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A magyar szcenográfia a
hetvenes években*

A modern magyar színházművészet leg-
jobbjainak fő törekvése a hetvenes évek-
ben: visszahelyezni jogaiba a színházat,
megteremteni az öntörvényű színház-
művészetet. E felfogás szerint a realista
színházművészet nem azonosítható adott
művek egyszerű reprodukálásával, szín-
padra állításával. A korszerűen rendező,
tervező, játszó színházművész a drámai
alkotást saját maga társadalmi viszonyai-
nak meghatározottságában sajátítja el,
számára a mű saját különös társadalmi
viszonylatrendszerének közvetítésében
válik lényegessé, különben érdektelen,
múzeumi alkotás marad. Az ilyen szín-ház
lényegénél fogva dinamikus, a meg-
merevedett sémákat támadva-áttörve bál-
ványromboló. Más szavakkal fogalmazva
ez annyit is jelent, hogy a színháznak nem
egyszerűen és kizárólagosan az író
gondolatait kell átplántálni a néző agyába,
mintegy ezek közvetítésével, hanem a
színjáták autonóm művészi totalitása
segítségével közvetlenül kell kifejeznie a
kor (saját kora) konfliktusait. A meg-

E cikk egy nagyobb tanulmány és a Sce-
nographia Hungarica H. című kötet beveze-
tője részeként készült, ezek koncepciójához,
példáihoz, képanyagához kapcsolódva. Ezért
teljes képet, felsorolást nem adhatott.
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nyugvást, a kikapcsolást, a szórakozást
szolgáló színház helyett ez a fajta szín-házi
tevékenység önmagunkkal számol-tat cl,
bennünk, a nézőkben teremt és old fel
összeütközéseket. Az évtized esztétikai és
ezen belül ágazati esztétikai vitáiban nem
dőlt és nem is dőlhetett el minden egyszer s
mindenkorra. Ám tény, hogy a fő csapás a
hetvenes évek-ben mégis az autonóm
színházművészet kiteljesítése terén
húzódott.E legfőbb vonulat megvalósításához a
legjobb magyar színházművészek egyre
több szövetségest kaptak a díszlet- és
jelmeztervezők gárdájából is. Az ilyen
szövetségesek feladata a dolgok lényegéből
következően sokrétű: ismerniük és
használniuk kell a kor (tehát a hetvenes
évek) képző- és iparművészeti törekvéseit,
stílusjegyeit, eszközeit, műfajait, mint
ahogy ez már másfél százada amúgy is
kötelezettség a szcenográfusok köré-ben.
Ki kell fejezniük az előadások gondolati-
érzelmi vonulatait, amelyek éppen a
fentebb kifejtettek következtében sokkal
bonyolultabbak, egymásra strukturáltságuk
most már átfogó irodalmi,
színházművészeti, filozófiai és társadalom-
történeti ismereteket követel meg a ter-
vezőművészektől is. Így teremthetik meg
viszonylagos önállóságukat a kollektív
munkát feltételező színházi produkciók
létrehozása során. Az évtized legjobb
szcenográfusai eme elméleti tisztázás,
alapvetés révén, a relatív autonómia
hangoztatása kapcsán váltak igazán a
legkiválóbb rendezők, színészek egyen-
rangú társaivá.

A magyar szcenográfia e törekvések je-
gyében lett az előző évtizedek eredmé-
nyeihez képest gondolatibb, jelentéke-
nyebb, markánsabb, s kezdett mind jobban
felzárkózni - egyelőre csak a világ-színház
jobbjaihoz. Fejlődésének ösztönzői között
megemlítendő a rendezői kultúra
jelentőségének növekedése, szín-
vonalának, egyáltalában a magyar szín-
házművészet eszmei-gondolati kulturált-
ságának emelkedése és gyarapodása, egy
frissebb gondolatiságú és eszköztárú
rendezőnemzedék tulajdonképpen nem-
zedékek - színrelépése, új színházi mű-
helyek s közöttük is az egészen robbané-
kony, mozgékony, sok-sok újat, tehetséget,
eredményt hozó kaposvári, szolnoki,
kecskeméti és pécsi, olykor a miskolci
társulatok formálódása, kiugrása. Az
utóbbi mozzanat maga is többfajta mozgást
eredményezett. Eltaszított, félreállított akár
nagy hírű tervezőket is, esetleg máshová is
sodort, s vonzott újakat,
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hogy aztán a régebbiek újból erőre kap-
janak, megújuljanak az ugyancsak át-
formálódó színházi műhelyek tüzében:
mindez a legpregnánsabban a Nemzeti
Színház utolsó, megváltozott vezetésű
évadaiban figyelhető meg. De - s ez már a
színházművészet általános szeszélyei
közé tartozik - a hetvenes évek végére az
ellenkező esetre is volt nem egy példa : a
„reteatralizálás" olykor „fel-falta saját
gyermekeit", kezdtek elszaporodni a
szentszínházi, puritán drámai terek, a
mindent lebontás elve és gyakorlata
alapján a toprongyszínházi színpad-
képek, amelyek létrehozásakor a tervező
újból(?) csak szcenikussá, térszervezővé,
beépítővé vált. Az esetek többségében a
tervezőművészek mégis jól jártak: új
feladatokat kaptak például az idősebb és
sokáig egy színházhoz kötött tervező-
művészek, bekapcsolódtak a vérkerin-
gésbe az újak, a különböző előképzett-
séggel, múlttal rendelkezők. Felgyorsult
az élet ezen a részterületen is: megnöve-
kedett egy-egy kiemelkedően korszerű
szcenográfusi tevékenység hatósugara,
egyik-másik tervezőművészünk - Székely
László, Najmányi László, Pauer Gyula -
mindenütt felbukkant, ahol valami új
született, újfajta színházművészeti mű-
ködés indult el.

Megjelentek a tervezőművészposztokon
a más főiskolai-egyetemi végzettséggel
rendelkezők, így például mérnökök
(építész és gépész), belsőépítészek,
textiltervezők, plakátgrafikusok vagy
egyszerűen grafikusok, festők, szobrá-
szok. Ez más országok színházművésze-
tében többnyire természetes folyamat,
hiszen a szcenográfusok képzése nem egy
honban, több főiskolán vagy fakultáson
történik, például képző- és iparművészeti
főiskolákon és műegyetemeken, ez
utóbbiak építőművészkarán, tanszékén.

Nálunk annak a következményeképpen is
felfogható, hogy majdnem másfél év-
tizedig szünetelt a hazai szcenográfus-
képzés, s a színházért rajongó, tervezésre
hajlamos fiatalok más szakmákban lettek
először járatosak (többnyire az Ipar-
művészeti Főiskola egyes szakait elvé-
gezve), hogy aztán visszakanyarodjanak a
teátrum világához, az újfajta outsiderség
problematikájával birkózva. Ezek közül a
fiatalok közül verődött össze már az
említett főiskolán egy mintegy tizenöt
főnyi csoport, amely gárda aztán a Fiatal
Művészek Klubjában találkozva készült
fel vitákkal, előadások hallgatásával,
kiállításokkal, happeningszerű ren-
dezvényekkel a színházi tervezés, szce-
nográfia megkóstolására, elsajátítására.
Egyelőre csak az elsajátítására, mert ki-
sebb részük bejutott az újonnan megin-
dult főiskolai képzés kereteibe, néhányuk
pedig - egyénileg vagy csoportosan -
avantgarde produkciók tervezősegédeként
tevékenykedhetett. A többség inkább
határesetté vált azzal, hogy mást is csinál
(főiskolai szakmájának megfelelően), de
ha a kürtöt megfújják, szín-háznál is
tevékenykedik. Van példa az
elkedvetlenedésre, a teljes félreállásra is,
bár az ilyesmit sohasem kell ebben a
szakmában véglegesnek tekinteni.

A magyarországi képzés szüneteltetése
következtében Prágában, Leningrádban,
valamint később Pozsonyban végzett
fiatal tervezőművészek is helyet kaptak
az évtized végére egyes színházak terve-
zőművészeti munkájában. E fiatalok cseh,
szlovák és szovjet oktató- és alkotó-
műhelyek méltán világhírű tervezői kul-
túrájának, képzésének eredményeit, tö-
rekvéseit és stílusjegveit hozták maguk-
kal s próbálták integrálni a magyar
színházművészeti életbe. Ez nem volt
könnyű feladat egyik félnek sem. A fris

sen diplomázottak (például Zimmer Judit,
Kállai Judit, Körösi Sándor, Szabó Ágnes
és mások) tele voltak ambícióvál, újítási
szándékkal, s előzőleg megérintette őket
egy másfajta színházművészet szele.
Olyané például, amelyben nagyobb
szerepe volt a tervezőművészetnek; a
hazainál, s amelyben (a szovjet, cseh,
szlovák színházművészetre gondolunk)
sok-sok új eszközzel, anyaggal, textúrával,
valamint egészen újfajta technikai
megoldásokkal dolgoztak. Velük szem-
ben ott állt az a magyar színházvezetés
(művészi, műszaki, gazdasági), amely
néha nem adott kellő időt a külföldről
visszajöttek integrálódására (gondoljuk
meg: a kint tanult műszavakat, eljárásokat
kellett többek között honosítaniuk);
berzenkedett másfajta ízlésük (koloritjuk!)
megnyilvánulásai, jelei ellen, s dühös volt,
hogy az idegenben tanultak egyes
hiányosságait (műszaki-gyakorlati
képzés!) nekik kell pótolni vagy leg-
alábbis elviselni. Mindezek következtében
néha késve kaptak jelentősebb fel-adatokat
a külföldi diplomások, amiben nem kis
szerepe volt az újabban egyre jobban
elterjedt sznobériának is (csak ismert és
nagynevű tervezővel dolgoztatunk!).
Előfordultak erőszakolt, kellően nem
ambicionált megbízások is. Igaz,
megfontolandó, hogy egyáltalában jó-e, ha
egy ország színházművészete (és mű-
vészképzése) ily tartósan szorul a kül-földi
- egyébként több tekintetben kitű-nő -
képzés igénybevételére? A kérdés költői, s
a konkrét válasz már adva van: 1978-ban -
ezúttal a Képzőművészeti Főiskolán -
újból megindult Magyar-országon a
szcenográfusképzés.

A korszerűsödés tényezői között em-
lítendő, hogy a hetvenes évek során ter-
vezőművészeink egyre többet utazhattak
külföldre, Közép-Kelet-Európába és
nyugati országokba egyaránt. A hazánk-
ban vendégeskedő külföldi együttesek
szintén jól szemléltették a tervezőművé-
szet nemzetközi eredményeit, törekvéseit.
Mindennek volt vitatható következménye
is, hiszen az epigonizmus, a divat
semmilyen művészeti ágból ki nem kü-
szöbölhető, hát még a mi sajátos színház-
művészeti fejlődésünk és viszonyaink
közepette, ahol emez amúgy is komplex
művészeti ágazatnak éppen a vizuális
része mozdult a legnehezebben á válto-
zásokra, az új igények követésére. Az
évtized elején (Peter Brookék nyomán)
még folytatódott a bőrruhadivat, s a
korszak közepére elszaporodtak a sá-
torlepedős színpadképek is (Toffolutti ?).

Pauer Gyula díszlete Gorkij Éjjeli menedékhely című darabjához (Nemzeti Színház, 1979)



Ma már bölcsen megállapíthatjuk, hogy hát
istenem, a bőrruha roppant kényelmes és
előnyös a színészek számára, s ha
funkciója van, miért ne, a sátorlepedős
(vagy vászonleples) színpadképek pedig
roppant felszabadító hatásúak, képléke-
nyek, kitűnően funkcionálnak, s hát vég-
tére is nagy mesterektől nem is szégyen
tanulni. A lényeg az, hogy a külföldön
szerzett vagy a külföldiek által nyújtott
élmények következtében sem lehetett sok
mindenben régi módon tervezni. A jobb, a
korszerűbb kényszerítő ereje technikai
vonatkozásokban is hatott; több
nemzetközi szeminárium, találkozó vagy
egyszerűen a szomszédos országokban
végzett műhelylátogatások siettették
tervezőinket és technikai szakembereinket
egyes ötletek, anyagok stb. átvételére.

A szcenográfia korszerűsödése, vi-
szonylagos önállósulása fejlődő elméleti
munkával is együtt járt, mintegy kölcsö-
nösen feltételezve és segítve egymást.
(örvendetesen megszaporodtak a hetvenes
években a kiállítások, élénkült a
tervezőművészet iránti elméleti érdeklődés,
tanulmányok, könyvek, kisebb--nagyobb
kiállítási prospektusok, füzetek kezdték
összefoglalni az eredményeket, jellemezni
a tendenciákat, tárták fel a problémákat. A
kritikusok közül Koltai Tamás, Csík
István, a ritkábban jelentkező Böszörményi
Katalin és még néhányan mások azt
példázzák, hogy szűnő-ben van a színházi
kritika irodalomcentrikussága, bizonyos
értelemben rendező- és
színészcentrikussága is. Az is jelentékeny
tényező, hogy egyes tervező-művészek
(Székely László, Gyarmathy Agnes, a
festőművészként még jobban ismert,
számon tartott Drégely László) egyéni
kiállításokkal tovább segítik az elméleti
tisztázódást, s egyben végzik a közönség
szélesebb körű tájékoztatását. Örvendetes,
hogy egyre gyakoribb a színházak
előcsarnokában, különböző helyiségeiben
(a közönséget kiszolgálókban)
megrendezett szcenikai kiállítás is.

A szcenográfia korszerűsödése mind-
ezek következményeképpen különböző
csoportokban, tendenciákban bontakozott
ki. A régebbi festőiség követői (olykor
kiváló festőművészek is egy személyben)
kezdtek gondolatibbá, olykor konstruktívvá
válni. Jó példa erre Szinte Gábor több -
ebben a korszakban keletkezett -- terve, így
a Madách Színháznak készített Hamlet- és
Három nővér-makettek, illetve -vázlatok.
Mindkettőnél meg-figyelhető a többfajta
rendelés és terve

sával), s e találkozások a művek témája-
hó], dramaturgiai felépítéséből követke-
zően késztették a legteljesebb konstruk-
tivitásra.

Az évtized során előtérbe kerültek a
különböző térformáló világítással, veti-
téssel kombináló, kísérletező törekvések.
Csányi Árpád a Nemzeti Színházban ( VII.
Gergely, Téli rege), a József Attila
Színházban (Őrült Gréta), a kecskeméti
Katona József Színházban (Don Cárlos), a
Békés megyei Jókai Színházban (Unalmia),
a győri Kisfaludy Szín-házban (Bernarda
Alba háza) megvalósított terveivel lépett túl
régebbi festői mivoltán. Bravúros, az előbb
említettektől némiképpen elütő, sem előtte,
sem utána (általa sem) követett utat járt a
Csongor és Tünde előadásához (Nemzeti
Színház) készített, magyar folklórele-
mekből felépített drámai terével. Fehér
Miklósról elmondható, hogy rendkívüli
találékonysággal építi be, világítja be úgy
a legkülönbözőbb fővárosi és vidéki
színpadtereket, ahogy a mű mondani-
valója, rendezői koncepciója, a játék
stílusa megkívánja. E képessége a Víg-
színház elvontóbb zenésszínházi színpad-
képeitől ugyanezen színház Csurka-be-
mutatóinak konstruktív szupernaturaliz-
musáig terjed. Emeljünk ki néhányat ebből
a kevesét elemzett, széles skálájú
tevékenységből. A Nők iskolája (Víg-
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zői látás birkózása, a festői dekórum, a
realista részletezés és a szecessziót, szim-
bolizmust idéző álomszínpad keveredése.
Ilyesfajta küzdelem figyelhető meg
Drégely László a Vígszínháznak, Pesti
Színháznak készített egyes tervein, szín-
padképein, kiváltképpen a Krúdy-bemu-
tatóhoz produkált színpadképén azzal a
különlegességgel, hogy Drégely festő-
művészetének legfrissebb etapjait, ezek
eredményeit is beolvasztja színpadi mű-
veibe, így az előbb említettbe a szürreal iz-
mus, szürnaturalizmus elemeit. Ide so-
rolható Vata Emilnek, a pécsi Nemzeti
Színház, később a győri Kisfaludy Szín-
ház tervezőjének igen sok új tervezése (a
Pécsett színre került Illyés-darabokhoz, az
átigazított Bánk bánhoz, az ugyancsak
átigazított, Győrött bemutatott Fáklpa-
lánghoz készültek ilyenek). Leginkább
Tamási Ősvigasztalásához (ugyancsak
Pécs) alkotott színpadképe elegyíti a leg-
jobban a festőiséget a konstruktivitással.
Tervezőművészeink doyenje, nem egy-nek
tanítómestere, Varga Mátyás is ilyen-fajta
törekvések jegyében újította meg
eszköztárát, például a Szegedi Szabad-téri
Játékok vagy a debreceni Csokonai
Színház számára készített operaszínpad-
képei esetében. Külön érdekes, hogy
Varga Mátyásnak volt alkalma találkoznia
Gelman termelési drámáinak szceni kai
feladataival (Marton Endre irányítá-



színház) szellemes konstrukciója percről
percre együtt játszik, él, mozog a színé-
szekkel. A F e j vagy írás (Vígszínház)
egyszerű elemekből és fénynyalábokból
felépített, szikár játékterű volt. A
Homburg hercege (a mű gondolatiságával,
felépítésével, stílusával egyezően) külön-
bözőképpen beállítható, keretelő, tér-
formáló kékesfehér lapokat, diaporámá-
val elővarázsolt festőiséget, sejtelmessé-
get kapott. Egy Pinter-darab ( A gondnok,
pesti Színház) pop art-halmazt igényelt
tőle. Fehér Miklós tehát az építkezést (a
színpad játéktérré, szűkebb értelemben
drámai térré építését) szerencsésen ve-
gyíti egy széles skálájú modern
eszköztárral, s furcsa módon elmondható,
hogy tulajdonképpen nincs is stílusa, ami
a színházművészet egyfajta újabb
értelmezése szerint kifejezetten erény.

Székely László elsősorban a hetvenes
évek során a szolnoki Szigligeti Színház

számára készített terveivel vált a térfor-
máló, igen erőteljes világítási effektusok-
kal dolgozó tervezőművészet egyik leg-
jelesebb képviselőjévé. Legfontosabb
színpadképei (Ciprian : Gácsérfej, Három
nővér, Athéni Timon, Füst Milán : Boldog-
talanok) valósággal sugározzák a művek
koncentrált gondolatiságát. A felsorolt és
általában Szolnok számára készített ter-
vek és megvalósulásuk arra is jó példák,
hagy miképpen kapcsolódhat össze ter-
mékenyen egy nagy hatású, nagy fantá-
ziájú és jelentékeny gondolati, valamint
képzőművészeti kultúrával rendelkező
rendező (Székely Gábor) egyénisége, mű-
vészete egy korszerűen alkotó tervező-
művész munkásságával, mindkettő leg-
nagyobb hasznára. Kettejük együttmű-
ködéséből hallatlanul kikalapált, racio-
nálisan kialakított játszási terek keletkez-
tek, amelyekben nincs felesleges bútor,
kellék, díszlet, díszletelem, s ugyanakkor

a gondosan elhelyezett fénynyalábok,
foltok, a fekete és fehér részek dinamikus
egymásmellettisége igen plasztikus,
modernül festői is. Legjobb példa
minderre a felsoroltakon túl a most már a
Nemzeti Színház tervezőművészeként
elkészített Danton halála-terv és az ebből
megvalósult színpadképsorozat, amely
minden képhez, cselekményhez,
szituációhoz kiválóan idomul, átalakul,
szűkül vagy bővül, tetszés szerint. Alig
vettük észre, mert már évtizedek óta
hirdette, csinálta, a sablonossá válás
veszélyeivel nem mindig eredményesen
csatázva, hogy Rajkai György (sajnos, már
nincs közöttünk) legjobb Thália
színházbeli színpad-képei is a térformálás,
a konstruktív játéktéralakítás szép példái
(Tigris és hiéna, Erzsébetváros, Fecsegő
ékszerek, körszín-házi produkciók, ez
utóbbiak átplántálva a Tháliába is).
Minden bizonnyal az Illyés Gyula által
átigazított Bánk bán itteni előadásának
„mindentudó", kicsit a Taganka Hamlet-
előadására is emlékeztető konstrukciója a
csúcspontja szerkesztő-építő
tevékenységének.

Arra is van példa, hogy valaki már eleve
modern, sőt, avantgarde törekvésekkel lép
színre, s később rugalmasan meghaladja
az első lépéseknél alkalmazott eszközöket,
sőt, stílust is. Gyarmathy Ágnes például
elég következetesen bontakoztatta ki a
hatvanas-hetvenes évek fordulóján
Lengyelországban meg-szeretett,
elsajátított s olykor kifejezetten lengyeles-
szürrealista eszköztárát (vegyítve a néha
barokkos burjánzó top-rongyszínházi, pop
artos elemekkel), de aztán lépéseket tett
egy konstruktívabb; egyszerűbb,
letisztultabb színpadi világba (Krleza
Golgotája Szegeden, ugyanitt a La Mancha
lovagja, Witkiewicz Anyája, a Marat-Sade;
Miskolcon a Bertha Bulcsu és Juhász
István által írt darabokhoz, Kecskeméten
és Békéscsabán különböző produkciókhoz
készített tervek). Sajátos és a
tervezőművészet történetében eléggé ritka
visszakanyarodása volt „ifjú-kora"

eszményeihez a torutni színháznak
alkotott Szerelmem, Elektra-színpadkép:
szürrealista sejtelmességnek és konstruk-
tivizmusnak, jelmezeit illetve neonatura-
lizmusnak nagy hatású elegye (1978).
Gyarmathyról még el kell mondanunk,
hogy ama ritka tervezőművészek közé
tartozik, aki képes az egész produkciót
minden tervezőművészi vonatkozásban
„társalkotni", tehát a jelmezeken és dísz-
leteken kívül a füzeteket, plakátokat is
(grafikailag) megtervezni.

A szobrászatból, a minimal art és a



concept art, valamint a színházi
happeningprodukciókból ível át Pauer
Gyula sok-sok kaposvári színpadiképe a
nyitott színház, a dezilluzionáló tiszta vagy
szent színház szférájába. E sajátos
színezetű (és elméleti alapozottságú)
társalkotóművészetnek legjelesebb
termékei a Csiky Gergely Színháznak
készített Ödögök, 'Troilus és Cressida és az
Ivanov színpadterc. Az utóbbi kiválóan élt,
fejlődött és bomlott fel a főhőssel, a
szereplők kel, a cselekménnyel, a
szituációkkal szoros kapcsolatban. Ez volt
az a magyar drámai tér, amelynek
úgyszólván minden része, eleme, kelléke,
bútora minden pillanatban játszott és
kifejezett valamit. A közel-múltban
nemzeti színházi tervezőmű-

vésszé vált Pauer az Éjjeli menedékhely

egészen új koncepciójú és gondolatiságú
színpadképeivel hívta fel újból magára a
figyelmet.

Díszlettervezőink többsége tehát több-
nyire elszakadta dekórum alkalmazásának
gyakorlatától, a meghaladott imp-
resszionizmustól, a pepecselő részletezés-
től. Generációs hovatartozástól függet-
lenül - mint a már említett, több tekin-
tetben magányos hegycsúcsnak tekinthető
Pauer - különböző modern (olykor
kifejezetten avantgarde) színházművészeti
törekvésekhez is kapcsolódtak: a tervezői
konstruktivizmus újabb válfajaihoz, a
brechti színház szcenikai vonulataihoz (a
cselekmény anatómiájának megjelenítése),
az új naturalizmus tiszta vagy más
irányzatokkal is vegyített törekvéseihez, a
laboratóriumszínházhoz vagy éppen a
wilsoni totális színház tendenciái-hoz. Ez
figyelhető meg a középnemzedék egyik
jeles tagjánál, jánosa Lajosnál. A pécsi
Nemzeti Színház számára készített
Kispapárok-terv és színpadkép, a váratlan
haláleset miatt még a bemutató előtt
abbamaradt Shakespeare ( I V . Henrik)-
produkcióhoz alkotott színpadtér még
egyszerűen modern képzőművészeti
ízléséről, kiváló térformáló képességéről
tanúskodik, párosulva a nála régóta
megszokott eleganciával. A közelmúltban
a pécsi és a szegedi színház számára több
olyan drámai teret tervezett, amelyek
erőteljes gondolatiságúak, jelentékeny
kifejezőerővel rendelkeznek, s amolyan
manézskeretet is jelentenek, egy-egy
lényegében laboratóriumszínházi
produkció kapcsán (Hernádi-darabok
Pécsett, Julius Caesar Szegeden). Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy a laborató-
riumi színházhoz bizonyos aszkétikus
eszközbeli, térformálási puritánság kép-
zete és követelménye kapcsolódik. Jáno

sa említett kompozíciói modernül Festői-
ek (A tolmács színpadképe akár egy kubista
alkotáshoz is hasonlítható), eszközökben
gazdagok (például bábozási elemeket is
alkalmaz), s mindez korántsem
eklekticizmus, hanem egy tendencia bi-
zonyos jellegzetességeinek és eredmé-
nyeinek gazdag továbbfejlesztése.

Külön helyet. érdemel itt Keserű Ilona,
a freskó- és táblaképfestőként is ismert
díszlet- és jelmeztervező, aki nem tartja
magát par excellence szcenográfusnak, de
olykor ezzel is megpróbálkozott, nagyon
jelentékeny nyomot hagyva ter-
vezőművészetünk történetében. Sajná-
latos, hogy az utóbbi években már egy-
általában nem találkozhattunk terveivel;
ennek az is az oka, hogy keserű csak
meghatározott és általa kedvelt rende-
zőkkel tud együttműködni (Major Tamás,
Szőke István), s az ő sorsuk, helyzetük
kissé az ő helyzete, vuíllalkozókedvük
függvénye. Elvi megközelítésben: csak egy
bizonyos színházeszmény talajáról tud
elindulni a szcenográfusi alkotómun-
kához. Színpadképei, jelmezei egy sajátos,
olykor kubisztikus, máskor konst-
ruktivista vagy éppen absztrakt festői
látás termékei, különböző festői korsza-
kaitól is függően. Ez persze a tervek és
megvalósulásaik látványi oldala. Ugyan-
akkor mindig szigorúan egy végsőkig
következetes drámai teret képeznek, il-
letve ezt szolgálják (jelmezek). Igy volt ez a
kecskeméti Heilbronni Katica, a kaposvári
Erdő (Osztrovszkij)-előadás esetében,
vagy a Nemzeti Színház Ben jonson

(Ber-
talannapi vásár)-, a Huszönötödik Szín-
ház M-A-D-Á-C-H-produkciójában.

A mérnökből, filmforgatókönyv-íróból
novellistából, animátorból, különböző
színházi kísérletek, happeningek
szervezőjéből tervezőművésszé is vált
Najmányi Lászlónak voltak a legszélesebb
skálájú találkozásai modern színház-
művészeti (s ezen belül sztenográfiai) tö-
rekvésekkel. Najmányi amolyan művé-
szeti szkizofréniában élhetett: miközben
szenvedélyesen érdeklődött a színház-
művészet egészen új útjai, eszközei után,
s művelője is volt ezeknek, társul sze-
gődött a hetvenes évek legtöbb friss szín-
házi műhelyéhez, rendezőtehetségéhez
(kiváltképpen Paál István, Valló Péter,
illetve a szolnoki, kaposvári, pécsi és
néhányszor a vígszínházi együttes bizo-
nyultak őt is inspiráló szövetségesek-nek).
Viszonylag szűk körű kísérletezés és
beilleszkedés a hivatásos magyar
színházművészet - kétségtelenül legmo-
dernebb - berkeibe: íme a szkizofrénia

két pólusa, s jó, hogy az évtized során a
két pólus közül az utóbbi nagyon sok
hasznot húzott Najmányi sok ágazatú
tehetségéből. Már önmagukban a tervek,
a szcenográfiai produktumok is
eszközbeli gazdaságra utalnak. Najmányi
képes volt egészen -mérnökileg-pontos
terveket készíteni (Osztrovszkij Vihar-
jához Debrecenben), de humorát, sőt
iróniáját csillogtatva happeningtervet is
csinálni (az Übü királyhoz Pécsett). A
laboratóriumszínház aszkétikus egysze-
rűsége és célszerűsége sugárzik a Caligula
tervből (Pécs,' Paál István rendezése), s
ha Mrozek Tangója mindenekelőtt a
forradalmi fejlődés anatómiája, Najmányi
megtervezte hozzá a ravatali és bonc-tani
(talán még kivégzési) helyiségek
koncentrált terét (Szolnok). Ugyancsak a
szolnoki társulat számára készítette a ha-
talmi-emberi viszonyokat pontosan, is-
mét mérnöki precizitással kifejező Bul-
gakov-színpadképet Álszentek
összeesküvése), s részben új eszközöket is
használt (vetítés), részben mintegy
összefoglalt (áttekinthető szerkezet,
újszerű térbeliség és festőiség egyszerre)
a Vígszín-ház Minden jó, ha a rége jó-
produkciója esetében.

Szcenográfiánlcban kiemelkedő helyet
foglalnak el a „csak" jelmezeket tervezők.
A tervezőművészet két ágának ilyen
mérvű kettéválása eléggé magyar
jelenség, ám ebből nem kevés előny,
érték is származott. Tény, hogy jelmez-
tervezőnőink sok elismerést szereztek
még külföldön is a hazai tervezőművé-
szetnek, s minden túlzás nélkül lehet akár
magyar iskoláról is beszélni ebben a te-
kintetben, élén a Nemzeti Színház mű-
vésznőjével, Scháffer Judittal. Számtalan
- fővárosi és vidéki színházaknak, vala-
mint filmekhez, televíziós játékokhoz és
filmekhez alkotott -- jelmeztervében jól
társul a festőiség, az elegancia, a biztos
ízlés, olykor a játékosság az erős gon-
dolatisággal, kifejezőerővel. Mindezek-
kel összefüggésben kiválóan ismeri a régi
és új anyagokat, textúrákat, eljárásokat, s
képes ezekkel az adott mű, a rendezői
koncepció és színészi játék sajátosságai-
hoz kapcsolódni. Kiemelkedően szép
példái művészetének a PQ 75-ön ezüst-
érmet nyert, a Nemzeti Színház Maróti
előadásáihoz ( A , utolsó utáni éjszaka) ké-
szített jelmezei; ezek jól fejezték ki a mű
sokfelé ágazó-bujkáló gondolatait, eksz-
tatikus kavargásait, s egyúttal kapcso-
latban voltak bizonyos szürrealista-opart-
os törekvésekkel is. Ugyanúgy emléke-
zetesek maradnak a Csongor és Tünde



(Nemzeti Színház) jelmezei is. Ez utób-
biak jól jelzik, hogy miképpen lehet
összeötvözni a legkorszerűbb formakul-
túrát a népivel, a népművészet elemeivel.
Sokoldalúságára és megújulási készségére
jellemző, hogy jól társult akár a pécsi
Nemzeti Színház, akár a Gyulai
Várszínház, akár a Szegedi Szabadtéri
Játékok újabb drámaírói, rendezői vo-
nulataihoz, újszerű színpadraállításaihoz.

Wieber Mariann a Televíziónál, elég
gyakran a Vígszínházban (Csehovok),
Vágó Nelli a Nemzeti Színházban, Pécsett
és Szolnokon, Jánoskúti Márta pedig a
néhány éves szolnoki tartózkodás után a
Vígszínházban (és sok helyütt vendégként)
az úgynevezett dinamikus jel-meztervezés
(felfokozott gondolatiság és gazdag
eszköztár, sokfajta alkotóelem, motívum
koncentrált alkalmazása) képviselői.
Mindegyikőjüknek erősen egyéni jegyei is
vannak (többek között a felhasznált
anyagok, textúrák tekintetében). Wieber
tervei erőtől duzzadóak, expreszszív
jellegűek, olykor már expresszionista
előzményekre utalóak, Jánoskúti alkotásai
vibrálóan szürrealisták, Vágó Nelli pedig
dekoratív, elegáns és mélyen karakterizáló
egyszerre. Jelmezeik többnyire sok-sok
asszociációs lehetőséget nyújtanak, s
ezáltal is dinamikusak. Egyes - például a
szolnoki színháznak vagy a Szentendrei
Teátrumnak, a Madách színházbeli
Hamlethez készített - terveiben erre halad a
festőiség, a kor-hűség, az elegancia
jelentős képviselője, Mialkovszky
Erzsébet, aki egyúttal igen sok film,
televíziós játékfilm jelmeztervezője is.
Újabb terveit tekintve (Osztrovszkij
Viharjához Debrecenben) már szinte
Gulácsy Lajos világát idézi a groteszkhez,
a manézs világához is közel-álló Fekete
Mária. A pécsi, majd a győri
balettművészek számára tervezett jelme-
zeivel Gombár Judit az emberi test szép-
ségeinek erőteljes felmutatására töreke-
dett.

Külön fejezet illetné meg az elfogultság
nélkül világhírű magyar bábművészet
(ezen belül elsősorban az Állami
Bábszínház) tervezőművészeit, főképpen
Koós Ivánt, Bródy Verát és a nem-rég
elhunyt Ország Lilit. Terveiken, ki-
vitelezett bábjaikon, díszleteiken megfi-
gyelhetők a kortárs magyar és külföldi
képzőművészet legfontosabb jegyei; bát-
ran kísérleteznek a legkülönfélébb báb-
technikákkal, vegyítik is ezeket a mon-
danivaló, a jellem, a szituáció és a külön-
böző drámai műfajok szolgálatában. Jó
társak egyúttal Gogolhoz és Vörösmar

tyhoz, Csaj kovszkijhoz, Sztravinszkijhez,
Bartókhoz, Kodályhoz és Ligetihez,
máskor Mrozekhez és Becketthez is. A
hetvenes évek magyar bábművészetének
nagyívű továbbfejlődése már az előző
másfél évtized során megalapozódott. A
beérés, a kiteljesedés - elsősorban Koós
Iván esetében - az utóbbi évtized-ben
történt. Hallatlanul gazdag és széles a
skála a Csongor és Tünde archaikus-népi
bájú figuráitól a Klasszikus szimfónia ka-
cagtató borzongatásán keresztül Ligeti
Aventuresjének kacat-bábszínházáig. Mé-
lyen sajnálható, hogy ezt az előző évtized
végén már sejtett (Japán halászok) ki-
bontakozást Ország Lili - élete idő előtt
megszakadt - a hetvenes évek során kevés
műben válthatta valóra. Megjegyzendő,
hogy Koós Iván több ízben tervezett más
(ember) színházaknak is, így a
Huszonötödik Színháznak, Pécsnek,
Veszprémnek. Ezekben az alkotásokban
többnyire a népi (népművészet) és a mo-
dern formanyelv, valamint egyes bábos
eszközök egységére törekedett. Emléke-
zetes színpadi konstrukció volt Ország
Lili „ikonosztáza" a debreceni Fák-
lyalánghoz.

Az Operaház tervezői közül a hetvenes
évek elsősorban Forray Gáboréi. Művei-
ben a festői látásmód ötvöződik össze a
konstruktív térszemlélettel, építkezéssel.
Talán a szükség (Operaházunk akkori
állapota, felszereltsége) is hajtotta arra,
hogy tervezőművészetében nagy szerepet
kapjon a diavetítés. Sokfajta új anyaggal,
technikával kísérletezik fáradhatatlanul, s
ez különböző Verdi- és Wagner--
valamint új magyar bemutatók eseté-ben
kamatozott leginkább (az utóbbiakra jó
példa Szokolay Sámsonjának, Hidas
Frigyes és Seregi László Cédrusának,
Durkó Zsolt Mózesének színrevitele).
Nagy része van abban, hogy egyes fris-
sebb zenedráma-írói és rendezői törek-
vésekkel párosulva a magyar operajátszás
korszerűbbé és európai színvonalúvá vált.
Többször tervezett külföldi opera-
házaknak is. Makai Péter elsősorban a
groteszk iránti érzékenységével tűnt ki
(Koldusopera díszletei, jelmezei). Márk
Tivadar lényegében folytatta festőiséget,
korhűséget és karaktert sugárzó jelmez-
terveinek sorozatát.

Korszerűsödő, sok tekintetben egészen
önálló ágát képezik a magyar szín-padi
tervezőművészetnek a Televízió-nál s
olykor egyúttal egyes színházaknak is
dolgozó művészek. Közülük néhányat
már korábban is megemlítettünk, úgy
érezvén, hogy erőteljesebben kötőd-

nek a par excellence színházi szcenográ-
fiához. A televíziós művészek doyenje,
Kézdi Lóránt fordított utat járt be. A het-
venes évek elején még erőteljes, jelenté-
keny kifejezőerejű díszleteket tervezett a
Nemzeti Színháznak (Stoppard : Ro-
sencrantz és Guildenstern), s aztán vissza-
vonult a képernyő világába. Scháffer Judit
jelmezeivel közösen csinált tele-víziós
Lear király-színtere a PQ 79 magyar
kiállítási anyagának egyik legszebb
dokumentuma: külön értéke új eszközök,
anyagok, megörökítési módok al-
kalmazása, valamiféle modern időtlenség
megjelenítése. Wegenast Róbert néhány
esetben poétikus, atmoszférát, költőiséget,
korhangulatot sugárzó színpadképeket
teremtett meg. Miskolcon (Sirály), de az ő
fantáziája is többször irányul újabban
televíziós munkákra. Tóth Bar-na viszont
elsősorban televíziós tervező; ottani
produkciók jelmezeihez készített vázlatai
egyenesen stílusteremtő készségről
tesznek tanúságot. Nagy érzéke van a
groteszkhez, a szinte időtlen báj
megteremtéséhez. Munkái többnyire lég-
kört, kort, környezetet festenek, s ez a
kifejezés itt nem is jó, mert figurái
ugyanakkor hallatlanul plasztikusak is
(örök Don Juan, Három jószívű rabló).
Szekulesz Judit számára is alapműhely a
Televízió. Stílusérzék, atmoszfératerem-
tő-képesség (Mágnás Miska) és minde-
nekelőtt elegancia, nagyvonalú dekorati-
vitás jellemző rá (Turandot). Színházi
kirándulásai (Pécs, Ahogy tetszik) azt mu-
tatják, hogy jól tud modern drámai terek
számára is - valósággal - építkezni. Lévai
Sándor mindenekelőtt a televíziós
bábművészet tervező képviselője, külön
stílust, markáns stilizáló vonulatot is rep-
rezentálva a magyar bábművészetben.
Színházakba is kirándul, s a pesti színház-
beli Lotte szellemesen megalkotott ember
nagyságú bábfigurája a monodráma
„második" főszereplője. Kalmár Katalin
modernül festői jelmezeivel, eredeti
színpadképvázlataival, színösszeállítása-
ival tűnik ki. Balló Gábor erősen konst-
ruktív alkat, Boyai-terve az indulatoktól,
gondolatoktól terhes televíziós játéktér
kialakításának szép példája. A televíziós
tervezőművészet tehát részben
kapcsolatban van a színházművészettel (itt
is tevékenykedik vagy ez utóbbi esz-
közeit felhasználja), részben sajátos je-
gyeket és egyéniségeket mutat fel. A
specifikumok elemzése kritikánk egyre
sürgetőbb feladata.

A legfiatalabbak, a hazai (egyéb) dip-
lomások, előképzettségűek és a külföl-



dön végzettek gyarapodó táborát tekintve
említésre méltó egy - sokáig a Fiatal
Művészek Klubja tagozataként
tevékenykedő - team produkciója, a pécsi
Óriáscsecsemő-ősbemutatóhoz kollektíve
készített színpadkép, drámai tér és
jelmezek, kellékek. Ifj. Rajkai György,
Benyovszky István, Orosz István és Kele
Judit bebizonyították világos építkezés-re,
érthető jelképiségre és tárgyiasságra való
hajlandóságukat. A kaposvári Donáth
Ferenc alighanem a paueri hagyományok
folytatója, s ugyanott Szegő György képes
egészen bonyolult drámai terek
felépítésére is (Candide). Kállai Judit és
Körösi Sándor (Leningrádban végeztek)
játékosságukkal, népművészet iránti
érdeklődésükkel tűnnek ki. Antal Csaba
építészből lett - Svoboda kurzusán
csiszolódva - modern képzőművészeti
irányokat is felidéző térépítkező. A bel-
sőépítész Rajk László olykora Volksbühne
egyes mestereire emlékeztető levegős-
lepedős tereket alkot (Pécs, Miskolc).
Szakács Györgyi nagy rugalmassággal
alkalmazkodik a különféle - a régit
lebontó, leromboló és újfajta módon
formáló rendezői és tervezői törekvé-
sekhez. A sort azokkal a rendezőkkel kell
befejeznünk, akik a drámai tér megkom-
ponálásához olykor, tervezőt nem is
vesznek igénybe, így Csiszár Imrével
(szolnoki Macbeth), Szőke Istvánnal
(kecskeméti produkciók a hetvenes évek
végén) s az Universitas vezetőjeként is
ismert Katona Imrével (Tigris és hiéna).

A kör ezzel mintegy be is zárul, de
nemcsak szónoki értelemben. Szcenográ-
fiánk korszerűsödése kétségtelenül a het-
venes években vett erőteljesebb fordulatot,
az ismertetett tényezőket mintegy
összefoglaló a reteatralizálódás révén. Az
eredmény még részben viszonylagos, noha
eligazítóak az évtized során elért igen
jelentékeny nemzetközi szereplések,
sikerek is. Egy jól képzett, több generá-
cióból álló gárda érte el fénykorát, egy s
más tekintetben bátortalanul, megterhelve
az utánpótlás bizonytalanságaival. Úgy kell
majd továbblépniük, hogy közben már
jelentkeznek az új csoportok, társulások,
sőt, egyes tendenciák, jelenségek
megkérdőjelezik az egész fejlődés néhány
tartalmi-eszközbeli összetevőjét is. Az
évtized végére sokasodtak a le-bontás, az
újraértelmezés és építkezés jelei. Így itt is
bebizonyosodik a dialektikus gondolkodás
és cselekvés, alkotás egyik alaptörvénye:
megszüntetve meg-tartani és megtartva
megszüntetni. Reméljük, mindkét oldal
kibontakozik.

SZEREDÁS ANDRÁS

Vázlat
a mai szcenográfia
történetéhez

A korszerű szcenográfiai gondolkodás a
múlt század végén indul meg, amikor
kérdésessé válnak a színpadi illúziókeltés
reneszánsz óta gyakorlott és tovább-
fejlesztett technikái, és végletesen kiéle-
ződik az az ellentmondás, ami a sík fe-
lületre festett illúziós tér, a plasztikus
elemek (lépcsők) és a valóságos, három-
dimenziós kellékek, a térben mozgó
színész között mindig is fennállt.

A festett valósággal a naturalista szín-
ház számol le radikálisan és átfogóan,
aminek esztétikai okain kívül színház-
szervezeti oka is van: ettől kezdve válik a
tervező az előadás minden részletét
összehangoló rendező kiegészítőjévé-se-
gítőjévé, bizonyos szempontból aláren-
deltjévé. A naturalista színház színpadán a
színész végre reális térben mozog, s
megvalósul a szcenikai látvány harmóniá-
ja. A díszlettervező azonban nem a dráma
belső világát fejezi ki, inkább a tárgyi
teljességre, a részletek túlontúl hiteles
ábrázolására törekszik, ezáltal fetisizálja a
tárgyakat, egybemossa a naturalizmus
általános jellegzetességének is megfele-
lően a lényegest és a lényegtelent, s
megmerevíti - a dobozszínpad egyed-
uralkodóvá válásával - a színpad és né-
zőtér közötti viszonyokat.

A huszadik század első harmada-fele

a naturalista színházzal szembeni hadako-
zás jegyében zajlik. Az új színházi irány-
zatok mindegyike valamilyen módon a
naturalizmus szívós maradványaival hada-
kozik.

E szcenográfiai irányzatok nak két kö-
zös vonásuk van: a színpadi fikció hang-
súlyozása, illetve a drámához való új vi-
szony, azaz a dráma belső világának a vi-
zualitás nyelvén való kifejezése.

Lényegét tekintve két alapvető és el-
lentétes törekvés kísérhető nyomon a
naturalizmusellenes színházi törekvések-
ben: a lélek bélső rezdüléseit követő és
kivetítő festőiség és a stilizáló absztrak-
ció. Az első a szimbolizmus és a szecesz-
szió színpadán éppen úgy uralkodó, mint
az expresszionista színházban, a második
az orosz és olasz futuristák, a német exp-
resszionista és politikai színház előadá-
saira jellemző leginkább.

A „színpad mint álomkép" művészi
programként jelenik meg Reinhardt szín-
házában. Ez az álomkép egyre lidérce-
sebbé, látomásosabbá válik az expresszio-
nizmus színpadán. Különös azonban,
hogy az expresszionista alkotók csapongó
víziói összekapcsolódnak a formák
szigorú rendjével, a tér ritmizálásával,
úgyhogy a perspektivikus ábrázolás
ezentúl nem a valóságos terek illúzió-ját
nyújtja, hanem a drámákból kivetített
szubjektív tereket fejezi ki.

A színpadi gondolkodás két megújítója
a múlt század végén az angol Gordon
Craig és a francia-svájci Adolphe Appia.
Radikális gondolataikat legkövet-
kezetesebben a konstruktivisták viszik
végig. Lecsupaszítják a színpadot, hogy

Ménessier díszlete a „Föld" Théatre Antoine-beli előadásához (Párizs, 1902)


