
rendezőként, színházi „mindenesként" -
megtalálta a lehetőséget az önkifejezés-re.
Jó ötletnek bizonyult, hogy a kiállításon a
Latinovits hangját őrző lemezeket,
kazettákat is árusították, sőt (amíg a
készlet ki nem fogyott) a MOKÉP A színész
arca című sorozatában meg-jelent
Latinovits-emlékfüzetet is. A
hangszóróból - az egész nyitvatartási idő
alatt - legragyogóbb hangfelvételeivel,
Ady és József Attila verseivel mondhatnók
„megszólította" a látogatókat, s újra meg
újra sokakat megrendített a szívre és az
értelemre egyaránt apelláló, nagyszerű
versmondásával. Nem csupán a
vendégkönyv tanúskodik erről. Aki egy-
egy borúsabb balatoni délutánon benézett
a Művelődési Házba, láthatta, hogy az
emberek csöndesen lekuporodnak a
„veszprémi" színpad szélére, s hallgatják a
színész és a költők üzenetét.

A jelenlegi emlékkiállítás is időszakos
tárlatként került megrendezésre, de a ter-
vek szerint - nem utolsósorban a nagy
érdeklődés hatására - a szemesiek állandó
„emlékszobát" szeretnének nyitni
Latinovits Zoltánnak. Mióta Balaton-
szárszó és Balatonszemes közös köz-
igazgatás alá került, melynek székhelye
Szárszón van, a Művelődési Ház mellett
álló régi szemesi tanácsházban több üres
szoba is található. Hely tehát lenne, csupán
az épület felújítására van szükség, s ha ez
megtörténik, a régi tanácsházban megnyíló
helytörténeti múzeum keretében a
Latinovits-emlékkiállítás is méltó otthont
kapna. Az eddig össze-gyűjtött anyag,
ahogy a fentiekből ki-tűnhet, véleményünk
szerint jó és méltó alapja lehet az állandó
tárlatnak. Bizonyos bővítésre azonban
szükség lenne. Jelenleg a legkirívóbb
fogyatékosság, hogy szinte teljesen
kimaradt az életút áttekintéséből a
filmszínész Latinovits portréja (az említett
MOKÉP-füzet közel ötven fllmszerepét
sorolja fel!), de aligha lenne haszontalan,
ha alakításai-
nak-rendezéseinek sajtóvisszhangjából
vagy a pályatársak visszaemlékezéseiből is
kapnánk némi ízelítőt. Jó szolgálatot
töltene be néhány feliratos eligazítás, ami
most teljességgel hiányzott. De e
fogyatékosságok ellenére is jóleső érzéssel
állapíthatjuk meg, hogy a balatonszemesi
Művelődési Ház erőfeszítésének
köszönhetően megtettük az első, fontos
lépést afelé, hogy az elmúlt évtizedek talán
legnagyobb magyar színészegyéniségének
színház- és filmtörténeti jelen-tőségéhez
méltó emlékkiállítása legyen.

CSÍK ISTVÁN

Scenographia
Hungarica

Díszlet- és jelmeztervezés 1970--1980

Scenographia Hungarica ... Először tíz évvel
ezelőtt jelent meg könyv ezzel a címmel
hazánkban, de az a mű még a Mai magyar
díszlet és jelmez alcímet viselte, időhatárok
nélkül; a bemutatott képanyag többé-
kevésbé azt a tizenöt-húsz esztendőt
reprezentálta, amelynek során, nehéz
küzdelmek árán megújult és nagykorúvá
vált a hazai színpadi tervezés. Most, hogy
egy évtized eltelte után az új Scenographia
Hungarica is elhagyta a nyomdát, nehéz,
sőt, szinte lehetetlen róla úgy véleményt
mondani, hogy előzőleg vissza ne
pillantsunk erre az első kötetre.

A Corvina kiadó jóvoltából 1973-ban
napvilágot látott kiadvány, úttörő vállal-
kozásként szinte a lehetetlent kísérelte
meg. A Bőgel József és Jánosa Lajos szer-
kesztette könyv először próbált meg hi-
teles és átfogó képet adni a magyar szín-
házakban folyó tervezői munkáról, s
mindezt egy művészeti album nem egé-
szen öt ívnyi terjedelmében, megközelí-
tőleg száz oldalnyi műmelléklet segítsé-
gével. A szerzők szinte semmiféle előz-
ményre nem támaszkodhattak. Azon túl,
hogy a tervezők teremtette látvány jelen-
tőségét a magyar színházi közgondolkozás
igencsak későn és bizonyos fenn-
tartásokkal fogadta el, a színházi. és a
képzőművészeti kritika sem kényeztette el
a tervezőket; a színpadi térformálás és
látványteremtés afféle „terra incognata"

volt a két művészet határmezsgyéjén. igy
tehát csaknem mindent el kellett mondani
erről a művészeti ágról az olvasónak:
elmagyarázni a tervezés alapfogalmait,
eszköz- és módszertanát, helyét és
szerepét az előadás megteremtésében és a
realizálás színházi gyakorlatát; számot
adni e művészet múltjáról és jelenéről, és
az összegyűjthető tervek, váz-latok és
fotók sokaságából olyan munkák képeit
összeválogatni, amelyek nem-csak a
megvalósult előadás keretei között
bizonyították kvalitásaikat, hanem már
terv vagy vázlat formájában is rangos
képzőművészeti alkotásnak bizonyultak.

Így azután, természetesen, ez a könyv
nem vállalkozhatott a tervezőművésze

ten belül jelentkező stílusok és irányzatok
árnyalt bemutatására, a különböző
színházi törekvésekhez kapcsolódó ter-
vezői koncepciók kritikai elemzésére.
Csak felvonultatta és bemutatta a tervezői
gárdát, azt is a teljesség igénye nélkül.
Afféle seregszemle volt ez, amelyen belül
a szerzők állásfoglalását és értékítéletét
legfeljebb a kiválasztott illusztrációk
száma és jellege tükrözhette. Névjegy,
amelyet a magyar tervezőmű-vészek
nevében ők tettek le a hazai közönség és
a nemzetközi szakmai közvélemény
asztalára.

Most, tíz év után, amikor a második
Scenographia Hungarica kötetet vehetik
kézbe az olvasók, sok szempontból más-
fajta kiadvánnyal találják magukat szem-
be. És itt nem arra gondolok, hogy az új
kötet már nem három-, csak kétnyelvű, s
ellentétben elődjével, nem egy tömör
bevezető, hanem két magvas tanulmány
egészíti ki a bemutatott műveket, ezek
inkább csak formai változások, lé-
nyegében jelentéktelenek a régi tipográ-
fiát, felépítést követő kötetben. A válto-
zás sokkal fontosabb: a szemléletmódban
érhető tetten.

Az elmúlt tíz esztendő s mindaz, ami
ezekben az években a magyar színház-
művészetben s ezen belül a színpadi
tervezőművészetben történt, feleslegessé
tette, hogy a szerzők a jó népművelő
buzgalmával mutassák be olvasóiknak a
tervek születésének és megvalósulásának
különféle grádicsait. Nem csak azért, mert
az első könyvben minderről már szó
esett, hanem azért is, mert ez alatt az
évtized alatt, ha nem is gyökeresen, de
megváltozott a tervezés helyzete a szín-
házban s a róla alkotott kép a közön-
ségben. Ma már nem arról kell győzköd-
ni az embereket, hogy a színpadi tér s az
előadás során a dramaturgiai követel-
ményeknek megfelelően változó látvány
lényeges eleme minden előadásnak; sok-
kalta inkább azokkal a nézetekkel kell
vitába szállni, amelyek afféle egyrészt-
másrészt mérlegelés alapján az előadást a
rendező, a tervező, a színészek stb. tel-
jesítménye összegének tekintik, elfelejt-
vén, hogy a sokféle művészetből egy más-
fajta művészet, új minőség születik: a
színházművészet, amely e különböző
tevékenységeket integrálja egy-egy elő-
adásban. Előadások sora bizonyítja már,
hogy hogyan lehet önnön lényegük
feladása nélkül - e részértékeknek integ-
rálódnia egy közös cél, egy öntörvényű
produkció szolgálatában.

A szerzők, az elmúlt tíz évről szólva



tehát elsősorban ezt a törekvést kívánták
reprezentálni. Azt a folyamatot, ahogy a
különböző színházi elméletek gyakorlati
következményeként az egy-mástól eltérő,
egymással vitatkozó stílusok és irányzatok
megteremtették sajátos térformálásukat. A
színház felé közelítő avantgarde
képzőművészet hatását a tervezőkre s
rajtuk keresztül a színház egészére.
Lényegében azt, hogy hogyan integrálódik
a tervezői munka a színház-teremtés
egészébe.

Ha vannak átfedések a két bevezető
tanulmányban - Jánosa Lajos Bevezető és
kommentár c. írása a kötet születését és
szerkezetét, céljait és lehetőségeit az eltelt
tíz év tükrében igyekszik megmutatni,
míg Bőgel József tanulmánya, A magyar
szcenográfia a hetvenes években a kritikus
szemmel elemző történész módszerességé-
vel tekinti át az elmúlt évtizedet - első-
sorban ebből adódnak. Hiszen az öntör-
vényű, a részteljesítményeket magasabb
szinten integráló, a nem reproduktív,
hanem alkotó színházművészetért vívott
küzdelmet, s a tervezőknek e küzdelem-
ben betöltött jelentős szerepét bemuta-
tandó, szükségszerűen azonos példákhoz
nyúlnak. Az olvasó számára tehát egyál-
talán nem zavaró, hogy a kötetben to-
vábblapozván, hasonló megállapításokra
bukkan, sőt, kifejezetten érdekessé teszi a
könyv tanulmányozását, hogy a kétféle
kiindulási pontról, a mestersége érdeké-
ben eleve elfogult, alkotó tervező és az
elvben pártatlan történész szemszögéből
hogyan rajzolódik ki ugyanaz a kép.

Mindazt azonban, amit e magvas tanul-
mányok kifejtenek, a kötet lényegét adó,
tíz év munkáit felvonultató képanyag-nak
csak részben sikerült alátámasztani. A
szerzők a válogatás során bátran át-léptek
néhány tabunak tűnő korlátot; nem
ragaszkodtak ahhoz, hogy a be-mutatott
terv avagy vázlat önmagában is
képzőművészeti, grafikai vagy festői
kvalitásokat mutasson fel. Közölnek mű-
szaki igénnyel megfogalmazott műhely-
rajzot, makett-képet, előadásfotót is, hogy
közelebb vigyék az olvasót a tervezők
színházteremtő munkájához, de az
arányok még mindig nem tükrözik
pontosan az elmúlt évtized tervező-
művészetének hiteles képét.

Valószínű, hogy ebben az is közre-
játszik, hogy nehéz elszakadni a sereg-
szemle-szemlélettől, különösen egy ilyen,
tíz esztendőt reprezentáló munkánál na-
gyon nehéz. Az a félelem, hogy egyet-len
jelentős alkotó se maradjon ki a sor-

ból, még akkor is bizonyos kompro-
misszumokra kényszerítheti a szerkesztő-
ket, ha egyébként, szívük szerint egy-egy
irányzatot, egy-egy meghatározó je-
lentőségű előadást vagy stílust teremtő
alkotót részletesebben mutatnának be.
Valószínűleg ez magyarázza, hogy né-
hány olyan munka is helyet kapott a
válogatásban, amelynek színpadra állítási
éve a vállalt határokon innen van: 1967,
illetve 1968.. .

Más okok is közrejátszanak abban, hogy
az arányok néhol megbillentek. Míg az
első kötet valóban első volt. mindenféle
szempontból az, az a második már nem
„abszolút" második. Idő-közben
napvilágot látott két rangos mű: A mai
magyar bábszínház a Corvina és A magyar
opera- és balettszcenika pedig a Magvető
Könyvkiadó gondozásában. Ez részben
megkönnyítette, de ugyanakkor meg is
nehezítette a szerkesztés munkáját.
Megkönnyítette, mert a szóban forgó
könyvek megjelenése után szükségtelenné
vált e két terület túlzottan részletező
ismertetése, ugyanakkor nem volt könnyű
kiválasztani azokat a műveket, amelyek
méltó módon reprezentálják e két
intézmény szerepét és jelentőségét a
magyar szcenika fejlődésében. Az Állami
Bábszínház esetében ez rendkívül jól si-
került, de nem mondható el ugyanez az
Állami Operaház szerepeltetésével kap-
csolatban .. .

A kiadványban - az előzőhöz képest - új
törekvés a televízió, pontosabban a
televízióban bemutatott, színház jellegű
produkciók tervezőinek szerepeltetése. Ez
a szándék mindenképpen dicséretes és
előre mutató, hiszen bármennyire is
eltérőek a lehetőségek, amelyeket a szín-
pad és a televíziós stúdió kínál, a tervezői
szemléletnek, a drámához való viszonynak
azonosnak kell lennie. A gondot újfent az
arányok, a helyes arányok megtalálása
okozza; a Scenographia Hungarica
lapozgatása közben úgy tűnik, hogy ha
akadnak is szép számmal televíziós tervek,
jelenlétük inkább csak demonstratív
jellegű.

Újra és újra végiglapozva a könyvet,
egyre inkább meggyőződésemmé válik,
hogy a már eddig felsorolt, s más, nehezen
megfogalmazható hiányérzeteim
elsősorban az időhatárokból fakadnak. A
tíz esztendő ugyanis sok és ugyan-akkor
kevés. Lehet, hogy általában nem az, de az
adott esetben ez a tíz év bizony egyszerre
mind a kettő, és az ebből adódó
nehézségeket az invenció-

zus szerkesztői munka sem tudta teljesen
áthidalni.

Ez a tíz év - a magyar színházi életben
sok vihart kavaró, a szcenikában is
számtalan újdonságot produkáló évtized -
kevés ahhoz, hogy a közben született
művek során keresztül lehessen
bemutatni: hogyan őrzi meg, bontakoz-
tatja ki egyéniségét a színház „alkalmazott
képzőművésze", alkalmazkodva a
különféle feladatokhoz, híven szolgálva a
célt változó körülmények, korlátok között.
Kevés ahhoz, hogy életutakat, pálya-
képeket lehessen megrajzolni; igaz, ehhez
a könyv terjedelme is édeskevés .. .
Ugyanakkor ahhoz viszont sok, hogy a
válogatás valóban alaposan körül tudja
járni a legfontosabb produkciókat, legje-
lentősebb eredményeket. Sok, már csak
azért is, mert tíz esztendő alatt, még a
művészi apály időszakában is, van annyi
figyelemre méltó előadás, amelyet ki-
hagyni igazságtalanság, alaposan, elemző
módon bemutatni viszont lehetetlenség.

Már mondottam, a kiadvány nem csak
más, hanem több is, mint az első Sce-

nographia Hungarica. Hiányosságai fő-ként
az alkotók igényességének és le-
hetőségeinek ellentmondásából fakad-nak.
Ezek az ellentmondások pedig alig-hanem
mindaddig nem is lesznek fel-oldhatók,
míg tíz esztendőnként, egy viszonylag kis
terjedelmű albumban kell áttekinteni azt,
amit a magyar színházi élet
térformálásban, látványteremtésben
alkotott.

Mielőtt bárki félreértené ezt a sommás-
nak tűnő ítéletet, sietek leszögezni, hogy
az, hogy valaha is megjelenhetett egy
Scenographia Hungarica, s tíz évre rá egy
újabb kötet is megjelent, minden-féle
szempontból nagyszerű dolog. Mint ahogy
szívből örülök az Operáról s a
Bábszínházról megjelent kötetnek is.
Örülni kell annak, hogy ennyi történt; de
közben nem szabad elfeledkezni arról, mi
minden történhetett volna még ... Ha,
mondjuk, néhány kismonográfia jelent
volna meg legjelentősebb tervezőinkről,
vagy egy-egy tanulmány az iskolát
teremtő, stílust adó művészek
törekvéseiről, ez az album, ez az össze-
foglaló kötet is jobban, teljesebben tudná
betölteni feladatát. Különösen akkor, ha
nem egy egész évtizedet fogna át, hanem,
mondjuk, négy esztendőt. Azt a négy
esztendőt, amelyet a szakma legrangosabb
nemzetközi seregszemléje, a PQ, a Prágai
Quadriennálé is átölel.


