- Csak a színvonalasak. Ezen kívül
semmilyen más mesterséges korlátot nem
állítunk fel kritériumként: nem számít a
korosztály, befutottak és pálya-kezdők
előtt egyaránt nyitva a kapu, sőt, műfaji
kötöttségek sincsenek. Az adott színházi
térben elképzelhető balettől a bábozásig
bármit meg lehet csinálni. Szívesen látjuk
a profi színvonalat elérő műkedvelő
együtteseket is.
 Teret
adnak
amatőröknek?

tehát

a

legjobb

 Én a Játékszín alá legszívesebben azt
írnám oda: Lehetőségszínház. Ezt a
lehetőséget pedig minden tehetséges
embernek meg kell kapnia. Különösen
nagy figyelmet kell fordítani a pályakezdőkre a tehetséges szárnybontogatókra. Ennek a színháznak nincsenek saját
művészei, ezért egy-egy előadáshoz olyan
társulatot kell verbuválni, melyben
mindenki azonos művészi nyelvet akar és
tud beszélni. Lehet, hogy mint rendező én
is beszállok majd ebbe a munkába, de
nem feladatom, hogy főrendező-ként a
magam arcára formáljam ezt a színházat.
- Ha ez a „lehetőség"- elképzelés a programban is megnyilvánul majd, a színházra is
jobban odafigyel a szakma és a közönség?
- Amióta működik a Játékszín, a ren-

geteg nehézség ellenére is bebizonyította
létjogosultságát. Nincsen baj a színház
látogatottságával, bevételi tervünket túl is
teljesítjük.
Ez
csak
fokozza
felelősségünket egy jobb program kialakításában. Legfontosabb feladatunk a
saját bemutatók számának növelése,
hiszen nem az átvétel a játékszín célja.
Ehhez azonban egy létszámban és tudatban egyaránt ütőképes apparátusra van
szükség, mely virtuózan tud alkalmazkodni a gyakran, produkciónként változó
feltételekhez. Pár nap alatt kell tudni áthangolódni: ennek megteremtését tekintem elsőrendű dolgomnak. A saját bemutatók mellett természetesen továbbra is
helyt adunk az adaptációknak, de ezeket a
saját igényeinkhez és lehetőségeinkhez
kell alakítani. Külföldi és hazai
együttesek vendégjátékára is sor kerülhet,
de csak akkor, ha ezek adott hibáinkból a színpad mérete, a kukucskálószínpadjelleg, a hiányos felszereltség, a
zsinórpadlás és a forgó-színpad hiánya, a
technikai
bravúrok
keresztülvihetetlensége, a jelzésszerű
díszletek - erényt képesek kovácsolni.
Legközvetlenebb feladatunk a mostani
évad tisztességes befejezése: májusban
szeretnénk bemutatni Székely Gábor
rendezésében Mrožek Emigránsok című

darabját, s ezt a produkciót a következő CSÍK ISTVÁN
évadra is átvisszük. Babarczy László
Pirandello-egyfelvonásosokat rendezett A szükségesnél
Kaposvárott, ezeket csakúgy, minta debkevesebb!
receniek Barta Lajos- és Nagy Lajosbemutatóját, vendégül látjuk.
 A további eredmények eléréséhez azonban
a színház felsőbb irányításának kérdését is meg
kell oldani.

 Ez a kérdés bizony még tisztázásra
vár. Jelenleg kettős irányítás alatt élünk.
A színházat művészi szempontból
közvetlenül a Kulturális Minisztérium
irányítja, ugyanakkor szervezetileg a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat egyik
üzemegysége vagyunk. Úgy hiszem, nem
kell különösebben ecsetelnem az ebből
eredő ellentmondásokat: a színházaknak
mint intézmények nek megvan a maguk
bevált struktúrája, mely erősen különbözik egy vállalat felépítésétől. Keressük
a megoldás lehetőségeit, de még nagy
gondot jelent az üzemelés módozatainak
megtalálása.
Az egyes produkciók sikere nagy részben függ az egyeztetéstől is. Nem könynyű probléma, de az eddigi gyakorlat
igazolta, hogy megoldható. Szeretnénk
kialakítani az egyes előadásokban egyfajta produceri-szervezői rendszert. Ilyenkor egy-egy művész vállalná magára a
produceri tevékenységet, aki szívügyének tekinti az egész előadást. Ezzel is
próbálkozunk, de még nem sikerült.
Például idő hiányában Garas Dezső nem
tudta az idén producerként irányítani a
tervezett Csurka-bemutatót.
- Ezzel megint a tervekhez és a jövő évadhoz
érkeztünk.

 A következő évadra öt saját bemutatót tervezünk, de most még nem
tudok címekkel szolgálni. Szeretnénk mi
is részt venni a moszkvai drámai
fesztiválon, bár még nem tudjuk, milyen
előadással.
 Kiket hív meg tehát a Játékszínbe?
- Amikor ezt a színházat létrehozták, az

alapítók
felajánlottak
egy
kitűnő
lehetőséget: felhívtak mindenkit, hogy
pályázzon egy-egy előadásra - ám sajnos
az érdeklődés nem volt megfelelő, tehát
tovább kell kutatnunk tehetséges emberek
és együttesek, alkalmi társulások után.
Mindenkit szívesen látunk itt a
Játékszínben. Jöjjenek filmrendezők, akik
szeretik a színházat, írók, akik saját maguk szeretnék egyszer színpadra állítani
saját művüket, és jöjjenek színészek,
akikben él a rendezői ambíció. Örülnék,
ha Darvas Ivánt, a rendezőt, éppen a
Játékszín avathatná föl.

is

Beszélgetés Donáth Péterrel

A kaposvári Csiky Gergely Színház plakátjain, közel két esztendeje, egyre
gyakrabban tűnik fel egy név, Donáth
Péter neve. Első munkáját a televízió
jóvoltából nagyon sokan láthatták: ő tervezte Okudzsava regénye, a Merszi, avagy
Sipov kalandjai színpadi változatának
díszletét. De az őáltala kialakított színpadi térben játszották Shakespeare Szeget
szeggel című művét is. Pirandello két
egyfelvonásosához, az Alom (de talán
mégsem) és a Férfi, aki virágot hord a
szájában című darabokhoz, amelyekkel
Agrigentóban, a decemberi Pirandellofesztiválon vendégszerepelt a színház,
ugyancsak ő készítette a terveket; legutóbbi, jelentős munkája Gombrowicz
Esküvő című művének díszlete volt.
Donáth Péter képzőművész; a különböző kiállításokon bemutatott képei olyan
alkotónak mutatták, aki egyre inkább
törekszik a tér birtokbavételére.
 Hogyan jutott el végül a színházi térformáláshoz?

 Nagyon egyszerűen. A Balázs Béla
Stúdió vetítésén ültem; két film között
odaült mellém Asher Tamás, és megkérdezte, nincs-e kedvem díszletet tervezni.
Én meg azt mondtam, hogy van. Az első,
közös munka után valahogy ottragadtam
a színháznál.
- A Sipov kalandjairól volt szó?
 Igen. Először azt hittem, valamelyik
közös ismerősünk adta neki az ötletet,
hogy velem próbálkozzék, esetleg a filmesek közül valaki; de azután kiderült,
hogy egészen másról van szó. Annak idején én terveztem a regény borítóját, és
ennek alapján gondolta, hogy a dísz-lettel
is megbirkózom valahogy.
- E z t megelőzően semmiféle kapcsolata nem
volta hivatásos színházzal?

 Semmi, ha csak azt nem tekintjük
kapcsolatnak, hogy eleve averzióval
viseltettem iránta. Meg a film iránt is.
Azok a színházi előadások, amelyekre
nagy néha betévedtem, csak megerősítettek a hitemben : fárasztónak, semmitmondónak, unalmasnak találtam őket.
Talán éppen ezeknek az ellenérzéseknek
köszönhető, hogy az amatőr, avantgarde
színházzal viszont igen szoros kap-

csolatba kerültem. Bálint Istvánnal közösen írt játékunkat az Universitas Együttes
mutatta be, és azt követőleg is szoros
baráti szálak fűztek az Universitasból kiszakadt, egyetlen magyarországi avantgarde társulathoz. A velük töltött évek
döntően befolyásolták „a" színházról kialakított elképzeléseimet; de lényegében
akkor is csak a képzőművészet vonzott, és
még azon belül sem a térformáló
művészetek.
 Azután mégis megpróbálkozott a filmmel
is, a színházzal is.

 Először a filmmel. Megpróbálkoztam,
de meg nem barátkoztam vele. Annak
ellenére, hogy magát a munkát nagyon
élveztem, és jó érzés volt tudni, hogy
Dobos Gábor barátommal együtt kézben
tartjuk a produkciót, nem hiszem, hogy
valaha is még egyszer filmet csinálnék. A
színház valahogy más. Pedig lényegében a
film áll hozzám közelebb: individuálisabb
művészet
a
szín-háznál.
A
képzőművészből lett tervezők közül Pauer
Gyula, azt hiszem, éppen ennek a lapnak
adott interjújában beszélt arról az óriási
konfliktusról,
amelyet
benne,
az
alapvetően individuális alkotóban a
színházi munka kollektív jellege okoz; én
is hasonló gondokkal küszködöm. A film
esetében, bármennyire is kollektív munka,
végső soron az alkotó - vagy, mint a mi
esetünkben, az alkotó páros - kezében
összpontosul minden, aki a befejezett
művet minden részletével együtt a
sajátjának érezheti. A színház-ban végzett
munkám lényegében különbözik ettől!
 Végül mégis színházi ember, színházi
tervező lett ...

 Kaposvári tervező! Nem a színház
varázsa érintett meg, hanem a kaposvári
színház varázsa... Más társulatnál, más
közegben valószínűleg nem tudnék
dolgozni. Lehet, hogy most önmagammal
kerülök ellentmondásba, mégis azt kell
mondanom, hogy a kollektíva tartott
Kaposváron: a közösség, amelyben
mindenki a közös cél megvalósításán
fáradozik. Az együttes munka során
előfordult, hogy egy-egy díszlet-elemet a
rendező talált ki, néha én is adtam neki
ötleteket; de ami ennél is lényegesebb: itt
nem csak elfogadják egy-más ötleteit az
emberek, de el is várják, hogy a produkció
minden résztvevője az előadás egészében
gondolkozzék!
Sőt!
Például
a
Gombrowicz-műhöz készült díszletemet a
világítás élteti, és a világítás kialakításában
óriási segítséget kaptam Gazdag Gyulától.
Attól a Gaz-
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dag Gyulától, akinek, formailag, nem volt
köze a produkcióhoz .. .

Mari válogatta össze a bútorraktárból,
saját, nagyszerű invenciója alapján.

szubjektív tényezők, és vannak objektív
feltételek is: például az idő és a pénz. Ami
az időt illeti, alighanem az a legnagyobb
ellenfél. Csak a saját tapasztalataimat
idézem: volt, amikor a végleges díszlet
csak egy-két nappal a bemutató előtt
készült el, s még arra is alig tudtunk
lehetőséget teremteni, hogy a színészek
megismerkedhessenek vele. A hátralevő
időben csak azon dolgoztunk, hogy a
jelzett
díszletek
között
kialakított
járásokat, játékokat a valóságos színpadi
térhez igazítsuk; ez azután érezhető volt
az első három-négy előadáson is.

 Ez elsősorban annak köszönhető,
hogy a megfestett alapszőnyegen próbálhattunk, és utána újra megfestethettem
a százhúsz négyzetméteres felületet. Aki
ismerős a műhelyek gyakorlatában, tudja,
hogy ez milyen nagy dolog! És aki
megfestette, Gáspár Bandi, tökéletesen
megvalósította mind-azt, ami a próbák
során
mint
követelmény
az
alapszőnyeggel kapcsolatban felmerült.
 A legtöbb tervező számára nagy gondot

 Ezek szerint ideális körülmények kö-Zött
dolgozik ?
- Ezt azért nem mondanám. Ezek

 Véleménye szerint minden előadás
időzavarral küszködik ?
-- Ha figyelembe vesszük, hogy az én

elképzeléseim szerint már a rendelkezőpróbákat a kész díszletben kellene elkezdeni, akkor feltétlenül. De tudomásul
kell venni az adott lehetőségeket!
- Legutóbb Gombrowicz Esküvő című
művéhez tervezett díszletet.
- Igen. A darab számomra reveláció

volt: ugyanolyan felfedezés, mint két
évtizeddel ezelőtt Kafka művészete. Még
soha nem örültem ennyire színházi
feladatnak, és boldog vagyok, hogy egy
ilyen jelentős előadás részese lehettem.
- Hogyan született meg a végleges díszlet?
- Nagyon sokat veszekedtünk a munka
során, de ez kellett ahhoz, hogy egy
mindannyiunk számára előnyös kompromisszum születhessen.
- Honnan kerültek elő a színpadon látható
bútorok?
- A szekrényt és az asztalt csináltattam,

a székeket bútorosunk, Papp

 Rendkívül szerencsésnek éreztem az alapszőnyeg festését; a világítási effektusok hatására fel tudta idézni a terepszínt ugyanúgy,
mint a márványpadlózatot.

okoz, hogy a színházi műhelyekben évről évre
kevesebb a színházat szerető, képzett
szakember. Erről mi a véle/nénje? Mert az
eddig elmondottakból úgy tűnik, elégedett a
műhelyek munkájával.

 Elégedett vagyok ! Természetesen azzal a fenntartással, hogy tudomásul veszem: a műhelyekben dolgozó szakemberek is emberek. Szakmájuk mesterei,
esetenként művészei, akiknek saját ízlésviláguk, saját stílusuk van. Ami közelebb
áll hozzájuk, azt - érthető módon -,
jobban, szebben tudják megvalósítani,
mint a tőlük idegen vagy számukra
ellenszenves elképzeléseket. Előfordul,
hogy nem értünk egyet valamiben, felülbírálják a terveket, megpróbálják a díszlet
végső formájába a saját elképzeléseiket is
„belecsempészni"; olyankor vitatkozunk,
de lényegében mindenben segítenek.
Alighanem szerencsés vagyok, mert a
kaposvári színháznál igen jó mű-szak
dolgozik.
- A másik probléma a pénz. A díszletek,
jelmezek elkészítéséhez rengeteg anyag kell, s
a vas, a fa, a bőr, a textília, de a papír ára

MÉSZÁROS TAMÁS

Minden csak próba
Beszélgetés Bereményi Gézával

Ön elsősorban prózaíróként él az irodalmi
köztudatban, és általában úgy tartják, hogy
első drámája, a Légköbméter, amelyet nemrég mutatott be a Pesti Színház. Holott majd
tíz évvel ezelőtt már együttműködött amatőr
társulatokkal.
- Igen, annak idején véletlenül talál-

Okudzsava: Merszi, avagy Sipov kalandjai című előadás díszlete (Fábián József felvételei)

is jobban emelkedett az elmúlt években, mint
ahogy azt a színházak költségvetése tudomásul
vehette. Nem kényszeríti ez a tény
kompromisszumokra?

 Nem. Mert eleve a lehetőségekből
indulok ki; csak a legszükségesebbeket
teszem a színpadra. Vagy még annál is
kevesebbet! A bútorokat például
valósággal gyűlölöm: széket, ha egy
mód van rá, nem állítok a játéktérbe.
Asztalt sem. Csak azt, ami nélkülözhetetlen!
- Így hiánytalanul érvényesítheti az elképzeléseit?
- Mondjuk, hetven százalékban... Ez

színházi viszonylatban csodálatos arány!
Persze tisztában vagyok azzal, hogy
önmagamat csapom be: azért, hogy ne
munka közben kelljen megalkudnom,
eleve megalkuszom. Azt is tudom, hogy
ha nem lennék tekintettel az adott körülményekre, talán többet is kipréselhetnék a lehetőségekből, mint amenynyit
így kipréselek; számomra mégis ez a
megoldás
látszik
kézenfekvőnek.
Alkatilag is ilyen vagyok.
 A színészek általában jobban szeretik az
olyan díszleteket, amelyek sok apró zugot
kínálnak, afféle kapaszkodót, leszűkített teret a
térben, segítséget a játékhoz .. .

 És szeretik a játszó kellékeket is,
amelyekkel kapcsolatot lehet teremteni, s
a tárgyakhoz való viszony segítségével
jellemezni a megformált figurát! Tudom.
Rendkívül sokra becsülöm a színészi
munkát. Szeretem a színészeket; egy
kicsit csodálom is őket. A bátorságukért.
Végső soron ők azok, akik estéről estére
vásárra viszik a bőrüket: a színházban
csak a színész bukhat meg igazán. Ő
bukik meg helyettünk is. Ezért azután
igyekszem mindent megtenni, amit
kérnek tőlem - egy bizonyos határon
belül .. .
 Tervezéseinek jelentős részében nem csak
a díszletek, hanem a jelmezek megalkotása is
a feladata volt. Melyik megoldást érzi

szerencsésebbnek : ha más tervezi a díszleteket és a ruhákat, vagy ha ugyanaz az alkotó?

 Őszintén szólva, nekem óriási könynyebbség, ha csak a színpadi tér megtervezése a feladatom. Nincs türelmem
az apró részletekhez, és ez elsősorban a
ruhák terveinél üthet vissza. Ennek
ellenére biztos vagyok abban, hogy az a
szerencsés megoldás, ha egy kézben van
a tervezés, mert ez biztosítja az egységes
látványt, a színek és formák összhangját
a színpadkép változásaiban is.

 Véleménye szerint mikor kell a tervezőnek az előadás megteremtésének munkájába
bekapcsolódnia?
- A kezdet kezdetén!
 Tehát már a darabot is a rendezővel
egyidejűleg olvassa el?
- A magam részéről jobban szeretem,

ha előbb a rendező elképzeléseivel
ismerkedhetem meg, ha ő mondja el,
hogy mit lát a darabban. Nem szeretek
darabot olvasni. A rendező viszont akkor
mondja el a darabbal kapcsolatos
gondolatait, amikor még nem merevedtek meg, nem váltak véglegessé az elképzelései; amikor már a lényeg megvan, de minden más képlékeny, cseppfolyós! Ezt nevezem én a kezdet kezdetének ... Azután, amint már mondtam,
egy olyan munkafázis következik,
amelyben mindenki minden kérdésről
elmondja a véleményét, s mindenhez
hozzáadja a saját elképzeléseit. Természetesen ez a gyakorlat csak akkor állja
meg a helyét, ha van kivel és van miről
vitatkozni. Ilyen szempontból én nagyon
szerencsés helyzetben vagyok : Kaposváron jó rendezőkkel beszélhetek meg jó
gondolatokat.

 Befejezésül egy provokatív kérdés: azóta, hogy színházban dolgozik, színpadi terveket készít, gyakrabban megfordul a színházak nézőterén is?
- Valamivel gyakrabban ... A saját

előadásainkat például mindig megnézem. Van úgy, hogy többször is.

koztam Lengyel Pállal, a miskolci Manézs vezetőjével, aki megkérdezte, volna-e kedvem darabot írni. Nemsokára
leutaztam Miskolcra, és beállítottam
Lengyelhez, legnagyobb meglepetésére.
Ott laktam nála, s miközben dolgozott,
én az üres lakásában három vagy négy
nap alatt írtam egy darabot. Ezalatt ő
fedezte az élelmezésemet. Félórás előadás született ebből az anyagból - A
korába helyezett Csokonai Vitéz Mihály - és
iszonyatos bukás lett. Szerepelt benne
Szilágyi Erzsébet, amint vérben fürdik,
Zrínyi Miklós, a költő, Bartók Béla,
valamint természetesen Csokonai Vitéz
Mihály, a főszereplő. Egy csoport pedig
időnként föl-alá rohangált. Azóta sem tudom eldönteni, mit csináltam voltaképp.
Az tény, hogy az előadás valóban rosszul
sikerült. Azt hiszem, egyetlen kritika
jelent meg róla: „Bereményi Géza
egészen zavaros filozófiáját formátlan
formába önti." Mindenesetre Lengyelt a
város illetékesei felszólították, hogy
hagyja abba a további munkát ezzel a
szerzővel. Így hát következő közös
produkciónkról levettük a nevemet, s
csak akkor vallottuk be, hogy én írtam,
amikor az együttes megnyert vele egy
országos pályázatot. Ez volt a Sámánének.
Utána Olálá címmel elkészítettünk egy
operettet. Cseh Tamás szerzett hozzá
zenét, így lett nagyoperett. Illetve
operettparódia, persziflázs, nem tudom,
minek nevezzem. Viszonylag jól sikerült
előadás volt, a szereplők sokat dolgoztak
rajta. Kevéssel ezutár a Manézs társulata
önként feloszlott, mert világosan lehetett
látni, hogy az ilyen-olyan módszerekkel
felszámolandó együttesek sorában ők
következnek. Akkor én összehoztam őket
a kaposváriakkal, és így majd mindenkit
sikerült átemelni a Csiky Gergely
Színházba. Zsámbékiékkal az idő tájt
már jó

