
Nagyon nagy különbség van ugyanis a
különböző országok tervezői gyakorlata
között. Ezzel persze nem azt akarom
mondani, hogy nem lesznek jó szakem-
berek, mert ezt látatlanul senki sem tud-ja
megmondani. Biztos lesz közöttük
nagyon tehetséges tervező is.
 A díszlet- és jelmeztervezők

képzése annak idején az Iparművészeti
Főiskolán bevált. Akik onnan kerültek ki,
ma szinte kivétel nélkül vezető tervezői
színházainknak. A Képzőművészeti Fő-
iskola rektora nemrégiben felkért, hogy
foglalkozzam a képzés újbóli beindítá-
sával. Ha ránk bízzák az oktatást, mi a
már jól bevált módszerek alapján foly-
tatnánk a tanítást a Képzőművészeti
Főiskolán. A tanulmányi idő a korábbi öt
évvel szemben most csak három év lenne.
Természetesen néhány új javaslatunk
lenne. Szeretnénk például, ha a rendes
hallgatók mellé csatlakozhatna egy
vendéghallgatókból álló csoport, az
Iparművészeti Főiskolára, a Műszaki
Egyetem Építész Karára, az ELTE Böl-
csészettudományi Karára, és ami a legfon-
tosabb, a Színművészeti Főiskola rendező
szakára járó hallgatókból. Közülük kitűnő
rendezők, kritikusok, szakírók és esetleg
tervezők kerülnének ki. Ezek a hallgatók
saját szakterületükről előadásokat
tartanának társaiknak. A rendezők
rendezői szempontból értékelnék az el-
készült terveket, a művészettörténészek
esetleg feldolgoznának egy-egy kort, és
arról tartanának előadást a többieknek.
Természetesen a meghívott előadók kö-
zött ott lennének a színházi szakma leg-
jobbjai.
 Hogyan látják, értékelik a tervezők és

személy szerint ön a kritika és a tervezők
kapcsolatát?
 Másfél évtizeddel ezelőtt a szakkri-

tika helyzete is rettenetes volt. Jóformán
senki nem foglalkozott velünk, nagyon
kevesen értettek hozzá. A kezdeményezés
tőlünk indult el. Részben magunk írtunk
cikkeket, részben megpróbáltuk a sajtó
munkatársait rávenni arra, hogy
foglalkozzanak munkáinkkal. Az utóbbi
néhány évben sokat javult a helyzet. Ma
már, ha nem is mindig szakszerűen, de
írnak rólunk. Mi ezután is minden
segítséget megadunk a szerkesztőségek-
nek, ha igénylik tőlünk.
 Véleménye szerint mi az alapvető kü-

lönbség a televíziós és a színházi tervezés kö-
zött?
 Amíg a színpadon az egész díszlet

látható, addig a televízióban csak az lát-
szik, amit a rendező és az operatőr be-

lekomponál a képbe. A televíziós tervező
ezért az alaprajzzal a színháziaknál
erőteljesebben igyekszik ösztönözni, irá-
nyítani a televíziós rendezőt és operatő-
rét bizonyos kivágásokra, sőt a kivágások
egyfajta sorrendjére, ritmusára is. Vagyis
igyekszik a tér tagolásával meg-szabni a
kamera útját. Ennek ellenére a televíziós
díszletnek csak egy része jelenik meg a
képernyőn, és az sem mindig úgy, ahogy
a tervező elképzelte. Itt is ideálisabb,
harmonikusabb együttműködésre lenne
szükség a rendező, a tervező és az
operatőr között, aminek egyik legnagyobb
akadálya a rendelkezésre álló
borzasztóan kevés idő. A díszletek,
akárcsak a színházakban, a televízióban
is az utolsó pillanatban készülnek el. Az
igazi azonban mégis a színház. Egy
példával szeretném ezt megmagyarázni.
A színházi díszlet olyan mint egy szép
vers. Ha ezt a verset elemeire bontják,
szétszedik, egy részét megzenésítik,
visszafelé olvassák: akkor is lesz benne
még sok jó sor, jó ötlet, rím, de már nem
nagyon hasonlít az eredetire - ez a
televíziós díszlet.
 Közeleg a Színházművészeti Szövetség

közgyűlése. Milyen kérdéseket vet, illetve
szeretne felvetni ezen a szakmai fórumon?
 A tervezők megbecsülése, rangja az

utóbbi időben sokat emelkedett. Azok
közé a tagozatok közé tartozunk, amelyek
elsősorban eredményekkel dicsekedve
mehetnek a közgyűlésre, és nem csak
sirámokkal. Nálunk a problémák megfo-
gyatkoztak, de a munka megnőtt. Az
elmúlt évtized égető gondjai nagy száza-
lékban megoldódtak, de vannak új
problémáink, amelyekről már beszéltem,
ezekről beszámolunk majd a közgyűlés-
nek. Azon igyekszem, hogy a megszapo-
rodott feladatokat, teendőket megosszam.
Korábban ezért lett - a többi tagozattól
eltérően - a szcenikai szekció vezetősége
öt tagú. Kérni fogom a közgyűlésen,
hogy a szövetség elnökségének ne csak
egy tervező tagja legyen, hanem legalább
kettő, de ha lehetséges három.
 Az elmúlt évek során rendre elismerő kri-

tikák jelentek meg színházi és televíziós ter-
veiről. Mivel foglalkozik jelenleg?
 A televízióban Shakespeare IV .

Henrikjének díszleteire készülök Vámos
László rendezővel. Ez az előadása maradt
el annak idején Pécsi Sándor halála miatt
a Madách Színházban. Az Ady
évfordulóra dramatizált novellákkal ké-
szülünk Kazimir Károllyal. A Pécsi
Nemzeti Színház számára is tervezek az
új szezonban egy-két díszletet.

LÁNG TAMÁS

Magyar tervezőképzés -
külföldön

Jánosa Lajos, a Színházművészeti Szö-
vetség díszlet- és jelmeztervező tagoza-
tának elnöke a SZÍNHÁZ e havi számá-
ban részletesen beszélt a tervezők, a
szakosztály mindenfajta gondjáról. Egy
kérdésre többször is visszatért: ez a ter-
vezők képzése.

Mi ennek a valóban rendkívül fontos
problémának egy vonatkozására térünk
vissza az alábbi interjúban: az utánpótlás,
illetve a külföldi képzés kérdésére. Jánosa
Lajos nem látja megnyugtatónak, hogy a
hazai képzést megszüntetvén, úgy
próbálunk a szervezett után-pótlásról
gondoskodni, hogy néhány embert
külföldön taníttatunk ösztöndíjas-ként.
Szerinte nem elég gondos a kiválasztás,
és a másfajta képzés, igény miatt a
hazatérő tervezők nehezen fognak
beilleszkedni a hazai körülményekbe.
Megkerestünk ezért két tervezőt a kül-
földön végzettek, illetve végzők közül:
mondják el ők is, hogyan tanultak, ho-
gyan látják saját helyzetüket, további sor-
sukat.
 Hogyan lett díszlet-jelmeztervező? -

kérdezzük Kállai Judittól, aki tavaly
végzett Leningrádban.

 Négy éves koromban a felnőttek
ámulatára végigültem egy hosszú opera-
előadást. Nem a zenére, a színészek játé-
kára figyeltem. Érdeklődésemet a szín-
padkép, a cikázó színes fények, a ruhák
kötötték le. Ez volt az első találkozásom a
színházzal. Mikor pályaválasztásra került
a sor, elhatároztam: díszlet- és jel-
meztervező leszek. Többfelé megérdek-
lődtem, hol tanítják ezt a szakmát. A
válasz mindenütt ugyanaz volt: hogy
Magyarországon sehol nem folyik ilyen
képzés; senki sem tudhatja, kiből és főleg
hogyan lesz végül is díszlet- és jel-
meztervező. Szinte már feladtam a re-
ményt, amikor valaki megsúgta, hogy
mégiscsak van hely a világon, ahova
jelentkezhetem: Leningrádban működik
ilyen iskola.

- Hol és hogyan történt a válogatás? Tény-
legesen meggyőződtek-e a felvételizők alkal-
masságáról?
 Az Iparművészeti Főiskolán „ki-



próbáltak". Kaptam néhány képzőmű-
vészeti jellegű feladatot. Úgy találták, a
manuális adottságom megvan ehhez a
pályához. Most már tudom, hogy ebből
még egyáltalán nem következik, hogy
megállom a helyem mint díszlet- és jel-
meztervező is. Hiszen ez a pálya többet is,
kevesebbet is követel. Kicsit képző-
művészet, alkalmazott művészet, de
leginkább színházművészet. Ez a leg-
fontosabb.
 Leningrádban a díszlet-, jelmez-és

plakáttervezést együtt tanítják. Nem lehet a
hármat különválasztani. Tanultunk
ezenkívül makettkészítést, műszaki rajz
elkészítését, kivitelezését, megismer-
kedtünk a perspektíva törvényeivel,
színházi technológiával, a díszlet és jel-mez
elkészítésének gyakorlati részével.
Megismertettek bennünket a világítás-
technika felhasználási módjával is.
Természetesen rengeteg gyakorlatunk volt,
és nem hiányoztak az elméleti tárgyak sem.
 Megtanultam, hogy a színpadon

mindent meg lehet valósítani, nincsen
lehetetlen ötlet, kívánság, legfeljebb kép-
zetlen, hozzá nem értő, fantáziátlan ter-
vezők vannak. Természetesen a „min-den
lehetséges" nem jelentheti azt, hogy
mindennek helye is van a színpadon.

 gy tudom, egy éve az Állami Déryné
Színház tagja. Vajon ez alatt a rövid idő alatt
érzékelte-e azt a Jánosa Lajos által említett
gondot, hogy a különböző országok tervező
gyakorlata meglehetősen eltér egy-mástól?
 Leningrádban minden műfajban -

operától a mesejátékig - kísérletezhettünk.
Tudjuk, hogy minden műfaj más-fajta
terveket igényel. A feladat az volt, hogy
megtaláljuk és gyakorlatban is alkalmazzuk
a mindegyik műfajra egyformán érvényes
törvényeket is. Ezek közül az egyik
legfontosabb a miért. És ez minden ország
gyakorlatában így van. Minden elemnek,
színnek, fénynek oka kell legyen,
Logikusan össze kell függ-jön a darabbal, a
színészek munkájával, egyéniségével. A
színészek karaktere például meghatározza a
ruha formáját, anyagát is. Nem lehetnek
öncélú ötletek. Egy-egy elemet, gondolatot
logikusan végig kell vezetni - akár egy
szerepet - megjelenéstől az eltűnéséig.
Sem-mi sem kerülhet a színpadra ok nélkül,
de semmi sem hiányozhat, ami oda kí-
vánkozik. Azt is meg kell tanulni a gya-
korlatban, hogyan lehet imitálni, hiszen a
színpadon minden másképp látszik, mint az
életben. Legtöbbször a terveket

kicsit túlzásba kell vinni, hogy ugyan-azt a
hatást érjük el, mint az életben. Ter-
mészetesen nincsenek dogmatikus tör-
vények, előre nem lehet megjósolni, hogy
mivel milyen hatást ér el a tervező.
 A Déryné Színháznál „gumitervek-re"

van szükség. Olyanokra, amelyek
beférnek a legkisebb színpadra is, de
nagyobb színpadon is megállják a helyü-
ket. Ne legyenek szegényesek, minden-hol
egyformán jól lehessen használni őket.
Legyenek olcsók, könnyen felállíthatók,
szállíthatók. Hasznos gyakorlatnak: érzem,
hogy ennél a színháznál dolgozhatom,
hiszen ennyiféle igényt kielégíteni nagy
erőpróba. Ugyanakkor a kis színpad, a
gumidíszlet nem jelenti automatikusan azt
is, hogy igénytelenül, fantáziátlanul kell
tervezni.
 Hogyan képzeli el együttműködését a ren-

dezővel ? Véleménye szerint mi a tervezője/-
adata?

- Nem az a cél, hogy a tervek csak lo-
gikusak legyenek, szerves egységet al-
kossanak az előadással. A színház eszté-
tikus művészet, amely követeli a szépet. A
terveknek, színpadnak, ruháknak eszté-
tikusnak kell lenniük, ugyanakkor elő kell
segíteniük a játék alakulását, el kell
játszaniuk a saját szerepüket. Ez a szépség
akkor jó, ha „észrevétlen". Nem sze-
rencsés, ha arra figyel a néző vagy akar a
színész: „Jaj, de szép fény, vajon hol
gyújtják ki ..." Előfordult, hogy egy
„tervező" ijedten sikoltott fel, amikor a
színészeket, „beengedték" a díszletezett
színpadra: „Könyörgök, küldjék ki őket,
elcsúfítják a színpadot." Kell-e
bizonyítani, hogy az ilyen csak önmagáért
szép díszlet legfeljebb ügyes képző-
művészeti alkotás. Csak úgy születhet az
előadást szolgáló terv, ha szorosan együtt
működünk a rendezőkkel, szereplők
mindenkivel, aki részt vesz az előadás
létrehozásában.

-- De ha a rendező udvarias érdeklő-
désemre: „Milyenek legyenek a tervek . .
.", azt válaszolja: „Nekem teljesen
mindegy . . .", majd néhány nap múlva
hosszas könyörgés után kiböki az
egyszavas instrukciót, hogy: „Színesek . .
.", ebben az esetben lehet, hogy a nézők
gyönyörködhetnek színpompás ruhákban,
színpadban, fényekben, le kell mondanunk
viszont arról, hogy igazi színházi előadást
lássanak. Bár ilyenkor én is inspirálhatom
a rendezőt.

A Prágában most negyedéves Zimmer
Judit szerint a színházi tervező a kép-
zőművészetek minden ágát felhasználja,

de nem maradhat meg csak képzőmű-
vésznek.
 Hogyan került Prágába?
-- Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba

jártam, többször jelentkeztem az
Iparművészeti Főiskola kerámia tan-
szakára, ahova helyhiány miatt nem vettek
fel. Dolgoztam a rajzfilmeseknél a
Pannónia Filmstúdióban, de olyan hivatást
kerestem, ahol a képzőművészet minden
ágát felhasználhatom. Ezért határoztam el,
hogy díszlet- és jelmeztervező leszek. A
prágai színművészeti fő-iskolát - ahol a
tervezőket is képezik -, Tröszler alapította.
Az iskola oktatói átvették az európai
avantgarde minden felhasználható elemét,
és a mai napig hasznosítják.
 illik a prágai képzés jellegzetességei?
 Először különböző absztrakciókat,

tereket - gömb, kocka, henger - készít-
tettek velünk. Később ezeket a geometriai
tereket darabokba kellett belehelyezni.
Majd megismerkedtünk a színház, opera,
balett, televízió, film különleges igényeit
kielégítő tervezési módszerekkel.
Tanultunk anyagtant, grafikát, festészetet,
szobrászatot, hogy csak a legfontosabbakat
említsem. Alaposan megismerkedtünk,
végigelemeztük Brook térredukciós
elméletét, amelyről bár rengeteget írnak,
beszélnek, de úgy gondolom, keveset és
pontatlanul tudnak.
 A térredukció nem jelent mást, csak a

látvány lebontását a lényegig. Amikor
geometriai alakokat látunk a színpadon,
amelyek mozgásával, változásával
alakítják ki a játékteret, akkor többnyire
olyasmi történik, aminek azután igazán
semmi köze nincs a térredukcióhoz. Az
igazi térredukciós díszlet és jelmez
megtervezésének első lépése az eszmei
mondanivaló alapos kibontása a
rendezővel közösen. Ezután illik a régebbi
rendezéseket, elképzeléseket megnézni,
megismerni és mindent felhasználni, ami
hasznos lehet. Ilyenkor kezdődik a tervező
i gazi munkája. Hangulati tartalommal
töltött naturális képben, a gyakorlatban Is

elkészített modellen lét-re kell hozni a
redukció kiindulási pont-j á t . A modellt
kell redukálni ötletesen, kifejező elemekig.
Minden elemről tudni kell, hogy mi is volt
igazából „naturális" előéletében.
Megalkotjuk a tér-egység, képegység
logikus kapcsolatát. Az így kialakított
díszlet próbája a dramatikus akcióba
helyezés. Kialakul-e dramatikus tér is?
Megvalósul-e a dísz-lettel szemben
támasztott hármas követelmény?
Tényleges funkciója van-e min-



fórum
den elemnek ? ! Esztétikus-e? ! Gazdasági-
lag is megvalósítható-e?!

- A redukált díszletbe a figurák moz-
gását is bele kell kombinálni, sőt a hang-
hatásokat is. Ezért is lehetetlen, elkép-
zelhetetlen, hogy a díszletet és jelmezt ne
egy ember tervezze, hiszen együtt, szerves
egységet alkotva kell, hogy meg-
szülessenek. Ha nem így történik, feltét-
lenül megbomlik a logika, és ha szüle-tett
valami egyáltalán, az csak egyveleg lehet.
A tervező elsősorban képileg és csak
másodsorban gondolatilag határozza meg
az előadást. A rendezőé a gondolati
irányítás. A forgatókönyvet közösen kell
előkészíteniük.

Térredukció után a hang, fény és
költészet, irodalom összhangjának kell
kialakulnia. Ezért ki lehet indulni, el lehet
kezdeni a munkát bármelyik alkotó-elemre
támaszkodva. De hogy a mozgó díszlet, a
jelmez helyét is pontosan „bele-
kalkuláljuk" a hatásba, az olvasópróbán -
sőt, a próba előtt hónapokkal -, hogy idő
maradjon a forgatókönyv megrajzolására -
elvileg tudni kell a színészek pontos
mozgását, a fény- és hang-hatások
milyenségét, egészen az utolsó jelenetig.
Ettől a tervtől csak kevéssé térhet el a
rendező a próbák során. Annál is inkább,
mert a színészek mozgását, színre lépésük
és távozásuk helyét a forgatókönyvben
előre, nagy pontossággal, a fény- és
hanghatásokat is figyelembe véve
megrajzoljuk. Ezért nyugodtan
mondhatom - ha úgy születik az elő-adás,
ahogy tanultuk -, mi a legfőbb segítőivé,
munkatársaivá válunk a rendezőnek és az
előadás minden résztvevőjének.

 Ismeri-e a magyar színházi életet? Be
tud-e majd illeszkedni a hazai színházak
munkájába ?
 Csak nyaranta vagyok itthon, ezért

nem ismerhetem, így azt sem tudhatom,
megtalálom-e majd a helyem?!

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ

Az elvont tárgyiasság
és az egynemű közeg

Lukács György nagyszabású kísérlete a
marxista esztétika rendszertanának ki-
dolgozására egyre erőteljesebben érezte-ti
inspiráló és termékenyítő hatását az
ágazati esztétikai kutatásokban. Az egyes
szakesztétikákban jelentkező eredmény
meggyőzően bizonyítja, hogy A z eszté-
tikum sajátosságában felvetett és kidolgo-
zott kategóriák nemcsak az esztétikum
legáltalánosabb törvényeinek feltárásában
bizonyultak objektíve helyesnek, hanem -
és ez a legmeggyőzőbb érv
használhatóságukat illetően - az egyes
művészeti ágak törvényszerűségeinek fel-
ismerésében és megoldásában is, ha sza-
bad így mondani, tudományos könnyed-
séggel alkalmazhatók. Jóllehet a külön-
böző művészeti ágak elméleti kérdései-
nek azonos vagy lényegében azonos ka-
tegóriarendszerrel való megközelítése
könnyen keltheti azt a felszínes benyo-
mást, hogy a művészetek határai elmo-
sódottak, akadály nélkül beolvadhatnak
egymásba, a konkrét kutatások éppen az
ellenkezőjét bizonyítják, nevezetesen azt,
hogy a művészetek pluralitásának elve
éppen akkor kapja meg a döntő bizo-
nyítékot, amikor autonóm világukban az
azonos kategóriákat akarjuk alkalmazni. A
továbbiakban e kategóriák közül kettővel
foglalkozom részlete-sebben: a
meghatározatlan tárgyiassággal és az
egynemű közeggel. Nem arra törekedtem,
hogy mindenoldalúan kifejtsem őket,
inkább az sarkallt, hogy alkalmazásuk a
dráma és színjátékművészet világában
milyen haszonnal jár, milyen elméleti és
gyakorlati konzekvenciák levonásához ad
lehetőséget.

A meghatározatlan tárgyiasság fogal-
mának és értelmezésének helyes megköze-
lítése ama feltételezés igazságának elis-
merését jelenti, hogy egy adott cél érde-
kében analízisnek alávetett objektív tény
vagy dolog egyszerre eredményezi egy
fogalmilag helyes általánosítás
felfedezését, és azoknak a vonatkozások-
nak a háttérben hagyását, amelyek a
konkrét vizsgálódásban nem, vagy csak
erősen közvetetten játszanak szerepet. Elvi
általánosításomból természetszerűen
következik, hogy a meghatározatlan

tárgyiasság kérdése a mindennapok emberi
tevékenységétől és a tudománytól éppúgy
elszakíthatatlan, mint a művészi
megismeréstől. Hogy ez utóbbit mind-járt
egy példával illusztráljam, Ibsen Nórájára
emlékeztetek. Egészen világos, hogy Nóra
és Helmer kapcsolata egyfelől, és kettőjük
viszonya a dráma min-den más
szereplőjéhez másfelől, a valóságos
emberi viszonyulások teljes gazdagságát
magában rejti. Ez a „magában rejti"
kifejezés szó szerint értendő, ugyanis
Ibsen ezek bonyolult rétegezettségéből
csupán egyet állít művészi elemzésének
fókuszába, és ezt bontja ki a maga intenzív
totalitásában, míg a többi - attól függően,
hogy hol foglal helyet a kapcsolatok
hierarchiájában - vagy háttérben marad,
vagy elő-előjön ugyan, de a teljes kibontás
elmarad, vagy említés nélkül szunnyad a
maga némaságában. Ha te-hát a nő emberi
autonómiáját illetve ennek kezdeti hiányát,
majd a darab végé-re kiküzdött
megvalósítását tekintjük Ibsen művészi
elemzése centrális kérdésének, akkor
ehhez képest minden más viszony vagy
alárendelt (Nóra kapcsolata apjához,
gyermekeihez, Krogstadhoz stb.; a
Helmeré Rankhoz, a ház alkalmazottaihoz
stb.; illetve Krogstad és Lindéné, a
gyerekek és a dajka kapcsolata), vagy
néma (Helmer kapcsolata a politikával, az
ún. társasággal, munka-társaival, a város
vezető köreivel és így tovább). Ez a csak
nagy vonalakban fel-vázolt kapcsolat- és
lehetőségrendszer egyszersmind arra is
fényt vet, hogy közülük a művész -
esetünkben Ibsen - melyiket tartja a
legfontosabbnak és miért; hogyan
exponálja, hogyan dolgozza ki stb. Mert
amit Lukács György a valóságos emberi
magatartásformákkal kapcsolatosan ír, itt
is érvényes: „Ugyanis minden emberben ...
nagy-számú lehetőség hat lappangva. De
valódi jelleme a maga éppígylétében ép-
pen abban és azáltal valósul meg, hogy
mely lehetősége válik tetté". (A reprodukció.
II. Magyar Filozófiai Szemle. 1974. 2-3.

sz. 182. o.) Természetesen a művészetben
a lehetőségek tetté válását a művész
irányítja szuverén módon.

Mármost teljesen jogosan merül fel az a
kérdés, hogy a meghatározatlan
tárgyiasság elvének megfelelő művészi
ábrázolásban a háttérben maradt és főleg a
néma viszonyok körét, ezek súlyát,
jelentőségét, potenciális megoldását („ha
az író bemutatná, hogyan oldaná meg ?")
milyennek tételezi a befogadó. Ezt teljes
mértékben a látható és köz-


