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-
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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

kapcsolatom volt, kértek, hogy írjak nekik
darabot, csak aztán valahogy sose jött
össze a dolog. Közben Cseh Tamás már a
Huszonötödik Színházban énekelt, és
amikor
Iglódi
István
oda-került,
megismerkedtünk ; azt mondta, hogy
velem akar dolgozni. Először megírtam az
Orr című darabot, Gogol után szabadon,
főként versben. Ez egy hatalmas, kazalnyi
anyag lett, megállás nélkül írtam egy
hétig, túl hamar is sikerült, és Iglódi
megijedt tőle. Amikor Hernádi Gyula a
színházhoz szerződött dramaturgnak,
elolvasta a darabot, és kijelentette, hogy
nagyon jó. Tovább biztatott, így írtam
meg a Kutyákat.* Végül aztán nem is
dramaturgiai, hanem szemléleti okokra
hivatkozva utasította el a Huszonötödik
Színház. Ekkor keresett fel Radnóti
Zsuzsa a Vígszín-házból, hogy segítsek a
Harmincéves

vagyok

dokumentumanyagának feldolgozásában.
Ő egyébként már korábban is kapacitált,
de a Kutyák nekik sem kel-lett. Pedig
éreztem, hogy vannak bizonyos színházi
tapasztalataim, noha magamnak sem
tudom pontosan megfogalmazni. Nem
értettem és ma sem értek a színházhoz,
elméleti kijelentésekre sem vállalkoztam
soha. Csak személyes tanulságaim
vannak, túl különösek ahhoz, hogy
teoretikusak legyenek.
 Pedig voltaképp nem is annyira különös
ez a pálya. Megpróbált amatőr együttesekkel
dolgozni, mert feltehetően az vonzotta a
színházhoz, ami a dolog lényege: a kollektivitás. Író és társulat kapcsolatát valaha
magától értetődően ez határozta meg.
 Bennem nagyon erősen élt a vágy a

közösség, a barátok iránt. És ezt az
amatőrök között kielégíthettem. Az-után,
hogy a Kutyák már készen volt, még írtam
Fodor Tamáséknak, akkor még Orfeoegyüttesnek Poremba címen egy darabot.
Elő is adták, de két elő-adás után levették
a műsorról, és megcsinálták a Woyzecket.
- Ebben az amatőridőszakban nem is
gondolt arra, hogy a drámaírással pénzt lehet
keresni?

 Eszembe sem jutott, hogy írásból
meg lehet élni. Abban a közegben,
amelyben léteztem, természetes volt,
hogy az ember hivatásos színházzal nem
kezd.
- Ismerte a hazai színházi életet? Járt

színházba?

* Lásd a SZÍNHÁZ 1979. márciusi
darabmellékletét.

- Nem.
 Tehát nem voltak tapasztalatai a magyar
sZínházról; elfogadott egy tézist.

- Ha színpadi előképei nem is, drámairodalmiak bizonyára voltak.
 Egyetlenegyről

tudok.

Véletlenül

- Igen, de most, hogy már el-eljárok kezembe kerültek Witkiewicz drámái, és

előadásokra, úgy látom, nem maradtam le
semmiről. Pápán voltam gimnazista, és
Pápán a veszprémi színház Németh
László-bemutatóit láttam. Nem volt róluk se jó, se rossz véleményem, inkább
nem érdekelt, de még ez sem fogalmazódott meg bennem. Amikor már Pesten
jártam egyetemre, egy idős, nyugdíjas ismerősöm az összes pesti színházba vett
magának jegyet, és megkért, hogy kísérjem el. Jóformán egyetlen előadásra sem
emlékszem.

egyszerűen nem tudtam letenni a kötetet.
Ez a bohóckodó stíljáték, ez a
kamaszhülyéskedés borzasztóan lekötött,
és nagyon jól szórakoztam. Az, hogy
Witkiewicznél bejön a színpadra egy
ember, elmondja, hogy kicsoda, majd
rátér, hogy most fáj a feje - szóval a
szemtelenségnek ez a teteje nagyon
tetszett nekem. Es persze Beckettet olvastam még.

 A Manézsnak írt egykori darabjaira

Witkievicz még nem hathatott; a magyar kiadás

későbbi keltezésű.
- Igen? Hát, lehetséges .. .
 De „lengyeles" dramaturgiával valóban
 Az ember szellemi érdeklődését fia- gyanúsítható. Es talán a cseh filmes újhullám
tal korában az eredeti jelenségek vonz- hatásával is.
- M i lehetett az oka már-már valószerűt-len
közönyének?

zák. Engem a barátaim érdekeltek és a
velük kapcsolatos dolgok. Akkoriban úgy
tűnt, hogy nagyon határozottan két-felé
ágazott a kultúra. Egy hivatalos művészetre, meg egy „magunkfajta" művészetre, azokéra, akik akkoriban fedezték fel a fiatalságukat. Én nagyon erő-sen
belegyökereztem ebbe az úgynevezett
ifjúsági rétegkultúrába, és tökéletesen figyelmetlenül viseltettem mindenféle „hivatalos" megnyilvánulás iránt. Valószínűleg eléggé vaskalapos voltam, és ez
egyfajta bezárkózottságot is jelentett.
Számomra akkoriban minden próba volt,
az amatőr színház is. Próbálgattam
magam. Írtam egy novellás kötetet, dalszövegeket Cseh Tamásnak, verseket, és
közben
szinkrondramaturgként
dolgoztam a Pannónia Filmstúdióban.
- Hogyan jutott el végül is a Légköbméterhez ?
- Radnóti Zsuzsa egyszerűen nem tágított tőlem. Amatőr társulat már se égen,
se földön nem volt, minden dacosságom
alól kihúzták a szőnyeget. Nem hittem,
hogy a Légköbméterből előadás lesz, csak
kíváncsi voltam, végig tudom-e csinálni,
és milyen lesz. Hályogkovács módjára
dolgoztam. Azt mondják, a darabírás
szakma. Én még most sem tudom a
fogásait, de azért az idők folyamán
kialakultak bizonyos el-képzeléseim
arról, hogy mi hatásos, mi nem. Nem a
közönségre vagy az elő-adásra gondolok
írás közben, hanem a helyzetre. Es a
figurákra.
A
hatásmechanizmus
tulajdonképpen nem érdekel. Vagyis nem
próbálok felidézni színpadi élményeket,
emlékeket magamban.

 Nincs még akkora drámai életművem,
hogy érdemes lenne ezeket a hatásokat
boncolgatni; annyi bizonyos, hogy a cseh
filmek legalapvetőbb élményeim közé
tartoznak. Es mivel színházi emlékeket
nem használtam, elméleti ismereteim
pedig nem voltak, végül is marad a film
és az irodalom. Egyébként úgy érzem,
hogy például a Légköbméter dramaturgiája
meglehetősen gyermeteg és átlátszó,
mondhatni szimpla .. .
- A kiskatona manapság szokatlanul
akaraterős drámai figura. Hős, aki különös
elszántsággal küzd - néhány szabad légköbméterért. Mintha eleve erre a dramaturgiai
iróniára épülne a darab.

 Legfőbb szándékom az irónia volt.
Mindennel szemben. Az irónia tulajdonképp távolságtartás, de ugyanakkor
nagy erőt is ad. Mint kés a vajban, úgy
megy át a legveszélyesebb terepeken. Az
én hályogkovácsmódszeremhez nagyon
sokat segít az irónia pofátlansága és
rajtakaphatatlansága. Nem kiravaszkodni
akartam magam azokból a dramaturgiai
problémákból,
figuraformálási
nehézségekből, amelyek az írás közben
felvetődtek, egyszerűen éreztem, hogy
csak így tudom látni, így tudom szeretni
vagy utálni a szereplőimet. Valamennyiüket általam ismert élő személyhez viszonyítottam, de szinte automatikusan, természetes módon, minden igyekezet nélkül. Végül is - bár tudtam, többre
vagyok feljogosítva, mint egy rendes,
normális szerző, akinek már tapasztalatai
vannak a színházban - rá-jöttem, hogy
nem csináltam semmi ki-rívót, semmi
újításfélét...

- A kritikák többsége hiányolta a Légköbméterből az úgynevezett mélyebbre jutást,
mondván, hogy egy lakás mégsem elegendő szimbólumként. En azt hiszem, ez a lakás valóban
nem jelkép; pusztán az, ami: egy lakás. Mert
lakni kell.
- Engem egy gondolkodásmód érdekelt.

„Észrevettem", hogy az emberek saját
sikereikből és kudarcaikból messzemenő
következtetéseket vonnak le. Hogy most
ilyen
meg
olyan
a
világ.
A
Légköbméterben mindenki folytonosan
következtet. Az idősebbek a paranoiájuk
miatt, de a Kiskatona is rög-eszmésen
konzekvenciákat von le. Abból például,
hogy három vagy négy lakásba nem
sikerül bejutnia, úgy ítél, ez olyan
időszak, amikor várni kell. Vagyis
megváltozik a világképe. Az én fejem is
így jár. Képességünk, hogy közvetlen
tapasztalatainkat
történelmi
tapasztalatokká tudjuk tenni.
 Úgy vélem, a Légköbméterben nem a

lakás a drámai tét, hanem az, hogy beépül-e a
Kiskatona, vagy nem. Elfogadja-e Fás-kertiék
normáit, elfogadja-e, hogy a legaljasabb tettnek
sem kell feltétlenül következménnyel járnia, ha
egy bizonyos közmegegyezéshez tartják
magukat az emberek. A darab végén nyitott
kérdés marad, vissza-tér-e majd Siposékhoz a
Kiskatona. A z író valóban nem tudja a
választ?

 A Kiskatona elfogadja a játékszabályokat. Arra volt predesztinálva, hogy
elfogadja. Én egy percig sem izgultam,
hogy bemocskolódik-e. Ki volt szabva az
útja. Elszánt és vakmerő, közbe akar
avatkozni, jelen akar lenni, csak történjen
valami. Igaza van Fáskertinek, aki azt
mondja, hogy ennek a fiúnak minden csak
próba.
- Áldozat a Kiskatona? Vagy volna más
választása is, mint ez a szüntelen, hebehurgya
próbálkozás?

 Volna más választása is. De a színpadról nem lehet kimenni. És ez a Kiskatona itt akar, és így akar. Persze lehetséges, hogy már az elhatározásában
van valami téves.
 Végül is a Légköbméter konszolidálta
mint drámaírót, beemelte a hivatásos
színházba? Másképp : elfogadott bizonyos
normákat, és Önből is elfogadtak bizonyos
adottságokat?
- Nagyon figyeltem, vajon mikor tör-

ténik olyasmi, ami az elevenembe vág, és
a darabot másfelé viszi, mint amerre én
akarom. De csalódnom kellett. Radnóti
Zsuzsa átcsoportosított jeleneteket, és
gyakran kifogásolta a bőbeszédűsé-

gemet. Alapvető vitáink azonban nem
voltak. Azt hiszem, elfogadtak, úgy,
ahogy vagyok.
- Ha már a bőbeszédűséget említi: a
Légköbméterben meglepően jól gazdálkodik a
dialógusokkal. Rábízza a színészre, hogy két
mondat között eljátsszon egy harmadikat.

 Akkor ez valóban Radnóti Zsuzsa
érdeme, mert én végig azt a Witkiewiczmódszert követtem, hogy minden-ki
mindent kilocsog. Ez egy kifejezetten
locsogós darabnak indult, mert én korábban is arról írtam a darabjaimat, hogy az
emberek fecsegnek, mellébeszélnek. A
Légköbméter végig úgy készült, hogy
közben mondtam magamban a szöveget,
és aszerint húztam ki vagy tettem be
például a kötőszavakat. Mindenképpen
azt akartam, hogy élőbeszédszerűek
legyenek a dialógok. Amikor befejeztem,
a színházzal megbeszéltük a húzásokat.
Mindenesetre ma sem tartom a darabot
szűkszavúnak. Ha mégis fel-fedezhető
benne némi „gazdaságosság", akkor az
talán még a Cseh Tamás-dalok
tapasztalataiból is származik. Azokon a
szövegeken mindig úgy dolgoztunk, hogy
figyeltük a közönség reakcióit, és annak
megfelelően formáltuk tovább. Szinte
hajhásztuk a hatást, az azonnali
visszajelzést.

debb, felületesebb, „biztonságibb", mint a
darabból következne .. .

 Kétségtelen, feketébb előadást képzeltem el, nyomasztóbbat, lidércnyomásosabbat. Radnóti Zsuzsa meg is kérdezte
az előadás után, hogy van-e valami
alapvető kifogásom. Azt hiszem, attól
tartott, hogy összeomlottam. Azt feleltem,
hogy
másképp
képzeltem,
de
tulajdonképpen elégedett lehetek. Ő pedig
biztatott, hogy most már a színészek
hozzászoktak a stílusomhoz, el-múlt a
kezdeti bizalmatlanságuk, a következő
darabot könnyebb lesz elfogadtatni.

 A z imént azt mondta, hogy saját megítélése szerint semmi szokatlant, újat nem hozott
a Légköbméterrel. Mennyiben befolyásolják
a munkában formai meggondolások?
- Mindeddig sokkal jobban érdekelt a

téma, mint a megformálás. Egyetlen
stiláris szempontom, hogy játék legyen,
hogy különös legyen. De én elsősorban
valamiről szeretnék drámát írni, formai
prekoncepcióm nincs. Indulás közben
engem is lenyűgözött az a világszerte tapasztalható formai vajúdás, amelyen nálunk csak az amatőr színpadok estek át.
Most úgy látom, már mindenkit inkább az
érdekel, hogy mit csinál. Brook is viszszatért az Orghast fiktív nyelvet használó
kísérletéből, mégpedig Az ikekkel, amely
 Most a Pesti Színházban elért sikerrel a már szólt valamiről. Visszafanyalodtunk
hogy
megkérdezzük,
mi-ről
háta mögött úgy érzi, ígéretes drámaíróvá arra,
beszélünk.
lépett elő?
- Ha annak idején nem az amatőrökön
 Nem tudom, mi a siker. A siker
hozzám nem jut el. Eddig még csak a keresztül fertőzi meg a színház, ha nem vesz
bérletes előadások futottak. A kritikák részt a Manézs és az Orfeó „edzőtáborában",
nem adnak választ a kérdéseimre. Egyet- mi történt volna a továbbiakban?
len visszajelzés sem olyan, hogy érezném  Akkor ma nem írnék darabot. Radnóti
a jelentőségét. Egyet tudok; kedvem van Zsuzsa minden bizonnyal akkor is
darabot írni. Kíváncsi vagyok, mert úgy felkeresett volna, én pedig valószínűleg
érzem, hogy a játszma még nem dőlt el, képtelenségnek tartottam volna az egénem tudom, hogy valójában milyenek a szet.
képességeim.
 Es az sem mérvadó, hogy a színészek
láthatóan szeretik játszani a szerepeket?

 Úgy láttam, hogy a színészeknek
nehézségeik voltak a darabommal, mert
ahány próbán csak bent jártam, mindig
idegességet tapasztaltam. Lehet, hogy
csak egy átlagos próbafolyamatból következtetek, de tény, hogy a színészek
vaciláltak. Tordy Géza például megjósolta nekem, hogy ez a darab nem lesz
siker. A premier után azt mondta, belátja,
tévedett. Mindenesetre kockázat volt ez a
bemutató, csak Radnóti Zsuzsa és Marton
László erőltették, különben senki sem
rajongott érte.
 Valószínűleg ez is magyarázza, hogy az
előadás játékmódja, hangvétele könnye-

A következő számaink tartalmából:

Tarján Tamás:

„Mi, sileneiek"
Szántó Judit :

Moszkvai japán szalon
Szekrényesy Júlia:

En nem élek, de túlélek
Almási Miklós :
Kellemes kegyetlenségek
Hermann István :

Valami hiányzik

