
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



vállalja-e a színpadon még avatatlan, kezdő mű-
vésszel való együttes munka nehézségeit.

- Létezik ön szerint a képzőművészek részéről
egészséges, állandó orientálódás a díszlettervezés
felé? Például kialakul rendszeres kapcsolat egy-
egy művész és a színház között?

 Gondolom, azért kérdezi ezt épp tölem, mert
másodszor is terveztem ugyanannak a színháznak.
Ez igaz, bár a második megbízás engem is
meglepett. A Macbeth óta ugyanis évek teltek el
anélkül, hogy bármiféle kapcsolatom lett volna a
színházzal. De azért, természetesen örültem a
Tragédiának. Ismét nekiálltunk Bakóval, vettünk
egy játékkockakészletet, azt rakosgattuk,
tologattuk, míg ki nem alakult egy elképzelés.
Megterveztem, megvalósították. Ennek két éve.
Azóta ugyanolyan csend van, mint a Macbeth
után volt. Azt mondta az elöbb, hogy beváltam
mint tervező. Lehet. De rendszeres
együttműködésröl nem beszélhetek, és tudo-
másom szerint a mai magyar képzőművészek
közül más sem.

 Miben látja a tartós együttműködés hiányának
okait?

 Egyáltalán nem biztos, hogy az ilyen jellegű
munka hiányzik a színháznak. Más szóval nem
tudom, kívánatosnak tartják-e a színházak az
állandó kontaktust az élő magyar képzöművé-
szettel? Saját tervezöikkel zökkenömentesen
megoldják a feladatokat, és ha konkréten egy
bizonyos művész stílusára van szükség, a tervezö
feldolgozza a témát az illetö modorában. Persze
ez legjobb esetben is csak reprodukció, ritkán
épül szervesen az elöadás egészébe.

- És még valami. Engedje meg, hogy kissé
általánosítsam a kérdést. Mikor volt Magyaror-
szágon egészséges szellemi fluktuáció művészeti
ágak, művészek között? Irodalmárok, zenészek,
képzösök mindig elkülönültek, az alkotótársulá-
sok műfajon belül maradtak. Költő nem találta a
zeneszerzöjét, író a rendezöjét, elöadó a szö-
vegíróját - és fordítva.

 Ellenpéldaként említhetem most a Jancsó-
Hernádi párost. De ez a társulás nemcsak a film-
gyártás, hanem az egész magyar művészet terü-
letén ritka tünemény. A színház - mint komplex
művészet - sokat tehetne, hogy ez az elszigetelt
állapot megváltozzon. Közös műhelyévé válhat
írónak, zeneszerzönek, képzőművésznek, és azt
hiszem, az ilyen együttes vállalkozás rendezőnek
és színésznek is rangot jelent. -

- Nyilván ismeri azt az elméletet - legutóbb
Staud Géza fogalmazta meg a SZÍNHÁZ 68/2-es
számában -, miszerint a színházon belül együtt-
működő művészetek szükségképpen alárendeltjei

a színész, az „homme de théátre" munkájának,
mely egyedül hivatott meghatározni a társművé-
szetek szerepét .. .

- Nem vagyok színházi szakember, de szerin-
tem ez valóban csak elmélet. A gyakorlat nem
igazolja, legalábbis általános érvénnyel semmi-
képp. A színész természetesen a színház egyik
legfontosabb alkotója, de éppen mert ő az egyet-
len igazán élö tényezö, érzékeit, gondolatait,
szüntelenül változó alakítását éri a legtöbb hatás.
Mindenekelött az íróra gondolok, aztán jön a
rendezö, az egyéni tanulmányok a szerephez,
nagy elödök hagyományai, egyes esetekben a
zenei anyag. És ne tekintse szakmai soviniz-
musnak, de el tudom képzelni, hogy még a dísz-
let, a színész közvetlen környezete is meghatározó
szerepet nyerjen.

2.

Schaár Erzsébettel beszélgetek.
 Mások is kérdezték már tölem, akartam,

akarok-e díszletet tervezni? Gondoltam rá. De
miután a kérdést sohasem illetékes színházi ember
tette fel, nem lett belöle semmi. Én nem
ajánlgatom magam, soha nem is tettem. Nem gőg
ez részemröl, ne értsen félre, de a megbízásokat
munkái alapján kell kapnia a művésznek.

 Persze, ismerik-e a rendezők az élö magyar
művészetet? Vagy talán helyesebb így a kérdés:
ismerhetik-e ? A kiállítási lehetöségek rendkívül
korlátozottak, mai képzöművészeink élvonalát
külföldön talán jobban ismerik, mint ide-haza.

- Ha valaki utóbbi éveim munkásságára kí-
váncsi, legfeljebb a kinti szaksajtóból ollózhatja
össze. A helyzet sajnos az, hogy csak a műter-
mekben lehetne igazán megismerni a munkánkat.
Dehát ez ma utópia. Ilyen módon a szűken vett
szakma sem képes tájékozódni, nemhogy a
kritikusok, esztéták. A színházvezetöktöl pedig
végképp nem kívánhatjuk a rendszeres műterem-
látogatást. És mindettöl függetlenül, kérdés, hogy
szüksége van-e ránk, szabad képzőművészekre a
színháznak?

- Igen, tudom, miért tartja színpadszerűnek az
én munkáimat. Nem elégszem meg azzal, hogy
kitöltsem a teret, dolgozzam a térben, ha-nem
megpróbálom körülhatárolni, alakítani.
Megkomponálom a figuráim környezetét is. A
falak, az ajtók és az ablakok is hozzátartoznak a
szobraimhoz. De ne felejtse el, hogy ezek egy
adott térelhelyezésben hatnak. A színész viszont
mozog. Ez már más, újabb probléma.
 Engem egyébként régóta foglalkoztat a

„bejárható" szobor gondolata. Azé a képzőmű-



vészeti alkotásé, amelyhez a benne mozgó ember
is hozzátartozik. Érdekes lenne megpróbálkozni
ezzel a színpadon. Kísérletezni kell. Tudomásom
szerint például Amerikában majd minden
képzöművész foglalkozik színpadi tervezéssel is,
mert a térproblémák ott jelentkeznek igazán.
 Lehet, hogy túlságosan önzőnek tűnnek

ezek a szempontok, hiszen a színház elsösorban
dráma és színész kapcsolata. De ez a kapcsolat
egy alakításra váró színpadi térben valósul meg.
Es a térröl mindig a festők és a szobrászok tudták
a legtöbbet. Ha az ö szempontjaikat sikerül
összeegyeztetni a színház kívánalmaival, akkor
mindkét fél gyarapodik.

- A művészetek nem állnak olyan távol egy-
mástól, mint gondoljuk. Azt hiszem, jobban
kellene bízni a művészi egyéniségben. Nem kell
azonnal kontárnak titulálni, ha valaki átlép egy
féltve örzött határt, amely talán nem is létezett.

3.

 Értem, miért fordult hozzám - mosolyog
Drégely László -, én vagyok a rendhagyó eset. A
díszlettervező, akiből festő lett, ugye? Sajnos, ki
kell ábrándítanom, ez így nem igaz.
 Dehát színpadi és televíziós díszletet több

mint egy évtizede tervez, képeivel pedig csak 67-
ben, a Csók Galériában jelentkezett először.
 Igen, ha önálló kiállításra gondol. De kol-

lektív tárlatokon már 1957-től rendszeresen sze-
repeltem, és hogy mikor kezdtem el festeni ... ?
Nem mondom, hogy amióta csak az eszemet tu-
dom - ez nemcsak sablonválasz, túlzás is len-ne -,
de gimnazista koromtól mindenesetre. És
ugyanakkor már díszletet is csináltam az iskola
színjátszóinak. Tulajdonképpen azóta is ez az
egyidejűség jellemzö munkámra.
 Soha nem tudtam, nem is akartam a festé-

szetet élesen elválasztani a színpadi tervezéstöl.
Meglátásom szerint a díszlettervezőkre általában
jellemző egy alapszemlélet: kiben az építész,
kiben a szobrász, másban a festő dominál. Én az
utóbbi csoporthoz tartozom. Bár félre-értés ne
essék, nem csinálok a szó bevett értelmében
„festöi" díszleteket, a kapcsolat képeim sajátos
motívumaira, jelképrendszerére vonatkozik.

- Ezek szerint »önálló" és „alkalmazott" mű-
vészete állandó kölcsönhatásban van egymással,
mindkét területen azonos stílusban dolgozik. Le-
hetséges ez? Hiszen a tervezőt mégiscsak köti az
adott irodalmi anyag, a rendezői koncepció.

 Az írott mű nemcsak megköt, hanem lehe-

tőségeket is nyújt a tervezőnek, hogy a maga
eszközeivel kiteljesítse, variálja, továbbfogal-
mazza. Az én fogalmi - vagy ahogy a kritikák
gyakran említik: intellektuális - festészetem és a
mai színház stilizáló törekvései, úgy érzem, közel
állnak egymáshoz. Gyakran előfordul, hogy egyik
képemet félbe kell hagynom kötelező színpadi
vagy televíziós munkám miatt, és ilyenkor
önkéntelenül „továbbtervezem" azt, amit az imént
festettem. Ezeket az átfedéseket magam is csak
jóval később veszem észre, számomra kép és
díszlet egyformán az önkifejezés egy-egy
lehetösége.
 Igaz természetesen, hogy nekünk, hivatásos

díszlettervezöknek az úgynevezett rutinfel-adatok
is hozzátartoznak a munkánkhoz. Naturalista
részletezést igénylő enterieur-ök, lakás-belsök,
speciális helyszínek, melyeknél a valóság pontos
reprodukálása a lényeg. Alkotó fantáziára itt
nemigen van szükség, ez is a mesterséghez
tartozik, meg kell csinálni.
 Persze a tervezéshez csak időnként kirán-

duló szabad művésznek ezekböl a hétköznapok-
ból nem kell kivennie a részét, mint ahogy egy
sor más, szigorúan szakmai ismerettel sem kell
törődnie. Bizonyos szempontból ez nagy
könnyebbség.

- A tervező mint színpadtechnikai laikus? Hogy
érti ezt?

- Amikor a színház megbízást ad egy nem
hivatásos tervezőnek, feltehetően az illető mű-
vész egyéni stílusára van szüksége. Es ebben az
esetben ez a fontos. A technikai kérdéseket meg-
oldhatják az erre hivatott munkatársak, a szce-
nikus, a díszletépítész, a különbözö műhelyek
vezetői. Külföldön bevált gyakorlat, hogy olyan
kollektívák dolgoznak a tervek megvalósításán,
amelyekben a gépésztől az üvegtechnikusig a
megfelelő szakember végzi a részfeladatokat.

- A „laikus" művész pedig, akinek mindezzel
nem kell foglalkoznia, aki nem kénytelen
megadott anyagokban, minöségekben gondol-
kozni már jó előre, sokkal szabadabban alkot.
Hogy aztán elképzelései a színház lehetöségein
belül és azok maximális fokán valósuljanak meg,
az a szakemberek feladata. Nem véletlen, hogy
ezek az alkalmi tervek nemegyszer frissebb, ere-
detibb szemléletröl tanúskodnak, mint a hivatásos
munkák.
 Mindezzel távolról sem akarom ezt a mun-

kamódszert egyedül üdvözítőnek feltüntetni,
hiszen én is meglehetősen kiismerem magam a
műhelyekben. Kétségtelen, hogy ez a díszlet-
tervezői munka egyik útja lehet csak. De a példák
azt bizonyítják, hogy eredményes, járható.




