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A díszlettervező
magányossága

Az emberek ugyanazok maradnak,
az intézmények ugyanazok marad-
nak, és ami változik: az titokban
történik, függetlenül a sok száj-
jártatástól.

(Gábor Miklós)

Tizenöt éve élek a lassan és titokban változó
kegyetlen álomvilágban. Kilenc év vidéken, hat év
a fővárosban. Ennyi idő alatt valaminek már
történnie kellett észrevehetően.

Változott a divat. A svájci sapkától a mini-
szoknyáig, a realitástól az abszurditásig sok
mindent végigkóstoltunk már, de mi marad meg
ebből a széllengette kapkodásból? Merre az út, a
rengeteg lehetséges ajtó közül melyiket nyissuk
fel?

Szemben állok önmagammal.
Néhány évvel ezelőtt Lengyelországban valaki

azt mondta, kétféle rendező van: az egyik a tele-

fonkönyvből is előadást csinál, a másik darabot
keres önmaga kifejezésére.

Ahányan vagyunk, annyi felé játszunk, mondja
Gobbi Hilda Gách Marianne-nak, és ez a
szenvedélyes igazság keserves önvizsgálatra
kényszerít. Vajon nincsenek-e közös gondola-
taink, érzéseink önmagunk kifejezésére? Profil-
vitákba bonyolódunk, keressük azt, ami elválaszt
bennünket, ami megkülönböztet, pedig még soha
meg sem találtuk egymást. Nem fonto-sabb-e a
közös nemzeti profil, a magyar színház sajátos
arculata:: a meglevő, letagadhatatlan rea-
litásokban elmélyülő gondolatok, mint az im-
portált idegen izgalom? Hol dől el a sorsom?

Ki választ nekem darabot, hogy önmagamat
kifejezzem?

Vagy kifejezzem-e magam mindenki ellenére?
És egyáltalán kifejezheti-e a saját gondolatait a
világról egy díszlettervező?

A díszlet a dráma függvénye. A Sirályt más
díszletben kell játszani, mint A kopasz énekesnőt, a
Hamletet vagy a János vitézt. Ennek ellenére,
mint minden művészet, felismerhetetlenül vagy
kézzelfoghatóan tükrözi a korát. A múlt század
végén a Hamletet másképpen inszcenálták, mint
ma az elért eredmények, a művészet, a technika,
az emberi gondolkodás eredményei felfedezhetők
benne éppúgy, mint az újonnan írt drámai mű-
vekben, a festészetben, a zenében. A művészetek
reagálnak a valóságra.

Hogy megismerjem önmagam, tudnom kell, hol
tart ma az emberi gondolkodás, és holnap hová
fog fejlődni? De tudom-e? A technika erősen hat
minden művészetre, a festészetre éppen úgy, mint
a zenére, az elektronikus zenét a technika ihleti, a
festészet autókerékre kötözött ecsettel fröcsköl be
házméretű vásznakat. A technika hat a
legerősebben a huszadik század emberére,
lenyűgözi a keringő műhold, az atom-reaktor, az
emberiség mai legnagyobb eredményei.

A technika felbukkan a díszletben is. Elru-
gaszkodunk a festőiségtől, az érzelmi művészet-
től, és a tudatosabb művészet lép előtérbe, konst-
ruálunk, szerkesztünk, matematikai alapokon
próbálunk látványt létrehozni. A formavilágunk-
ra rendkívüli mértékben hatnak az ipar formái.
Megküzdünk a hagyományokkal, az előítéletek-
kel, önmagunk, munkatársaink, a rendezők elő-
ítéleteivel. Szörnyűlködünk az absztrakt képek
előtt, és lelkesen megbámulunk egy sokkal
absztraktabb Opel Rekordot. (Teljesen mindegy,
hogy az Opel Rekord milyen, csak kényelmes
legyen a karosszériája, el lehessen helyezni benne



a motort és a technikai berendezéseket, meg-
feleljen az alapvető aerodinamikai követelmé-
nyeknek, mégis, az ipari formatervezők teljesen
önkényesen formát adnak a kocsinak.)

Elfordulunk a valóság felszínes, megtanult
ábrázolásától, keressük a mélyebben fekvőt, a fel
nem fedezettet. De ez az indulatos, csendes,
mosolygó vagy szomorú élmény-emlék itt gyű-
lik bennem Budapesten, Miskolcon, a Balaton
partján. Formát és partnert keres a kifejeződésre.
Partnert a rendezőben, jelmeztervezőben, szí-
nészben, igazgatóban, főkönyvelőben és írástudó
emberekben. Ez a színház legfontosabb totalitása.
Szkusanka, a Nova Huta-i színház egyik alapítója
mondta a világhírűvé vált avantgarde Gozzi-
előadásról: „Nem tudtuk, mit akarunk, csak azt,
hogy mit nem akarunk."

Úgy érzem, egy évtized késéssel eljutottunk
idáig. Miskolcon derengett fel bennem először,
hogy a színpadi látvány nemcsak festhető, de
konstrukció is lehet, és ha jó konstrukció, akkor
egyúttal látvány is. Megszületett az alkalom: Az
ember tragédiája. Minden a látvány részévé vált:
ember, tér, mozgás és fény. Először vált fontossá
számomra az, hogy miképpen fest három színész
egymás mellé állítva a színpadon. Dadogva
ugyan, de együtt mondtuk ki a véleményünket a
világról.

Aztán egy túlzás következett, Szomory Dezső
I I . József császára. Kerestem a tér, a formák
mondanivalóját, és elmondtam azt is, ami nem a
látvány feladata. Két csúcsával egymásnak
feszülő fekete-fehér emelvényrendszerben a csá-
szár küzdelmét lehetetlen felfedezni.

A Becketben már tudtunk valamit arról, hogy
mit akarunk. Egy irányba játszott mindenki:
Kazán, Darvas, Koncz, Schäffer. Nem tudom,
érezték-e azt, amit én, de Gábor Miklósról tu-
dom, hogy ugyanazt érzi és írja: „Én látvány
vagyok a néző számára. Nekem egy élményem
van, amiből látvány lesz, a nézőnek élménye van,
amit egy látvány okoz."

Mindnyájan milyen közel vagyunk egymás-
hoz, és mégsem találkozunk.

Elektronikus zenét hallgatok. Pierre Henry:
Orfeusz fátyla. Kinek mondjam el, hogy ez a
zene színpadot, színészt, mimust keres magának,
hogy érzem benne az életem szorongásait,
magányát, társkeresését, a távolodó deltaszárnyú
repülőgépek zaját, a rádióm idegfeszítő, de mégis
ismerős zümmögését? Kivel keressem azt az
alkalmat, hogy a színpadon, ebben a bűvös
keretben, ahol otthon érzem magam, el-
mondhassam én is mindezt?

Díszlettervező vagyok - egyedül nincs mit
mondanom.

Valahol megakadtunk, a Becketnek nincs foly-
tatása. Hangyaszorgalommal végigrágom magam
a SZÍNHÁZ minden leírt betűjén. Mindenfelől a
saját gondolataim bukkannak elő. Mi akadályoz
hát meg mégis, hogy valahol találkozzunk ?
Hogy ne csak pénzkereső foglalkozásunk, hanem
hivatásunk is legyen? Egy különös
hivatalnokszínház felé haladunk, díszletet építek a
telefonkönyvnek, örülök a My Fair Lady, a Hello
Dolly látványromantikájának, járom a mások
kitaposott útját, újraélem nagy-apám édesbús,
kedves életét. De mikor jövök én? Mikor a
magam élete, milyen díszletek, előadások
emlékét hagyom az utánam következőkre ?

A főiskolai évek világmegváltó energiái szét-
porladnak az időben. Gyűlnek a tapasztalatok, a
szakmai rutin, erőim irányíthatók már.

Egyszer, vita közben mondták nekem: félel-
metesen szubjektív vagyok. Igen. Gyűlölöm az
objektivitást, de gyűlölöm a magányosságot is.

Díszlettervező vagyok - egyedül nincs mit
mondanom.

Színházi avantgarde a fiókban nem létezik.

Régi vita: legyen-e a díszletterv egyúttal falra
akasztható táblakép ? Legyen, de csak ha már
megvalósult. Színház nincsen a falon, nincs a
fiókban. Színház a színházban van. Kiállításokat
nézni élő előadás helyett, fióknak dolgozni
megvalósítás helyett, visszavonulás. A munkánk
sorsa, a magyar tervezők sorsa nem a rajzaszta-
lon, a színpadon dől el. És hadd toldjam meg
Jánosa Lajos gondolatát: rendezőinknek ön-
magukat is fel kell szabadítaniuk bizonyos gátlá-
sok alól, de fel kell szabadítani színházvezetőin-
ket is minden szinten, és közönségünk sem lehet
kivétel. Példátlanul irtózunk attól, hogy
önmagunkat lássuk a színpadon. A kockázatot
vállalnunk kell, még annak a kockázatát is, hogy
kiderüljön: mást kell csinálnunk, mint Párizsban,
Varsóban, Münchenben vagy akár Prágában, és
aztán kockáztatnunk kell majd az újra-kezdést is.
Úgy képzelem már a bírálatot, ahogyan a nagy
reneszánsz mesterek tették. Munkával.
Michelangelo és Leonardo két egymással
szembenálló falon ecsettel bírálták egymást. De
hogyan tegyem ezt én fiókba zárt rajzokkal?

Mit tegyek, ha néha a munkámmal bírálni
akarom a rendezőt? Both Bélával együtt mon-
dom: a jó rendező hajlamos a kételkedésre, nem
tartja magát csalhatatlannak, elégedetlen, hajlik a
változásokra és újrakeresésre. A jó tervező is



ellensége a kipróbált megoldásoknak. Megmere-
vedett szabványok kötnek, örökségei a múlt szá-
zad színházának, amelyben petróleumlámpa vilá-
gította meg a színészt. Kísért a ravaszul álcázott
dobozszínpad. Jobb egy, kettő, bal egy, kettő,
színpadfenék. Mindent szobában játszunk, a
látszólag kitáguló szabadvidékeket is, és nem a
fantázia végtelenjében. Még Vámos is a III . Ri-
chárd ködös csatajeleneténél arról beszél, hogy a
statisztéria ügyetlen vagdalkozásának kínos lát-
ványát takarja el ahelyett, hogy a korlátaitól
megszabadult tér vízióját keresné. De szorongok
a bűvös körben magam is. Szabadulni akarok,
néha Wieland Wagner végtelenbe vezető
fénykonstrukcióit, néha Svoboda súlytalanul le-
begő térmonstrumait irigyelve.

S következik az unos untalan ismételt fel-
sorolás: világítás, világítás. És ez nem a fény-
mennyiség értelmetlen növelését jelenti, a gene-
rálvilágítás örömtelen ridegségét. Nem tudunk
bánni a fénnyel. Rendezőink, színészeink nem
ismerték még fel az effektvilágítás csodáit, La
Tour, Rembrandt világát. Ide fényt kérek, sötét
van - mondja a rendező. - Jól látszom? - kérdi a
színész, és a fővilágosító tehetetlenül erőlködik, a
szabályozó berendezés izzik, mi csodálkozunk, a
színpad egyre sötétebb. Vagy mégse? Csak a
szemünk szokta meg a felfokozott fényt? Ne-
künk meg kell tanulnunk sötétet kérni, a színész-
nek a borotvaéles fény koncentrált izgalmát
megérezni, a világosítóknak a villanyszerelésen
túl látni, hiszen mindezt már régen feltalálták. La
Tour képein fiatal hölgyek apró kezükkel félig
eltakarják a gyertya fényét, s megjelenik a csoda,
az árnyékban mély, érzelmes hangulatok bújnak
meg. Rembrandt öreg koldusasszonyán a suhanó
fény felragyogtatja a magányt.

Fény és árnyék, a kettő együtt közvetítheti a
gondolatok teljességét.

Kísérletképpen újra fel kellene találnunk a
fényszínházat. A lámpa fénye a papírra hull,
körülöttem árnyékba borul minden, önmagamra
figyelhetek. Kedvszegetten ülök az asztalom
mellett, megoldatlan kérdések, befejezetlen, csa-
pongó gondolatok botorkálnak elő belőlem, úgy
érzem, mintha csak bevezetést írtam volna egy
számomra elképzelhetetlen fejezet elé. Valami-
nek következnie kell majd, és én azt képtelen
vagyok megírni.

Előbbre lépni és nem elsüllyedni, ez talán az
egyetlen kerek, megfogalmazható gondolatom.

színház-
történet

DERSI TAMÁS

A lázadó kritikus

Németh László színibírálatairól

Új kezdősebességre volna szüksége a meg-fáradt
beszélgetésnek. Éjfél utáni témátlanság provokál: -
Ki volt a legjobb magyar színikritikus ? - Ízlés
dolga; szerintem és számomra Németh László -
felelem harciasan, vitára készen. De nincs
ellenvetés; csodálkozás van. A tanúnak hívott
írásokat nem ismerik, pedig máskülönben
tájékozottak. Irodalmárok, színházi emberek.
Tudják, hogy Németh már 1927-ben írt
Pirandellóról; hogy Arisztophanész példájával
próbálta összebékíteni a nép-szerűséget és a
költészetet. A Lorca- és a Dürrenmatt-tanulmányt
olvasták, ismerik a Móricz Zsigmond
Shakespeare-tanulmánya elé írt be-vezetőt, a
Papírszínház tervét, az Ibsen- és a Tolsztoj-
fordításokat, sőt a Mathiász-panzió
amatőrszínházát, a rutinszínészet megvirgácsolását
is emlegetik. A drámaíró műhelytanulmányait, a
Galilei-levelet, a Bolyai-változatokat említik, de a
színikritikus Németh Lászlót nem ismerik. Nagy
kár, hogy a Kiadatlan tanulmányok most megjelent
vaskos köteteire sem hivat-




