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Semmitöl se szabad félni-az ostobaságtól sem.
Az én gátlásaimnak, melyek igazán csak a

orenzaccióban kezdtek megszűnni, egyik leg-
őbb oka egy látszólag „nemes nagyravágyás"

olt. Ha akarom: az okosságom. Az ember ki-
elentheti egy primitív vagy közönséges gondo-
atára, hogy „nevetséges" - de ezzel még nem tett
emmit. Felfoghatok egy nemesebb, mélyebb
űvészetet - de a felfogás még semmi. A morális

azugság is egy magasabb rendű morál
egértéséböl ered talán, ettöl bűneink még
egtartják félelmes energiájukat. Hinni kell

gyszerű és buta ötleteinkben, belőlünk fakad-nak,
lválaszthatatlanok tölünk, és így realitások. Hinni
ell önmagunkban, más igazságunk nincs, nem is
ehet. A te igazságod olyan, mint a kullancs, attól
gyse tudsz megszabadulni.

Olivier Othellója néhány ostobaságból szüle-
ett. De ez a néhány ostobaság egy nagy színész-
élek egészével összeforrt. Olivier Othellójában
thello tisztasága a legemberibb mocskokkal - és

nagy művészet a legprimitívebb színészi
ngerekkel és hiúságokkal keveredik.

Amit tudok és megértek, az még nem én
agyok. Én egy tény vagyok, amelytől nincs
zabadulás.

A veszélyesnek látszó pontokra figyelj, arra,
mit magad is káromlásnak érzel. Isten szava néha
áromlás és nevetséges.

Egyszerre két dolgot kell hogy megtalálj : a
egbiztosabb talpalatnyi földet és legszélsöbb
ehetöségeidet. E kettö felé visz az út. E kettö
lválaszthatatlan.

ISEL-E NYAKKENDŐT A TIGRIS?

Don Peterson Does a Tiger Wear a Necktie?
című művét a Broadway-i Belasco Theatre
mutatta be. A dráma az élet egyik rút, ijesztő
aspektusát ábrázolja bátor szó-kimondással.
A miliőt az író személyes tapasztalataiból is
jól ismeri: kábítószeren élő fiatalok
börtönszerű intézményében játszódik a
cselekménye, a hős egy - valószínűleg az írót
képviselő - fiatal idea-lista angol tanár, aki
megpróbál emberi kontaktust teremteni a
szerencsétlen fiatalokkal, a nagyvárosi élet e
nyomorúságos áldozataival. A kicsengés a
nyers hangvétel ellenére filozófikusan
reményteli és humanisztikus, a dráma pedig
valóban izgalmas. Feszült és kitűnő az
előadás; a főszerepben Hal Holbrook pályája
egyik legjobb alakítását nyújtja. Variety,
1969. 254/3.

fórum
és disputa

JÁNOSA LAJOS

Művészet vagy iparkodás ?

Alig telt el tíz esztendő azóta, amióta a szín-
padi látvány nagyobbik részét megteremtö
díszlettervezőnek nem az a kizárólagos feladata,
hogy a szerző által körülírt helyszínt naturalista
módon ábrázolja. „Naturalista módon" - de
valójában minden természetességet nélkülöző
technikával, enyves festékkel és papírmaséval.
Feladatköre kitágult: hirtelen mindenfélét tudnia
kellett irodalmi és előadási stílusokról, a mozdu-
latlan anyag drámai funkciójáról, az „ahány szín-
darab, annyiféle valóság"-ról, és ehhez ismernie
kellett mindazokat az eszközöket, amelyeket a
XX. század képzőművészete felfedezett. Az
elmúlt tízegynéhány év alatt a magyar díszlet-
tervezö sablonok után dolgozó iparosból bonyo-
lult művészeti ág művelőjévé vált.

A nagy gyakorlattal rendelkező idősebb ter-
vezöknek s a főiskoláról éppen kikerült fiata-
loknak egyaránt újra kellett tanulniuk a mester-
séget. A készen átvett és rosszul alkalmazott



formák, a balul sikerült kísérletek után egyre
gyakrabban találkozhattunk eredeti, a műre és a
rendezöi koncepcióra épülö alkotásokkal. Ezek
kezdetben nehéz körülmények között jöttek létre.
A megváltozott igények ugyanis nem formálták át
egyik napról a másikra sem a tervezöt, sem
környezetét. Bedolgozó kisiparos korszakából
magával hozott kisebbrendűségi érzése vagy
tényleges műveletlensége, az iránta megnyil-
vánuló elöítéletek megakadályozták abban, hogy
szellemi partnere legyen a rendezönek. Pedig az új
követelmények egyszerre döntövé tették a közös
nyelv kialakítását, melyet a tervezö azért beszél,
hogy megértse a rendezö igényeit, a rendező pedig
azért, hogy kulcsot adjon a tervezönek, megértse
lehetöségeit, a műfaji korlátokat, a lehetöségek
határait. Számos példát lehet felhozni arra, hogy a
közös nyelv hiányában milyen bántó módon
lépték át mindketten hatáskörüket. Elöfordult,
hogy a rendezö bele-rajzolt a díszlettervbe . . . a
tervezö meg úgy védekezett, hogy becsapta a
rendezöt, kihasználta tájékozatlanságát.
Mindketten szuverenitásukat féltették.

A rendezés és tervezés különneműsége
A díszlettervezés alkalmazott művészet, mint a

megadott építészeti térbe komponált freskó vagy a
homlokzat csomópontjait hangsúlyozó szobrászati
alkotás. Az alkalmazkodás az egyik legföbb
kritériuma az ilyenfajta művészetnek, értékét
emeli a vállalt funkció teljesítése. A dísz-
lettervezőnek is mindig tisztában kell lennie azzal,
hogy amikor a drámai mű hatását, az elö-adás
ritmusát vagy a színész mozgatását szolgálja - ez
a funkció munkájának legfontosabb része,
művészi tartalma lesz. Ennek a tartalmi kérdésnek
a tisztázásában teljes nézetazonosságra kell jutnia
a rendezővel. Ez a feltétele szuverenitásának, a
tisztán formai vonatkozásokban. Az egyetértés
nem könnyű, mert amíg az építész és a festö olyan
azonos szakmai ismeretekkel és látásmóddal
rendelkezik, hogy a közös nyelv kialakítása nem
okoz problémát, addig a rendezö és a tervezö
elöképzettsége és látásmódja igen különbözö. A
rendező inkább fogalmakban gondolkozik, mint
képekben, jól tájékozott irodalomban és zenében,
kiválóan ismeri a színészmesterséget, de nem
otthonos a képzöművészetben. (Ez az egyoldalú
közép-iskolai oktatás eredménye, és jellemzö a
magyar értelmiség legnagyobb részére. A
Színművészeti Föiskolán szűk keretek közé
szorított művészet-történet-oktatás ezen nem sokat
változtat.) A tervezö megkísérelheti, hogy
szavakra fordítsa

le elképzelését, de ha rosszul beszél, hiába van
igaza. Így néha nem marad más hátra, mint a
személyes szimpátián alapuló barátság: az
együttműködés sikere bizalmi kérdéssé válik. Ez
ideig-óráig megteremti a munkához szükséges
légkört, de nem segíti elő egy megbízható érték-
rend kialakítását.

A tervezői munka elmélete
és kritikai visszhangja

Ennek az értékrendnek a kialakításában sokat
segíthetne az elemzö kritika is, de ez a mai napig
hiányzik. A színikritikusok elhárítják maguktól,
hogy olyanról írjanak, amihez nincs elegendö
ismeretük. Így aztán udvariasságból megemlítik a
tervezö nevét, esetleg leírnak egy sztereotip
dicsérö vagy elmarasztaló mondatot. Szaktörténet
sincs, amely bemutatná a színpadképek fejlödését
mind magyar, mind világviszonylatban.
Nincsenek tanulmányok, amelyek meghatároznák
a díszlettervezés szerepét a színházi munkában,
helyét a képzö- és iparművészetek között, és
kijelölnék a jövö feladatait. Talán fiatal mű-
vészettörténészeknek kellene kedvet csinálni eh-
hez a munkához.

Elképzelhetö egy művészeti ág fejlödése el-
mélet nélkül? Történetet írni nemsokára nem is
lesz miről, mert emlék nélkül pusztulnak el a
tervek, legtöbbször valamirevaló fénykép sem
marad róluk. A Színháztörténeti Múzeum sok
tervet és makettet gyűjtött össze, ez azonban
jórészt drámatörténeti illusztráció, vagy politi-
kailag jelentős elöadások szakmailag jelentéktelen
díszleteinek emlékét őrzi. Bizonyosan meg-
találjuk az elsö magyar parasztdarab vagy az első
magyar Shakespeare-előadás emlékeit, de ki tud
az elsö magyar jelzett díszletröl vagy arról, hogy
milyen is volt az a Shakespeare-szcenírozás,
amikor egy díszletváltozás nem tartott már tíz
percig, hanem néhány másodperc alatt zajlott le?

Oktatás és utánpótlás

A fenti gondokon sokat enyhítene egy állandó
főiskolai tanszék. Az oktatás megindulása és fo-
lyamatossága nemcsak a tervezőutánpótlást ol-
daná meg, a színházi szakembereken kívül a ki-
váló építészekböl, történészekböl és pedagógu-
sokból álló tanári testület az elméleti és kísér-
letező munkát is elősegítené. Egy ilyen tanszék
centrumává válhatna a díszlet- és jelmezterve-
zésnek, állandó impulzusokkal segíthetné a
színház, a film és a televízió gyakorlati munkáját.
A szorosan vett művészképzés mellett feladatának
tekinthetné azt is, hogy megfelelő



elöképzettségű rendkívüli hallgatókból elméleti
szakembereket képezzen, s ezzel legalább a jövö
számára biztosítsa a szakkritika és a szaktörténeti
kutatás kádereit. Az Iparművészeti Fö-iskola
felkészült az oktatás újrakezdésére, készen áll a
részletes program, a metodika, vannak konkrét
tantervek, félévekre lebontva. Minden illetékes
szerv egyetért - már másfél éve .. .
Jogok és kötelességek

A művészi fejlödés gátjává lett a már
megfogalmazásakor sok tévedést tartalmazó1953-
as rendelet, mely a tervezök jogaival és
kötelességeivel foglalkozik. Az a fejlödés, amely
megváltoztatta a színpadi tervezés feladatait és
jellegét, a rendelet számos pontját elavulttá tette.
A Színházművészeti Szövetség Szcenikai Szak-
osztálya és a szakszervezet kérésére a miniszté-
rium napirendre tűzte ezt az ügyet, és minden
remény megvan arra, hogy a legfontosabb
kérdésekben - például a fövárosi és vidéki ter-
vezők munkafeltételeinek egységesítése, a mini-
mális tervezési idö biztosítása - reális rendelke-
zéseket hoznak.

Egy 'régi probléma

Nem ilyen biztató a díszletkivitelezés hely-
zete. A kivitelezés színvonala egyre romlik. A
tervezö és kivitelezö művészek munkája minden
igyekezetük ellenére ki van szolgáltatva a rossz
szervezeti felépítésnek. A Színházak Központi
Műterme változatlan kapacitás mellett egyre
nagyobb mértékben vállal színházon kívüli
munkát is (ez ma már meghaladja a negyven
százalékot), mert az ebböl származó magasabb
haszon teszi lehetövé, hogy a színházvezetök
állandó követelésére csökkentsék a díszletárakat,
s közben megőrizzék önelszámolásos költ-
ségvetésük egyensúlyát. A díszletekre fordított
idö egyre csökken, korszerűbb technikai meg-
oldások és új anyagok kikísérletezéséröl szó sem
lehet, mivel a művészi iparból futószalag-rend-
szerű termelés lett.

Ebben a cikkben nem érintettem a magyar
díszlet- és jelmeztervezésnek az elmúlt évti-
zedben elért jelentös eredményeit, bár ezek az
eredmények hozták felszínre a fent említett
problémákat. Ez az írás csak kezdete kíván lenni
annak az elemzésnek, mely a szövetség főtitká-
rának kezdeményezésére indul a díszlettervezés
mai helyzetének tisztázására. Mindez nem a ter-
vezök magánügye, számot tart mindazok érdek-
lődésére és tanácsára, akik a felmerült problémák
megoldásában segítséget tudnak nyújtani.

MÉSZÁROS TAMÁS

Variációk egy témára

Művészet vagy iparkodás ? - tette fel a kérdést
Jánosa Lajos a magyar díszlettervezés jelenlegi
helyzetét több oldalról megvilágító írása
címeként. S kérdéséböl egyenesen, szorosan
egymásba kapcsolódva következik egy sor másik.

Művész-e a díszlettervezö? Helyesebben:
képzöművész-e a díszlettervezö? Illetve: tervez-e
díszletet képzöművész? Vagyis egyáltalán kik
terveznek, kik tervezhetnek díszletet?

Egyértelmű válasz nem lehetséges. Nem marad
más hátra, „körül kell járni a témát".

Bálint Endre „független" festő, és mégis két
tervezés áll már mögötte a Nemzeti Színházban.

- Mindig szerettem, mindig érdekelt, még-sem
gondoltam rá, hogy dolgozzam is a szín-háznak.
Bródy Vera, a Bábszínház díszlettervezője, aki
már régebbröl ismerte a képeimet, éve-ken
keresztül biztatta Major Tamást, hogy jöjjön el
hozzám. Végül a Macbeth elökészületei-nek
idején Major fel is keresett, végignézte
munkáimat, és a „Kastély Blois-ban" című fest-
ményem színkompozíciója megragadta a figyel-
mét. Felkért, hogy ennek alapján tervezzem meg
a Macbeth díszleteit. Igy kezdődött. És
valószínűleg nem folytatódott volna, ha Bakó
József, a Nemzeti szinte valószínűtlenül segítö-
kész szcenikusa nem vállalja magára azoknak a
gyakorlati problémáknak a megoldását, amelyek
számomra teljesen idegenek voltak; Az ö
támogatásának köszönhetem, hogy terveim szín-
és formavilága színpadi praktikummal párosult.

- Tehát a Macbeth-tel „bevált" a Nemzetiben,
díszlettervező lett?

- Ezt sem én, sem a színház nem állította. Festő
vagyok, akit egyéni kifejezésmódja adott esetben
alkalmassá tehet egy rendezői elképzelés
kiteljesítésére. Hogy aztán minden ilyen lehető-
ség megvalósul-e, az már általában a színházon
múlik. Veszi-e a fáradságot, hogy megkeresse a
megfelelő munkához a megfelelö embert, és




