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IV.

A nyolcvanas évek elején

A magyar szcenográfia korszerűsödése
kétségtelenül a hetvenes években vett
erőteljesebb fordulatot a sok impulzust
mintegy összefoglaló reteatralizáció révén.
Az eredmény még részben viszonylagos,
noha eligazítók az évtized során elért igen
jelentékeny nemzetközi szerep-lések,
sikerek is. Egy jól képzett, több
generációból álló gárda érte el a fénykorát,
egy s más tekintetben bátortalanul,
megterhelve az utánpótlás bizonytalan-
ságaival. Közben már jelentkeztek az új
csoportok, társulások, sőt, egyes tenden-
ciák, szindrómák megkérdőjelezték az
egész fejlődés néhány tartalmi-eszközbeli
összetevőjét is. Az évtizedváltáskor, a
nyolcvanas évek elején egyre jobban meg-
figyelhetőkké váltak egy új korszak egyes
jelei. Természetesen ez megint össze-
függött sok társadalmi és kulturális, ezen
belül színházpolitikai tendenciával.
Világpolitikai és világgazdasági válságok-
tól kísérten, az ezektől is meg-meg-
roggyanó, de újult erővel előrehaladó
gazdasági, politikai reformtendenciák
szárnyain könnyebb és jobb volt szín-házat
csinálni, meg nehezebb is. Tágult a
színházi struktúra, új színházak jöttek létre
(a Katona József Színház Budapesten,
önálló színház Nyíregyházán és
Zalaegerszegen - többnyire sajátos és
jelentékeny szcenikai és a két szélső
esetében szcenográfusi kultúrával), új
színházi formák (bemutató, befogadó,
kisszövetkezeti, egyesületi színházak, il-
letve kisvállalkozások) alakultak vagy
bontakoztak tovább; ez utóbbiak a dolgok
lényegéből következőn (állami támogatást
nem vagy alig, esetleg áttételesen kaptak
csak) ritkán tudtak szcenográfiai
szemp o ntb ó l j e l en tékeny szerepet
játszani. Oldottabbá, nyitottabbá,
kötetlenebbé váltak a színházi
tevékenység, működés gazdasági, jogi,
munkaügyi feltételei, szabályai, de mivel
az egész művészeti ágra fordított tá-
mogatás lényegében nem lett több,
előtérbe kerültek a gazdaságosság elvi és
gyakorlati követelményei.

A díszlet- és jelmeztervező-művészet
vegyesen reagált minderre. Miközben ro-

hamosan romlottak egyes gazdasági és
műszaki-technikai (személyi és dologi)
feltételek, jogos igények kielégítéséért is
harcoltak, de gyakran megmaradtak egy
korábbi és ekkor már nem korszerű meg
nem is olcsó technikai szinten. Feszültség,
sőt konfliktussorozat támadt abból, hogy
az előző korszakban kivívott hely és
megbecsülés ezúttal kevésbé párosult,
kapcsolódott össze a váltás gazdasági,
politikai és színházpolitikai nyitottságával,
legkiváltképp pedig egy nagyvonalú
pénzügyi és műszaki felfutással. Igaz,
egyes színházi rekonstrukciók (budapesti
Katona József Színház, Madách Kama-
raszínház, Operaház, különböző fővárosi
szabadtéri színpadok, a debreceni, nyír-
egyházi, zalaegerszegi és egri színház-
épületek) révén gyarapodott, fejlődött a
színházművészet építészeti, műszaki-
technikai bázisa, felszerelése, ezek az
eredmények azonban az előző korszak
lendülete, lehetőségei és tervei, igényei
következtében jöttek létre, s az általános
helyzet messze nem volt ebből a szem-
pontból biztató. Egyes kísérletektől (Lé-
zerszínház) és tapasztalatszerzésektől,
meghonosításoktól eltekintve (ebben nagy
szerepük volt az újabban egyre nagyobb
számban vendégtervező szovjet, cseh,
szlovák és román művészeknek) a
legmodernebb szcenikai-világítástechnikai
és díszlet-valamint jelmezkészítési esz-
közök, eljárások, anyagok átvétele vagy a
velük való kísérletezés nem történt kellő
hatékonysággal és tempóban. Ugyanakkor
a korábban kibontakozott elméleti és
demonstrációs tevékenység lendülete nem
hagyott alább; szép és kiemelkedően je-
lentős példája, eseménye volt ennek az
1983-ban a Műcsarnokban megrendezett,
újszerű kiállítási gyakorlatot, mód-szert is
tükröző Dráma és Tér című ki-állítás, a
magyar szcenográfia példátlan arányú és
hatású jelentkezése, a nagy erkölcsi sikert
hozó, PQ 83-on történt szereplés és a Novi
Sad-i Triennálén (1984) ezüstéremmel
jutalmazott kaposvári-szolnoki-miskolci
„team" (Antal, Donáth, El Kazovszkij,
Szakács, Szlávik, Szegő) újszerű, minden
részletében meg-komponált összeállítása.
A szcenográfia egyes tendenciái tovább
éltek, fejlődtek, de közben elszaporodtak
azok a produkciók is, amelyeknél a
rendezők kívánsága szerinti egyszerű (?)
berendezésekről, fel-öltöztetésekről volt
szó. Ez két gyökérből táplálkozott: több
színházban egy-szerűen tovább virágzott
vagy újból erő-re kapott (közönségfogási
okokból is) a szépszínházi vagy az
irodalomcentrikus,

a pusztán interpretálási funkciót valló esz-
mény és gyakorlat, másoknál pedig - ettől
egészen eltérő elvek és praxis alapján -
vagy egy felhígult „pszeudo" szcenográfia
volt kialakulóban, vagy már egy új
naturalizmus, a „csontig" lemeztelenítés
és „göncökbe való bújtatás", a hiánnyal,
az „alig valamivel történő" jellemzés, a
való életben használt darabokkal
(ruhákkal) operáló gyakorlat kezdett
diadalmaskodni. A képet még gaz-
dagította vagy szegényítette is a külön-
böző nosztalgiahullámok szcenográfiai
vetülete (szecesszió, cirkuszszínház vagy
cirkusz a színházban, expresszionizmus, a
két világháború közötti színházművészet
reprodukálása), s így összességében a
magyar szcenográfia a posztmodern
törekvésekkel, a bujkáló vagy napfényre
(színpadra) kerülő neoavantgarde-dal na-
gyon vegyes hatású és értékű, több tekin-
tetben stagnáló (vagy éppen leszálló) fá-
zisban van. Az említésre méltó csúcsok
ott vannak, ahol valamiféle szintézis jött
létre egy egész színházi műhely és a ter-
vezőművész régi vagy újfajta tudása, ké-
pessége között, vagy ahol és amikor új-
szerű feladatok elvégzése, új technikák,
alkotótársak (filmművészek: rendezők és
tervezők) beáramlása történt magas fokú
koncentrációval. Csányi Árpád például A
szuzai menyegző (Nemzeti Színház, 1981)
és A rovarok élete (Székesfehérvári Nyári
Színház, 198o) színpadképének
megtervezésével bizonyította be mindkét
„kiugrási" lehetőséget: az előbbi zordon
és pontosan szerkesztett csapdaszerűsé-
gével, az utóbbi pedig monumentális
szürrealista víziójával hatott. Csikós Atti-
la a szegedi Nemzeti Színháznak készített
Cymbeline-tervével (1981) olvasztotta
egybe nagy szcenikai tudását egy
ugyancsak szürrealista-toprongy látomás-
sal. Az oly sokszor megcsodált építkezési
és alkalmazkodási készség Fehér Mik-
lósnál ezúttal a Vak Béla (Pesti Színház,
1982) expresszív, iszonyú feszültséget
sugárzó szigorú színpadkonstrukciójában,
a Kőmíves Kelemen (1982) vonalcső-
szerkezetében és a Szentivánéji álom (1983)
többszintűségében, modern kopárságában
és tárgyiasságában revelálódott, szoros
összefüggésben egy-egy rendkívül
érdekes mű vagy következetes rendezői
koncepció meglétével. Forray Gábor a
Parsifal (Erkel Színház, 1983) makettjei-
ben és tervein összegezte az itteni „nyo-
mor" keltette ötleteket, eszközfelújítá-
sokat (feszített-lógatott vásznak, kulisz-
szák), s bizonyította be, hogy a lélek
wagneri drámája és megdicsőülése ily



módon is visszatükrözhető. A Gyulai
Várszínház egyik legszebb szcenográfusi
teljesítménye volt a Gyarmathy Agnes által
mindkét vonatkozásban megtervezett Túsz-
szedők (1981) pop-artos, szürnaturalista,
sokfelé asszociáltató és több kort
szintetizáló eszköz-, kellék- és ruha-világa.
Makai Péter is errefelé kalandozott a
Madách Színház számára kialakított A
fösvény-színpadképpel, hozzávegyítve az
ottani szépszinházi eszmény gyakorlatának
egyes elemeit (1981).

Az úgynevezett televíziós színházi
szcenográfia ritka szép teljesítménye, két
tervezőművész egymást kiegészítő
együttműködésének gyümölcse az Alkalom
szüli a tolvajt (MTV, 198a) szilárd
szerkezetű, modern anyagokat felhasználó,
áradóan könnyű színpadi tere (Mátay Livia
munkája) és e térben Wieber Mariann
egyszerre kifejező erejű és sejtelmes-
játékos jelmezsorozata. Ugyanitt hasonló
csúcsteljesítménye a filmes Bach-mann
Gábor fémes csillogású-hatású, modern
anyagokat, trükköket felhasználó, a
korábban használt stíluselemektől teljesen
elszabaduló zenedrámai tere és a különben
ekkor is sokfelé és pazarló bőséggel
dolgozó Schäffer Judit textil-, bőr-és
ötvösművészeti elemeket ötvöző
ruhavíziója A kékszakállú herceg várához
(1980). Szinte Gábor egy nagyon jelen-
tékeny modern magyar darab újrafelfe-
dezésekor jut el a dráma szerkezetét fel-
fedő szilárd konstrukcióig, a találékony
színhelycserékig (Isten, császár, paraszt,
Madách Szinház, 1983). A gondolatí anyag
és a cselekmény anatómiáját meg-adó
erőteljes, expresszív rendezői és tér-
szervezői koncepció és gyakorlat szorí-
tásában jut cl Vágó Nelly annyi pompás
karaktertanulmány után odáig, hogy a
Koldusopera (Nemzeti Színház, 1981)

jelmezeivel a lélek és a test mélységeibe
láttasson, elkerülve minden dekorativitást.

A nyolcvanas évek elején többen haza-
jöttek a külföldi stúdiumok bevégeztével, s
elkezdték az integrálódást a hazai szín-házi
életbe, hasonlóképpen az egyre nagyobb
számban itthon végzettek kel. Az első
évadokban még csak bizonyítaniuk lehetett
és kellett; küszködtek a színházi működés
különböző hazai adottságaival e korszakelő
sajátos nehézségeivel, kisebb vagy
nagyobb rendezői egyéníségekkel.
Közülük kettőt lehet ebből a kényszerítő
átlagból kiemelni: a pozsonyi képzés
legjobb eredményeit magával hozó Rátkai
Erzsébetet, aki Kecskeméten több levegős-
leples, elvont helyeket kép

ző drámai terével és szlovákos szín-
kultúrájú, erőteljesen kifejező jelmezso-
rozatával tűnt ki (Fehér házasság, 1980,

Ármány és szerelem, 1982), valamint a
tragikus körülmények között a pálya ele-
jén elhunyt ifj. Rajkai Györgyöt, a
tervezőművész apa nyomán is jól épít-
kező szcenográfust (Pesti emberek, Thália
Színház, 1981).

E felemás adottságokkal és tendenci-
ákkal, tulajdonságokkal rendelkező kor-
szak néhány nagyívű pályaszakaszt is pro-
dukált egyes tervezőművészek esetében.
Götz Béla a korábbi jó, főleg világítás-
technikai indítás után a nyolcvanas évek
elejének egyik legfoglalkoztatottabb dísz-
lettervezője lett. A színházakon, rende-
zőegyéniségeken, kőszínházi és szabad-
téri előadásokon átívelő gazdag mun-
kásság egyik titka az alapos szcenikai
tudással párosult hajlékonyság, kísérlete-
zőkedv. A Csíksomlyói passió (Várszinház,
1981) drámai tere is világsiker lett a
produkció egyéb összetevőjével együtt; jól
egyesítette az építészeti folklórelemeket, a
naiv bájt a több szintes térképzéssel. A
Madách színházbeli Sorsválasztók (1981)

játszási tere modern szimultán szín-pad
volt, kapcsolódva a mű mondani-
valójához, az egymástól elúszó vagy kon-
tamináló tudattartalmak problematikájá-
hoz. A legnagyobb és legsikeresebb kí-
sérletezés az István, a király magyar rock-
opera (musical?) budapesti szabadtéri
előadásának (Városliget, Királydomb,
1983) „berendezése" volt. Götz itt a ha-
gyományos nézőtér- színpad szerkezettől
eltérő monumentális, emelkedő színterű
drámai téren dolgozott, jól tagolta a szi-
multán játszási helyeket, kitűnően válasz-
tott ki és teremtett meg egy sokfelé asz-
szociáltató központi díszletelemet, s
mindezzel együtt részesévé vált a rendkí-
vüli sikernek. Jó példa volt teljesítménye a
színházi és filmes tervezés és kivitelezés
helyes egységének a megteremtésére.
Hasonló művészeti együttműködés még
nem jött eddig létre Magyarországon, s
nem véletlen, hogy éppen egy szuper-
produkció kapcsán valósult meg.

Páratlanul sokat foglalkoztatták eb-ben
az időszakban a vidéki es a fővárosi
színházak a jelmeztervező Szakács Györgyit.
Nála - erőltetettség nélkül - a ruhaépítő, a
„ruhával építkező" jelző a leg-jobban
helyénvaló kifejezés. Szinte korlátlan
hajlékonysága, nyitottsága, ront bolni,
lebontani és építkezni tudása, hiányokkal
is karakterizáló képessége hozta létre az
olyan remek kollekciókat, mint a miskolci
A szecsuání jó lélek (1980),

Angliai Erzsébet (1982), még előbb a Lear
király (1981), a kaposvári Marat/Sade
(1981), a pesti színházi Farsang (1984)

előadások ruhasorozatai. Az első például a
modern nagyvárosok perifériáinak sivár
tárgyiasságát idézte, a második a pompás
és fülledt barokkot, a harmadik egy
cirkusszal keveredett cirkuszi világot, a
Marat/Sade jelmezei pedig döbbenetesen
„leépített" ruhák voltak, a Farsangéi egy
másik világban - ugyanúgy. Gyakran
társul vele a szovjet iskolázottságú,
szintén páratlanul sikeres díszlet-
tervezőművész, Szlávik lstván. Az előbb
említett Lear király-előadás díszlete a vi-
lágos szerkesztésnek, a sokfelé asszoci-
áltatásnak, egy bizonyos posztmodern
szürnaturalizmusnak jó példája. Az
ugyancsak említett Angliai Erzsébeté a
szimultán, több szintű játék pompás
színtere, minden részletező pepecselés
nélkül, célratörő expresszivitással A I l l .
Richárd (József Attila Színház, 1984)

makettje és megvalósítása a szó
legteljesebb értelmében drámai tér for-
málását jelenti; ugyanúgy fejlődik, vál-
tozik, alakul lapjaival, oldalelemeivel,
fedőhálóival ez a tér, ahogyan a címsze-
replő hatalmi manipulációja, tébolya.

Úgyszólván maximális a foglalkozta-
tottsága - igaz, egy műhelyen belül, a fo-
kozatosan európai hírűvé vált Győri Balett
díszlet- és jelmeztervezőjeként -Gombár
Juditnak. Markó Iván alkotó-társaként
egymás után „jönnek ki a keze alól"

A z
igazság pillanata (1980), a Nyugtalan
látomások (1981), a Don Juan árnyéka
rajtunk (1982), a Haydn gelanzt (1982), a
Tabuk és fétisek (1982) táncdrámai terei és
az emberi testet most is szépen öltözte-tő,
kifejezőerejét fokozó jelmezei. Meg-újult
és egyetemessé váló tervezőművészetének,
a táncművészeti alkotótárssal való
összeforrottságnak, egy műhely serkentő,
a kifejezés teljességére szorító szerepé-
nek kiváló példája az 1983-as év egyik
szuperprodukciója, a Budapest Sport-
csarnokban létrehozott Izzó planéták
előadása, az ehhez komponált monu-
mentális, a középkori misztériumjátékok
szimultán színpadrendszerét idéző játék-
tere és az ebbe illő, felfokozott kifejező-
erejű jelmezvilága. Hallatlanul letisztult
Gombár Judit tervezőművészete emez
újfajta műhelymunka kapcsán. „Ha vala-
mi túlzottan be van építve - nyilatkozta
éppen az Izzó planéták előadása urán
(Színháztechnikai Fórum, 1983/4. sz.),
akkor egy idő után meghatározóvá, unal-
massá válik. Azt szeretem, ha varázsolni
lehet.. . az embereknek a fantáziáját



igénybe veszem. A néző képzelje oda,
hogy mit lát, én csak megpendítek vala-
mit, amit ő továbbgondolni kényszerül."
Egyszerre „ars scenographicá"-ja ez a
néhány mondat a korszerű színpadi és
monumentális színterű drámai térépít-
kezésnek.

Az ellentmondásos képből az eszközök
tekintetében megújulók, a szintézist
létrehozók, a sikeres kezdők és a szinte
példátlanul kifutók mellett leginkább em-
lítésre méltók (akár mint alkotók, akár
mint tendenciák) egy-egy jelentősebb
színházi műhely szcenográfuskörei. A
nyolcvanas évek első felének magyar
színházművészetére az is jellemző, hogy a
nagy eklektikában, ellentmondásosságban,
olykor szürkeségben vagy kö-
zépszerűségben erős, példamutató szi-
getként ott van a kaposvári, a szolnoki, a
miskolci vagy a fővárosban a Katona
József színházbeli együttes, amelyekhez
többnyire a modern színpadi tervezőmű-
vészeti életben jól tájékozott, olykor
avantgarde törekvésű és kiváló képességű
tervezőművészek kapcsolódtak. Ez a
kapcsolódás nem egy esetben már
korábban elkezdődött, s most csak az
újabb kibontakozásról van szó. Arra is van
példa (Szlávik, Szakács), hogy a
csatlakozás több műhelynek szól, illetve a
kiemelkedő képesség és nagy alkalmaz-
kodóképesség szétárasztja a szcenográfusi
tevékenységet a színházi élet majd-nem
egészére. Mindenesetre a műhelyek
szerinti „felmutatás" új fókuszba állít
műveket, csoportokat, gazdagabbá teszi az
elemzett korszak képét.

A kaposváriak már az előző korsza-
kokban is kitűntek sajátos szcenográfiai
kultúrájukkal, s e színházművészeti mű-
helyben korábban is megfordult a modern
magyar szcenográfusi gárda színe-java. A
nyolcvanas évek elején elért újabb csúcs
most már nagyobbrészt Donáth Péter és
Szegő György nevéhez és
tervezőművészetéhez fűződik, de vissza-
visszatér Pauer Gyula is. Erőltetett lenne
bármiféle kaposvári vizuális stílusról be-
szélni, egyszerűen arról van szó, hogy e
színház eszményeihez, rendezői és színészi
kultúrájához híven a gondolatok, az
érzelmek és a cselekmény „anatómiáját"
adják. Szegő György például a méltán
világsikert aratott Marat/Sade-előadáshoz
(1981) pusztítóan kietlen, világos
szerkezetű teret alakított ki. A Werthert
már megírták díszlete pedig (1983) méltó
hátterül szolgált egy embertelen politikai
tendencia kibontakozásához. Bámulatosan
„belebújik" egy-egy dráma gondo

lat- és cselekményvilágába az érett mű-
vésszé vált Donáth Péter: Az eltört korsó
(198o) a „német nyomorúságot", a Tök-

( 1982) a francia polgári világ bujasá-
gát, a Liliom (1983) a szegényszagot, a
favázas-bódés álomvilágot sugározta, fe-
jezte ki vizuális eszközökkel. Figyelemre
méltó, hogy a film- és színházi rendező-
ként kiváló Gothár Péter itt rendkívül
eredeti, többfelé asszociáltató, egy nyo-
masztó légkört, roppant tudatbeli elma-
radottságot, ijesztő szolgai alávetettséget
kifejező Revizor-díszletet (1982) készített,
s így - mint „szakmán kívüli" -- jól
példázta a kaposvári műhely szcenikai
hagyományainak, kultúrájának és egy
másfajta szemléletnek, művészeti világ-
nak összeolvadási lehetőségeit. (Gothár
bravúros térformálással hívta fel magára a
figyelmet a Pesti Színház Farsang-elő-
adásának [19841 díszlettervezésénél is:
szellemi-kulturális tunyaságot, totális le-
épülést, korokon és országokon átívelő
közép-kelet-európai provincializmust
egyaránt kifejezett a kis színpadon felépí-
tett, világos szerkezetű díszlet.)

A szolnoki Szigligeti Színház ekkori
magas szcenográfiai színvonala sem előz-
mény nélküli; kiváló elődök eredményes
munkássága után jött a nyolcvanas évek
elejére megépített és kifejlesztett úgyne-
vezett szobaszínház nagyszerű kísérlete-
zési, térformálási sorozata. Az együtteshez
csatlakozó tervezőművészeknek
módjukban volt az itt legtovább élő
avantgarde rendezői törekvéseket is szol-
gálni. A korábbi időszakból ismert Antal
Csaba tevékenysége szintetikus és
empatikus jelleggel szökken virágba. A
Ványa bácsi (1982) színpadának lepel-tüll
építkezése még keveredett egy posztmo-
dern (naturalista) elemmel (színpadra „be-
épített" fák) a Vonó Ignác (1983) szín-
padképe azonban már egységes stílusú,
kifejezőeszközű, minden ízében jól funk-
cionáló „anatómiai" drámai tér volt, tár-
sulva egy meghökkentő tárgyiassággal, a
natúra elemeinek és a „rátelepített"

gondolatoknak magas szintű egységével.
A szobaszínházi Emigránsok (1983) és a
Meier (1982) játszási terei pedig azért
voltak megdöbbentőn jók, mert a nézők ott
lehettek a cselekmény, a vívódások
színterén, s a legvalóságosabb elemekből,
kellékekből stb. felépített tér ugyanakkor
tökéletesen kifejezte, sugallta a darab
gondolati és cselekménystruktúráját. Az új
főiskolai képzés neveltje, Kálmán László
többször tűnt fel merész színpadi
konstrukcióival s igen szép, modern
koloritú, faktúrájú jelmezeivel

is (Az apa, 1983, Anatol, 1984). Több más
színház mellett a szolnokiak adtak kí-
sérletezési lehetőséget El Kazovszkij
színpadi víziói számára; a Figaro há7as-
sága (1984) díszletei és jelmezei teljesen
eredeti stílusban, eszközökkel monu-
mentális folytatását képezik a művésznő
elveszett ünnepeket sirató-felmutató „pa-
noptikumainak", s a magyar színpadon
ritkán látott egységbe foglaltan bon-
takoztatnak ki egy újfajta fény-szín-tér
komponensrendszert.

A miskolci műhely szcenográfusi eré-
nyeiről már Szlávik István és Szakács
Györgyi kapcsán is volt szó, de figye-
lemre méltó még itt az erőteljes rendező-
egyéniségek erre a színházművészeti
komponensre is kisugárzó hatása. Ez
Szőke István rendező esetében itt és most
azt is jelentette, hogy szövetségesévé tette
(korábban Kecskeméten is) a magyar
városépítészet egyik nagy egyéniségét,
Kerényi Józsefet, aki jól megszerkesztett
drámai tereket épített fel a szó szoros
értelmében is rendezőtársa koncepciójá-
nak kiszolgálására (Mindenkit megnyúzunk,
1982, Villon és a többiek, 1982, Daliás idők,
1983). Ezek között a Boris Vian-színtér
sajátos módon úgy adott otthont ennek a
világpolitikai „őrületnek", hogy egyúttal
valósággal egy naturális környezet-ben
kibontott ,,,boncasztalra" is helyez-te.
Ritka szép találkozása volt ez egy rob-
banó-feszülő játékstílusnak és a konst-
ruktív-építészeti szcenográfusi szemlé-
letnek, gyakorlatnak. Míg Szőke itt nem,
a művészeti vezető-rendező Csiszár Imre
- több kiváló és már említett színpadkép
ihletésén kívül - folytatta korábban meg-
figyelhető gyakorlatát, s maga is tervezett -
újból - drámai tereket. Ezek közül a Lulu
(1983) szimultán, változtatott, a közön-
séget mindig vándoroltató színterei a cse-
lekmény középpontjaiba helyezték a pub-
likumot, miközben valósággal naturalista
módon pontos képet is adtak a lélek, a
polgári világ borzalmairól és fülledt
erotikájáról; a némiképpen erőszakolt
effektusai miatt „hírhedtté" vált Tragédia-
színpadkép (1984) pedig világosan fejezte
ki e klasszikus mű színrevitelei tör-
ténetének egyik legeredetibb koncepció-
ját, átvéve a „színház a színházban" és a
marionettjátszás évszázados ötleteit. Ren-
dezőtársuk, Szikora János tervezőként
egészen ellentétes célkitűzésű bravúrokra
volt képes: az Agóniát (1983), ezt a tör-
ténelmi-társadalmi és lélektani drámát
mintegy visszahelyezte az író korábbi,
expresszionista korszakába, elvont, a
fénynek, színeknek felfokozott szerepet



szánó drámai terével, míg a Romeo és
Júli ához (1984) olyan színteret tervezett,
amely egyszerre keltette az érzelmes-ro-
mantikus olajnyomatok, preraffaelita ké-
pek, metszetek és egy hipernaturalista
environnement benyomását, hatását.

Előzőleg ugyancsak Szikora János ne-
véhez és tevékenységéhez kapcsolódott
egy minden szempontból elvetélt, bár sok
értéket is felmutató műhelykísérlet
Győrött, a Kisfaludy Színház új épületé-
ben. A kísérlet szcenográfiai vonatkozás-
ban is értendő, mert az új épülethez és fő-
leg annak színpadi méreteihez, technikai
lehetőségeihez meg kellett teremteni egy
új szcenikai-térformáló szemléletet és ap-
parátust, ezen belül egy tervezőgárdát is.
Míg ez a fentebb - Gombár Judittal kap-
csolatban - említett módon és értékekkel
a Győri Balett esetében sikerült, az ope-
ratársulatnál pedig (jórészt Vata Emilnek
köszönhetően) megindult, a prózai tár-
sulatnál csak monumentális kísérletekre
futotta, elvi és gyakorlati okokból való
serszaladásokkal, kudarcokkal A
filmművészet területéről átrándult
Bachmann Gábor például kritikus- és
nézőpukkasztó koponyaszínteret formált
valódi és műszőrmékből, műanyagokból,
elektro-mos huzalokból a Bódy Gábor és
Szikora által „vezérelt" Hamlet (1981)

számára, ám e sajátos elgondolású
díszlettorzó a szó valóságos értelmében is
elhamvadt a rendezői, színészi és
műszaki-technikai felkészületlenségek
össztüzén. Bachmann vezérletével egy
egész kollektíva (Erdélyi Miklós, Pauer
Gyula, Rajk László, Szegő György és
Haraszty István, Nagy Bálint szcenikus)
készítette el a Bambini di Praga ( 1 9 8 0

díszleteit, a jelmeztervező pedig az itt is
fel-felbukkanó El Kazovszkij volt. Az
eredmény - jóllehet e vállalkozásnak,
megint a szó szoros értelmében, el kellett
buknia, elvi, anyagi és technikai okok
következtében, színházon belüli és kívüli
erők hatására - mindenképpen
monumentális, a modern magyar
szcenográfia egyik csúcsteljesítménye:
minden részletében és eszközével „anató-
miai vázat" adott, betöltötte a hatalmas
játékteret, kitűnő fényeffektusokkal dol-
gozott, szupernaturalista vagy pop-artos
volt, ha kellett, natúra- és műanyag ele-
mekkel operált, szimultán felépítésű volt,
intim és monumentális volt egyszer-re
(hatásában), jelképes elemeit pedíg
pszeudo-építményekkel is gazdagította.

Közben két fővárosi műhely pedig ott
folytatta, ahol abbahagyta, igy a Nemzeti
Színházból kivált Katona József Színház
és az Állami Bábszínház. Az előbbinél

meg kell említeni a „hagyaték." 'néhány
értékes darabját: Pauer Gyulának még a
Nemzeti Színház színpadára. készített
Oresztész- (1982) díszletét, e pszeudo antik
vár- és modern barikádötvözetet, Székely
László ugyanide formált Tarelkin halála

( 1 9 81 ) expresszív naturalista építményét,
Ugyanők ugyanazon művészeti
vezetéssel, rendezőtársakkal a Katona
József Színházban mintha küszködnének
olykor a rekonstruált, de műszakilag
(mégis) egy s más tekintetben hiányos,
kisebb alapterületű színpad és a nagyvo-
nalú, .megalkuvás nélküli színházeszmény
és gyakorlat ellentmondásaival. E
küzdelemnek azonban olyan eredményei
is vannak, mint Pauer világos szerkezetű,
pszeudo-naturalista Manó-színpadképe
(1982), kopár-rideg nagyvárosi lakásbel-
sője (Hazatérés, 1983), Székely László
pontosan működő, a szupernaturalistából
az elvont drámai térig ívelő Menekülés-
kompozíciósorozata (1984). Az Állami
Bábszínházban az elődök, a nagy-szerű
kortársak, alkotótársak eredményeit
folytatja Ambrus Imre. A Pedro mester

bábszínháza (1982) jól egyesíti a
különböző bábtechnikák elemeit egy er-
kölcsdráma (színház és valóság szorongó
egysége, ellentmondásokkal terhelten)
szolgálatában. Koós Iván több ember-
színházi kirándulás mellett újból a ma-
gyarság-népiség és európaiság (korszerű-
ség) egységének jegyében alkot nagysze-
rűket (Cantata profana, 1981). A közben
„államosított" és a pécsi Nemzeti Szín-
házba integrált Bóbita Együttes Kós La-
jos tervezőművészete révén egy másik.
műhelyt képez már,

Egy korszakelő jellegzetességeinek fel-
vázolása végén - mintegy epilógusként -
álljon itt egy teljesen új, hagyományok,
előzmények nélkül kifejlődő szcenog-
ráfusi műhely, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház tervezőművészetének
képe. A meghatározó személyiség az
újabbkori magyar színházművészet egyik
legizgalmasabb, legjelentékenyebb ren-
dező- színházat animáló egyénisége,
Ruszt József, aki - főképpen szertartás-
színházi rendezései során (korábban fő-
leg Kecskeméten) - maga is
„tervezőként„ dolgozott, azaz vagy maga
terve-. zett egy sajátos dobogórendszert
és jel-képes jelmezvilágot, vagy
sugalmazott ilyeneket. Zalai
színházteremtő lázában szerencsésen
vonzott oda új és régi szce-
nográfustehetségeket. Schäffer Judit és
Csányi Árpád itt is jól illesztik művésze-
tük érett jegyeit az ekkor legfiatalabb
magyar színház modern látványvilágába.

A pécsi indítású Menczel Róbert rövid idő
alatt Ruszt József újabb térszínházi
törekvéseinek. szinte egyenrangú szce-
nográfusi társa lesz (Az ember tragédiája,

1983, Húsvét , 1984): racionálisan építi be a
tereket, próbál szinte minden nézőszögből
háromdimenziós színpadképet teremteni.
A. régebben más színházaknál (Szeged
stb.) „alázatosan szolgáló" Vág-völgyi
Ilona szinte újjászületik: a koncepciókhoz
igazodva ezúttal is jól vegyít hol
„toprongyszínházi", hol szertartás-
színházi, hol historizáló elemeket (Tra-
gédia, Húsvét). Mellette ott van már a
happeningek és pszeudók világából ér-
kezett Laczó Henriette, sajátos expresz-
szív eszközeivel, „térbeli" jelmezeivel.

E számunk szerzői:

BERKES ERZSÉBET újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

BOJÁR IVÁN művészettörténész
BÓGEL JÓZSEF,

a Művelődési Minisztérium főmunkatársa
CSÁKI JUDIT újságíró,

a SZINHÁZ munkatársa
CZIZNER ILDIKÓ,

a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
szerkesztője

GYÁRFÁS MIKLÓS író
KÁPOLNAI MOLNÁR ILONA
könyvtáros

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZELES KLÁRA irodalomtörténész

SZŰCS KATALIN újságíró, a Kritika
rovatvezetője

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Népszava
munkatársa

TARJÁN TAMÁS,
az ELTE XX. századi Magyar Tanszék
adjunktusa


