
még. Nem úgy nem tudja, hogy nem érti. Ha-nem
úgy, hogy nem képes kifejezni. Mivel sem-mi
külsőség nem indokolja - olyan a színpad, a
világítás és a többi szereplő magatartása -, ön-
magától kell a legvégső felzaklatottságig jutnia. S
ez egyelőre nem sikerül. Nem a hisztérikus
zokogást hiányoljuk s nem is a szétvetett karokat.
De hangja, testtartása, beszéde ellentmond annak,
ami tekintetében kifejeződik. Így vissza-
fogottsága mesterkéltnek, indokolatlannak tetszik.
A puritán színészi játék is mesterségbeli fogás.
Nemesebb s ennyiben rafináltabb, mint a
látványos, könnyen tetten érhető. De éppen úgy
eszközként kell alkalmazni, mint emezeket. Es
ugyanúgy hatáskeltésért alkalmazandó és csak
akkor, ha már bánni tudunk vele.

Mindezek ellenére miért magával ragadó ez az
alakítás ? Mert tapasztalatlanságán átfénylik a
meggyőződés. Mindazt, amit a fogások begya-
korlatlansága miatt elégtelennek találunk - meg
lehet tanulni. S mert Monori Lili végre - nem-
zedékétől szokatlan ez - szépen beszél.

fórum
és disputa

KÖPECZI BÓCZ I S T V Á N

Látvány és értelem

Régóta hiányzott színházi képzőművészetünk-
nek az a fóruma, amelyet most a SZÍNHÁZ,
feladatának megfelelően, megteremtett. Az első
számaiban megjelent szcenikai témájú írások
mind régi, de ma is létező megoldatlan és tisz-
tázatlan kérdéseket érintettek. Ezek egyrészt
alapvető elméleti, másrészt olyan gyakorlati
problémák, amelyek meghatározzák művészi
munkánk lehetőségeit és eredményét. Nem szán-
dékozom az előző írások megállapításait ismé-
telni. Ahhoz azonban, hogy eligazodjunk mű-
vészi munkánk nehézségei között s az állandóan
új és új feladatokat a magyar színházkultúrához
méltó rangon tudjuk megoldani, el kell mélyed-
nünk az elméleti kérdésekben, s hasznos eljá-
rásokat kell keresnünk gyakorlati megoldásukra.

KELLÉR DEZSŐ KONFERÁL
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A körülmények terveznek és mi vállaljuk.

Bár ez az írás nem a gyakorlati kérdéseket
szándékozik feltárni a kívülről ítélők számára,
mégsem tekinthet el attól, hogy legalább ne
vázolja elöljáróban, hogyan lehet akadálya a
legkitűnőbb művészi törekvésnek a leg-
semmitmondóbb gyakorlati nehézség, Rögtön
érthetővé válik ez a tény, ha megértjük, hogy
egyetlen művészetnek sincs olyan sok kötöttsége,
mint a színházi képzőművészetnek. Egyaránt
meghatározza alkotó munkáját az adott idő
(rendszerint kevés), az adott tér (rendszerint
kicsi), a praktikumra való kényszerű törekvés
(rendszerint lehetetlen igények), a munkatársak
egyetértése vagy értetlensége, a megfelelő anya-
gok gyakori hiánya s végül, de nem utolsósorban
a rendelkezésre álló (rendszerint alacsony)
költségvetési keret. Sokszor eszembe jutott, nem
lenne-e őszintébb és igazabb a színlapon a „ter-
vezte" helyett a „spórolta" kifejezést írni, vagy
feltüntetni az adott időt és költségvetési keretet, és
megkérdezni a tervező művészt: vállalja-e, hogy
feltüntessék nevét a színlapon. Sok esetre
emlékszem, amikor a tervező fantáziahiányának
rovására írták azt, ami egyszerűen idő-, pénz-
vagy anyaghiány volt. Márpedig okker-sárgával
nem lehet citromsárgát festeni, mert ez nem
tehetség kérdése.

Ha rövid a képességed, toldd meg
hahandzsával

Tulajdonképpeni témám alapvető és nagyon
időszerű elméleti kérdést igyekszik tárgyalni.
Témaválasztásomat időszerűvé tette a kiállítá-
som alkalmából elkészült, husz évre visszatekintő
képes katalógusom körüli félreértés. Ugyanis
Dürrenmatt Nagy Romulus ésShaw Olyan szép, hogy
nem is lehet igaz c. darabjainak díszleteit legjobb
meggyőződésem szerint a Madách Színházban én
terveztem, de a katalógusba a színesség és
változatosság kedvéért más terv- vázlatokat
tettem be. Azt, amit az NDK-beli Fotoverlag
felkérésére -:hogyan lehet a fotót
szcenikában alkalmazni - készítettem jóval a

színházi bemutatók után. Az előadások rendezője is
csak utólag, a katalógusban látta ezeket a terv-
vázlatokat.

Íme, a téma: milyen a „modern" színházi
képzőművészet? Már a meghatározása is nagyon
nehéz. Nehezíti, hogy kifejezéseink elkop- tak,
pontatlanokká váltak. Ha azt írom, „mo- dern",
rögtön az jut eszembe, hogy mennyi si- lányságot
fedeztek már ezzel a meghatározással. Ha azt
mondom „stílus", arra gondolok, a bolt szolók is
ilyen vagy olyan stílusban bokszolnak.
A másik alapvető nehézséget az jelenti hogy
kulturális életünkben az irodalomhoz, zenéhez

viszonyítva közismerten a képzőművészeti kul-
túra a legelmaradottabb. Ezt az egymást követő
izmus-korszakok magyarországi mostoha sorsa
magyarázza és az ennek következtében zavarosan
jelentkező igény a „modern" művészetre. Ezért van
termékeny talaja ma az álmodernkedésnek, és
ezért több ma már az absztrakt giccs, mint a
természetelvű. Érthetően, miután az előbbi
leleplezése több hozzáértést igényel.

Nagyszerű, korszak kortársaként

A művészettörténet nagyszerű korszakában
élünk. Az elmúlt évtizedek művészeti kísérletei
még tévedéseikkel is - azzal, hogy bementek
minden zsákutcába s kinéztek minden vakablakon
- csodálatos eredményekhez vezettek. Ki-alakult
az építőművészet vezetésével a művészettörténet
nagy korszakaihoz méltó egységes formavilág.
Magam a finnországi Otaniemiben, az új
építészeti stílus e csodás városában éreztem ezt,
amit itthon színházba menet, a málló habarcs-
ornamentikájú eklektikus körúti bér-házak között
csak sejthettem. Önkéntelenül arra gondoltam:
vajon nem magától értetődő-e nálunk ilyen
körülmények között az álmodernkedés tévedése,
az önfertőzés szintjét súroló vala-miféle kulturális
csikkszedés ? Pedig ez éppen olyan veszélyt
jelent„ mint a naturalista préselt képek erőltetése
volt. A színházi képzőművész feladata azonban
mégis az, hogy a történelem bármely korszakát, a
látott és tudott világot egyaránt látvánnyá tudja
alakítani. Még a „modern" világot is, csak
természetesen jól, értelemmel, halandzsa nélkül.

Csak a kéz vagy a fej is?

Aki a színházi képzőművészet feladatát vállalja,
tudomásul kell vegye, hogy: alkalmazott művész,
de :rajta is múlik, hogy ügyeskedő ki-szolgálás
helyett a színházi együttes egészében művészi
hivatást töltsön he. Munkáját meghatározza az
írott mű. hangvétele, és azt kell segítenie
képzőművészettel. Hol szerényen háttérbe vo-
nulva, hol látványosságával bátran előrelépve, sok
esetben szerzőtársként. Igyekezve mindkét
esetben megteremteni és megtalálni munkájában
az örülnivalót. Ha valóban köze van a színház-
hoz, a tervezőművész érti, hogy az ő alkotása: az
előadás. Még ha sokszor szomorúan gondol is rá,
milyen gyorsan tűnik el „alkotása" s válik jó
esetben emlékké, rossz esetben kiselejtezhető
léccé és ronggyá. Ide tartozik a sokat felpanaszolt
kérdés: a tervezőművész szerepe a színész-



centrikus magyar színházi gyakorlatban. Amíg a
töretlenebb képzőművészeti vonalú lengyel vagy
csehszlovák színházkultúra sokszor túlzottan is
képzőművészet-centrikus, addig a magyar
hagyomány makacsul ragaszkodik a régi gya-
korlathoz, de ugyanakkor lelkendezik olyan elő-
adásokért, ahol szerző, rendező, színész, tervező
viszonya egészségesebb. Sajnos azonban a lé-
nyeges viszonylatok változtatása helyett leg-
feljebb járványszerű másolásokig jut el, mint
ahogyan az angolok Lear király-előadása után
történt a bőrruhákkal.

A papír türelmes, az anyag türelmetlen

A színházi képzőművészet nagy múltú, önálló
műfaja a képzőművészeteknek. Voltak és vannak
ma is élő, nagyszerű képviselői. Nemcsak Craig,
Appia és Bakst alkotó életét töltötte ki a színház,
és csak a tájékozatlanság vagy felületesség téve-
dése a színházi képzőművészet múltját és jelenét
a festészet nagy mestereinek alkalmi kirán-
dulásaival összetéveszteni. Vajon ki emlékezik a
szorosan vett szakmán kívül - méltatás hiánya
miatt - Brecht Galileijének, az angolok Tévedések
vígjátékának, Lear királyának, az olaszok
Mirandolinájának, de Lulloék Hat szerep keres
egy szerzőt, Planchon Moliére-előadásának vagy a
közelmúltból Tovsztonogov Kispolgárokjának,
ezeknek a színház-képzőművészeti remeklések-
nek a díszlet- és kosztümtervező művészeire?!
Sok jóvátennivaló vár itt e téren is e folyóirat-ra.
Mert a színház mindig fordult és fordulhat a
jövőben is a képzőművészet nagy kísérletező
vagy összegező mestereihez, és felhasználhatja
eredményeiket, de nem feledkezhet meg a szín-
házi képzőművészet nagy mestereiről sem.

Hagyományos és formabontó

Alapvető kérdés, sokoldalú hozzászólásra
méltó: a színház hagyományos formája a mű-
vészeteknek, még akkor is, ha manapság a színész
lejön vagy leköp a színpadról, esetleg le-tolja a
nadrágot. Ugyanakkor azonban igényli és a
leghasznosabban felhasználja a hagyományos
képzőművészetet és zenét felrúgó kísérleteket. A
kinetikus hatások, a tasista felületek izgalma,
vetített fényjátékok, új anyagok, de a konkrét
zene zörejei is itt szelídülhetnek hasznossá, és
válhatnak magánügyből közüggyé. Mindez így
igaz, de az is igaz, hogy a tévedések is ezek
értelmetlen felhasználásából adódhatnak. Mert a
színház nem attól korszerű, „modern", hogy akár
jó vagy rossz formalista képzőművészetet
közvetít, tehát nemcsak attól, hogy hogyan, ha-
nem attól, hogy mit és hogyan játszik. Van-e

jobb példa annál, hogy az irodalmi absztrakció,
az abszurd drámák naturalista színpadképeket
alkalmaznak, ezzel erősítve a maguk irodalmi el-
vontságát ? !

A múlt felidézésének mértéke és értéke

Külön tanulmánysorozatot érdemelne, hogy
milyen mértékig törekedjék a színház elmúlt ko-
rok ábrázolására. Aprólékos hitelesség vagy
nagyvonalú utalás segíti-e jobban az előadást?
Kérdés azonban, egyáltalán ismerjük-e és ké-
pesek vagyunk-e a hiteles ábrázolásra. Nem-csak
többé-kevésbé a felületet tapogatjuk-e? Úgy
gondolom, az első kérdésre magától adódik a
válasz : az irodalmi szöveg határozza meg a mér-
téket. S hol a jelzés, hol a részletező hitelesség
tud hozzáadni és segíteni az előadásnak. Azért
fontos ez a kérdés, mert tisztázatlansága sok
halandzsára ad alkalmat, s a hozzáköltött „el-
mélet" ügyeskedő hangoztatása erénnyé magasz-
talhatja a kellő ismeretek hiányát.

Jó tanács saját használatra is

Mit csináljon a színházi tervezőművész, hogy
munkájából hivatás váljék? Először: nem szabad
a praktikumba süppedve elzsibbadnia, s
megfeledkeznie képzőművész voltáról. Feszült
izgalommal együtt kell élnie a képzőművészet és
az irodalom legújabb eredményeivel. Köteles
megismerni és látni a világot, a „nyersanyagot",
amit ábrázolnia kell. Akkor jó és korszerű a mű-
vészete, ha ő maga korszerű s munkájában az új
magától értetődően és ott jelentkezik, ahol az a
helyén van. Így munkája nem lesz erőltetett
közvetítése az éppen akkor divatos „modern
stílusnak' a megtéveszthetők számára.

A jóhiszemű félreértőknek
Lehet, hogy túl sok szerteágazó kérdést érin-

tettem, s világos kibontásuk külön-külön is na-
gyobb terjedelmet kívánna. Ezért, ha valaki vé-
gére ért írásomnak s félreértve, az izgalommen-
tes, áporodott színház védelmét olvasta ki belő-
1e, rosszul olvasta, kezdje elölről. Látvány és
képélmények áradása vesz körül bennünket.
Természetes, hogy nem fogalmazhatunk ma úgy,
mint tegnap s még kevésbé úgy, mint teg-
napelőtt. De vigyázzunk: most válik a „modern"
giccsé, az absztrakt magától értetődővé, a tegnap
még gúnyolt formakeresés vitrinbe silányított
nippecskévé, s a festészet sokáig értetlenül
kinevetett eredményeit konyhai falvédővé ha-
misítja az ügyeskedés. A színházi képzőművész
hivatása, hogy biztosan, határozottan és minden-
kor csak a valóban jót és korszerűt közvetítse.




