérthetetlen.
De lapozzunk egy kicsit vissza a drámai
oeuvre-jében. Az Életem, Zsóka, ha nem
tévedek, a kompromisszum ellen íródott.
 Pontosabban annak lehetséges vál-

tozatai ellen. Rácz lezárt tragédiája a
kompromisszumok csődjét érzékeltette,
Köves drámája a megalkuvás veszélyeit.
Zsóka alakját a maga már-már elérhetetlen
tisztaságában mércének szántam: milyen
emberek korunkban azok, akik a sárban
gázolva is tiszták maradnak, akik nem
vállalják a megalkuvást.
 Az Ördöghegyet ihlető indulat már

nem ilyen egyértelmű.
 Az első drámám írásakor a nemze-

déki vallomás hitele, aktualitása talán
átsegített néhány drámailag megoldatlan
ponton. A második, bonyolultabb igaz-
ságok közlésére törekvő darabnál dra-
maturgiai gyakorlatlanságom sokkal
tapinthatóbb volt. Az Ördöghegyet is az
életformák felmérésének szántam; a maga
világába zárkózó és a szertelenül ki-
tárulkozó két hős sorsa, véleménye két
lehetséges utat jelez. Csakhogy ebben a
drámában - ma már úgy érzem - le-
lepleződött az is, hogy én magam el-
vesztettem a mércét. Es azt hittem, hogy
elég, ha élesen megmutatom az alternatí-
vákat. Majdhogynem indulat nélkül kö-
zeledtem mindkét véglethez, valójában
csak egyetlen indulat fűtött: a zsákutcák
leleplezése. Ez a fajta bizonytalan állás-
foglalás azonban nem forrósodhatott
igazán drámává. Nem véletlen, hogy hő-
seim szinte párhuzamos monológokban
nyilatkoztak meg, igazi drámájuk a szín-
padon kívül zajlott. Irodalmiságra töre-
kedtem, de nem sikerült valódi akciót
teremtenem. Az Adáshibánál viszont már
nem kellett meditálnom a tendenciákon, és
talán ezért sikerült hasznosítanom a
korábbi dramaturgiai tanulságokat is.
Valóban pattanásig feszült bennem az
indulat, mire szembekerültem a papírral.
Es bízom benne, hogy a néző előtt sem
lehet kétséges, hogy mi ellen emelek szót
a színpadon.
 A kritikák általában a dráma kis-

polgáriság ellenes tendenciáit, a beszűkült
életforma, a gyűjtögetés, önzés le-
leplezését emelik ki. A Bódog család
tévéhorizontú életének kisszerűségét, a
családtagok korlátoltságát. Hogy süketek
és vakok mindarra, ami a világban
történik, és leginkább csak a maguk pe-



csenyéjének sütögetésével vannak elfog-
lalva. Én a magam részéről egyetértek
ugyan ezzel, még a téma és az állásfoglalás
társadalmi aktualitását sem vitatom, mégis
az az érzésem, hogy többről van szó.
Egyébként is újabban divat lett nálunk a
kispolgáriság legkönnyebben felismerhető
jegyeinek a kipellengérezése. Erre szükség
van ugyan, de azért tagadhatatlan, hogy ez
a legkönnyebb el-lenállás irányába ható
társadalombírálat. És ha az Adáshibát csak
a kispolgári életforma leleplezésének
legújabb variációjaként értékelhetnénk,
akkor kevesebb lenne a vitatni érdemes
téma. A Hábetlerék és a hábetlerizmus
kritikáját is a történelmi mérték tette
izgalmassá. Szabó György komédiájában is
többről volt szó, mint „a szekrénybe zárt
szerelemről", a szekrényben őrzött javak is-
tenségéről. Az Adáshibában is az izgatott,
ami túllép a falvédős-cigánylányos otthon,
és az itt zajló élet külsőségeinek a
karikatúráján. Fontosabbnak érzem
mindazt, amit Bódogék életének értel-
metlenségéről és ezzel együtt a megváltás
kísérletének kudarcáról mond cl. A
megválthatatlanság és a megfáradt meg-
váltás az, ami a dráma gondolati magja, ha
nem tévedek ... Nem is tudom pontosan,
hogy a két tendencia közül melyik felel
meg inkább az alkotói koncepciónak.

 Én a drámában sem, de gondolatban
sem választom szét a kettőt. Legfeljebb a
dráma rétegeiben válnak el, amennyiben az
Adáshiba első, külső szintje valóban a
kispolgári életforma, ízlés, mentalitás,
stílus kinevettetése. Tudatosan törekedtem
rá, hogy legalább ezt mindenki megértse és
élvezze a nézőtéren. A továbbiak viszont -
amire utal - inkább az értő nézőben válthat-
nak ki visszhangot. Talán ezért is lepett
meg, hogy általában a kritikák, a dicsé-
retek mind az első probléma, séma körül
forognak. Pedig én valóban többet, újabbat
szerettem volna mondani.

 A mindannyiunkban meglevő Bódog-
vonásokról

 Arról is. Hiszen én magam, merem
remélni, hogy nem tartozom szorosan a
Bódogok famíliájába. Mást olvasok,
másként élek. De azért mégsem kellett
különösebb társadalmi és lélektani ta-
nulmányokat végeznem ahhoz, hogy át
tudjam élni az ő kisszerűségüket, értet-
lenségüket. Hiszen többé-kevésbé magamat
is elmarasztalom a bűneikben. Felelős és
vétkes vagyok még akkor is, ha
hivatásomnak megfelelően Krisztosz ke

resztjét is a vállamon kell hordanom. A mi
nemzedékünk tagjai saját bőrükön ta-
pasztalták, hogy időnként a megváltó is, a
megváltandó is elfárad. Talán nem
véglegesen, de mégis érthető módon, és
érzékelhetően.
 Ezek szerint nagyon is lényeges

gondolati eleme a drámának az, amit én
magamban úgy fogalmaztam meg, hogy
Krisztosz csodái még csak sikerülnek
valahogy, de az érvei bizony sántítanak.
 Ha megfigyelte, Vanda a prédikáció

folyamán egyszer szemére is veti
Krisztosznak, hogy önmagát ismétli. Az
általános igazságok hallatán új és konkrét
érveket vár tőle. És Krisztosz maga érzi a
legfájdalmasabban, hogy nem tud minden
hozzá intézett kérdésre megfelelni.
 De akkor mi a magyarázata annak,

hogy ezek a látszólag légüres térben el-
hullajtott igazságok mégis hatnak vala-
kire? Hogy lmrus végül mégis hallgat a
hívó szóra, vállalja, hogy szakít a Bó-
dogokkal és elmegy.
 A döntő ok, hogy tizenkilenc éves,

neki még nincsenek magával hozott ko-
loncai, mint Vandának. Az ő elégedet-
lensége még nem torkollik
kompromisszumba, külső megoldások
keresésébe, mint a nővéréé. Ő még
őszintén és következetesen le meri vonni
Krisztosz igazságából a rá vonatkozót, és
elindul a világba.
 Íróilag teljesen világos, motivált, hogy

honnan és miért. Elnagyoltnak érzem
viszont, hogy miért pont az adott
pillanatban lép ki a házból, és nyitottnak az
írói választ. tudniillik, hogy hova.
 Az első kérdésre könnyebben felelek.

A felhalmozódott negatív élmények, a
félresikerült ünnep hatására, a család-tagok
teljes lelepleződése után érik meg
Imrusban a lázadás terve. Elhatározását
erősíti környezetének nyilvánvalóvá lett
vaksága, a megváltásra való alkalmat-
lansága. És az a tény, hogy rádöbben a
megváltó fáradtságára is. Ez a tizenkilenc
éves tiszta lélek szinte személyes sértésnek
érzi, hogy megfáradt az eszme. Ami a
kérdés második részét illeti, nem véletlen,
hogy nyitvahagytam az útját...
 Maga szerint milyen irányba indult el

a hős?
- Nem tudnék egyetlen irányt meg-

nevezni. A fiatalok a Bódog családokból
többfelé próbálnak kitörni, de a többség
lázadásának nincs határozott célja.
Imrusénak sincs. Még az is lehet,

hogy azoknak lesz igazuk, akik a család-
ban azzal nyugtatják meg egymást és saját
magukat, hogy majd visszajön. Az otthon
hagyott sál egy kicsit jelkép is: vannak,
akik mikor a világban fáznak, vagy a
többiekre figyelve rájönnek, hogy ilyenkor
„nem illik" sál nélkül mászkálni, szépen
hazamennek a sálért ...
 Én színpadi telitalálatnak éreztem, de

hallottam olyan véleményt is, hogy miért
tippén Krisztosz került szembe a Bódog
családdal? Hogy kerül a realista
környezetbe egy ennyire jelképes, már-már
bizarr figura?
 Eredete kétségkívül egy ötlet. De ezt

az ötletet nem a nézők meghökkentésére
aknáztam ki, hanem azért, mert úgy
éreztem, Emberfi, azaz Krisztosz
szerepeltetése azonnal és minden ma-
gyarázat nélkül evidenssé teszi, hogy itt az
eszme képviselőjéről van szó. Ha egy civil
albérlőre bízom a színpadon a meg-váltó
szellemiséget, érvelnie és bizonyítania
kell, hogy különb a többieknél. Es a néző
még akkor sem könnyen hiszi el neki. Igy
viszont azonnal kapcsol. Bízom benne,
hogy Krisztosz a nézők szemé-ben sem a
vallást képviseli, hanem az emberi-
erkölcsi törvényeket, a szeretetet, a
megváltást, az anyagiassággal, önzéssel
szemben álló eszmevilágot, mindazt, ami a
keresztény civilizáció kezdete óta Jézus
nevéhez kötődik. A kontraszt a groteszk
hangvételben ábrázolt színpadi családdal
éppen ezért talán még élesebb - mert
ezeréves kollektív emlékek erő-sítik.
 Ha Imrus képviseli a darabban a

romlatlan tisztaságot, Krisztosz a meg-
váltó szellemiséget, mi marad Vandának?
Az előadásban ő is „pozitív hős-ként"

jelenik meg, holott én úgy éreztem, az ő
szerepe íróilag nem válik. el a Bódog
család többi tagjának funkciójától, az ő
portréja is beleillik a családi
karikatúratablóba. Legfeljebb, Vanda
profilja más vonások kipellengérezésére
ad alkalmat. Romantikus elvágyódása,
önmagával és a világgal szemben való
elégedetlensége ugyanúgy nem program,
inkább valamiféle zavaros, lila köd.
Lelkivilága semmivel sem kevésbé kis-
polgári. mint édesanyjának tyúkanyó-
lelkülete. A színpadi Vanda azonban
mintha nem alkalmazkodott volna ehhez az
írói szemlélethez. Komolyabban veszi, nem
is a szerepet, hanem a figurát.

- Lehet, hogy igaza van. Béres Ilonát azt
hiszem a szerepnek azok a momentumai
ragadták meg, amelyekben Vanda valami
mély igazságot próbál megfogal-



mazni. Elsősorban azt, hogy tanácstalan.
Senki sem tudja megmondani, hogy mit
kezdjen önmagával. Emellett a valóságos
probléma mellett talán kisebb súlyt fek-
tetett a figura komikus vonásaira.

 Mi, kritikusok szeretünk címkéket
osztogatni. Szerzőként Szakonyi Károly
milyen műfajba sorolja az Adáshibát?
Abszurd dráma, parabola, realista komé-
dia, avagy valamilyen hibrid, groteszk
komédiatípus?

 Legszívesebben sehova se sorolom.
Mikor már kitaláltam a kereteket, pon-
tosan egy hét alatt írtam meg a drámát. A
figurákat annyira ismertem, hogy akár
tizenöt órát is beszéltethettem volna őket
a témáról. A problémám inkább az volt,
hogy mit hagyjak ki. Nem kellett mást
tennem, mint a hősök színpadi megfelelőit
belehelyezni egy adott szituációba, és
lejegyezni azt, amit „diktálnak". Ahogy a
külsőségeket, az ünnepi vacsora-menüt és
a beszédtémát nem kellett keresnem, mert
úgy éreztem, hogy mind-ezt készen
szállítja az élet, épp annyira nem kellett
töprengenem a műfajon sem.

 Úgy érzem, nagyon leegyszerűsíti
saját darabját. Ha megelégedett volna
azzal, hogy lejegyzi azt, amit Bódogék
valóságos modelljei mondanak hasonló
helyzetében - legfeljebb egy újabb Szabó
család született volna. Nem új dolog, hogy
a banalitások kifejezésekor a legnagyobb
veszély, hogy az író belül marad a
banalitáson. Az Adáshibában szerencsésen
sikerül kikerülnie ezt a szakadékot. Miért
akar most utólag beugrani a szakadékba,
csak azért, hogy elhitesse, hogy onnan
szól? Ha nem láttam volna a drámát, most
kételkedni kezdenék ben-ne. Holott a
színpadon igenis sikerült „megemelnie" a
figurákat, és olyan módon sűríteni az
unalomig ismert élet-anyagot, hogy új
drámai közeggé alakuljon.

(Vitánknak ez a paradox fordulata,
amelyben nekem kell megvédenem az
Adáshibát a szerző nyilatkozatától, lát-
hatóan meghökkenti Szakonyit, de a drá-
ma fegyverzetének segítségével sikerül
visszavonulnia.)
 Mindazt, amit elmondtam hőseimről, az

abszurd dráma címkéjével vitázva mondtam.
Hogy jelezzem, hogy az Adáshiba hősei
valóságos emberek, nem pedig
magatartásképletek. Es mivel közelről ismerem
a modelleket, nem kel-lett kiagyalnom, hogy
mit esznek, milyen ruhában járnak, milyen az
otthonuk. A vágyaik is, az emlékeik is a
valóság részeként adódtak számomra. A
leglényegesebb, amit hozzáadtam a
valósághoz, amit talán én választottam -
tulajdonképpen a nézőpont. Az a vetület,
amelyből a témát feldolgoztam. Hiszen ugyan-
ezt nyilvánvalóan meg lehetett volna
tragédiának is írni.

 Azt hiszem, szerencséje a színháznak,
hogy nem annak írta.
 Azért ez sem véletlen. Legutolsó két

hangjátékomban már az Adáshiba
hangvételével kísérleteztem. Izgat az a
kétélűség, amely egy valóságos szituá-
cióból kiindulva a jelenségek groteszk
oldalát világítja meg, de ugyanakkor a
megfogalmazásban is jelzi azt, hogy az
ügyek bármelyik pillanatban tragikusra
fordulhatnak.
 Hét év alatt három dráma. Nem

túlságosan gazdag termés. Hogyan függ
ez össze színházi életünkkel?
 A hibát csak magamban kereshetem.

Az Életem, Zsóka után elbátortalanodtam,
pontosabban olyan bátor és nagyképű
lettem, hogy azt hittem, ki tudom dolgozni
az én saját dramaturgiámat. Később
azután feladtam a teóriakeresést, és öt év
múlva írtam egy újabb drámát. De azt
hiszem, most, a harmadik nekifutásra érett
meg bennem az első tudatos dramaturgiai
koncepció - ha ugyan így nevezhetném -,
hogy tudniillik az írónak a lehető
legmélyebbre kell ásnia a drámában, de
ugyanakkor előadásmódjával le kell
kötnie azokat is (és ez a színházba járó
többség!), akik nem tudják vagy nem
akarják követni. Az első dráma
tapasztalatai nyomán a másodiknál
törekedtem a hármas egységre, de nem
vettem észre, hogy amíg formailag
teljesítem a „normát", a pár-huzamos
monológok nem viszik előbbre a
cselekményt. Most viszont arra töre-
kedtem, hogy magán a színpadon tör-
ténjen az, amiről szó van. Hogy a gon-
dolatokat sikerüljön játékban megjele-
níteni. Ezeket a dramaturgiai tapaszta-
latokat saját káromon kellett összegyűj-
tenem. Annak, hogy nem írtam több
drámát, a tapasztalatlanságom az oka.
 És az eddigi három dráma tapasz-

talatai hogyan hatnak a továbbiakban?
Elriasztják a színháztól vagy inkább ösz-
tönzik a további munkára?
 Nagyon őszintén mondom, hogy

biztatóak. Eddig még minden darabom a
megírás évében, szinte még melegen
került színpadra.
 Szerencsés kivétel. Hány fiatalabb és

idősebb író mondhatja el vajon ugyanezt?
 Igen, talán szerencsém volt.

- Vagy talán mindenkor megtalálta,
eltalálta az irányt, a mértéket. De azért
meggondolandó, hogy három drámáját
három színpadon láttuk. Valóságos szín-
házi vándormadár! Bizonyára ennek is
megvolt a maga kulisszákon belüli oka.
 Megvolt, de talán nem egészen úgy,

ahogy gondolja. Legfeljebb annyi történt,
hogy öt év drámaírói hallgatása elég volt
ahhoz, hogy a Nemzeti Szín-ház, ahol
valamikor ösztöndíjas is voltam,
megfeledkezzen rólam. Lengyel György
viszont, aki a Nemzetiből is-mert,
emlékezett rám. Az ő biztatására írtam
meg az Ördöghegyet. De mivel ő
időközben a Madách Színházba került,
velük szerződtem. Az itt szerzett
tapasztalatok nem voltak éppen rosszak, a
rendező segített, a színészek mellettem
voltak, de premier után mégsem kötött
semmi a színházhoz. Úgy éreztem, mint-
ha a bemutató után már nem szerették
volna igazán közös gyermekünket.
Örömmel. álltam kötélnek, amikor Rad-
nóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja
hangjátékaim olvasása után újra dráma-
írásra biztatott. És most már a Vígszín-
házzal való közös munka arra ösztönöz,
hogy ehhez a színházhoz - ha igényt tart
rá - hű maradjak.
 Olvastam is az Adáshibát, bíztam is

benne. De mégis szinte meglepett, ma-
gával ragadott az előadás. Sokat beszél-
tünk az elmúlt szezonban olyan esetek-ről,
amikor egy-egy színház kötelező
penzumként kezelte az új magyar drá-
mákat. Itt viszont ennek a fordítottja
történt. A Vígszínház láthatóan szív-
ügyének vállalta ezt a drámát. Apait,
anyait beleadott a darabba. Őszintén
szólva nem hiszem, hogy olyan írói, mű-
vészi szintkülönbség van Görgey Gábor
Noéja és az Adáshiba között, mint ahogy a
két bemutató tükrözi.
 Tagadhatatlan, hogy ebben is sze-

rencsém volt, mert a Vígszínház valóban
minden segítséget megadott. Vonatkozik
ez a dramaturgiai munkára is. De főként
arra, hogy Várkonyi Zoltán első perctől
kezdve a magáénak érezte a darabot. Es
ma már pontosan tudom, hogy egy dráma
sikere, sorsa elsősorban az ősbemutatón
múlik. Az ősbemutatón nyeri el a dráma a
végleges formáját. Igyekeztem úgy írni,
hogy a szöveg íróilag „kész" legyen a
bemutatóra, de ugyanakkor ne
vállalkozzék a rendezés-re. Legyen csak
partitúra, amelyhez a rendező
hozzáadhatja a maga vízióját. És
Várkonyinál jobb kezekbe, úgy érzem, nem
adhattam volna ezt a partitúrát.



 Hogyan olvasta Várkonyi ezt a
kottát?

 Pontosan, hűségesen és ugyanakkor
teljesen szuverénül. Rengeteg példát
mondhatnék, de talán a legjellemzőbb,
hogy a darab címe és egyik ezzel kap-
csolatos kulcsötlete, az Adáshiba is tőle
való. Általában tiszteletben tartotta a
szöveget, a próbák során például már nem
adott írói munkát, nem akart sem-miféle
változtatást, de a színpad köve-telte
húzásokban már szabad kezet kért.

 Az igazat megvallva én még azt sem
bántam volna, ha egy kicsit még
határozottabb. Ha például az első rész
vége felé még könyörtelenebbül kihúzza
azokat a mondatokat, amelyek lassítják a
komédia pergő ritmusát, és mintegy
ismétlik a korábban már megfogalmazott
gondolatokat.

 En úgy érzem, hogy az ismétlés eb-
ben az esetben hozzátartozik a monda-
nivaló, az atmoszféra lényegéhez. Abban is
az életforma monotóniája fejeződik ki. De
biztos, hogy a megírás és az elő-adás
között tömörebb lett a szöveg. És ez
részben, sőt nagyrészt Várkonyi érdeme.
Egyébként ő alakította ki a szín-padi
tévékeret megoldását is, a zenei motivációt.
A figurák megteremtésénél imponáló volt
az a következetesség, ahogy ragaszkodott a
mozdulatok precizitásához, az egyszer már
kidolgozott részletek fegyelmezett
megvalósításához. Persze nem vagyok
benne biztos, hogy minden mozzanat
megmarad - és úgy marad meg - az
előadásban, ahogy Várkonyi Zoltán a
próbaidőszak alatt kidolgozta. De ahogy
figyelem, azóta is gondja van rá. Főként a
stílusra ügyel, hogy ne csússzon el a
poénre, nevetésre vadászó komédiázás
irányába. Várkonyi szerintem az a rendező,
aki tud követelni, és aki a maximumot
akarja kihozni nemcsak az egyes
színészekből, hanem az együttesből is. Más
kérdés, hogy ezt a törekvését gyakran
keresztezi valami. Többnyire az idő.
Nálunk mire egy színész el akar mélyülni,
az órájára néz - és elrohan. A színészek túl
vannak terhelve, a hajszában sokszor
elsikkad az ihlet és a művészi munka
precizitása is. De mondom, nekem nincs
okom panaszra.

 Elégedett a rendezővel, a színé-
szekkel, gondolom ezúttal a kritikával is.

 Most könnyű. De amikor szigorúak az
emberrel, a kapott seb fájdalmát azért
utólag enyhíti, ha megtalálja az író a
kritikában azt, amit érdemes megszív-

lelni. Engem az első drámám első kritikája
- „Drámát írni tudni kell" - vérig sértett, de
ugyanakkor ösztönzött is. Szerettem volna
bebizonyítani, hogy meg tudom tanulni a
mesterséget. Es elégtételnek éreztem, hogy
ugyanaz a kritikus, aki annak idején talán
joggal, de mindenképpen elsődrámást
elkedvetlenítő pedagógiai szigorral
megmagyarázta, hogy nemcsak a
színjátszást, a táncot, a zenét, de a
drámaírás mesterségét is meg kell tanulni,
most elégedett, sőt lelkes volt, amikor az
Adáshibáról írt.
 Ha ezek után azt mondja, hogy még a

közönséggel is elégedett, akkor szinte
zavartalanul idilli lesz ez a kép.
 Pedig nem mondhatok mást. Az előző

drámánál néha feszengtem a néző-téren.
Kedvem lett volna megnyugtatni egy-egy
fészkelődő nézőt, hogy csak még azt az öt
percet bírja ki cukorka nélkül, akkor
történik valami, ami talán felkelti a
figyelmét. Az Adáshibánál viszont azt
éreztem, hogy a nézők veszik a lapot,
sokan szinte elfeledkeznek róla, hogy
színházban vannak. Mások viszont ma-
gukra ismernek. Hallottam már olyan
megjegyzést is a nézőtéren, hogy minden
ugyanolyan, mint otthon. Lehet, hogy nem
mindenki érti a darabnak minden
gondolatát, de eddigi tapasztalataim szerint
a nézők általában jól szórakoznak. És ha
egy író nem becsüli le a közönséget, ez
nem lehet mellékes szempont.

Elégedett szerző, elégedett kritikus.
Ilyenkor a szerző dicséri a színházat, a
színházi kollektíva fennen lobogtatja az új
magyar szerző nevét. Az egész évadban
folytatott polémiák után jólesik ilyen
világos-virágos ponttal zárni a szezont. És
jó lenne hasonló hangulatban kezdeni az
újat.

fórum
és disputa

HEGEDÜS GÉZA

Néhány mondat
az elidegenítésről

Az elidegenítés szándéka korunk leg-
nagyobb - és alapvető - színházi tévedése:
ha én, mint néző, a színpadon ját-szódó
játék egyik személyével sem tudok
azonosulni, ha nem „drukkolok" egy sze-
mély játékbeli sorsáért - akkor merőben
érdektelen, hogy mi játszódik előttem. És
akkor miért menjek színházba?

Engem ne figyelmeztessenek folyton a
színpadról, hogy amit látok, az játék és
nem valóság, mert ezt én amúgy is tudom,
de azért ültem be a nézőtérre, hogy ne
gondoljak erre. Sakkozás közben is
elvenné a játéktól a kedvem, ha mind-
untalan azzal zavarnák meg játékos kom-
binációimat, hogy nem vagyok hadsereget
mozgató hadvezér, amit úgyszintén tudok
még akkor is, ha lovammal sikerült
leütnöm az ellenfél bástyáját.

Az elidegenítés szándéka valójában az
elidegenedés vállalása és terjesztése ahe-
lyett, hogy felvennők a küzdelmet az el-
idegenedés ellen a humánum nevében. A
színpadról a nézőnek lelkesítő és riasztó
példaképeket kell látnia. A modernség itt
azt jelenti, hogy a mai ember érzés-,
indulati és fogalmi világa szerint adjunk
korszerű erkölcsi mércét.

A színpad nem szószék és nem publi-
cisztikai kommunikációs eszköz, csak cél-


