
ritmust, hol nehezen előbukó szavakkal,
hol megemelt hanghordozással jelzi,
hogy még mindig nem tud érzelem-
nyilvánítás nélkül átsiklani a történte-
ken. Míg A megtört asszonynál meg-
választott alaphanggal a színésznő le-
egyszerűsíti a megformálandó jellemet,
itt a hangjával színesít, gazdagít.

A Bergman-szerelem felidézésekor vált
a legélesebben a színésznő, hiszen Liv
Ullmann bevallása szerint, ez jelen-tette
számára a legnagyobb változást. Nehezen
tud szembenézni a Farö szigeti boldog
évek emlékével. Elfordítja a fejét, hangja
fájdalommal telik meg, mozdul, hogy
elhagyja az oly nagy biztonságot jelentő
szék-szigetet, majd erőt merít magából,
és kicsit megfáradtan folytatja az életet.

Csupán egyetlenegyszer, a legcsodála-
tosabb élmény felidézésekor távolodik el
a mesélőhelytől. A gyermekkori szín-
játszás soha vissza nem térő öröméről
beszél. Azokról a pillanatokról, melyek-

nek „elveszített tündérvilágát" azóta is
szakadatlanul keresi. Meghatározó él-
ménye volt, igazi nagy siker. Siker, ami
mindmáig egyik éltető eleme. S erről
nyomban eszébe jut az árnyoldal: a
nyomasztó egyedüllét, a biztonságérzetet
megölő magány, ami Liv Ullmann
legnagyobb ellenfele. Még a puszta gon-
dolat is elrettenti. Úgy menekül vissza a
székhez, mintha a szeretett emberek
nyújtanák felé a kezüket. Erősen kapasz-
kodik beléjük, hiszen csak velük együtt
találhatja meg a helyét. Már nem a
gyermekszínjátszók között, hanem az
élet-színpadon.

Simone de Beauvoir: A megtört asszony (Vár-
színház)

Fordította: Rayman Katalin.

Liv Ullmann: Változások (Várszínház)

Fordította: Csernus Mariann. Előadja:

Csernus Mariann.

BŐGEL JÓZSEF

Magyar szcenográfia
a felszabadulás után II.

Nyitottabb színházpolitika

A gyakran csak színpadi naturalizmus-
nak, a „betondíszleteknek", a jelmez-(sőt
ruha-) történeti kollekcióknak, egy újfajta,
szocialista realista címkével is el-látott
meiningenizmusnak a kultusza után -
amelyben voltak jeles kiugrások is a
tehetség, az ízlés, a tágabb értelemben vett
realizmus diadala következtében, s közben
lerakódtak, kibontakoztak egy szakmai-
technika értelemben modernebbnek) tűnő
tervezőművészet alapjai is - a következő
periódus (1957-1970) a szélesebb
értelmezésű konszolidáció, a
színházpolitika nyitottabbá válásának, egy
későbbi fejlődés előkészítésének a
korszaka. Ez utóbbi tendenciák talaján
kibontakozott szcenográfiai „szabadulás-
nak" egy időközben felnőtt, sokoldalúan
képzett tervezőnemzedék volt az élharcosa
az ötvenes évek második felétől. Nem
mindenben tisztázódott ekkor a tervező
szerepe és felelőssége a színház komplex
munkájában. A társművészetekkel vívott
hatásköri viták mellett nehézségeket
okozott a szakkritika, az elméleti és
szaktörténeti kutatások hiánya. E másfél
évtized alatt mégis szolgáltató
tevékenységből magasrendű művészetté,
alkotótárssá kezdett válni a díszlet- és jel-
meztervezés. Annak ellenére, hogy a
magyar tervezőművészet a legtöbb európai
országhoz képest később és nehezebb
körülmények között indult virágzásnak, ez
a fellendülés szcenográfiánkat a hazai
képzőművészetek színvonalára is emelte,
másrészt a világ (kiváltképpen az ebben
élen járó egyes szocialista országok) dísz-
let- és jelmeztervezésének áramkörébe
kapcsolta. Hazai és nemzetközi kiállítások
megrendezése, illetve az ezeken történt
részvétel, a korszak végére kibontakozó
elméleti-szakkritikai tevékenység,
kiadványok is jelzik e felfutást. Megnőtt a
becsülete a minden vonatkozásban jól
megkomponált terveknek, s ezek alapján
is tapinthatók voltak a különböző (stílus)
törekvések jellegzetességei. Az egyes
színházak köré csoportosuló tervezőmű-
vészeket most már nemcsak egy bizonyos
technikai-szakmai tudás kezdte ősz-
szekapcsolni, hanem olykor az eszközbeli,
kifejezésbeli hasonlóság is.

Liv Ullmann: Változások (Csernus Mariann) (Iklády László felvételei)



színháztörténet
A triász és más „ászok" szerepe csök-

ken. Oláh Gusztáv már halott, s bár tervei
(díszletei, rendezései) még nagyon sokáig
élnek, némiképpen csökken az a ki-
emelkedő szerep, funkció, amelyet a ko-
rábbi korszakokban (a Sugár úti palota
felavatása óta) az Operaház tervezőmű-
vészete és műhelye az egész magyar szín-
házi kultúrában betöltött, gyakorolt. Fülöp
Zoltán a Saloméban (1958) vagy a
Kékszakállúban (1959) és a Székelyfonóban
(1965) folytatja a művek stílusához
igazodó, dobogórendszerrel kombinált
térformáló művészetét, de ugyan-ezen
tulajdonsága nagyszerűen kapcsolódik egy
új magyar opera (C'est la guerre, 1962)
témájához, szituációihoz is. Márk Tivadar
az eddigi szokásos feladatokon és az
ezekhez kapcsolódó dekoratív
történelmiségen kívül újból több modern
műhöz kapcsolódva bizonyítja be
rendkívüli jellemfestő erejét (Bűn és
bűnhődés, 1969), bonyolult társadalmi-tör-
ténelmi tendenciákat is kifejező, az emberi
test szépségét, szerkezetét szerető-ismerő
képességeit (Spartacus, 1968). A korszak
azonban egyre jobban Forray Gáboré, aki
több modern mű (Albert Herring, 1960,
Pelléas és Mélisande, 1963, Wozzeck, 1964,
Bűn és bűnhődés) kapcsán, de a
hagyományosabb feladatok (Aida, 1964,
Carmen, 1965) elvégzésekor is jelzi, hogy -
mint az Operaház új fő tervező egyénisége
- a konstruktív tér-szemlélet és a festői
látásmód ötvözetére törekszik, új anyagok
és új technikai megoldások
alkalmazásának igényével, szakadatlan
kísérletezőkedvvel. Újfajta törekvést
tanúsít A z okos lány (1964), a Falstaff
(1966) és a két Brecht-Weill-bemutató
(Koldusopera, 1965, Mahagonny, 1967): a
korábban Szegeden debütált Makai Péter
képes arra, hogy egy kézbe fogja össze a
rendezést és a díszlet- és jelmeztervezést,
az Operaházban korábban megszokott
szépségkultusz olykor nyers, darabos,
groteszk felbontásával. A Nemzeti
valósággal szcenográfiai tűzijátékot rendez
két legnagyobb rendezőegyénisége,
irányítója jóvoltából is (Major, Marton).
Sok irányban bővül a névsor,
átrendeződnek a belső tervezési
erőviszonyok. Varga Mátyás még újabb
nagy feladatok megoldására képes úgy-
szólván a korszak végéig, hiszen a szok-
ványosabb erőpróbákon kívül eljut a
Marat/Sade (1966) ideges-nyugtalan tér-
kompozíciójáig vagy a Mózes (1967) fény-
szín-tér fenséges kombinációjáig. Nagy-
ajtay Teréz (Laczkovich Piroskával
együtt) már csak e periódus közepe

tájáig ér el, de a Jó embert keresünkben
(1 9 5 7 ) vagy a Békében (1963) még felvil-
lantja kiváló stílusérzékenységét, sőt stí-
lusváltó képességét, ahogyan ezt az utób-
binál is láthattuk a Macbethnél (1963) és a
Gőzfürdőnél (1964). A tűzijáték leg-főbb
részesei azonban a képzőművészek (Hincz
Gyula, Bálint Endre, Bartha László,
Borsos Miklós, Konecsni György, Toncz
Tibor) és a külföldiek (Svoboda, Vychodil
s a rendezőként, tervezőként egyaránt
kiváló B. Stupica). A nyitány Hincz
Tojás-díszlete volt, „a levegősebb és
játékosabb színpadi fölrakás, a könnyed és
laza csuklójú anyagkezelés, könnyű
skiccek alkalmazása. Vidám álom pergett
a nézők szeme előtt... " (Molnár Gál Péter
i. m.). Több más között ugyanilyen
reveláció volt Hincz (Bakó József
segítségével) megoldott Csongor- (1962)
színpadképe: az előbbi vetített díszletei, az
utóbbi misztériumjátékba hajló drámai
színpadkonstrukciója adták a jól tagolt
színpadi teret, amelynek „talaja mintha
megannyi máriaüveg volna, amelyek
alulról váltakozó színekkel világíttattak
meg. . . s tündérszíneket varázsoltak a
szereplők köré". (I. m.) Bálint Endre a
Macbethben (1963) és fő-leg a Major
újjárendezte Tragédiában (1964)
kísérletezett elvontabb, konstruktívabb
térkombinációkkal, Borsos Miklós viszont
sajátságos szobrászi-archaizáló jelleget
adott az Oreszteiának (1965). Ezekhez is
kapcsolódott, de további kisugárzó
hatással is bírt Svoboda (a cseh
tervezőművészet európai nagysága) Lear-
díszlete (1964), valamint a szlovák
kiválóság, Vychodil Amerika-díszlete
(1968), amely „Orson Welles zseniális
Aranypolgárát idézi. . . egy-szerre cirkusz,
hajó, szálloda, állatkert, egy túliparosodott
társadalom riasztó csontváza", (i. m.) A
Nemzetiben kezdődött (és Major révén) a
kortárs (absztrakt) festészet kiemelkedő
alakjának, Keserű Ilonának több évre
szóló kapcsolata a magyar színházi élettel.
A Vizsgálat (1967) hideg eleganciája,
térformálása, A vágóhidak Szent Johannája
(1968) társadalmi csontvázépítkezése után
A luzitán szörny (1970) híres és külföldön
is ismert központi, az egész
szituációsorozatot jól szolgáló figurája és
valamennyi más díszlet- (színpadkép-)
eleme jól hasznosította a pop-art irányzat
gyakorlati tanulságait, a brechti
elidegenítési effektust is szolgálva. A
korszak második felében kezdi itt (más
színházaknál történt debütálás után)
további periódusokba át-ívelő
tevékenységét a kortárs jelmezter-

vezés két kiválósága: Vágó Nelli és
Schäffer Judit. Az előbbi főleg a Tragédia-
és a Marati/Sade-előadások kapcsán bizo-
nyítja be nagy rajzkészségét, pompás ka-
rakterizálótulajdonságát, az utóbbi pedig
egy feltűnő József Attila színházi sorozat
(Turandot 1961, Becket, 1965, Volpone,
1965, Párizs bolondja, 1966) után
emelkedik ki a Czillei és a Hunyadiak
(1966), a Mózes a VII. Hadrián (1969) és
az Iván, a rettentő (1970) jelmezeinek régit
és újat jól vegyítő anyagaival, techni-
káival, elegáns formáival, egyúttal kiváló
rajz- (festő-) készségével. A díszletterve-
zők között pedig ott dolgoznak a nagy-
szerű szcenikai érzékkel rendelkező,
ezermester és sokfelé tevékenykedő Bakó
József, valamint az új elképzeléseket hozó
fiatalok: Török Iván és Szabó Ferenc.

A Vígszínház is egyre gazdagodó ská-
láját prezentálja a magyar szcenográfiá-
nak. A most már„nagy öregnek" számító
Upor Tibor - zseniális gyakorlati em-
berként, gyakran tervek, dokumentumok
nélkül - racionális térképzéssel és
architektonikus megoldásokkal kapcso-
lódott emez időszak emlékezetes, rende-
zésileg és dramaturgiailag újszerű pro-
dukcióihoz (Ilyen nagy szerelem, 1958,
Pesti emberek, 1958, A z öreg hölgy látoga-
tása, 1959 Háború és béke, 1959). A bel-
sőépítészi múlttal rendelkező Cselényi
József rövid vidéki kezdés után itt tűnt ki
igazán szellemes térépítkezéseivel (A
tizenegyedik parancsolat, 1961, Romeo és
Júlia, 1963). Itt is bátran foglalkoztattak
festőművészeket, mint az Egy őrült napló-
ját (1967) vagy az Alkut (1969) szürrealista
víziókban megkomponáló Drégely Lászlót
és a Karamazov testvéreket (1965), az Egy
főt (1966), A vörös postakocsit (1968) és a
Hordókat (1968) váltakozó festőiséggel
(képzőművészeti és színház-művészeti,
sőt irodalmi stílusokat értve ezen)
színpadra teremtő Szinte Gábort, akinek e
helyütt van az első jelentékeny színházi
alkotókorszaka. A Vígszínházban az
egykori Művész Színház hagyományait is
folytató Várkonyi Zoltánide vonzza Fábri
Zoltánt, aki gondos téralkotó és
alkalmazkodókészséggel, stílusérzékeny-
séggel „rendezi be" az Amerikai Elektra
(1963), a Szerelem, ó! (1966) vagy az Al-
tona foglyai (1968) színpadát (mint hajdan a
„Művész" nagy produkcióinál), s a végén
eljut az Angliai Erzsébet (1969) fogyasztói
igényt és filmrendezői ambíciókat
egyaránt kiszolgáló díszletmonstrumáig, e
„céltudatos ízléstelenségig". A
legkülönbözőbb rendezői és díszletter-



vezői koncepciókat alkalmazkodón szol-
gálták ki a szép látványra, színházra tö-
rekvő Láng Rudolf és Kemenes Fanny,
pompás színkultúrájú, „hűséges" jelme-
zeikkel.

A Madách Színház is nagyon igényes,
sok-sok új törekvést reveláló tervezőgárdát
„hozott össze". Az ekkor is többfelé
dolgozó Köpeczi Bócznak e színháznál és
ekkor bontakozik ki alkotótársi képessége.
Gyakran Vámos Lászlóhoz kapcsolódva
(akinek mindig jó szcenikai látás-módja,
sőt szcenográfiai ízlése is volt) el-ragadó
szellemességű, felszabadító hatású,
könnyed, játékos színpadképeket tervezett
( A hazug, 1958, Scapin, 1959, Tudós nők,
1959), de otthon volt a „súlyosabb"
műfajokban is (Yerma, 1965, A nagy
Romulus, 1967). Újból bizonyította
jellemformáló készségét is, mivel képes
volt egy-egy produkcióhoz a kifejező-
erejű ruhákat is megtervezni (Néró ját-szik,
1968). Jánosa Lajos is egy könnyed,
szellemes díszlettel (Figaro házassága,
1958) „nyitott" itt, majd egy komorabb
sorozattal ( A vihar, 196o, A vágy villamo-
sa, 1962, Negyedik Henrik király, 1964, III.
Richárd, 1969) konstruktív jellegű, finom
ízlésű díszleteiben az anyag és a mozgatási
elv egységére és ebből az egységből
szervesen kibontható változatosságra
törekedett. (Máshová kalandozásainak
szép terméke a Vígszínház számára
készített Tükör-színpadképe - 1969-ben -,
amely a világos térszerkesztésnek, a
gondosan megtervezett fényhatások-nak, a
tiszta funkcionalitásnak máig is
iskolapéldája.) Szinte Gábor itteni festői
víziói közül mindenekelőtt az Éjjeli me-
nedékhelyé (1968) tűnik ki világos szerke-
zetével és szinte pop-artos beépítésével.
Fel-feltűnik még Makai Péter, s a hosz-
szabb debreceni működés után emlékeze-
tes színpadképet alkot a Hamlethez (1962)
Siki Emil, aki ebben és más műveiben
festői impulzusokból kiindulva jutott el a
sűrű drámai levegőt árasztó környezetek
megteremtéséhez. A jelmeztervezést
Mialkovszky Erzsébet uralja, a magyar
színházi életben eladdig páratlanul gazdag,
mindenekelőtt a Madách szín-házi
szépszínházi eszményt szolgáló ru-
hasorozatával, a korismeret, a korhűség, a
jellemfestés, a szép anyagok, formák
kultuszának eme példatárával ( A kau-
kázusi krétakör, 1961, Hamlet, A vágy vil-
lamosa, 1962, Koldusopera, 1965, Szent Jo-
hanna, 1967, Éjjeli menedékhely, 1968).
Feltűnő még e korszakban a Petőfi Szín-
ház mindkét formációjának szcenográfiai,
régi és új művészt egyaránt foglalkozta-

tó kísérletezőkedve, amely jellemző volt a
Jókai Színházra is, hogy aztán az ebből
kisarjadó Thália Színházban e periódus
egyik legjelesebb tervező- és egyúttal teo-
retikuspályája bontakozzék ki, Rajkai
Györgyé, aki a hatvanas évek során Kazi-
mir Károly úgyszólván minden rendezését
végigtervezi, nem ritkán a jelmezekét is
beleértve ebbe az újfent páratlan
együttműködésbe (Andorra, 1963, Rozs-
datemető, 1963, A z ördög és ajóisten, 1964,
Alkony, 1965, Godot-ra várva, 1965, A per,
1966, Tóték, 1967, Vihar, 1967, Sírkő és
kakaó, 1968, Komámasszony, hol a stukker,
1968). Az alkotótárs (Kazimir) szín-
házeszményéhez kapcsolódva a hagyo-
mányos szerkezetű színpadokon és az
arénaszínpadokon (Körszínház) egyaránt a
térszínpad díszletmegoldásait kutatja,
ökonomikus konstrukciókkal, kiváló vi-
lágítási effektusokkal. A József Attila
Színház szerteágazó szcenikai igényessé-
gében a festőként indult, roppant termé-
keny Neogrády Miklóst, a különböző
műfajokban, de mindenekelőtt a zenés
színházi (látványszínházi) műhelyekben
sok tapasztalatot szerzett Vogel Ericet és a
több vidéki színházban is festőiségével,
konstruktivitásával kitűnt Wegenast
Róbertet foglalkoztatta, elég tág teret
biztosítva így a stílusgazdagságnak,
alkalmazkodókészségnek. A Fővárosi
Operettszínház a korábbi nagyok mellé
felsorakoztatja a legkülönbözőbb színhá-
zakból jövő új, friss tehetségeket, hogy
ezzel is alátámassza megújulási, az újabb
zenés műfajokkal kapcsolatos törekvéseit.
(Nagy kiugrás az utóbbiak közül Csinády
István rideg nagyvárosi világot
konstruktívan kifejező West Side Story-ja
1969-ben.)

A bábművészet (az Állami Bábszínház)
mind funkcionálisan, mind szerkezetileg,
mind pedig egész művészeti felfogásában
és gyakorlatában nagy változáson esett
keresztül. A kiváló igazgató-dramaturg
(Szilágyi Dezső) és főrendező (Szőnyi
Kató) és a modern magyar zeneszerzés
jeles képviselője (Láng István) segítségé-
vel a bábtervezés művészei, különböző
társakkal együtt most már mindenekelőtt
Bródy Vera és Koós Iván autonóm báb-
művészetet teremtettek, amelynek sajátos
céljai, kifejezőeszközei vannak, az ember-
és társadalomábrázolás, a konfliktusok, a
drámai szituációk stilizált kifejezésének
szolgálatában. Eközben össze-fogtak a
társművészetek (drámairoda-lom, zenés,
tánc- és pantomimszínház)
legnagyobbjaival, hogy egy újfajta báb-
Gesamtkunst gyakorlatát bontakoztas

sák ki sajátos értelmezésű színmű-, opera-
és balettelőadásaikkal. Bródy Vera
Szentivánéji álomja (báb, 1964), Fából fa-

ragottja (báb, díszlet, 1965), Angyal szállt

le Babilonba című produkciója (báb, 1967),
A sárkánya (báb, 1967), A kispolgár hét fő-
bűne című produkció és A csodálatos manda-

rin- mint csúcs - Koós Ivántól, de tőle még
ezt megelőzően A szentivánéji díszlete, a
Bábuk és emberek (Mrożek, Beckett) báb-
jai, díszletei, maszkjai és jelmezei (1966), a
közös munka Bródyval a Dürrenmatt-
darabban, A sárkány díszlete emez újfajta
bábjátszás legjobb tervezőteljesítményei.
Egyelőre nincs még sajátos szcenikai
kultúrája és gyakorlata, de máris jelen-
tékeny színházi vagy bábszínházi terve-
zőművészeket vonz magához a Televízió,
a sajátos magyar fejlődési viszonyok
következtében a színházművészettel job-
ban összefonódó technikai-telekommu-
nikációs eszköz, fórum és művészeti mű-
hely. (Kézdi Lóránt, Wieber Mariann).

A vidéki színházak e szakaszban arra is
képesek, hogy saját tervezőművészeket is
kineveljenek, akik náluk vagy más,
esetleg fővárosi színházakban országos
jelentőségűekké, tevékenységűekké is
válhatnak. Így indította el többek között
(és nem mindig első színházként) Szeged
Cselényit, Makait, Székely Lászlót, Ke-
menes Fannyt, Gyarmathy Ágnest, Deb-
recen az Oláh Gusztáv-i nyomdokokon
járó Csányi Árpádot, Szabó Ferencet és
lendítette tovább Gyarmathyt, Miskolc
Wegenastot, Pécs a tervezőként is je-
lentős Katona Ferencet, az atmoszférát és
teret jól teremtő-építő Vata Emilt, Fekete
Máriát (jelmez), a balettjelmeztervezői
iskolát alapító Gombár Juditot, Győr
Vágvölgyi Ilonát (jelmez), Szolnok Fehér
Miklóst, a puritán térépítkezőt, a magyar
jelmeztervező-iskola egyik legki-
válóbbját, Jánoskuti Mártát, Eger Wieber
Mariannt. Új jelenség, hogy egyesek
(Suki Antal - Miskolc-Békéscsaba, Bor-
csa István - Kecskemét, Gergely István -
Pécs-Miskolc) hosszabb időre egy
műhelynél maradnak, s gyakori a főváro-
siak és vidékiek részéről egyaránt a sok-
sok keresztbetervezés. Máris figyelemre
méltó Kaposvár, Szolnok és Kecskemét
széles körű szcenográfusi érdeklődése.

(Folytatjuk)


