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Ám éppen a vállalt módszer és a vállaló
zemélyiség e küzdelméből fakadnak a
önyv kimagasló értékei is. Hiszen Molnár
ál korábbi könyve, az Izgága színház az

vantgarde színházhoz intézett szerelmi
allomás volt, a kamaszos szerelem
inden elfogultságával és szertelen-

égével, és aligha engedte sejtetni, hogy
övetkező és eleddig legjelentősebb
unkájának hőse és témája éppen az oly-

or meiningenizmussal, naturalizmussal
yanúsított, de mindenképpen az illúzió-
zínházat képviselő, fegyelmezettségével
imagasló Gellért Endre lesz. A „realiz-
us" diadala - amely úgy látszik, nem-

sak a művészetben, de a tudományban is
rvényesülhet -, hogy Molnár Gál ezt a
apírforma szerint színházi eszményeitől
ávol álló rendezőt is ilyen bensőségesen,
itelesen, sőt szeretettel tudta meg-idézni.
gy, hogy Gellért pályájára való rálátása

s gazdagodott, színesedett, mélyebbé vált
szembenállásnak, a viaskodásnak ettől a

eszültségétől, és - úgy érzem legalábbis -
olnár Gál művészi horizontja és

zemlélete is teljesebb, át-fogóbb,
rányzatos előítéletektől és el-
ogultságoktól mentesebb lett munkája
övetkeztében. Eljutott addig a felisme-
ésig, hogy a modern irányzatok, az att-
aktivitás és stilizáció új formái sem
emmisítik meg a színházi illúziót - ha úgy
etszik, az illúziószínházat -, hanem
orszerűsítik lehetőségeit; hogy a szín-ház
ejlődése is a különböző stílustörek-vések
ékés, versengő, egymást megter-
ékenyítő koegzisztenciáját feltételezi;

ogy a színházi érték fogalmát nem lehet
izárólagosan az ügyeletes irányzatokhoz
agy divatokhoz kötni; s hogy a múlt ér-
ékei olyan lépcsőfokok, amelyeket nem
ehet megkerülni a jelen problémáinak és a
övő távlatainak megoldásához illetve
eghódításához.
Az a kép, amelyet Molnár Gál Gellért

ndréről felrajzol, úgy érzem, meggyőző
s hiteles. De mindenképpen az a kép,
mely Gellért Endréről fennmarad az
tánunk következők számára. Hiszen nem
apozhatnak bele „összegyűjtött műveibe",
em tekinthetik meg alkotásainak
iállítását, hogy rektifikálják azt, amit
setleg korrigálandónak vélnek benne, s
ogyatkozik azok száma is, akik az
mlékpróbát emlékük próbájának vethetnék
lá. Á színháztörténész, akinek munkáját
sak a kortársi kritika kontroll-ja kíséri,
ehát kiváltságos helyzetben van. Gellért
ndre munkásságát az utó-kor nem
rtékelheti át, nem finomíthatja,
rnyalhatja, nem mélyítheti el vízióját

róla (mint mondjuk Adytól, Bartókról,
Derkovitsról), úgy marad fenn, ahogy
monográfusa megörökítette. (Vagy mo-
nográfusai megörökítették.) Ez a szín-
háztörténész különleges felelőssége. Hi-
szen a későbbi korok legfeljebb elvei,
adatszolgáltató alapossága, logikája
alapján ítélhetik meg munkáját - de nem a
tárgyával való szembesítésben. Ezért arról
a rejtett „színiesztétikáról" is szólnunk
kell, amelyet a különböző „esszé-
betétekben" fejt ki a szerző a színház kü-
lönböző komponenseinek a szerepéről, s
amelyek - ha egyes részkérdésekben talán
lehet is vitatkozni, s ha olykor ki is lógnak
a könyvből - a maguk egészében á
huszadik századi színházelmélet kor-szerű
szemléletével hitelesítik monográfiáját.

Vannak munkák, amelyeket joggal
mondunk hiányt megszüntetőnek. Molnár
Gál könyvére is elmondhatjuk ezt, bár
ugyanúgy - s ez nem kisebb elismerés -
hiányt teremtőnek, hiányt tudatosítónak is
nevezhetnénk. Éppen eredményeivel hívja
fel a figyelmünket színház-tudományunk
elmaradottságára, fehér foltjaira, sőt nem
egy esetben „színháztalanságára" is. S
egyben arra is, hogy miként láthatunk
hozzá e hiányok leküzdéséhez.

E számunk szerzői:
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kesztője
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munkatársa
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PÓR ANNA táncesztéta
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BŐGEL JÓZSEF

A II. Országos Díszlet-és
Jelmezterv Triennálé

Miskolc, 1977

Zavarba jön, aki az elmúlt évtizedek
díszlet- és jelmeztervezési törekvéseitől -
általánosságban - be akar számolni.
Köztudott, hogy a világ színházművé-
szetében e század eleje óta tart a reteatra-
lizáció, azaz a színház visszahelyezése
saját jogaiba, még pontosabban: ön-
törvényűségének megvalósítása, tovább-
fejlesztése. Mindennek következtében
erősebben fejlődtek azok az összetevői,
amelyek révén az öntörvényűség leg-
jobban megteremthető, tehát a rendezés
művészete, a színészi játék új és új elmélete
és gyakorlata, valamint a színpadi tervezés
művészete.

Ne legyünk túlzók vagy háládatlanok. Ez
utóbbi ugrásszerű fejlődésére nem kis
hatást gyakorolt a modern dráma-irodalom
sok új tendenciája. A realista (újabban a
naturalista vagy neonaturalista), a
szimbolista, a konstruktivista
expresszionista tervezői vonulatok írói
ihletettségűek is voltak, s aligha ma-
gyarázhatók meg pusztán tervezőművészi
fantázia szüleményeiként. De a fel-sorolt
irányzatok egyúttal kapcsolódást
jelentettek képző- vagy iparművészeti
törekvésekhez, stílusirányzatokhoz is, s
így a végső összegezés még nehezebb. S
aztán a közelmúlt váratlan fordulatai: a
reteatralizáció nem is kevés színház-
művészeti irányzatnál azt kezdte jelenteni,
hogy minél egyszerűbb játékteret kell
teremteni a felfokozott eszköztárú
színjátszásnak, olykor a legegyszerűbb
jelmezekkel, „munkaruhákkal" együtt.
Úgy látszott, hogy az ilyen esetekben a
folyamat mintegy „felfalja egyik leg-
kedvesebb gyermekét", a szcenográfiát.

A folyamat - a színházművészet
autonómiájának megteremtése és tovább-
fejlesztése - visszafordíthatatlan. Minden
öreges bölcselkedés nélkül is világos,
hogy a komponensek együttes fejlődése a
kívánatos, hiszen a színházművészet
összetett művészeti tevékenység és csa-
patjáték, egyes részeinek kiemelése,
erőszakolt túlfejlesztése aberrációkat szül
a kétségtelen eszköztár-gazdagítási folya-
matok ellenére is. A színpadi tervező-
művészetnek kapcsolódnia kell a nagy
rendezői törekvésekhez, a legfrissebb



képző- és iparművészeti tendenciákhoz, s
árgus szemmel kell figyelnie a fény-
technika eredményeit, korunk izgalmas
anyagfelfedezéseit, hogy mindezekkel
szoros összefüggésben megteremthesse a
maga viszonylagos önállóságú művé-setét,
az egészhez, a színházművészethez képest
részművészetét.

Ebben a tekintetben alighanem dr.
Vladimir Jindrának, a prágai Károly
Egyetem szcenográfiai tanszéke egyik
vezető egyéniségének van igaza, aki az ez
év júniusában Pozsonyban tartott
szcenográfiai konferencián kifejtette: a
díszlet- és jelmeztervező kétségtelenül
felhasználja kora képző- és iparművészeti
elemeit, eszközei-, stílusjegyeit. Nagy
fantáziával bánik a fényhatásokkal, a
különböző új technikai eszközökkel,
anyagokkal, eljárásokkal. De mindezek
végső eredményeképpen a színpadon
(díszletben, színpadképben, jelmezben,
ruhákban) valami esztétikailag egészen új
jön létre, amely ilyen minőségében már
nem képző- és iparművészet, nem
technika, hanem öntörvényű színpadi ter-
vezőművészeti alkotás. Öntörvényűsége
azonban viszonylagos is egyúttal, mert e
művészeti alkotófolyamat (és terméke)
része a színpadi produkciónak, s attól
semmilyen vonatkozásban nem függet-
lenítheti önmagát. (Ha ezt megteszi, akkor
jönnek létre az öncélú színpad-képek, a
külön tapsra ingerlő ruhák, díszletek,
terek, következésképpen az öncélú
demonstrálások, kiállítások is!)

Ezt vallják már azokban az országokban
(és színházművészeti fórumaikon), ahol a
színpadi tervezőművészetnek jelentősebb
múltja és jelene, elméleti összefoglalása,
irodalma, főiskolai-egyetemi képzési
intézménye van, s ahol tiszteletben is
tartják ezt a fentebb emlegetett
autonómiát, viszonylagos ön-
törvényűséget. Az ilyen országokban -
mint például Csehszlovákiában,
Lengyelországban, az NDK-ban, a
Szovjet-unióban, egyre nagyobb
felzárkózással Romániában és Bulgáriában
-- gazdag vagy fejlődő oktatási rendszer
van, kritikai tevékenységgel és
nemzetközileg kifejlesztett, értékelt
kiállítási programmal párosulva.

Mindezt szükséges volt felvázolni
ahhoz, hogy az 1977 tavaszán megren-
dezett, immáron második miskolci Or-
szágos Díszlet- és Jelmezterv Triennálét
megfelelő gondolati koordináták közé
tegyük, azaz: nagyobb kitekintéssel
általánosabb érvényű megállapításokra

jussunk, s ne csak egy kiállítás szűk
értékelését adjuk. E Triennálé átmeneti
helyzetet, állapotokat tükröz, mondhatni,
útban a viszonylagos önállóság felé. Tény,
hogy ez az országos seregszemle már a
második, s így puszta létével is azt
tükrözi, hogy „megindult valami" nálunk
is. A tervezőművészeti szakma külön és
átfogóan tudja demonstrálni önmagát.
Mindezt egy olyan műhely-munka
eredményeképpen, amely jó-szerivel egy
évtizede folyik már, s amelyről szükséges
egy ilyen cikk keretében is - végre -
említést tenni. Akadtak ugyanis
tervezőművészek - az egy évtizede
megszűnt hajdani tervezőképzés oktatói és
tanítványai, szövetségben a még
régebbiekkel, az előrelépni szán-
dékozókkal --, akik irányító, értéket fel-
fedező, meghatározó szerepben fáradha-
tatlanul ott voltak és vannak ma is a
színpadi tervezőművészetet demonstráló
kiállítások megrendezésénél, kiadványok,
könyvek szerkesztésénél, írásánál.

Tevékenységük bizonyos elméleti kér-
dések tisztázását (vagy legalábbis az
ilyenre törekvést), a viszonylagos auto-
nómia kiharcolását jelentette. Az idén a
régebbiekhez képest még szerencsésebb
összetételben, hiszen a Triennálé zsürijé-
ben a Színházművészeti Szövetség Szce-
nikai Szekciójának vezetőin, vezető mű-
vészein kívül ott voltak a Magyar Szín-
házi Intézet és a szakkritika vezetői,
elméleti munkatársai, képviselői is. Az
utóbbi három év terméséből válogattak; a
mérce az öntörvényű kifejezőerő s eme
erő, fantázia kompozíciós kereksége,
befejezettsége volt. A hazai és a nemzet-
közi elméleti irodalomban és kiállítási
gyakorlatban egyaránt elfogadott ún.
tervezőművészi „koncept art"-okat vá-
logattak ki javarészt. Volt idő, amikor ezt
a kiállítási gyakorlatot és könyv-
szerkesztési tevékenységet is kárhoztatták.
Nem vitás viszont, hogy annak a bizonyos
részleges autonómiának egyik
legfontosabb eszköze a tervezőművész
színpadkép- és jelmezvíziója, s ezt
kiváltképp olyan színházművészeti élet-
ben, gyakorlatban illik tudomásul venni,
ahol ez a százados szabadságharc még a
középúton van, a szónak több értelmében
is.

S ha ezek a vázlatok nem túlságosan
csak festőiek, akkor az úgynevezett
dinamikus tervek megvalósulásai is.
Nemcsak pillanatképet adnak térről,
jellemről, szituációról, konfliktusról, ha-
nem sok-sok asszociációs (gondolati)
lehetőséget is megteremtenek, párosulva

az alkotóknak korról, témáról, a társada-
lom és a lélek alkotóelemeiről, mélysé-
geiről formált képzeteivel. Probléma csak
akkor van velük, ha alkotóik nem tudnak
eléggé elválni saját képzőművész (vagy
ritkábban iparművész) énjüktől,
múltjuktól. Ez az én (vagy múlt) nem
egyszer akarattalan, s még a képzettség
minőségében sem gyökerezik. Á Lenin-
grádban nemrég végzett Kállai Judit és
Körösi Sándor tervei (s nem a makettjei)
még inkább könyvillusztrációként hatnak,
nem érezzük a térbeliséget, a moz-
gásirányt, a szónak többféle értelmében.
Fekete Mária egyetlen terve is ilyen,
holott tőle már dinamikusabb vázlatokat
láttunk - régebben. A festőnek is jelen-
tékeny Szinte Gábor díszlettervei (pon-
tosabban: színpadkép vázlatai) érdekes és
emlékezetes festmények, teret (s annak
arányait) kevésbé érzékeltetnek.

Á tervkészítés, a tervezői „koncept art"-
ok jó mesterei viszont Schäffer Judit,
Jánoskúti Márta, Gyarmathy Ágnes, Vágó
Nelli valamint Csányi Árpád, Jánosa
Lajos, Keserű Ilona, Koós Iván és Székely
László minden értékelés vagy kiemelési
szándék nélkül, pusztán az alkotói munka
demonstrálása szempontjából. Schäffer
Karnyónéjában ott vibrálnak azok a
gondolatok, képzetek, asszociációk,
amelyeket a művész-nő a figuráról, az azt
megteremtő Törőcsik Mariról, a korról, a
mai „karnyónéságról" tud. Jánoskúti
Márta még azt is beleviszi a Vallejo-
darabhoz készített terveibe, amit nem
megrovásképpen mondjuk - a rendező és
gárdája kevésbé tudott megvalósítani, azaz
a groteszk jelleget. Keserű Ilona Erdő-tere
(a kaposvári Osztrovszkij-bemutatóhoz)
sugározza rendezője és saját (végső soron
közös) szemléletét a műről, szituációiról,
konfliktusáról. Az Erdő említett össze-
tevői - mai, modern olvasatban - elké-
pesztően abszurdok, s akkor ezek „ki-
játszásához" valóságos manézs kell. Jánosa
Lajos két ízben is tervezett díszleteket
Hernádi-bemutatóhoz, s mind a kétszer
eltalálta a megfelelő színpad-képet: A
tolmács és a Bajcsy-Zsilinszky Endre című
darabok modelldrámák, szellemi
sakkjátszmák, ide is manézs kell, de
festőibb kivitelben, az utóbbinál pedig a
cirkuszszínház elemeit vagy a bábszínház
jellegzetességeit is felhasználva.

Említhetnénk itt még Gyarmathy Ágnes
„rongykollekció-tervét" a La Mancha
lovagjához, Székely László kiváló
térépítkezéseit, amelyek ismét kort, at-



moszférát, szituációt idéznek, illetve
teremtenek meg (kiváltképpen eredeti-nek
tartjuk A revizorhoz készített szín-
padképtervét) s a külön tanulmányt
érdemlő Koós Iván-terveket, mindenek-
előtt a gyermekrajzokat idéző, A katona
története című Sztravinszkij-műhöz készí-
tett, vázlatként ható, de erőteljesen ki-
fejező víziókat. Ezekben mind több van,
mint egyszerű festőművészeti teljesítmény
vagy grafikai skicc. S még egy érdekes
példát: köztudott, hogy Mialkovszky
Erzsébet gyakran csak az úgy-nevezett
festőiség követője terveiben, azok
megvalósításaiban. Amikor azonban
többre sarkallják rendezői, akár
erudíciójuk segítségével, akár korszerű
koncepciójuk révén, akkor olyanokra is
képes, mint a Holt lelkek realista kis-
remekei, a kort és jellemet végső kifejlet-
ben rögzítő hivatalnokfigurák.

Á tervek többsége tehát „igazi" szín-
padművészeti „koncept art", bár nem
kevés számban akadnak még festészeti
vagy rajztanulmányok, olykor iparmű-
vészeti (vagy inkább iparos) teljesítmé-
nyek is. Nem vitás, hogy a magyar
tervezőművészetnek a következő idő-
szakban még jobban és egyértelműbben
meg kell küzdenie relatív autonómiájáért.
Ezt akkor fogja megtenni, ha alkotó-
művészetének demonstrálására többfajta
eszközt használ majd, mint a különben
ebben a tekintetben is haladást mutató II.
Triennálén tette. Igaz, a miskolci
kiállítássorozat mindig tervközéppontú
lesz, hiszen így alapították, tervek
bemutatására alkalmas elsősorban. Ennek
is van jogosultsága, ám a „koncept art"
másképpen is rögzíthető. Elengedhetetlen
a különböző fotók alkalmazása, s ezért
örültünk például a szegediek vagy Székely
László fényképészeti „önmeg-
örökítéseinek", hiszen egy-egy fénykép
mindig csak a színpadképet, esetleg egy
szituációt, karaktert „kap el", de a
legjobbak képesek a tervező legfontosabb
és legsajátosabb gondolatait, törekvéseit
rögzíteni.

Ezzel tulajdonképpen új leckét is
adtunk fel fotósainknak, színházi veze-
tőinknek, rendezőinknek. Elképesztő,
hogy általában miként állunk a szín-
házművészeti alkotások megörökítése
terén, hogy mennyire rendezetlen, tisz-
tázatlan sok-sok dokumentálási feladat.
Ezek java részét alig lehet kodifikálni,
előírni, hiszen nagyobbrészt természetes, a
józan ész által parancsolt feladatok ezek.
Színpadképeket, jelmezeket - akár
színészekkel, játék közben, akár enélkül -

alig fotóztatnak le a színházak ezzel
kapcsolatos felelősei. Á tervező gyakran
magára van hagyva ilyen tekintetben,
pedig - fentebb próbálkoztunk megha-
tározásukkal - a díszlet- és jelmez-fotónak
is megvolnának a relatíve ön-törvényű
esztétikai összetevői. Félre kell itt tenni
minden kapkodást, üres improvizációt, s
legyenek az ilyesfajta fotók a fényképezés
eszközeivel rögzített „koncept art"-ok, a
tervezői koncepciók megörökítései!

Makett sajnálatosan kevés volt a
Triennálén. Balló Gábor amolyan neo-
naturalista, jó színvonalon megcsinált
díszletmakettjén kívül igazában csak
Csányi Árpád hasonló műfajú alkotásai
hívták fel magukra - méltán - a figyelmet.
Á Csongor és Tünde makettjéről is megálla-
píthattuk: Csányi e terve és a belőle
született színpadkép az utóbbi évek egyik
legjelentősebb tervezői teljesítménye. E
többszintes és többsíkú drámához szilárd,
áttekinthető, logikus térbeosztású
színpadot tervezett, amelyen szinte
minden odatett elem játszik, gondolkodtat,
s egyúttal semmi nem színészellenes,
játszásellenes, a textil játszi könnyedségű
alkalmazása és fel-használhatósága
következtében. Csányi jól használja fel a
lassan világhírt szerző magyar
tértextilművészet és a népművészet
elemeit, s így térképzésében, anyag-és
motívumhasználatában, gondolatiságában
kiválóan valósítja meg az egyetemes
filozofikum és a népiség egységét.

A makett kétfajta lehet, tervezőművé-
szeti szempontból. Egyik válfajában
amolyan térbeli „koncept art", s ilyen-kor
segít elképzelni a rendező, a színház
vezetősége (nemegyszer zordon gazda-
sági igazgatója) számára a születő szín-
padi teret. Ilyen állapotában még ter-
mészetszerűleg vázlatos, de talán a leg-
több szabad gondolatot, asszociációt
hordozó. Hazai gyakorlatunkban az
ilyesmit nem sokra becsülik, sokszor már
a bemutató másnapján eltűnik a
süllyesztőben. Kár, mert az effajta makett
is értékes megörökítést, kiállítást szolgáló
tárgy, amelynek esztétikai érté-két,
viszonylagos autonómiáját intuitív-
kifejező jellege és ereje, nyitottsága, kép-
lékenysége biztosítja. Ilyenek Csányi
kiállított makettjei. Á másik fajta már a
bemutató után (esetleg jóval azt követően)
születik: a javában funkcionáló díszletek,
színpadképek tanulságait is magában
foglalja, s a valóban létezettet rögzíti,
lehetőleg technikailag is tökéletes szinten,
eszközökkel. Az ilyesfajta

makettek (sok külföldi példát láttunk már,
magyart - sajnos - ritkán, s Miskolcon is
legfeljebb egyet) „mindent tud-nak".
Mozgásban, fényhatásokkal együtt
demonstrálják - ha kell - tervezőjük
teljesítményét. Nos, a Triennálén látottak
elmondatják velünk: mindkét fajta
makettkészítésben nagyok az adósságaink,
s ehhez - már ti. az adósságok sürgős
felszámolásához - minél több szárnyaló
fantázia, öndemonstrálási vágy, ambíció és
nem kevés színházvezetési támogatás,
pénz szükséges. Á második típus
kifejlesztéséhez pedig egyszerűen meg kell
találni azokat a „mestereket", akik nem
sajnálják a fáradságos, aprólé-kos munkát,
s egyúttal technikailag is a kor színvonalán
állnak. Fontos kérdés ez, mert nemzetközi
porondon lassan nem lehet igazi sikert
elérni magas színvonalú makettek nélkül.

Örömmel láttuk a legfrissebb törekvések
képviselői között a nagyon sok-oldalú és
tehetséges Najmányi László „happening-
terveit", illetve laboratóriumszínházi
térformálási koncepcióit. Külön kellene
értékelni a televíziós tervezőművészek
teljesítményét, hiszen e tervezési gyakorlat
esztétikai össze-tevői esetleg mások egy s
más tekintet-ben. Balló Gábor emlékezetes
Bolyai-tervén, Szekulesz Judit dekoratív
expreszszívitású ruhatervein, Drégely
László szürrealisztikus és jó kvalitású
vázlatán, Lévai Sándor erőteljes humorú
báb-tervein megakadt szemünk, de
meggyőződésünk, hogy egyfelől jobban
kellene önmaguk számára is rögzíteni,
hogy mi a sajátos a televíziós tervezésben,
másfelől gazdagabban is tudnák
demonstrálni önmagukat, mert minden
bizonnyal volna miből.

De ez már általánosabb kérdésfelve-
téshez vezet. Á magyar szcenográfia
átmeneti állapotban van: kezdi relatív
autonómiáját megvalósítani, s ehhez
találgatja már eszközeit, kiállítástechnikai
értelemben is. De az eszközök sokkal
változatosabb kibontására van szükség, s
arra is, hogy egy ilyesfajta szemle még
tudatosabb jelentkezés és válogatás révén
jöjjön létre. Á Csont István által ízlésesen
megrendezett II. Triennálé erre is
figyelmeztet.


