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Mesterség és anyag

Beszélgetés Gyarmathy Ágnessel

A színpadkép szürke és barna tónusai
mintha egy régi, porral borított, naptól
fakított magyar falu nyomorúságát idéz-
nék, de van bennük valami ősi, fenyegető.
A háttér tetőgerendái antik timpanonként
zárják le a teret, a sorstragédiák sejtelmes
hangulatát teremtve meg. A játékteret -
térben - mindössze két motívum határozza
meg: két fa. Az egyik gyökereivel erősen
kapaszkodik a földbe, vaskos sudára erős,
egyenes, kemény; a másik fejjel lefelé lóg,
felfelé kapaszkodó hajszálgyökereit a
légben rezgeti a szél ...

Gyarmathy Ágnes ezzel a díszlettel

próbálta feloldani azt az ellentmondást,
amelyet maga a szerző, Németh László is
érzett a Bodnárnéban, saját művéről
mondván szigorú kritikát: a magyar falu s
a ránehezedő antik dráma ellent-
mondását. Abban, hogy a békéscsabai
előadásban nem roppan össze a falusi
ámbitus a roppant dór oszlopok súlya
alatt, jelentős része volt a tervezőnek: a
színpadkép is segítette a rendezőt, a
színészeket abban, hogy átemeljék a
művet ezen a buktatón.

- A darab valóban sorstragédia, antik
végzetdráma, de élnek benne ősi, népi
motívumok is. Mindez a harmincas évek
magyar falujának élénk, meggyőző szí-
nekkel megrajzolt közegében. Azzal

eleve tisztában voltam, hogy ezt a köze-
get nem szabad megjeleníteni: rossz
asszociációkat, egy hajdanvolt színház
hangulatait támaszthatja fel, s ezáltal
megkérdőjelezheti a tragédia hitelét. Ez
eleve meghatározta a felhasználható szí-
neket: majdnem monochrom hatásra
kellett törekedni. Az anyag, amelynek
faktúrájában ez adott: a fa. Á színpad
méretei, a játék rendje ugyancsak be-
határolta a lehetőségeket; térben épít-
kezni aligha lehetett volna, maradt tehát a
sík, a háttérfalakra kasírozott fotó.
Rengeteg néprajzi kiadványt lapoztam
végig - láthatja, itthon is sok hever
szanaszét -, amíg a megfelelő fafelüle-
tekre rábukkantam. Kopjafák ... Egy kis
probléma is adódott munka közben, mert
a fényképek, nagyítások itt készültek
Szegeden, s az előtérben szereplő padnál,
ami a kész díszletben lényegesen előbbre
került, nem egyeztek a méretek; végül
mégis olyan lett, ahogy a terv előírta. A
két fa, a földbe kapaszkodó és a
levegőben lógó, elsősorban a teret meg-
határozó, plasztikus elemként került a
díszletbe, de egyben szimbólum is: a két
Bodnár fiú alapvető járásai egy-egy fá-
hoz kötődnek.

- Ahogy a díszletről beszél, azt hihet-
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nénk, a legfőbb gondjai technikai, mesterség-
beli részletek .. .

- Nagyon sokra tartom a mesterséget.
Minden művészet mesterség is, minden
művésznek egy kicsit mesterembernek is
kell lennie! A magam részéről sok
mindennel megismerkedtem, különféle

szakmák technikai fogásaival, és ez hal-
latlan biztonságot jelent. Mindenképpen
tervező szerettem volna lenni, de akkori-
ban itthon már nem folyt ilyen képzés.
Amíg arra vártam, hogy hátha, mégis
újra osztályt indítanak, már csak azért is,
hogy kitöltsem az időt - elvégeztem

a TIT legkülönfélébb tanfolyamait. Sza-
bás-varrás, sapkakészítés? Jöhet! Kalap-
készítés, virágkötés? Ide vele! Később,
amikor afféle partizánmódszerekkel el-
jutottam Lengyelországba, a főiskolára,
azért vettem fel mindenféle speciál-
kollégiumot, hogy melegben lehessek.
Hideg telek jártak, nem volt egy rendes
szobám; a főiskola pedig olyan zsúfolt
volt, hogy ott nem lehetett csak úgy,
céltalanul lézengeni. Felvettem tehát a
legkülönfélébb tárgyakat, gyakorlatokat,
csak hogy jogom legyen a meleg
termekben üldögélni. De ennek kö-
szönhető, hogy nekem még sohasem
mondta a műhely, hogy ezt nem lehet
megcsinálni: ha kell, lerajzolom, meg-
mutatom . . . Nem mintha jobban értenék a
dolog manuális részéhez, mint a
műhelyekben dolgozó szakemberek, de
legalább pontosan tudom, hogy mit akarok
.. .

Lengyelországban járt főiskolára; olyan
időszakban, amikor a lengyel színház és fő-ként
a lengyel tervezés, a szcenika híre valósággal
legendává növekedett a hazai berkekben. Most,
immár jelentős hazai tervezői „praxissal" a
háta mögött, hogyan látja

legendákat?

- A lengyel színházművészetnek az a
korszaka valóban csodálatos volt. Minket,
azoknak az éveknek a főiskolásait,
alighanem egy életen át fűteni fog ennek
az időnek a lelkesedése, tüze. Talán nem is
annyira az, amit csináltak - csináltunk! -,
hanem az, hogy hogyan .. . Ami pedig az
itthoni tapasztalatokat illeti: a magyar
tervezést általában elég végletesen és
sommásan szokták megítélni. A gyakorlat
valahogy az, hogy miközben színházi
előadásaink vizuális hatását, az
úgynevezett szcenikai munkát általában
szegényesnek, fantáziátlannak
bélyegezzük, időnként - főleg egy-egy
nagyszabású kiállítás láttán - felbuzdul
bennünk a büszkeség: lám, milyen remek
tervezői gárdánk van, milyen európai
színvonalú díszleteink! Mondanom sem
kell, egyik sem igaz. Két alapvető igazság
van, már-már köz-hely mind a kettő: a
színpadi tervezés nem elsősorban kiállítási
műfaj, s a legjobb díszlet mindig a jó
előadás díszlete .. . Vagyis a magyar
tervezés gondjainak, problémáinak magját
a magyar színház gondjai, problémái
között kell keresnünk!

- Igen, sokan hangoztatják, hogy a magyar
sZínház túlságosan is irodalomcentrikus, hogy
a főként irodalmi indíttatású rendezőink
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„nem látnak", „nincs szemük" a vizuális
kifejezési formákhoz ...

- Nem erről, illetve nem csak erről van
szó! Ha azt mondom, hogy a jó díszlet a jó
előadás díszlete, az azt is jelenti, hogy a
díszletek, kellékek, ruhák igazi értékei
csak az előadásban bontakozhatnak ki.
Akkor, ha a rendező, a színész nemcsak
meglátja, de tudatosan fel is használja, fel
tudja használni ezeket a lehetőségeket.
Volt olyan ruhatervem, amely azért
„bukott" meg, mert a színésznő, akinek
viselnie kellett volna, nem tudott
megbirkózni a szereppel: minden
bizonytalanságát, indulatát, a benne
felgyülemlett keserűséget a ruhán vezette
le. De mondanék pozitív példát is. Itt,
Szegeden, a Kisszínházban. A hajnalok itt
csendesek és a Kapaszkodj, Malvin előadását.

- Ezeknek a daraboknak a díszlete a
végletekig egyszerűsít. A játékteret nyers színű
deszkapadló fedi; A hajnalok itt csendesek
előadásában a deszkák közötti résekből húzzák
elő a lányok azokat a nyers ponyvának ható
bársony anyagokat, amelyek takarók, majd
tereptárgyak, s végül halotti szemfedők lesznek..
Szerintem éppen ez az egyszerűség teszi a
színpadképet a megrendítő tragédia, a balladai
hangvétel lényeges elemévé.

- A lényeg az, hogy a lányok használni
tudták ezt a díszletet. Ha nem képesek
elhitetni a hangsúlyaikkal, a játékukkal a
menetelés jóleső fáradtságát, az ellenséges
repülőgéppel vívott harc torok-szorító
izgalmát, a mocsár magához húzó,
alattomos iszapját, kevés lett volna ez a
néhány szál deszka s a kezükben
szorongatott puska vagy husáng. Ha nem
tudnának magától értetődő ter-
mészetességgel beburkolódzni a takarókba,
ha nem lennének képesek föld-hányásként,
bokorként, fűcsomóként használni a
textíliát, mérhetetlenül sok lett volna a
deszkák közül előhöngörgetett anyag. . .
Mellesleg: négyszáz méter volt. Négyszáz
méter bársony. A Kapaszkodj, Malvin...
esetében a keretjáték eleve megkövetelte
az egyszerűséget. Itt már a ruhák, a
kellékek értelemszerű használata volt
létkérdés. . .

 Visszakanyarodva az előbb elmondot-
takra: ha azt mondja, hogy a tervező gondjai a
magyar színjátszás alapvető gondjaiból
fakadnak, elsősorban mire gondol?

A közelmúltban meghívtak a Fiatal
Művészek Klubjába. Olyan fiatal ipar-
művészekkel beszélgettem, akik vonzód-
nak a színházi tervezéshez, imitt-amott

talán már terveztek is. Ők, fiatalos indu-
lattal, mindent elvetendőnek, elpusztítan-
dónak tartanak, az egész jelenlegi gya-
korlatot. Ugyanakkor olyan naivak, olyan
tájékozatlanok, amikor a színházi
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üzem mechanizmusáról, hogy úgy mond-
jam, technológiájáról van szó! Nekik is azt
igyekeztem elmondani, amit az előbbiekben
pedzegettem: a színház kollektív művészet,
a többiek ellen, mások ellen nem lehet jót
csinálni. Csak velük együtt! A magyar
tervezés csak a színház egészével együtt
fejlődhet. Persze, sok dologban igazuk van.

- Például?
- Egyre nehezebb kiállítani egy-egy

darabot. A fém, a fa, a textília, a ragasztó,
sőt, a papír is egyre drágább, a színházak
költségvetése pedig alig veszi figyelem-
be, hogy a műhely anyagokkal dolgozik.
Mi nem vagyunk termelő üzem, a termelői
árak emelkedését nem tudjuk
„kigazdálkodni". Ráadásul színházépü-
leteink technikai apparátusa is korszerűt-
len. Amiben gondolkozhatunk, az első-
sorban az anyag, a matéria! És a szín-
padkép lehet egyszerű, a díszlet, a jel-mez
csak jelzés - de szegényes, az nem lehet
soha! És még valami... Ha vissza-
gondolok a lengyelországi évekre; mi
mindent megcsináltunk, meg mertünk
csinálni akkor! Á színész nemcsak
„artysta" volt, de ha kellett, artista is!
Rendben van, megértem, elfogadom, hogy
bizonyos magasságon felül védő-korlát
kell, még akkor is, ha szétveri a
színpadképet; a színház is munkahely, itt
is érvényesek a munkavédelmi elő-írások.
De! Azt már sehogyan sem tudom
elfogadni, hogy a színész csak a korlátra
koncentrál, hogy másfél méteren felül már
minden mozdulatának csak ötven
százaléka a figuráé, a többi natúr
tériszony... Sok ilyen gondot érzek.
Részigazságok, de mindegyik hozzájárul
egy kicsit ahhoz, hogy kitűnő tervek
„halnak meg" a megvalósítás stádiumá-
ban, vagy szürkülnek, jelentéktelenednek
el az előadás megvalósítása során. Ahogy
a színész művészete csak akkor teljesedhet
ki, ha megkapja a lehetőséget, a szerepet,
a tervező számára is létfontosságú, hogy
elképzeléseiben meglássák és
megragadják a lehetőségeket. De ez csak
közös munka eredménye lehet: együtt-
gondolkodó, összeforrott, színházat sze-
rető, színházért élő kollektívák erőfeszí-
téseinek gyümölcse.


