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Dohogás díszletügyben

Újabban gyakran felmerül bennem a
kérdés, szükség van-e munkámra. Lehet-e
színház, előadás díszlet nélkül, s ilyenkor -
bár megnyugtatom magam a hagyományos
frázisokkal - a titkos bizonytalanság nem
oszlik, a féreg egyre rág, ideje lenne némi
önvizsgálatot tartani.

Közömbös, érdektelen tükör néz velem
szembe: a sajtó. Szaklapok, folyóiratok,
napilapok valami nemtörődöm összeesküvés
tagjai, egyszerű, könnyen érthető álta-
lánosságokkal dicsérnek vagy elmarasztal-
nak; munkám „jól illeszkedik a darabhoz",
„stílusos", „korszerű", esetleg kissé dagá-
lyosabban: „X. Y. rendezővel sikeresen
együttműködve, dicséretesen színpadra te-
remtette egy fejlődő magyar kisváros han-
gulatát, az új és régi harcának feszültségét."

Hát ennyi vagyok. És ha ugyanilyen
pongyolasággal rosszat írnak, még ennyi
sem. Annyi kétségtelen, hogy a díszlet, a
látvány jelentéktelen ügy, foglalkozni alig
érdemes vele. Szükséges rossz, természeti
csapás, hiszen a színházi előadásból a színt
merészen elhanyagolják, mert ez a szín már
nem látványt jelent, hanem valami elfelejtett,
múlt századbeli, absztrakt fogalmat,
bosszantó fölösleget. Igaz, néha felködlik
előttem Wieland Wagner színpada, különös
látványhangulataival, Svoboda játékstílust
teremtő konstrukciói és Strzelecki elgon-
dolkoztató díszletelemzései.

Kitör-e valaha a magyar szcenika a kö-
zömbös, szürke érdektelenségből; teremt-e
színházi stílust, mint a lengyel díszletmű-
vészet, egyenrangú társává válik-e az alko-
tásban a rendezőnek, mint a német színpa-
dokon, vagy szellemes, csillogó, káprázta-tó
látvány-művészet lesz-e, mint Michel
Gyarmati revüszínpada?

Érdekes lenne a kísérlet: egy szezont
díszlet nélkül végigjátszani. Támadna-e
valakinek hiányérzete?

Ma ott tartunk, hogy díszletfotót is nehéz
kikunyerálni, dokumentumaink még a
közelmúlt előadásairól is alig vannak, hol-ott
a legfiatalabb segédszínészről is fotók
tucatjai készülnek.

Hol rejlik a közömbösség oka? A közön-
ségben? A színház torz értelmezésében?
Esetleg önmagunkban?

Igen, önmagunkban. Ez legalább kézzel-
fogható, kergethető, kifullasztható és lete-
ríthető gondolat.

Nem vagyok egészen fiatal a pályámon,
bár abba a korosztályba tartozom, amely
együtt öregszik a nyomatékosan hangsú-
lyozott „fiatal művész" vállveregetésével.
Tizenöt éve lesz rövidesen, hogy álmodom,
ácsolom, barkácsolom a díszleteket vidéken
és a fővárosban. Milyen rögökön bukdá-
csoltam már föl-le ennyi idő alatt, néha-néha
két kezemmel is megtámaszkodva, és -
ördögien - mindig ugyanazok a problémák,
nehézségek gáncsoltak alattomosan. Az
áttörhetetlen falak, a keresztbe tett
szalmaszálak ugyanazok maradtak.

A színpad a színház mostohagyermeke.
Csodálatos irodaházakat toldanak-ragasz-
tanak a régi színházépületekhez, gigászi
méretű adminisztrációs gépezetek keserítik
meg az életünket, de a színpad megmarad
primitíven, elavultan, tudomásul sem véve,
hogy a Szovjetunióban, Németországban,
Angliában a színpadtechnika együtt fejlődik
a műszaki tudományokkal.

Egerben például új színház épült, mely
külsőre ugyan inkább állami áruházhoz ha-
sonlít, kívülről minden porcikája üveg. Ám a
színpad a régi maradt. Méreteiben rossz,
alaprajzában kihasználatlan, gépészeti be-
rendezéseiben elavult. Megtoldották a ka-
posvári színházat, de a színpad itt is válto-
zatlan, műhely építésére nem jut pénz. Jól-
rosszul, ideiglenesen helyezik el a festő-
termet, az asztalosműhelyeket. Miért? Va-
lami bürokratikus gépezet, számomra ért-
hetetlen rovatolás különbséget tesz beruházás
és felújítás között. Felújítás esetében - és
általában erre van pénz - valaminek meg kell
maradnia a régi állapotában. Es mi maradjon
ugyanúgy, mint régen? Természetesen a
színpad.



De Budapesten sem különb a helyzet.
Valójában egyetlen korszerű színházépüle-
tünk sincsen. Szükségszerűen alakítgatott
helyiségek mindenfelé, a modern technikát
a nyolcvan-egynéhány éve épített Opera-ház
hidraulikus berendezése, az ötven éve
divatozó forgószínpad jelenti, a harminc-
negyven éve használatos kocsiszínpad pedig
már (vagy még . . . ) teljesen ismeretlen.

És a világítás?
Harminc-negyven esztendős világítótes-

tek porosodnak a világítókarzatokon, fény-
kihasználásuk és lehetőségeik igencsak
gyengék. Olvasom a Delta című tudomá-
nyos és technikai magazinban a színház-
technikáról, a korszerű világításról szóló
cikket. Az alcímben látom: „Fények és
hangok varázsa", az illusztrációk pedig a
lipcsei Operaházból, a prágai Laterna
Magicából vagy a bécsi Népoperából idéz-
nek képeket. És a hazai színpadtechnika?
Közhely arról beszélni, mennyi kínlódás,
felesleges erőfeszítés, gondolat, ötlet vész
kárba egy-egy előadás létrehozásánál, hogy
valamennyire megközelítsük ezeket a nem
is olyan távoli példákat.

Ezen a ponton pedig már tolakodóan
vetődik fel a szakemberképzés kérdése. Hol
vannak azok az új, mérnöki képzettségű,
speciálisan színházi műszaki vezetők, szín-
padi szakmunkások, bútorosok, kellékesek,
világítás- és hangtechnikai szakemberek,
akik ma vagy holnap elfoglalhatják a helyü-
ket? Hol van az a kvalifikációs lista, amely -
akár az építőművészeknél - képességeik
szerint sorolja be a díszlettervezőket,
világítástervezőket, technikusokat, műsza-
kiakat? Már az amatőr rendezőknek is mű-
ködési engedélyre van szükségük ahhoz,
hogy néhány színjátszót mozgathassanak, és
mi meg kell elégedjünk az utcáról behozott,
képzetlen műszaki személyzettel, a
személyes szimpátia, vagy szükség szülte
munkatársakkal.

Vajon ez ott pusztán csak érdekvédelem?
Gyakran magam is túlságosan egyszerű-

nek látom a díszlettervezést. Olyankor fel-
merül bennem a kétely önmagammal szem-
ben: hisz' ezt bárki meg tudná csinálni -
gondolom, s nevetségesnek tartom, hogy

szakemberként tündököljek. Mert mit is
csinálok? Építész vagyok-e vagy szobrász,
festek-e vagy matematikai alapon szer-
kesztgetek? Évekkel ezelőtt nosztalgikusan
gondoltam, hogy képzőművész vagyok, az-
tán a térrel játszadoztam építészként. És
most? Az öntudatom már halványan pislá-
kol: díszlettervező vagyok. Ha jól csinálom,
éppolyan művészet ez, mint annyi más.

Ha jól csinálom!
De a nagy elhatározáson kívül ezernyi

apróság összevetése kell a sikerhez. A mun-
kám „gesammtkunst", összművészet, pe-
dagógia, néha már gyógypedagógia. Tudo-
másul veszem a munkatársak lehetőségeit,
képességeit, és alkalmazkodnom kell, hogy
kicsiholhassam belőlük a maximumot.

Mennyi taktika, küzdelem egy-egy ren-
dezővel a látványért! Valamiféle látható
rádiószínház van kialakulóban, ahol a szó, az
irodalmi szöveg önálló életre kel, mindenné
válik, a színpadnyílás monumentális
képkeretében a látvány a színész arcára
zsugorodik össze, a nagy együttes hatás el-
marad, lényegtelenné válik, a szöveg közti
dalbetétek mintájára szöveg közti képbetétek
jelennek meg. Színpadképpel indítjuk a
darabot, hogy a tervező öröme megma-
radjon, aztán: hajrá totálfény, jöjjön a játék,
a szöveg! Különös ez a munkapszichológia
felfedezésének idején, mikor a színek és a
látómezőnkbe került kép hatását meg-
sejtettük, mikor tudjuk már, hogy a közér-
zetünk, a figyelmünk intenzitása, a hangu-
lataink függnek ettől.

És a küzdelem az anyagokkal. A maka-
csul ellenálló anyagok anyagszerűségének
korát éljük. A szép, érdekes, hangulatot
teremtő anyagok és felületek stílust terem-
tenek. De hol vannak ezek a természetes és
műanyagok? A kétezer éves léc-, vászon-,
festéktechnikától alig rugaszkodtunk még el,
hiába láthattuk a német és a cseh kísérleti
intézetek nagyszerű kiállításait.

Pénz, hely, anyag, idő és ötletek hiá-
nyoznak ehhez. Szükség lenne technikai
gagman-ekre, modelátor műhelyekre, s iga-
zán nem sok, mindössze öt-hat tehetséges
emberrel, valamint néhány négyzetméternyi
helyiséggel.



A budapesti színházak nagy, központo-
sított műteremben készítik a díszleteiket.
Ennek azonban csak a neve utal a művé-
szetre, valójában termelő, önfenntartó üzem,
állami támogatás nélkül. Színházi munka
híján, kénytelenségből mindent vállal: a
cirkusz dekorációját, a Vidám Parkot, a
Ganz-MÁVAG pavilonját a Nemzetközi
Vásáron, a MIGÉRT vasszerkezeteinek
festését. A művész segédmunkát végez, a
színházat pedig gyakran elutasítják.

Miért?
A színház szabálytalan üzem, szabálytalan

igényekkel. Nem dolgozhat olyan kötelező
tervekkel, mint az ipar, hiszen a próbák során
épül az előadás, a kész produkció
próbálkozások eredménye. A díszlet is függ-
vénye ennek. Nincs a világon két egyforma
Hamlet-előadás. Nem lehet a házgyárak
mintájára típuspanelekből színpadot építeni:
egyszer körfüggönyök, máskor díszlet
monstrumok között telik be a dán királyfi
sorsa. Ki mondhatja meg előre, hogy hány
négyzetméter díszlet, mennyi munkaóra,
küzdelem lesz az elkövetkező negyedévben?
A díszletkészítés művészet, művészet az
egyszerű asztalosmunkától a színpadra
állításig. Művészet a munka stílusában, a
munka szervezésében, a munka vezetésében.
Nincs például a műteremnek művészeti
vezetője. Művészeti intézmény művészeti
vezetés nélkül.

Különös, nem?
A műterem a színház - vagy ebben a

központosított formában - a színházak
szerves része, de mégsem él együtt azokkal.
Micsoda nagyszerű érzés Miskolcon egy
főpróba, ahol a színház saját festőtermének
vezetője a jobb oldalamon, a műszaki vezető
a bal oldalamon ül. Mennyi közös ta-
pasztalat, tanulság ez mindhármunknak! Ot
éve pesti tervező vagyok, s még soha nem
láttam a műtermi munkatársaim közül egyet
sem a nézőtéren. Hogyan hivatkozhatok hát a
tapasztalatokra, hogyan kérhetek, javíthatok,
dicsérhetek vagy marasztalhatok el ezek
után? Milyen művész az, aki a kiállításon
nem nézheti meg a saját művét; milyen
mérnök az, aki nem vesz részt a próbaúton?
A vezetők kimaradó

munkaidőre hivatkoznak, dehát a tapasztalat
nem a munka szerves, megfizetni való része?
A művészeknél a heti egy alkotónap talán
nem az alkotás alapja?

A megoldás szerintem az, hogy ne legyen a
műterem önellátó üzem, hanem állami
támogatást élvező, művészeti intézmény.

És a saját tehetségünk? Legyünk igaz-
ságosak: csak a körülményeken múlik min-
den? Nem kellene-e többet küzdenünk
önmagunk kifejezéséért és elismertetéséért,
akár a lengyel kollégák? Nem küzdhetnénk-e
színvonalasabban, erőszakosabban a jónak
vélt igazságért?

Érdekes ellentétes szópár, még soha nem
jutott eszembe: tehetség - tehetetlenség. Nem
a saját tehetetlenségünk-e a legnagyobb
akadály, a legkeményebb fal? Gondolkodni,
tárgyalni, érvelni, eszmei, erkölcsi és etikai
alapot adni önnön munkámnak. Bírálni és
bírálatot elviselni, de mindenképpen tenni
valamit azért, hogy a legjobbakhoz
mérhessük magunkat.


