
színháztörténet
hátára, s boldog integetéssel poroszkál-
nak ki a színről .

A jó ritmusú és mozgalmas képeken
belül viszont hiányzott az egyes alakok
kidolgozása, az ellentétes színekkel, vo-
násokkal megrajzolt karakterek felvo-
nultatása - netán az elidegenítő játék-
stílus eszközeinek alkalmazása.

Korántsem szeretném abszolutizálni
vagy éppen mitizálni ezt a művészi eljá-
rást, amiről egyébként Strehler úgy nyi-
latkozott, hogy „az epikus elidegenítés
titokzatos dolog, valójában senki sem
érti". (Rendezéseivel természetesen be-
bizonyította, hogy nemcsak jól érti, ha-
nem a gyakorlatban is megvalósítja.) Úgy
gondolom, ma már ezt a titokzatos dolgot
a korszerű játékstílus elkerülhetetlen és
természetes formájának tekinthetjük.
Hiszen Brecht sem akart mást, mint
„kifejezni a mai világot a színházművészet
sajátos eszközeivel", ( A mai világ a
színházban.) Egy Hamlet-előadás
szereplőitől is azt várjuk, hogy századunk
lenyomatát viseljék arcukon, vagyis azt,
hogy a színész, elszakadva a dráma
születésének idejétől, a mai kor
emberének polifonikus helyzeteit,
viszonyulásait mutassa be. Kétségtelen, a
művészi ábrázolás legnehezebb feladata
korunk bonyolult

az elfogadás és elutasítás, az azonosu-
lás és leleplezés pillanatonként változó
vagy ambivalens módon egyszerre ér-
vényesülő magatartásformáinak megra-
gadása. A Koldusopera a színészek számára
ehhez éppúgy kínál rugalmas ugródeszkát,
mint kényelmes sétateret. A debreceni
előadás szereplői ez utóbbit választották.

Bicska Maxi - Csendes László alakí-
tásában -- csupán akként volt korunk
(mozivászon-) hőse, hogy hódító meg-
jelenésével, fizikai erejével, nagyvonalú
magabiztossággal, imponáló nemtörő-
dömséggel és kellő számítóérzékkel ural-
kodott a gyengébb nem Polly, Lucy
Kocsma Jenny és a gyengébb férfinem - a
bandatagok fölött, Eszerint logikus, hogy
minden olyan játszmában alulmarad,
amelyben ellenfeleire - Peachumre Tigris
Brownra, a börtönőrökre - sem
külsejével, sem testi erejével nem tud
hatni. Sajnálatos, hogy e játszmákban
ellenfélre valójában nem is akadt
Peachum

Korcsmáros Jenő - csupán álszent és
ravasz öreg kereskedő volt; hatalma arra
a maroknyi koldusseregre terjedt ki,
melyet kellékekkel és ötletekkel látott el.
Árnyékát sem véltük felfedezni annak a
félelmetes kolduskirályi hatalomnak,

amivel egy koronázási szertartást tudna
tönkretenni; de annak a legembertelenebb
eszközöket felhasználó mechanizmusnak
visszfényét sem, amit a Peachumok
képviselte egyének, szervezetek éppen az
emberiesség nevében fegyver-ként
fordítanak a többiek ellen.

Sárközy Zoltán Tigris Brownja kissé
hűvös és kiismerhetetlen rendőrfőnök-
nek tetszett. Peachum zsarolására válasz-
út elé kerül: vagy egzisztenciáját, vagy
Bicska Maxi „barátságát " és életét őrzi
meg. Mivel a rablóbanda vezetőjével való
összetartozásának mélységeiről sem
győződhettünk meg, ezért „barátja" el-
árulását -- vagy éppen következetes dön-
tését -- sem érthettük meg igazán. A ti-
tokzatosság, a lelki álarc inkább karak-
tervonás, mint elidegenítő effektus vagy
kívülálló szerepjátszás, mivel sem a figu-
ráról, sem az alakot megtestesítő egyéni-
ségről avagy bármelyikkel kapcsolatos
állásfoglalásáról nem árul cl semmit.

Fekete Györgyi - Lucy - leginkább egy
lelkesedő, bár céltudatos úrilányka képét
viselte; a Pollyt alakító Kállay Bori pedig
szép hangjával, énektechnikájával sem
kárpótolt bennünket operettízű
megnyilvánulásaiért. Kizárólag Csoma
Judit formált erőteljesebb alakot szerepé-
ből. Kocsma Jenny kétszeres árulásának
szubjektív és „társadalmi" helyzetéből
fakadó - objektív indítékait is érzékeltette
játékával és plasztikusan meg-formált
songjaival. Mély fekvésű hangja és világos
artikulációja különösen élvezetessé tette
dalait. Másoknál ugyanis nem mindig
lehetett érteni a szöveget.

A gengszterbanda tagjai mintha szán-
dékosan igyekeztek volna eltörpülni ve-
zérük mellett, Mint rakoncátlan n ebu lók
helytelenkedtek és hunyászkodtak meg; ki
sem várva Bicska Maxi lendülő öklét,
előre lehengeredtek a földre. Beszédes
nevüket és Brecht által pontosan leírt
megkülönböztető vonásaikat amiket
Bicska Maxi sorol fel Pollynak az üzlet
átadásakor sem használták föl a színészek
arra, hogy önálló akciókra képes
egyéniségeket villantsanak föl.

Úgy láttam, hogy a közönség igen kel-
lemes élmények kel távozott a színházból,
Paradox módon ez is növelte elé-
gedetlenségemet és hiányérzetemet, mert
az előadás csupán megfricskázta a nosz-
talgia és a krimiizgalmak iránti túlzott
hajlandóságunkat, de a nevetésből nem
született meg az a bizonyos öntudatlan
töprengés és leleplezés.

BŐGEL JÓZSEF

A magyar szcenográfia
t ö r t é n e t e

a felszabadulás után III .

A hetvenes évek

A modern magyar színházművészet leg-
jobbjainak fő törekvése a hetvenes évek-
ben: visszahelyezni jogaiba a színházat,
kibontakoztatni az öntörvényű színház-
művészetet. E főbb vonulat megvaló-
sításához a legjobb magyar színházi ve-
zetők, rendezők egyre több szövetségest
kaptak a díszlet- és jelmeztervezők gár-
dájából. A szcenográfusok feladata a ko-
rábbiaknál jóval sokrétűbbé vált: ismer-
niük kellett a kor képző- és iparművészeti
törekvéseit, eszközeit, ki kellett fejezniük
az előadások gondolati-érzelmi
összetevőit, s mindez átfogó irodalmi és
színházművészeti , filozófiai, esztétikai és
társadalomtörténeti ismereteket követelt
meg tőlük. A korszak legjobb színházi
tervezőművészei eme nagyobb elméleti
igényesség és egy újfajta elméleti alapvetés
révén, a relatív autonómia (tudniillik a
színházművészeten mint komplex
folyamaton belül) hangoztatása és
megvalósítása kapcsán a legkiválóbb
rendezők színészek, dramaturgok egyen-
rangú társaivá váltak.

A magyar szcenográfia e törekvések je-
gyében az előző évtizedek eredményeihez
képest gondolatibb, jelentékenyebb, mar-
kánsabb lett, s kezdett mind jobban fel-
zárkózni a világszínház jobbjaihoz. Fej-
lődését ösztönözte még a rendezői kul-
túra színvonalának és jelentőségének nö-
vekedése, egy frissebb gondolatiságú és
eszköztárú rendezőnemzedék (vagy in-
kább több csoport) színrelépése, új szín-
házi műhelyek (kaposvári, szolnoki, he-
gyekkel és völgyekkel a kecskeméti, pécsi
és a miskolci) formálódása, kiugrása. Ez
utóbbi tendencia eltaszított, félre-állított
akár nagy hírű tervezőket is, vagy
máshová sodort s vonzott újakat, hogy
aztán a régebbick újból erőre kapjanak,
Mindez a legpregnánsabban a Nemzeti
Színház új vezetésű periódusában nyilvá-
nult meg. Olykora ,,reteatralizáció" fel-
falta a saját gyermekeit, kezdtek elszapo-
rodni a szentszínházi, puritán drámai te-
rek, a toprongyszínházi színpadképek,
amelyek létrehozásakor a tervező újból
csak szcenikussá, térszervezővé,
beépítővé vált . Mindenképpen nagy átren-



deződés történt, felgyorsult az élet a szín-
házművészet emez ágában is: megnöve-
kedett egy-egy kiemelkedően korszerű
szcenográfusi tevékenység hatósugara,
egyik-másik tervezőművész Székely
László, Najmányi László, Pauer Gyula -
mindenütt felbukkant, ahol valami új
született. A korábbinál jobban meg lehetett
különböztetni, jellemezni színházak
közötti-fölötti csoportosulásokat,
tendenciákat, akár stílusokat is.

Az így felvázolható színképet még gaz-
dagította, hogy megjelentek a szcenográ-
fusi posztokon más főiskolai-egyetemi
végzettséggel rendelkezők, így például
mérnökök (építész és gépész), belsőépíté-
szek, textiltervezők, plakátgrafikusok, az
újabb művészgenerációkból származó
festők, szobrászok. Ez annak a következ-
ményeképpen is felfogható, hogy Ma-
gyarországon majdnem másfél évtizedig
(1964-től) szünetelt a színházi tervező-
művész-képzés. Igy a színház iránt ér-
deklődő művészjelöltek először más
szakmában lettek járatosak (többnyire az
Iparművészeti Főiskolán), s aztán egyes
színházi műhelyek bűvkörébe kerültek;
többen ott is maradtak, de a nagyobbik
részük inkább határesetté vált, alapszak-
máját gyakorolta, s alkalomadtán díszletet
és jelmezt is tervezett. A magyarországi
képzés szüneteltetése következtében
Prágában, Leningrádban, majd később
Pozsonyban végzett fiatal tervezőművészek
is helyet kaptak az évtized végére egyes
színházak tervezőművészeti munkájában. E
fiatalok cseh, szlovák és szovjet oktató- és
alkotóműhelyek méltán világhírű tervezői
kultúrájának, képzésének eredményeit,
törekvéseit és stílus-jegyeit hozták
magukkal, és próbálták integrálni - nem
minden nehézség nélkül - a magyar
színházművészeti életbe. Ahonnan
visszajöttek, ott többnyire nagyobb szerepe
volt a tervezőművészetnek a hazainál, s
ennek tudatában még újabb technikai
eszközök, kivitelezési módok, anyagok,
eljárások meghonosításával is kísérleteztek.
Innen is származtak az el-lentétek, a
nehézségek, míg aztán - külföldi stúdiumok
sok hasznát elismerve és a fokozódó
igényektől serkentve 1978-ban újból
megindult idehaza a szcenográfusképzés,
ezúttal a Képzőművészeti Főiskolán.

A korszerűsödés tényezői között szá-
mottevő, hogy a hetvenes évek során a
tervezőművészek egyre többet utazhattak
Közép-Kelet-Európa és a Nyugat or-
szágaiba. Az idehaza egyre nagyobb
számban vendégeskedő külföldi együt

tesek szintén jól szemléltették a tervező-
művészet nemzetközi eredményeit, ten-
denciáit. A korábbinál nagyobb arányban
kaptak meghívást vendégtervezésre
különböző nemzetiségű szcenográfusok is.
Közülük különleges jelentőségű a szovjet
D. Borovszkij, aki Horvai István és J.
Ljubimov valóságos alkotótársaként
Csehov- és Dosztojevszkij-művek (a
nyolcvanas évek elején a Koldusopera)
vígszínház-, illetve nemzeti színház-beli
színrevitelekor „áttörte a festői anek-
dotikusság tradícióit... egyértelműen
szakított a színmű puszta képi illusztrálá-
sával, hogy helyette önálló képzőművé-
szeti látványban megfogalmazza . . . az
alkotás belső tartalmait". (Koltai Tamás:
Színházfaggató.) Mindez olykor epigoniz-
must is eredményezett (a bőrruhák divatja
Peter Brookék nyomán, Toffolutti
sátorlepedős színpadképeinek feltűnése
stb.), de a jobb, a korszerűbb termékenyítő
ereje stílusok és eszközök tekintetében
egyaránt a gyarapodást szolgálta, hason-
lóképpen a világszerte fellendülést szol-
gáló nemzetközi szemináriumokon, kon-
ferenciákon, külföldi műhelylátogatáso-
kon és ottani gyakorlati foglalkozásokon
való részvételsorozat.

A szcenográfia korszerűsödése, vi-
szonylagos önállósulása fejlődő elméleti
tevékenységgel is együtt járt, mintegy
kölcsönösen feltételezve és segítve egy-
mást. Megszaporodtak a kiállítások, élén-
kült a tervezőművészet iránti elméleti ér-
deklődés, tanulmányok, könyvek, kisebb-
nagyobb (és elméleti-történeti rend-
szerezést is adó) kiállítási kiadványok
jelentek meg. A kritikusok, színháztörté-
nészek közül Molnár Gál Péter, Koltai
Tamás, Mészáros Tamás, Székely György,
Csík István, Keserű Katalin, Belitska
Hedvig azt példázták, hogy szűnőben van
a színházi kritika és a szín-háztörténetírás
irodalomcentrikussága, rendező- vagy
színészcentrikussága is. Egyes
tervezőművészek (Székely László,
Gyarmathy Ágnes, Drégely László, a
nyolcvanas évekbe átnyúlóan Szlávik Ist-
ván és Szakács Györgyi) egyéni kiállítá-
saik sorozatával segítették elő az elméleti
tisztázódást, a színházművészeti lát-
ványkultúra széles körű fejlesztését. Eb-be
a folyamatba kapcsolódott bele a hazai
seregszemlék (miskolci triennálék) so-
rozata, valamint a nemzetközi seregszem-
léken (prágai quadriennálék, újvidéki
triennálék) történt, díjakat, nemzetközi
elismerést nyerő-jelentő részvétel.

A szcenográfia nagymérvű korszerű-
södése mindezek következtében ezúttal

már különböző csoportokban, tendenci-
ákban (óvatosan: stílustörekvésekben)
bontakozott ki. A régebbi festőiség köve-
tői (olykor kiváló festőművészek is egy
személyben) kezdtek gondolatibbá, néha
konstruktívabbá válni. Jó példa erre
Szinte Gábor több ekkor keletkezett terve,
így a Madách Színháznak készített
Hamlet- és Három nővér-makettek, illetve
-vázlatok (1977, 1979). Jellemző rájuk a
többfajta rendelés, a tervezői látás bir-
kózása, a festői dekorativitás, a realista
részletezés és a szecessziót, szimboliz-
must idéző álomszínpad keveredése egy
bizonyos megszerkesztettségen belül.
Ilyesfajta küzdelem figyelhető meg Dré-
gely László által a Vígszínháznak, a Pesti
Színháznak készített egyes tervein, szín-
padképein, kiváltképpen a Rezeda Kázmér
szép életéhez produkált színpadképén
(1976), azzal a különbséggel, hogy festő-
művészete legfrissebb etapjainak eredmé-
nyeit, szürrealista-szürnaturalista eleme-
ket is beolvaszt színpadi műveibe. Ide so-
rolható Vata Emilnek, a pécsi Nemzeti
Színház, később a győri Kisfaludy Színház
tervezőjének igen sok tervezése (a Pécsett
színre került Illyés-darabokhoz, az átiga-
zított Bánk bánhoz, az ugyancsak átiga-
zított, Győrött bemutatott Fáklyalánghoz
[1978] készültek ilyenek). Leginkább Ta-
mási Ősvigasztalásához (Pécs, 1976) al-
kotott színpadképe elegyíti a legjobban a
festőiséget a konstruktivitással. A ter-
vezőművészek (ekkorra már) doyenje,
többüknek egykori tanítómestere, Varga
Mátyás is ilyesfajta törekvések jegyé-ben
újította meg eszköztárát (ezúttal a Szegedi
Szabadtéri Játékok vagy a debreceni
Csokonai Színház számára dolgozva).
Érdekes, hogy „őshonában", a Nemzeti
Színházban - Marton Endre alkotó-
társaként - alkalma volt foglalkozni Gel-
man „termelési drámáinak" szcenikai fel-
adataival, s emez alkalmak (pl. Vissza-
jelzés, 1977) e művek témájából, szerke-
zetéből, szikár tárgyszerűségéből követ-
kezően késztették egy újfajta konstruk-
tivitásra.

E korszakban előtérbe kerültek a kü-
lönböző, térformáló világítással és vetí-
téssel kombináló, kísérletező törekvések.
A korábban indult Csányi Árpád a Nem-
zeti Színházban ( V I I . Gergely, 1975, Téli
rege, 1978), a József Attila Színház-ban
(Őrült Gréta, 1978), a kecskeméti Katona
József Színházban (Don Carlos, 1974), a
győri Kisfaludy Színházban ( Bernarda
Alba háza, 1979) megvalósított terveivel
lépett túl régebbi festői mi-voltán.
Példamutató, az előbb említet-



tektől némiképp elütő, sem előtte, sem
utána (általa sem) követett utat járt a
Csongor és Tünde (Nemzeti Színház, 1976)
előadásához készített, magyar nép-
művészeti elemekből felépített drámai
terével. A most már beérett Fehér Miklós
rendkívüli találékonysággal építette, vi-
lágította be úgy a legkülönbözőbb fővárosi
és vidéki színpadtereket, ahogy a mű
mondanivalója, az előadás rendezői
koncepciója, a színjáték stílusa meg-
kívánta. E képessége a Vígszínház el-
vontabb zenés színházi színpadképeitől
ugyanezen színház Csurka-bemutatóinak
konstruktív szupernaturalizmusáig terjedt.
E széles skálájú tevékenységből ki-
emelkedett a Nők iskolája (Vígszínház,
1973) szellemes konstrukciója, amely
percről percre együtt játszott, élt, mozgott
a színészekkel. A Fej vagy írás (ugyan-ott)
egyszerű elemekből és fénynyalábokból
felépített, szikár játékterű volt. A Homburg
hercege (a mű felépítésével, stílusával és
főleg gondolatiságával egyezően)
különbözően beállítható, keretelő,
térformáló kékesfehér lapokat, diaporá-
mával elővarázsolt festőiséget, sejtelmes-
séget kapott. Egy Pinter-darab (A gondnok,
Pesti Színház, 1978) pop-art halmazt
igényelt tőle. Jól vegyítette tehát az épít-
kezést (színpadi értelemben) akár képző-
művészeti ihletettségű stíluselemekkel, s
közben igazában nem is volt stílusa, a
koncepciók, a drámák és mondanivalóik
abszolút szolgálatában. Székely László
elsősorban a hetvenes évek során a szol-
noki Szigligeti Színház számára készített
terveivel vált a térformáló, igen erő-teljes
világítási effektusokkal dolgozó
szcenográfia egyik legjelesebb képviselő-
jévé. Legfontosabb színpadképei (Gá-
csérfej, 1973, Három nővér, 1974, Athéni
Timon, 1976, Boldogtalanok, 1978) sugá-
rozzák a művek koncentrált gondolati-
ságát. Az említettek arra is jó példák, hogy
miképpen kapcsolódhat össze ter-
mékenyen egy fantáziával, gondolati és
képzőművészeti kultúrával rendelkező
színházteremtő rendező (Székely Gábor)
egyénisége, művészete egy korszerűen
alkotó tervezőművész munkásságával,
mindkettő nagy hasznára. Kettejük
együttműködéséből gondosan kimunkált,
racionálisan kialakított játszási terek
keletkeztek, amelyekben nincs felesleges
bútor, kellék, díszlet, s ugyanakkor a jól
elhelyezett fénynyalábok, foltok, a fekete
és fehér részek dinamikus egymásmellet-
tisége plasztikus, modernül festői is. A
legjobb példa erre a most már a Nemzeti
Színház tervezőművészeként elkészített

Danton halála-terv (1978) és az ebből ki-
bontakozott színpadképsorozat, amely
minden képhez, cselekményhez, szitu-
ációhoz kiválóan idomul, átalakul, szűkül
vagy bővül, tetszés szerint. Kevésbé tűnt
föl, mert már évtizedek óta hirdette, csi-
nálta, a sablonossá válás veszélyeivel nem
mindig eredményesen csatázva, hogy Raj-
kai György újabb Thália színházbeli
színpadképei is a térformálás, a konstruk-
tív játéktérszervezés szép példái voltak
(Tigris és hiéna, 1972, A csendes amerikai,
1973; különböző körszínházi produkciók,
részben a Tháliába is átplántálva). Az
Illyés Gyula által átigazított (azaz dra-
maturgiailag is szilárdabb szerkezetű)
Bánk bán-előadásához készített „minden-
tudó", sok-sok gondolatot és ötletet adó
konstrukciója volt a csúcspontja itteni
építő tevékenységének.

Arra is volt példa, hogy valaki már eleve
modern, sőt, olykor avantgarde tö-
rekvésekkel lépjen színre, s később rugal-
masan meghaladja a kezdetben alkalma-
zott eszközöket, stílust is. Gyarmathy
Ágnes elég következetesen bontakoztatta
ki a hatvanas-hetvenes évek fordulóján
Lengyelországban elsajátított szürrealista
eszköztárát, vegyítve a néha barokkosan
burjánzó toprongyszínházi, pop-artos
elemekkel, de aztán lépéseket tett egy
konstruktívabb, egyszerűbb, letisztultabb
színpadi világba, túlnyomórészt a szegedi
Nemzeti Színházban (A felszabadított Don
Ouijote, 1973, Golgota, 1974, A anya, 1974,
A lobositzi csata, 1975). Világos, nagy
kifejezőerejű színpadi szer-kezeteket
létrehozó művészete a leg-gyakrabban új
magyar művek színpadra segítésekor
nyilvánult meg Miskolcon, például a Máz
előadásakor (1979). Anynyira fantáziadús
alkotótárs, hogy az említett színházakban
vagy Kecskeméten, Békéscsabán
konstruált díszletei (gyakran jelmezekkel
együtt) jelentősen „feldúsították" a
produkciók tartalmát. Ama -
Magyarországon nagyon kevés -
tervezőművész közé tartozott, aki képes
volt a produkciók egész sorát minden
tervezőművészi vonatkozásban meg-
alkotni, tehát a jelmezeken és díszleteken
kívül a füzeteket, plakátokat, színházi
kiskiállításokat is megtervezni. Személye
és művészete Magyarországon egyúttal a
szcenográfia emancipációjára (elszakadás
a csak nőket illető jelmeztervezés és a
csak férfiakat érintő díszlettervezés kép-
zési-képzettségi és alkotói gyakorlatától)
is jó példa, később is alig-alig követett.

A szobrászatból, a minimal art és a con-
cept art, valamint a színházi happening-

produkciókból (performance-okból) ívelt
át Pauer Gyula sok-sok kaposvári, később
nemzeti színházi színpadképe a nyitott
színház, a dezilluzionáló tiszta vagy szent
színház szférájába. E sajátos elméleti és
gyakorlati megalapozottságú társalkotói
művészetnek legjelesebb termékei a
Csiky Gergely Színháznak készített
Ördögök (1975), Troilus és Cressida (1977)
és az Ivanov (1977) színpadtere
(mindegyik díszlet és jelmez egyszer-re).
A szobrászként a pszeudo kérdésével
foglalkozó, a létező és a látszat, az anyagi
és az anyagtalan egymásrautaltságában
(egységében) gondolkodó Pauer az
Ördögök színpadképében „naturális
részleteket helyez el bizarr rend szerint
egy elvont térben. . . A tökéletes valódi-
ság benyomását keltő macskakövek fe-
kete műbőrrel bevont szivacskockákból
készültek; a szereplőknek úgy kell jár-
niuk az enyhén lejtős, puha felületen,
mintha utcaköveken mennének... eső
áztatta macskaköveken állnak a poszt-
barokk szobagarnitúra bútorai. Nincs .. .
primitív naturális jelentésük a valódi
elemeknek; fontosabb a valódi és a ha-
mis elemek egymásmellettisége, amiből
végül is egynemű közeg jön létre". (Kol-
tai: Színházfaggató.) Az Ivanov színpadi
tere nagyszerűen élt, fejlődött és bomlott
fel a főhőssel, a szereplőkkel, a cselek-
ménnyel, a szituációkkal szoros kapcso-
latban, e drámai térnek minden része,
eleme, kelléke, bútora minden pillanatban
játszott és kifejezett valamit. Az év-
tizedfordulón az új vezetésű Nemzeti
Színház tagjaként az Éjjeli menedékhely
(1979) és a IV. Henrik (198o) mindezt
tovább folytató színpadi konstrukcióival
tudott modern tudattartalmakat is ki-
fejezni, miközben igyekezett beillesz-
kedni „a nemzet élszínházának" feladat-és
kötelezettségköreibe.

A díszlettervezők többsége tehát több-
nyire elszakadt a meghaladott impresz-
szionizmustól, a pepecselő részletezéstől,
s generációs vagy eszköztárbeli ho-
vatartozástól, csoportosulástól függet-
lenül nem egy akadt, aki - az eleinte ma-
gányos hegycsúcsnak számító Pauer min-
tájára - különböző modern (olykor kife-
jezetten avantgarde) színházművészeti
törekvésekhez kapcsolódott: a tervezői
konstruktivizmus újabb válfajaihoz, a
brechti színház szcenikai vonulataihoz (a
cselekmény anatómiájának megjeleníté-
séhez), az új (a szür- vagy szuper-) natu-
ralizmus tiszta vagy más irányzatokkal is
vegyített törekvéseihez, a laborató-
riumszínházhoz vagy éppen a wilsoni



totális színház tendenciáihoz. Ez történt a
középnemzedék egyik jeles tagjánál,
Jánosa Lajosnál. Az évtized első felében
készített, eleganciát, jó térformálást tük-
röző egyes tervek (Kispolgárok, Don Juan,
pécsi Nemzeti Színház, 1974) után éles
váltás következett: a korszak második
felében már több olyan drámai teret
tervezett, amelyek erőteljes gondolati-
ságúak, s amolyan manézskeretet is
képeznek, egy-egy lényegében
laboratóriumszínházi produkció kapcsán
( A tolmács, Pécs, 1976, Bajcsy-Zsilinszky
Endre, Pécs, 1977, Julius Caesar, Szeged,
1977). Modelldrámák vagy annak vett
történelmi drámák színrevitelénél bonta-
kozott ki Jánosa újszerű eszközbeli asz-
ketizmusa, térformáló puritanizmusa, mi-
közben élt akár a bábszínház elvont figu-
ráival, mozgatási mechanizmusával is.

Külön helyet érdemel itt a korábban in-
dult Keserű Ilona, aki sohasem tartotta
magát par excellence szcenográfusnak, de
olykor ezzel is megpróbálkozott, s éppen
a hetvenes évek első felében érte el
ilyesfajta tevékenységének csúcspontját,
folytatva a Major Tamással való együtt-
működést, miközben új alkotó- és ösz-
tönző társakra lelt emez időszak híres vi-
déki színházi műhelyeiben, Kecskeméten
és Kaposvárott, mindenekelőtt Szőke
István rendező, az újabbkori magyar
színházművészet egyik „enfant terrible"-
je személyében. Ekkor készült színpad-
képei, jelmezei (mint tervdokumentációk
is páratlanul karakterisztikusak, sajátos
értékűek) egy különleges, olykor kubisz-
tikus, máskor konstruktivista vagy éppen
absztrakt festői látás termékei, szoros
összefüggésben festői korszakaival, vál-
tásaival. Ugyanakkor mindig törekedett,
hogy a következetesen megszerkesztett
drámai terekben a térelemeknek, színek-
nek, foltoknak szigorú kapcsolati és ha-
tásrendszerük legyen. Így volt ez a kecs-
keméti Heilbronni Katica (1974), a kapos-
vári Erdő (1976), a nemzeti színházbeli
Bertalannapi vásár (1975), a huszonötödik
színházbeli M - A - D - Á - C - H (1974) ese-
tében. Az inspiráló együttesek megszűn-
tek vagy átalakultak, az alkotótársak
ezekkel kapcsolatosan is más vizekre
eveztek, s Keserű megint csak páratlan
határozottsággal kivonta magát a korszak
közepétől kezdődően a színház bűvkö-
réből.

A mérnökből, filmforgatókönyv-íróból,
novellistából, animátorból, különböző
színházi kísérletek, happeningek,
performance-ok szervezőjéből-rendezőjé-
ből erre az időszakra színházi terve

zőművésszé is vált Najmányi László-nak
voltak a legszélesebb skálájú találkozásai
modern színházművészeti törekvésekkel.
Miközben szenvedélyesen érdeklődött a
színházművészet egészen új útjai,
eszközei után, s művelője is volt ezeknek,
társul szegődött a hetvenes évek legtöbb
friss színházi műhelyéhez,
rendezőtehetségéhez (kiváltképpen Paál
István, Valló Péter, illetve a szolnoki,
kaposvári, pécsi és néhányszor a víg-
színházi társulat bizonyultak inspiráló
szövetségeseknek). Viszonylag szűk körű
kísérletezés és beilleszkedés a hivatásos
magyar színházművészet legmodernebb
berkeibe: e két pólus között folyt Naj-
mányi alkotói élete, hogy aztán a kor-
szakváltás idején az előbbi újabb igé-
nyeitől hajtva külföldre távozzék. Emez
exodus előtt kétségtelenül ő volt a jelen-
kori magyar tervezőművészet egyik leg-
fontosabb, legmeghatározóbb egyénisége.
Már önmagukban a tervei is esz-közbeli
gazdagságra utaltak, s a szorosabb
értelemben vett szcenográfiának (tervraj-
zolásnak, készítésnek) is új útjait jelezték.
Képes volt egészen pontos „mérnöki"
terveket alkotni (Vihar, debreceni
Csokonai Színház, 1975), de humorát, sőt
iróniáját csillogtatva happeningtervet is
készíteni (Übü király, pécsi Nemzeti
Színház, 1977). A laboratóriumszínház
egyszerűsége és célszerűsége sugárzik a
Caligula tervéből (Pécs, 1976), s ha
Mrożek Tangója mindenek-előtt a
forradalmi fejlődés anatómiája, akkor
Najmányi megtervezte hozzá a ravatali és
bonctani (talán még kivégzési) helyiségek
koncentrált terét (szolnoki Szigligeti
Színház, 1978). Ugyancsak a szolnoki
társulat számára készítette (ide fűzte a
legszorosabb kapcsolat) a hatalmi-emberi
viszonyokat pontosan, ismét mérnöki
precizitással kifejező Álszentek
összeesküvése-színpadképet (1977), s rész-
ben új eszközöket is használt (vetítés),
részben mintegy összefoglalt (át-
tekinthető szerkezet, újszerű térbeliség és
festőiség egyszerre) a Vígszínház Minden
jó, ha a vége jó-produkciója esetében
(1979).

A magyar szcenográfiában 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. Miközben érlelődtek a
korábban említett emancipáció feltételei
és eredményei is, a hetvenes évek során
virágba borult a tervezőművészet ama
tehetség- és alkotáskoncentrációja,

amelyet méltán lehet nevezni magyar
jelmeztervezői iskolának, élén a Nemzeti
Színház művésznőjével, Schäffer Judittal.
Számtalan - fővárosi és vidéki
színházaknak, valamint filmekhez, televí-
ziós játékokhoz alkotott - jelmeztervé-ben
jól társult a már korábban is meg-figyelt
festőiség, a szép formák, anyagok, színek
kultusza, a soha fel nem adott elegancia,
az ízlés biztonsága, az ízig-vérig színházi
játékosság a gondolatok gazdagságával, a
tervről tervre fokozódó expresszivitással.
Kiválóan ismerte és alkalmazta, keverte a
régi és új anyagokat, textúrákat,
eljárásokat, sokat támaszkodott olyan
„társművészetekre", mint a bőr- (díszítő-)
művészet, az ötvösművészet, s képes volt
ezekkel egy-egy adott mű, a rendezői
koncepció és a színészi játék
sajátosságaihoz kapcsolódni. Ki-
emelkedően értékes példái művészetének
az 1975-ös Prágai Quadriennálén ezüst-
érmet nyert, A z utolsó utáni éjszaka
előadásához (Nemzeti Színház, 1972)
készített jelmezei; ezek jól fejezték ki a
mű sokfelé asszociáltató gondolatait, s
egyúttal kapcsolatban voltak bizonyos
szürrealista-pop-artos tendenciákkal is.
Egy másik csúcsként említhetők a Csongor
és Tünde (Nemzeti Színház, 1976)
jelmezei, amelyek Csányi Árpád hasonló
stílusú-ízlésű díszleteihez kapcsolódva a
népművészet, olykor e művészet
legegyszerűbb tárgyi emlékeinek és a
szürrealista játékosságnak, tudat-
alattiságnak, „bakugrásoknak" bartóki
szellemű ötvözetét képezték. Sokoldalú-
ságára és megújulási készségére jellemző,
hogy jól társult akár a pécsi Nemzeti
Színház, akár a Gyulai Várszín-ház, akár a
Szegedi Szabadtéri Játékok újabb
drámaírói, rendezői törekvéseihez, újszerű
színpadraállításaihoz.

Wieber Mariann a Televíziónál, oly-kor
a Vígszínházban, Vágó Nelly a Nemzeti
Színházban, Pécsett és Szolnokon,
Jánoskuti Márta pedig a szolnoki kezdés
után a Vígszínházban (és sok helyütt
vendégként) az úgynevezett dinamikus
jelmeztervezés (felfokozott gondolatiság,
expresszivitás, gazdag eszköztár, sokfajta
alkotóelem, motívum, módszer kon-
centrált alkalmazása) képviselői voltak,
bizonyságot tévén a magyar iskola ki-
terjedt voltáról, sokszínűségéről. Mind-
egyikőjük művészetének erősen egyéni
jegyei is voltak (többek között a fel-
használt anyagok, textúrák tekintetében).
Wieber terveit a nagy képzőművészeti
tudás és biztonság, az expresszionisták-ra
emlékeztető, erőtől duzzadó formák



jellemezték, jánoskuti alkotásait a szür-
realista vibrálás, képzet- és anyagtársítás,
egy újfajta szépségkultusz, Vágó Nelly
pedig többnyire dekoratív, elegáns és
mélyen karakterizáló volt egyszerre.
Jelmezeik általában sok-sok asszociációs
lehetőséget nyújtottak, s ezáltal váltak még
dinamikusabbakká. Egyes - például a
szolnoki színháznak, a Szentendrei
Teátrumnak vagy a Madách színházbeli
Hamlethez (1977) készített

terveiben erre haladt Mialkovszky
Erzsébet is, aki az előző korszakban
kivívott stílus- (ízlés-) pozíciókból foly-
tatta bámulatos termékenységgel a szép-
színházi (az utótag helyére a film és
televízió is behelyettesítendő) eszmények
és gyakorlat szolgálatát, másik grande
dame-jává válva a magyar jelmez-
tervezésnek. Ekkor készült terveit tekintve
(például Vihar, debreceni Csokonai
Színház, 1975) már szinte Gulácsy Lajos
világát idézte a groteszkhez, a manézs
világához is közel álló Fekete Mária. A
korszak Gombár Judit számára is további
kibontakozási lehetőségeket biztosított
(Pécs, balett és prózai tagozat,
Népszínház, Maurice Béjart társulata,
győri Kisfaludy Színház), s mind jobban
kezdett díszletben-jelmezben egyszerre
gondolkozni; a pécsi, majd a győri ba-
lettművészek számára tervezett jelmezei-
vel az emberi test törvényszerűségei-nek, a
mozgás összetevőinek és szépségének
erőteljes felmutatására törekedett, s képes
volt ezeket a feladatokat a tánc-drámai tér
megteremtésével elvégezni, olykor a
monumentalitás keretei és elő-írásai
között.

Az Operaház tervezői közül a hetvenes
évek Forray Gábor számára további
kiugrást, újabb csúcsokra jutást hoztak,
megtoldva az épület helyzetéből is
következő gyötrő-kutató feladatokkal.
Műveiben ezúttal is a festői látásmód
ötvöződött össze a konstruktív
térszemlélettel, de az új anyagokkal és
például a diavetítéssel való kisérletezést
most már nem egyszer a szorongató tech-
nikai körülmények is diktálták. Így lett sok
zenedrámai tere könnyed, levegős, a műtől
függően játékos is, kapott még nagyobb
szerepet a fény, s a függesztési nehézségek
következtében újraértékelődött színpadi
gyakorlatában több hagyományos eszköz
is (kulisszák, feszített díszletek). A sok-
fajta új anyaggal, technikával való kí-
sérletezés különböző Verdi- és Wagner-
bemutatók esetében kamatozott leginkább,
mivel a nagy elődök mégiscsak

megöregedett színpadképeit rohamosan
újjá kellett formálnia. A legnagyobb erő-
kifejtésre és a benti sémáktól való elsza-
kadásra az új magyar zene- és táncdrámák
bemutatói késztették (Sámson, 1973, A
cédrus, 1975, Mózes, 1977). A cédrus
színpadi tere felidézte Csontváry festé-
szetének a világát, s egyszerre volt naiv,
expresszionista és szürrealista stílusvilágú;
a Mózes színpada pedig emlékezetes
maradt fémes színeivel, tömbszerű tér-
építkezésével Nagy része volt abban, hogy
egyes frissebb zenedrámai-írói és rendezői
törekvésekhez kapcsolódva a magyar
operajátszás elmozdult egy bizonyos
holtpontról, és korszerűbbé, az európai
áramlatok hoz jobban társulóvá vált.
Makai Péter most bontakoztatta ki igazán
az egy produkció - egy tervező-művész
általa űzött gyakorlatát, s mindenütt
megtette a magáét, ahol új mű és stílus
szolgálatáról, az Operaházban
hagyományosan jelenlevő szépszínházi
eszmény széttöréséről volt szó (Kol-
dusopera, Madách Színház, 1965, Falstaff,

Operaház, 1966, Mahagonny, Opera-ház,
1967, Az ajtón kívül, Operaház, 1978).
Márk Tivadar lényegében folytatta (itt és
több más színházban) festőiséget,
korhűséget és karaktert sugárzó-teremtő
jelmezterveinek sorozatát.

A hetvenes évek magyar bábművé-
szetének nagyívű továbbfejlődése már az
előző másfél évtized során megala-
pozódott, s most vált igazán világ-hírűvé,
a magyar színházművészet és ezen belül a
magyar szcenográfia ki-emelkedően nagy
értékévé. Koós Iván, Bródy Vera és a
korai halál miatt csak sajnálatosan rövid
ideig itt alkotó Ország Lili tervein,
kivitelezett bábjain, díszletein
megfigyelhetők a kortárs magyar és
külföldi képzőművészet legfontosabb
jegyei; bátran kísérleteznek a legkülön-
félébb bábtechnikákkal, s vegyítik is
ezeket a mondanivaló, a jellem, a szituá-
ció szolgálatában. Jó társak is egyúttal
Gogolhoz, Vörösmartyhoz,
Csajkovszkijhoz, Sztravinszkijhoz,
Bartókhoz, Kodályhoz és Ligetihez,
máskor Mrożekhez és Becketthez is,
művészetük tehát nagy művek, súlyos
gondolatok hordozója, tolmácsolója emez
imponáló szerző-gárda tanúságtétele
szerint. A korszak mindenekelőtt Koós
Iváné. Hallatlanul széles és gazdag a skála
a Csongor és Tünde (díszlet, báb, 1974)
archaikus-népi jellegzetességű és bájú
figuráitól a Klasszikus szimfónia (díszlet,
báb, 1976) kacagtató, mindent lebontó
borzongatásán keresztül Ligeti Aventures-
jének

kacat-bábszínházáig (díszlet, báb, 1976).
Többször tervezett más (élő) színházak-
nak is, így a Huszonötödik Színház-nak, a
pécsi és a veszprémi társulatnak vagy a
Fővárosi Operettszínháznak. Ilyenkor a
népművészeti és a modern formanyelv,
valamint egyes bábos esz-közök
egységére törekedett (János vitéz, Fővárosi
Operettszínház, 1979). Az évtized másik
nagy nemzetközi sikerét ő aratta: a PQ 79-
en már a pálya nagy ívét tudták jutalmazni
az ezüstéremmel.

Egyre jobban korszerűsödő (ízlésben,
eszköztárban, feltételek rendszerében),
több tekintetben önállósodó ágát képezték
ekkor a magyar színpadi tervező-
művészetnek a Televíziónál s egyúttal
gyakran egyes színházaknak is dolgozó
művészek. A legfiatalabb telekommuni-
kációs fórum valósággal külön szcenog-
ráfusi műhely lett, elég nagy számban
vonzott magához színháziakat, biztosabb
munka- és megélhetési feltételeket biz-
tosítva a színházművészet újabb és újabb
változásaitól, csoportosulásaitól meg-
viselt tervezőknek. Sajátos szimbiózis jött
így létre a par excellence televíziós és
színházi művészek között, szakadatlanul
folyt a kiegyenlítődési, a feladat és
eszközáramlási tevékenység, egymástól
sokat tanultak, alkalmaztak, minek kö-
vetkeztében a mégiscsak szükséges elvi és
gyakorlati elhatárolódás nem is történt
meg kellő határozottsággal és eredmé-
nyességgel. Eme felemás helyzetnek - ter-
mékeny együttműködés, önállósodási ten-
denciák a televíziós műhely részéről,
pozícióvesztés és -gyarapodás mindkét
oldalon - lett aztán az a sajátos eredménye,
hogy a televíziós tervezőművészet együtt
fejlődött (nagyot) a szín-házival, együtt
szerepelt kiállításokon, elméleti
munkákban, kiadványokban,
műhelymunkában, miközben a sajátosság
elméletének és gyakorlatának csak a
technikai újdonságok és különlegességek
kapcsán rajzolódtak fel kontúrjai.
Mindennek illusztrálására és egyúttal több
par excellence televíziós tervező-művész
bemutatására álljon itt több példa. Kézdi
Lóránt a hetvenes évek elején még
jelentékeny kifejezőerejű díszleteket
tervezett a Nemzeti Színház-nak
(Rosencrantz és Guildenstern halott, 1971),
melyeknek (hatalmas tömegű, még-is
karcsú két sziklalap) „változásai majd
minden alkalommal valóságos hely-
színeket rajzolnak elénk, vagy legalábbis
megadják a szükséges irányítást, merrefelé
indítsuk el képzettársításainkat...
egyszerűségében is talányos szerkezet...



drámaivá tett térség". (Molnár Gál Péter:
Rendelkezőpróba.) Az a tény viszont, hogy
előbb fődíszlettervező (1956), majd 1978-
tól a Tervezőművészeti Főosztály
vezetője lett a Televíziónál, ez utóbbi
dominanciáját jelentette művészeti pá-
lyáján. Sok itteni alkotása között Schäffer
Judit jelmezeivel közösen terem-tett Lear
király-színtere (MTV, 1978) az évtized
(és egyúttal a PQ 79 magyar kiállítási
anyagának) egyik csúcsteljesítménye;
külön értéke új eszközök, anyagok,
eljárások alkalmazása, valamiféle modern
időtlenség megjelenítése. Wegenast
Róbert néhány esetben poétikus,
atmoszférát, korhangulatot sugárzó szín-
padképeket teremtett meg Miskolcon
(Sirály, 1975), de aztán népszínházi és
debreceni vendégtervezései mellett min-
denekelőtt a televíziós tervezőművészet
kísérleteit gyarapította ( A telefon, MTV,
1978, Ha mi holtak, MTV, 1978). Tóth
Barna viszont elsősorban tele-víziós
tervező lett, stílusteremtő készségről téve
tanúságot. Nagy érzéke volt a
groteszkhez, a szinte időtlen, naiv báj
megteremtéséhez. Munkái mind-ezzel
együtt a kort, a légkört is kifejező
jelmeztervezés sajátos értékei (Három
jószívű rabló, MTV, 1978. Örök Don
Juan, MTV, 1979). Szekulesz Judit
számára is alapműhely volt a Televízió,
mindenekelőtt a látványos, monumentális
műfajokban. Nagy mesterségbeli tudás,
stílusérzék, választékos ízlés, at-
moszférateremtő képesség (Mágnás Mis-
ka, MTV, 1979) és mindenekelőtt ele-
gancia, nagyvonalú dekorativitás jellemző
ruháira, különleges szépségű terveire
(Turandot, MTV, 1978). Kalmár Katalin
modernül festői jelmezeivel, eredeti
színpadkép-vázlataival, szín-
összeállításaival, Balló Gábor konstruk-
tivitásával, indulatokat, szenvedélyeket
abroncsoló építkezéseivel tűnt itt ki. A
bábszínházi és emberszínházi indítású
Lévai Sándor a hetvenes években már
egyértelműen a televíziós bábművészet
markáns tervezőművész-képvise-
lője lett; a Futrinka utcai történetek vagy a
Süsü-sorozat figurái gyermekek és
felnőttek százezreit bájolták el játékosan,
stilizáltan antropomorf világukkal.

A legfiatalabbak, az egyéb hazai dip-
lomások, előképzettségűek és a külföldön
végzettek gyarapodó táborát te-kintve
említésre méltó egy - sokáig a Fiatal
Művészek Klubja tagozataként te-
vékenykedő - team produkciója, a pécsi
Óriáscsecsemő-ősbemutatóhoz (1978)

kollektíve készített színpadkép, drámai tér
és jelmezek, kellékek együttese. Ifj.
Rajkai György, Benyovszky István, Orosz
István és Kele Judit (valamenynyien az
Iparművészeti Főiskolán végeztek,
különböző szakokon) bebizonyították a
drámai tér pontos szerkezetű beépítésére,
érthető jelképiségre és tárgyiasságra való
hajlandóságukat, modern
színpadképszervező képességüket. Bár a
későbbiek során - külön-külön is - ter-
veztek színházak számára, a team így
többé soha nem jött össze, s a kollektív
alkotás pécsi példája megmaradt szép
illúziónak. A teljesen Kaposvárhoz kötő-
dött Donáth Péter egyelőre csak besorolt
az ott nagyobbrészt Pauer Gyula által
meghatározott szcenográfiai iskolába, míg
ugyanott a belsőépítészként végzett (de
„sima" építészmérnöki diplomával is
rendelkező) Szegő György képes volt
egészen bonyolult szerkezetű drámai terek
felépítésére, képviselve így az említett
iskola konstruktívabb ágát (Candide,
kaposvári Csiky Gergely Szín-ház, 1978,
Bíborsziget, jelmez is, 1979). Kállai Judit
és Körösi Sándor (Leningrádban
végeztek) játékosságukkal, nép-művészet
iránti érdeklődésükkel, az utóbbi jó
szerkesztőképességével is - tűntek ki. A
belsőépítész indítású Rajk László
előszeretettel tervezett nagy, lepedős,
sátorlapos tereket (Pécs, Miskolc).
Szakács Györgyi ekkor már egyre ered-
ményesebben, sok-sok hazai és külföldi
tapasztalatszerzési lehetőséget kihasználva
kezdett alkalmazkodni a különféle - a régit
leromboló, lebontó és újfajta módon
építkező, öltöztető - rendezői és tervezői
törekvésekhez (Kecskemét, Szolnok,
Miskolc), hogy aztán éppen
hajlékonysága, nagy anyagismerete révén
az egyik legfoglalkoztatottabb jel-
meztervező legyen. Götz Béla hosszabb
ügyelői, asszisztensi és szcenikusi múlt
után a világítástechnikán keresztül köze-
lített a díszlettervezéshez; játéktérformá-
lásai kezdettől fogva gondos beépített-
séggel és megvilágítottsággal tűntek ki
(Mahagonny, Madách Színház, 1978, Sok
hűhó semmiért, 198o), s jól használta fel a
különböző optikai hatásokat biztosító fém
stb. elemeket, anyagokat is. Ehhez
párosult még újabb rendezői
koncepciókhoz kapcsolódó hajlékonysága,
új anyagokat is felhasználó szcenikai
kultúrája. Antal Csaba építészből lett -
Josef Svoboda kurzusán nevelődve -
modern képzőművészeti stílusokat és fő-
leg a cseh iskola egyes jegyeit is fel-idéző
térépítkező, mindenekelőtt Szol-

nokon. A legbiztatóbb díszlettervezői
indulása a Leningrádban végzett Szlávik
Istvánnak volt. Az egyik legjobb szovjet
tervezői iskolán nevelődvén nagy
biztonsággal építette fel háromdimenziós
terveit, makettjeit (ebben a sajátos szce-
nográfiai műfajban azonnal a legjobbak
közé számított), s nagy hajlandóságot
mutatott a színpadterek modern (olykor a
nagyvárosi életből vett, ott használt)
elemekkel, anyagokkal történő berende-
zésére, egy újfajta tárgyiasságot is szol-
gálva ezzel ( V I I . Gergely, kecskeméti
Katona József Színház, 1977, Legenda a
lóról, szolnoki Szigligeti Színház, 1978, A
szecsuáni jó lélek, miskolci Nemzeti
Színház, 198o).

A teljes képhez tartozik még -. most már
minden csoportosítás nélkül - Baráth
András (Győr) mindig szerényen al-
kalmazkodó térformálása, Csikós Attila
(Népszínház, Szeged, szabadtéri színpa-
dok) nagy szcenikai kultúrája, Ék Erzsébet
(Békéscsaba, Pécs, Miskolc) cir-
kuszszínházi ruhasorozata, Gergely István
(Miskolc) grafikusi tudásból, gyakorlatból
eredő szcenikusi pontosága, Kemenes
Fanny (József Attila Színház, más
fővárosi színházak, tévéjátékok) szép
anyag- és színkultusza, Langmár András
(Debrecen, MTV) jó ízlésű, biztonságos
berendezőképessége, Mátay Lívia (MTV)
kiváló térszerkesztő- és beépítőtudása,
Nagy Sándor (MTV) aprólékos realizmust
és nagyvonalúságot együtt vagy külön is
alkalmazó hajlandósága, Neogrády Antal
(Veszprém) filmgyártásból áthozott
merész konstrukciósorozata, Rimanóczy
Yvonne (Népszínház) finoman jellemző
jel-mezvilága, Meller András (Győr) bo-
nyolult gondolatokat, érzelmeket kifejező,
fénnyel, modern anyagokkal dolgozó
térformáló kultúrája, Vogel Eric
(szórakoztató színházi műhelyek, -helyek)
pikáns ízlése és Witz Éva (MTV)
formában, anyagban biztos ízlésű jel-
mezkultúrája, valamint Hruby Mária
(Veszprém és más vidéki színházak)
„öltöztető"-készsége. Ezek a tervezéssel is
megpróbálkozó rendezőkkel (Szőke István
és Csiszár Imre manézs-konstrukciói,
Katona Imre fénynyaláb- és acél-
alumínium építkezései) egyszerre bi-
zonyították bizonyos tervezői eljárások,
magatartások túlélését, a szcenográfusi
skála széthúzódását s némiképpen paradox
módon e tevékenység ekkor növekvő
fontosságát.


