
négyszemközt

a mohó vágy, a tudat alatti félelem a való-
ságtól, és milyen nagyszerű az önirónia!
Aztán ahogy végre elhatározza magát, s
nagy elszántsággal a tükör elé áll! Ahogy
háttal áll a közönségnek, egy vállmozdu-
lattal, fejének rándulásával is éreztetni
képes az elborzadást attól az asszonytól,
aki a tükörből visszatekint rá. Törőcsik
Mari nagy, megrendítő színészi pillanatai
közé tartozik a jelenet.

De hátravan még az igazi párharc. A
mondatok élesen csattannak: Törőcsik és
Garas tökéletes összehangoltságban,
félelmetes érzékkel emeli játékát a vihar-
zó sebességgel váltakozó lelkiállapotok
mélységeibe és magaslataiba. Féktele-nek
és elszántak, ördögiek, mégis, a szavak, a
tettek mélyén ott búvik az emlékezés, a
múlt halovánnyá fakult lírája. Kettejük
viadala egyszerre mutatja a családi-királyi
komédia minden iszonyatát, kaján
vigyorát, groteszk fintorát.

A heves összezördülés után Eleonóra
még egy kísérletet tesz: börtönbe zárt
fiaihoz siet, segíteni kívánja szökésüket.
De egy pillanat alatt rá kell döbbennie, ők
már nem hajlandók menekülni, inkább
gyilkosságra készek. Eleonóra azért nem
így gondolta. Vagy talán mégis? Törőcsik
eljátssza a tudatalattit is. Senki nem set-
heti, valójában mit is akart a fegyverekkel.

De Henrik érkezik, már nincs idő a
vitára, cselekedni kell, vagy elárulni az
igazságot. Garas Dezső Henrikként elő-
ször gúnyos lesz, aztán keserű. Kimerült-
ségét és összetörtségét palástolja, de még
van ereje az utolsó nagy, szomorú össze-
csapásra. Aztán elkíséri Eleonórát a bir-
kához, amellyel visszaküldi várbörtöné-
be. Törőcsik Mari Eleonórája fáradtan
visszaint: talán még lesz idő s erő újabb
viadalra, most nem sikerült - mondja
tekintete. Henrik ismét győzött. De Garas
utolsó mozdulata, amellyel fázósan
összehúzza magán köpönyegét, érzékel-
teti: sejti már, hogy a körötte tomboló
hatalmi vágy így vagy úgy diadalmas-
kodni fog.
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NÁNAY ISTVÁN

Öröm nélküli színházak

Beszélgetés Fehér Miklóssal

Dohogásból született ez a beszélgetés.
Fehér Miklóst, az egyik legtöbbet foglal-
koztatott, ugyanakkor a Vígszínházhoz
tizenhét éve hűséges díszlettervezőt szí-
ven ütötte egy interjú néhány mondata,
emiatt kezdett zsörtölődni. De a szemé-
lyes sérelmek felemlegetését pillanatok
alatt a közérdekű problémák sorolása vál-
totta fel, s a beszélgetésben mindinkább a
színházi szakma közállapotának, köz-
érzetének gondjai rajzolódtak ki.
 Egyre többet foglalkoztat az összeg-

zés igénye, ami közel a hatvanhoz talán
érthető. Az elmúlt hetekben számos olyan
dolog történt velem, ami arra késztetett,
hogy sok mindent újragondoljak.

Nem titkolom, Békés Andrásnak a Film
Színház Muzsikában (X. 3.) megjelent
interjúja volt az, ami meglepett. Együtt
dolgoztunk a Traviáta felújításán, s úgy
tudtam, úgy észleltem, hogy az igen ne-
héz körülmények között, feszített tempó-
ban végzett munkám eredményes, sikeres
volt. Erre utalt az igazgató és a rendező
köszönete, elismerése is, de a közönség és
a kritika reagálása is. A rendező nemcsak
a munka gyorsaságát ismerte el, hanem
teljesen azonosult a díszletelképzeléssel,
és rangos munkának tartotta.

S akkor ezt olvasom Gách Marianne
interjújában:

,- És a Traviátát, a sok hatásos tükör-
rel, mennyire érzi magáénak?

 A Traviáta rendezésére mindössze
három hét jutott az Operában. Nincs mind-
untalan lehetőség arra, hogy az életmű-
vemet rendezzem. A Traviátát a közön-
ség szívesen fogadta, és ez számunkra
igen fontos, mert a mai gazdasági szűk
esztendőkben a bérlők mind nagyobb
tömegének kell örömöt szereznünk."

Nem értem, mi szükség van itt
védekezésre és ezzel közös munkánk és
eredményeink megtagadására. Es mindezt
olyan rendező teszi, akivel eddig
kiválóan dolgoztunk együtt, és akinek
rendezői tevékenységére elismeréssel
tekintek. Békés nyilatkozata nem esett
jól, de érzelmeimnél fontosabbnak tartom
azt, hogy ez a rövid megnyilatkozás is
kritikus helyzetről árulkodik.

 Milyen helyzetre gondol?

 Arra, amely jelenleg a színházi életet
jellemzi, s amelynek szimptómái, hogy
régi kapcsolatok bomlanak fel, és generá-
ciós ellentétek éleződnek, hogy egyre le-
hetetlenebb műszaki-technikai feltételek
közé kényszerülünk, hogy eluralkodik a
felületesség, a szakszerűtlenség.
 Ezek a szimptómák évek óta észlelhe-

tők. Úgy érzi, hogy az előzőekhez képest
most felerősödtek ezek a tendenciák, vagy
valami miatt a tervező másoknál jobban
érzékeli a változást?
 Mindkettő igaz. Az 1988-tól

érvényes gazdasági változások súlyos
helyzetbe hozzák a színházakat, és ennek
következményei később válnak majd
igazán érezhetővé. A színházi gépezeten
belül a tervező helyzete azért is egyre
nehezebb, mert a technikai feltételek
biztosítása mind több akadályba ütközik,
és a rendezők, akik elképzeléseiket valóra
akarják váltani, ezt nehezen látják be. Az
egyik legnyugodtabb és leghumánusabb
rendezővel, Szinetár Miklóssal dolgoztam
nemrég. Komoly vitáink voltak amiatt,
hogy nem tudtam vele elfogadtatni: nem
áll mögöttem olyan komoly műhely,
amely a naponta felmerülő új igényeket
teljesíteni tudná, és hogy szinte
barkácsmunkával kell mindent
megvalósítanunk.
 A Központi Műterem munkájára és

áraira már eddig is sokan panaszkodtak. A
helyzet még rosszabbra fordulhat?
 A közelmúltban megváltozott a Mű-

terem vezetősége. A régi helyükről elköl-
tözve egy egész gyár épül ki, amely a dísz-
letkészítés mellett egyéb színházi, illetve
színházi jellegű szakszolgáltatást is akar
nyújtani. Az új működésnek azonban
csupán a körvonalai látszódnak. Nagyon
fájdalmas számunkra, hogy éveken ke-
resztül hiába jeleztük: a Központi Mű-
terem súlyos gondokkal küzd, az illeté-
kesek nem léptek közbe időben, a jó szak-
emberek egymás után hagyták ott a vállala-
tot, az egész működés anarchiába, csődbe
torkollott. A Műterem új vezetősége most
megpróbálja részben a régi mesterek
visszahívásával, részben új szakemberek
toborzásával, illetve szakmunkásnevelés-
sel a műszaki színvonalat emelni.
 Tudjuk, a sok szempontból speciális

színházi munkákra nincs szervezett szak-
munkásképzés. Hogyan történne ez a Mű-
teremben?
 Pozsonyban létezik egy kitűnően fel-

szerelt, gyári méretű szcenikai műhely,
amelynek minden részlegében a „felnőtt"
munkások mellett dolgozik, tanul az után-
pótlás. Alighanem ennek mintájára igye-
keznek nálunk is a Műteremben meg-



szervezni a szakmunkásképzést. Ha ez a
terv megvalósul, néhány év múlva már
eredménye is lehet.
 A szakemberhiány önmagában nem

magyarázza a nagymértékű áremelést!
 Persze hogy nem. Az alapanyagárak

emelkedése, az új adókulcsok fogják döntő
mértékben megszabni a költségeket. Je-
lenleg kétségbeesett kapkodás jellemzi a
színházak munkáját - a saját műhellyel
rendelkező Operát és Nemzetit kivéve. A
pesti színházak vidéki műhelyekkel igye-
keznek dolgoztatni, saját karbantartó ka-
pacitásukat próbálják felhasználni, pót-
megoldásokkal, fusizással kísérleteznek.
 Hosszú pályája során a rendezők

többségével dolgozott együtt. Kialakult-e
valamilyen általános magatartásformája,
munkamódszere, amellyel - ilyen körülmé-
nyek között - saját egyéniségének jegyeit
meg tudja őrizni?
 Soha nem törekedtem külön ezek-

nek a jegyeknek a megőrzésére. Ezek, ha
megvannak, részei minden megrajzolt
vonalnak, minden meghatározott arány-
nak, kiválasztott színnek. Fontosabbnak
tartom, hogy a darab és a rendező gondo-
latait kövessem, szolgáljam. Nem lehet
darab és rendező ellen díszletet csinálni.
Még akkor is rossz egy rendezésellenes
díszlet, ha netán a darab gondolatát hí-
vebben szolgálja, mint a rendezői elkép-

zelés. Ez közös munka, közös siker vagy
bukás. Sok olyan rendezővel dolgoztam,
akinél ez a szolgálat nem alá-fölé ren-
deltséget jelentett, hanem szövetséget.
Évekig tartós kapcsolatok voltak ezek -
némelyik ma is tart -, amelyekben vala-
milyen egységes nyelv is kialakult. Ezek
az igazán jó dolgok. De a jelenlegi gya-
korlat, pontosabban a megélhetési lehe-
tőségek nem ezt segítik elő. Kénytelen
vagyok olyan munkákat is elvállalni, ame-
lyekről előre tudom, milyen
kompromisszumok várnak rám.

Így sok olyan rendezővel is találkozom,
akivel egy nyelven beszélek, de persze
előfordul, hogy ez a kapcsolat nem jön
létre. Van, hogy hiába próbálok az igé-
nyekhez alkalmazkodni, a rendező nem
tudja használni a díszletet. A leggyako-
ribb ilyen eset az, amikor felépül a dísz-
let, de a rendező figyelmen kívül hagyja,
és az előszínpadon játszatja a darabot.
Rossz kapcsolatnak tartom azt is, ha di-
vatok külső jegyeit kérik tőlem. Például
amikor a Katona József Színház vagy a
kaposvári társulat számos kitűnő elő-
adásából vesznek át elemeket anélkül,
hogy azok az adott jelenetben indokoltak
lennének (ezt a véleményt sokan konzer-

vatívnak tartják), s hogy általuk olyan stí-
lust, jelzésrendszert, közös játékot alakí-
tanának ki a nézővel, amely eszköze,
nyelve a gondolatok közlésének.

Hangsúlyozom: a díszlet jó vagy rossz
volta gyakran nem kifejezetten pénzkér-
dés, sokkal inkább szemléletbeli, kon-
cepcionális. Terjed az igénytelenség, amit
gyakran pénzhiányra, szűkösségre hivat-
kozva próbálnak leplezni. Erős a külön-
böző divatok vonzása, de a rendezők jó
néhánya képtelen önkritikusan felmérni:
képes-e a divatjelenségek felszíne mö-
götti lényeg felismerésére, adaptálására.
A divat jó dolog, de tudni kell, mi az, ami
abból maradandó és igaz.

Az előadásban egy nézőpontnak kell
érvényesülnie, s ennek kell alárendelni
minden részletet. Sok nézőpontból csak
anarchia születhet, s ez a rendezőt kap-
kodó improvizációra kényszeríti. A jó
rendező tud választani a felkínált lehető-
ségek között, legyenek azok szcenikaiak,
zeneiek vagy színésziek. A rendezőnek
nem kell minden részterülethez úgy ér-
tenie, mint a specialistáknak, de őneki
kell tudnia, hogy milyen gondolatot szol-
gál egy adott látvány, egy akusztikus vagy
színészi effektus, tehát tudnia kell vá-
lasztani, dönteni.

Várkonyi Zoltánt a közvélemény imp-
rovizáló művésznek tartotta. Dolgoztam
vele, tudom, nem az volt. Nagy precizi-
tással alakította ki előadásainak vázát,
azon belül persze igen sok mindent bízott
a színészeire, ha úgy tetszik: improvizált.
Az egyik legemlékezetesebb munkánk
Örkény István A holtak hallgatása című
darabja volt, amely sok fejtörést okozott
mindkettőnknek: hogyan lehet ezt a
requiemet „megmozdítani", színpadivá
tenni. Egyszer arról meséltem neki,
milyen érdekes lenne, ha egy óriási falra
olyan tapétát helyeznénk fel, amelyen
sok-sok név látható, az elesettek neve.
Egy falnyi név. Olyan sok, hogy a
mennyiség már sokkoló hatású legyen.
Várkonyinak tetszett az ötlet, s egy hétig
elvonulva dolgozott a példányon. Kész
alaprajz-variációkkal érkezett az újabb
megbeszélésre, s előadta: a tapétaötlet
kiváló, a fal azonban nem maradhat állan-
dó; a jelenetek megkívánta módon moz-
dítsák el őket, és így törjük meg a teret.
Ellentmondtam neki, kifejtve, hogy ezzel
éppen a végzetszerűséget, a megváltoz-
tathatatlanságot vesztenénk el, hiszen ha
a mementófal elmozdulhat, akkor az nem
sugallhatja azt a komor valóságot, amely
a darabból és az eredeti díszletelkép-
zelésből adódna. Várkonyi rövid ideig

tűnődött, aztán döntött: igazad van, bár
így sokkal nehezebb lesz megcsinálni az
előadást. Végül tíz székkel osztottuk a
teret. A premier sikere igazolta az ötlet
életképességét és Várkonyi döntésének
helyességét. Engem meghatott és a ki-
tűnő művész jelentőségét növelte sze-
memben az, hogy egyheti munkáját ilyen
könnyen félre tudta dobni, és nem szé-
gyellte egy frissen a színházhoz került
tervező elképzelését elfogadni.
 Gyakori az ilyesfajta egymást

inspiráló együttműködés rendező és
tervező között?
 Rendezője válogatja. Van, amikor

az ember munkatársnak érezheti magát,
néha azonban inkább csak munkaesz-
köznek. A tervező művészete alkalma-
zott művészet, munkásságából egységes
életművet, pályaképet nehéz kielemez-
ni. A különböző darabok eleve más-más
stílust, megoldásokat kívánnak, a ren-
dezők igényeihez, elképzeléseihez való
alkalmazkodás pedig szinte atomizálja a
tervező művészetét.
 Ennek az ön- és pályaértékelésnek

némileg ellentmondani látszanak az olyan
tervezői életművek, mint Svobodáé vagy
Borovszkijé.
 Ezek kivételes esetek. Svoboda

olyan szisztémát dolgozott ki, amelyet
különböző szakmák mérnökei,
szakemberei kiviteleznek, és e szisztéma
határozza meg a legkülönfélébb művek
színre vitelét. Vagy jól, vagy kevésbé jól.
Borovszkij pedig egyetlen rendezővel,
Ljubimovval dolgozott leginkább, s így
alakult ki sajátos stílusa, amelyet legalább
annyira Ljubimov szabott meg, mint ő.
 Nálunk is akadnak -főleg a

fiatalabbak között -, akik egy-egy
rendezőhöz kötődnek.
 Igen, így van. S ezzel a díszletterve-

zők közötti kapcsolatok egyik legérzéke-
nyebb területét érintjük. Távolról sem
akarom azt állítani, hogy a díszlet- és jel-
meztervezők kicsi tábora minden szem-
pontból egységes lenne. De alapvető el-
lentétek nincsenek közöttünk. Az utóbbi
időben azonban egyre élesebbek a kívül-
ről szított generációs ellentétek. Hang-
súlyozom: nem a tervezők egymás kö-
zötti, nemzedéki alapon folyó viaskodá-
sa folyik, hiszen úgy érzem, kölcsönös a
megbecsülés közöttünk. Legalábbis ami
engem és fiatalabb pályatársaimat illeti.
Én nagyra becsülöm például Antal Csaba,
Szlávik István, Menczel Róbert stb. mun-
káit. Sőt, munka közben a különböző korú
tervezők és rendezők között sincs semmi-
féle generációs ellentét. Külön öröm szá-
momra, hogy saját színházamban, a
felfris-



világszín ház

sülő Vígszínházban sem érzek mellőzte-
tést: ebben az évadban az eddigi két-há-
rom helyett hat darab díszletét tervezem.

Az pedig a világ legtermészetesebb
dolga, hogy az azonos korosztályhoz tar-
tozó rendezők és tervezők könnyebben
értenek szót egymással, mint az eltérő
korúak, közösek az élményeik, a világról
vallott elveik, tehát ideig-óráig alkotópá-
rosok jönnek létre. De ezeket - bármily jó
és sikeres produkciók is fűződjenek a
nevükhöz - kár kijátszani mások ellen.

- Eddig nem érzékeltem, hogy a tervezők
között generációs szempontú megkülön-
böztetés, ellentétszítás lenne.

- Én ezt a kritikában érzékelem, és a
kritikusi szándékokban érzem. Átéltem a
dolog másik oldalát is, ifjú tervező ko-
romban engem is zseninek kiáltottak ki,
legrosszabb díszleteimről is csupa jót
írtak. Nagy szerencsének tartom, hogy
nem mindent hittem el, és felismertem a
helyemet a szakmában. Talán ez ad jogot
arra, hogy megítélhessem: egyesek mi-
lyen felkészületlenül, tárgyi tévedések-
kel, szinte a becsületsértés szintjén írnak
munkáimról - s mások munkáiról.

A néhány évvel ezelőtt a Városmajori
Színpadon bemutatott A kalóz című da-
rabról megjelent egy olyan kritika, amely
azt állította, hogy a tervező konzervati-
vizmusa visszahúzta a rendező - Zsám-
béki Gábor - modern koncepciójának ki-
bontakozását. Felelősséggel kijelenthe-
tem: a kritikában felsorolt minden szín-
házi megoldásom a rendező kérésére vagy
a rendezővel egyetértésben született.

Nem tudok mit kezdeni például a követ-
kező kritikusi véleménnyel sem, amely a
Film Színház Muzsikában (1987. I. 10.) a
Sevilla csillagáról jelent meg: „A »reluxált«
díszlet azonban a korszerű szegényház és a
budapesti »avantgarde« találkozásának
úgyszólván mintapéldája a maga kifejezés-
telenségében és semmitmondásában. Hi-
ányzik belőle a királyok és a valaha volt
színházak - vagy fösvény, vagy kortalanul
szegény - elegánsan időtlen nagyvonalú-
sága. A színészi teljesítményekről több jó
mondható el, bár ezúttal - az utóbbi idő-
ben ritka ízléssel - sajnos harmonizálnak a
kiállítással, noha tévérzet is lehet, hogy
ezek a lecsupaszított jellemek(?) ebben a
közegben géptirádák során vonszolják a
példabeszédet."

Több színházhoz értő embernek meg-
mutattam a fenti szöveget, egyik sem ér-
tette. Pedig nekem is, kollégáimnak is nagy
szükségünk lenne értő, elemző
bírálatokra. A közönségnek pedig
megfelelő tájékoztatásra.

 Ezek szerint kétségbe vonja a
színház-kritika felelősségérzetét és
szakszerűségét?
 Nem általánosítok. Ahogy van jó

rendező és kevésbé jó, van jó tervező és
kevésbé jó, úgy a kritikusok között is
különbséget kell tenni. De az általában
igaz - s ez már közhely -, hogy a kritiku-
sok többsége - akárcsak a rendezőké is -
bölcsész indíttatású, azaz kevésbé ért a
szcenikához, minta darabszöveghez. Így
aztán a díszletről, jelmezről, térről, vilá-
gításról igen keveset, igen felületesen s
gyakran tévesen, a tényeket semmibe
véve nyilatkoznak.
 Nem akarom a kritikusokat védeni - a

testületet jó szívvel nem is tudnám -, de
úgy vélem, a dolog leegyszerűsítése lenne,
ha a problémák okozójának a kritikát ten-
nénk meg. Ennél az eddig felvázolt helyzet-
kép sokkal bonyolultabb.
 Egyetértünk. Természetesen nem

akarok abba a hibába esni, amit kifogáso-
lok, hogy akár a kritikusok egy része, én is
az elemzést a bűnbakkereséssel helyette-
sítsem.

Ha van értelme ennek a beszélgetés-
nek, akkor szándékom szerint az lehetne,
hogy felhívjam a figyelmet a színházi
szakma - s ezt a legtágabban értsük -
vészes megosztottságára, amit a gazda-
sági nehézségek - félő - tovább fokozhat-
nak. Tiszta helyzetet kell teremtenünk, a
dolgok kemény és elvi tisztázása mellett
nagyobb toleranciára, a tények felméré-
sére; elfogadására és a tényeken alapuló
új helyzet kialakítására van szükség - új
válaszok adására.

Többször voltam Amerikában, Louis-
ville-ben. Az ottani élményeimet szeret-
ném - utópiaként - befejezésül idézni.
Egy amerikai színházról, egy lehetséges
modellről beszélek. Ott az egyetemhez
kötődik a színház. A drama school olyan
színházi embereket képez, akik a szín-
házi munka minden fázisát elsajátítják az
ügyeléstől a színészetig, a rendezéstől a
világosításig, a díszletezéstől a tervezé-
sig. Csak a munka során válik el, kiből
lesz inkább színész, rendező, tervező,
szervező, kellékes - vagy a színházat sze-
rető és értő néző.

Az egymásrautaltság, a közös nyelv, a
közös cél olyan együttes munkát ered-
ményez, amelyben a segíteni akarás és a
munka öröme a meghatározó. Nagyon
kemény munkával születhet meg ez a
légkör.

A mi színházi életünkben viszont egy-re
kevesebb az öröm. Egyre kevésbé érez-
heti a néző azt, hogy játékostárs. Erről
akartam beszélni.

PÓR ANNA

Párizsi színházi esték

Az alkalom úgy hozta, hogy a gazdag
párizsi kínálatból ezúttal jobbára a ne-
vető múzsa gyermekeit sikerült megkö-
zelítenem. A francia humor jellegzetes
színeváltozásait élvezhettem Moliére-től
(Képzelt beteg) Feydeau-n (Az úr vadászni
jár) át egy mai nagy sikerű vígjátékig, Jas-
mina Reza Conversations aprés un enterre-
ment (Beszélgetések egy temetés után)
című, az évadban felfedezett darabjáig.
Végül pedig Sheridan A kritikus, egy
angol szatíra mai francia adaptációja kép-
viselte a XVIII. századot ebben a három
évszázad vígjátékait felölelő sorozatban.

Az így látott négy egymástól merőben
elütő különböző társulat előadásából
nyilván nem lehet általánosításokat le-
vonni a mai francia színjátszást illetően.
De annyi bizonyos, hogy egy jellegzetes
francia játékstíluson iskolázott, mester-
ségüket fölényesen ismerő színészek ke-
mény munkával kidolgozott produkciói
arattak közönségsikert. A létért való küz-
delem kegyetlen versenyében az állandó
készenléttel szüntelen fejlesztett szak-mai
tudás alapkövetelmény a pályán ma-
radáshoz. Így már szinte az sem lepett
meg túlságosan, amikor a Moliére-kultusz
szép példájaként a St. Germain des Prés
templom előtti téren tányérozó fiatal
színészek kosztümös Misantrope-elő-
adását láthattam, az utcán a földön ülő,
álló, áthaladó közönség számára tökéletes
profi dikcióval, versmondással.

A tehetségek dömpingjében és a változó
idő szorításában itt már senki sem
pihenhet a babérjain, szerzett tudásán.
Úgyanerről tanúskodik egyébként egy
rokon művészeti ág, a táncművészet is. A
hajdan a klasszikus balettstílus mereven
elzárkózó fellegvárának kikiáltott Párizs-
ban, sőt mi több szerte Franciaországban,
a legmeglepőbb stílusú táncszín-házak
keletkeznek irigylésre méltó álla-mi
támogatást élvező kísérleti központokkal.
A „danse contemporaine" és avantgarde
védjegyével olykor kétes értékű divatot,
erőltetett újszerűséget, sznobizmust is
magával sodró nagy pezsgésnek végül is
szépen letisztult lecsapódását élvezhettem
az operai balettnek klasszikus és modern
stílusokat egyaránt a mesterség csúcsán
bemutató előadásán.


