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Díszlet a háttérben

Érdekes írásokat olvashattunk a díszlet
kérdeseiről a SZÍNHÁZ-ban, pedig már
csaknem megnyugodtunk abban, hogy a
színpadkép a hazai köztudatban végleg
háttérbe szorult. Győzött az a fel-fogás,
hogy a díszlet valami, hátul a színpadon,
jobb, ha észre sem lehet venni.

És íme, új helyzet alakul, úgy látszik.
Egyre többen veszik észre külföldi út-
jaikon, hogy a díszlet mindenütt a szín-
házi stílusok alapvető eleme. Mindenütt a
helyén van, vagyis benne a rendező
színpadi elképzelésében és akaratában, sőt
annak mintegy jelképesen is a néző elé
állított manifesztuma.

Egyre többen szereznek tudomást arról,
hogy sok helyütt a rendező és a
díszlettervező neve együtt jelzi azt a tö-
rekvést, amit az előadás képvisel. A két
név alapján a néző előre sejtheti az elő-
adás hangvételét, vagy elkészülhet a
meglepetésre. Nemcsak távoli országok-
ban van így, hanem szomszédainknál is, és
most itt állunk a kontinens kellős közepén,
utolsóként védelmezve a háttér-díszlet
kiérdemesült elméletét. Mert voltak jó
díszletek nálunk is, de az általános tudat
nem sokat változott.

Jól ismerjük azt a véleményt, hogy a
díszlet az első öt percben hat, azután
hatása megszűnik, illetve, ha maradandó,
akkor inkább zavar.

Ma ez az elmélet nem jelent mást,

mint azt a helytálló figyelmeztetést, hogy a
díszlet nem plakát, nem illusztráció és nem
kép. Azért is nem az, mert hosszú időn át
nézzük, és közben egészen másra kell
figyelnünk. Nézzük, érezzük és nem
mindig látjuk. Azt lehetne mondani, hogy a
díszletnél egy képzőművészeti alakzat
térben és időben egyszerre jelenik meg. A
díszlet a benne folyó cselekménnyel együtt
halad előre az időben. Mást kell jelentenie
a kezdet pillanatában és mást később.

Az első kép, amit megpillantunk, nem
lehet minden, első fázis csupán, a későbbi
drámai történésnek is meg kell felelnie.
Ebből következik, hogy nem a bevezetést
segítő elem, nem címlap - de nem is
érdektelen háttér, nem „passepartout",
amire a színészt ráhelyezzük. Mindkét
vélemény a díszletet álló, tárgyi elem-nek
tekinti, az előadás egyik megszokott
kellékének. Azt hiszem, felsorolhatatlanul
sokféle helyes felfogása lehet a díszletnek,
melyek mind az énekeseket kísérő zenekar
sokféle hatásához hasonlíthatók.

Amit szavakban se lehet egykönnyen
meghatározni - még kevésbé használható
recepteket adni -, az az, ami sok rendezőt
visszatart a gyakorlati tettektől. A
rendezőnek nagyon sok a kockázata. A
darabválasztás, a felfogás sok buktatója, a
szereposztás, sokszor a szűkös próbaidő,
és ezer más szempont arrafelé vezeti, hogy
legalább a díszletnél ne kockáztasson.

Él az a tapasztalat, hogyha a díszlet nem
meghökkentően rossz, ha szolid,
megbízható munka, akkor nem baj, ha
észre sem veszik. A rendezés, a játék
erényei úgyis érvényesülhetnek.

Sokszor csak azért van díszlet, hogy ne
hiányozzon, mert a hiányt már észre
lehetne venni, tehát kockázatot jelentene.

És itt jutottunk a rendező és tervező
kapcsolatához.

A rendező a színpad hadvezére. A csata
lehet kicsi, lehet nagy, de mindenképpen
csata, amit meg szeretne nyerni, vagy
legalább nem szeretne elveszteni. Termé-
szetes tehát, hogy mikor kis serege fel-
vonul a gyakorlótérre, a vezérnek biz-
tosnak kell lennie a dolgában. Biztos pedig
csak úgy lehet, ha előbb egy ideig
bizonytalan volt. Ha megvalósítandó tervét
a gondolatok lassú, csapongó áramlása
között alakította ki. A bizonyosság annál
erősebb, minél több lehetőség közül, minél
szabadabban bontakoztatta ki. A
gondolatok könnyen átrendezhetőek,
alakíthatóak, azt lehetne mondani, ideális
anyag a vázlatok számára.

Amikor a gondolatok formálódnak, ez
az idő a tervező ideje is. Minden ekkor dől
el. Az ütközetet a hadvezérnek kell
vezetnie, de amikor még képzelete terében
indítja el újból és újból csapatait,

akkor van szüksége arra, aki gondolataira
minden oldalról reflektál. Akkor engedheti
igazán szabadon elképzeléseit, ha a
kezdeti hézagokat, az elképzelt íve-lés
hiányzó pilléreit közösen alakítják ki.

Kettőjük közös alapja a térbeli
látványfolyamat. A rendezőnek minden
elvi és gondolati közlendőjét látványban
kell érthetővé formálnia. Es ez a látható
világ a tervező szakmai területe.

Ismerünk elég sokféle kapcsolatot ren-
dező és tervező között. Előfordul, hogy a
tervező egy régen elkészült tervét hozza el
az asztalfiókból. Ez csak akkor jó, ha nem
ragaszkodik hozzá túlságosan, mert az
ilyen terv nem számolhat a rendező
gondolátaival. A rendező dönthet, hogy
sok irányú elképzeléseit abban meg tudja-e
oldani.

Az öncélú ötlet az előadás során sem-
mivé foszlik, ha különválik a dráma
anyagától és felfogásától. Volt rá példa,
hogy a díszletterv egy festő kész képe volt,
mely a rendezőnek a jó megoldást sugallta.
Érdekes, hogy ezt a világon általában
sehol sem alkalmazzák szívesen. Azt
tartják, hogy a megvalósítás során túl sok
vész el a képből a színpadon. Jobb, ha
festői egyéniséget, stílust választ a rendező
darabjához, a festő személyében. Nem
kerülhető el maga az alkotói folyamat,
mely ezt a stílust kapcsolatba hozza az
anyaggal.

Az alkalmas stílus keresésénél érdekes
volna az építészetre is gondolni. Egy
építész stílusa néha igen eredményesen
megnyilvánulhatna a dráma sajátos te-
rében.

Előfordulhat, hogy a rendező diktálja a
helyszín összes adatát. Vagyis teljesen,
előre kialakította látványi igényeit, kételye
nincs. Ez a mód szükségszerű, ha a
rendező igénye egészen sajátos és zseniá-
lis. Számolnia kell azzal, hogy a diktálással
nem avatja be a megformálás módjába a
tervezőt, aki esetleg így csak külsőségesen
tudja követni.

Ez a módszer azonban többnyire csak
azt jelenti, hogy a rendező a megszokottat
akarja látni. Ha folyamatosan a be-vált
recepteket követi, igényli, anélkül, hogy
észrevenné, ezek igen gyorsan el-avulnak.

Előfordul az, hogy a rendező vagy a
tervező egy külföldi előadás képét veszi
elő a zsebéből. Ha elemzésre használják,
hasznos is lehet. Ha megvalósítják, kétes
eredménnyel jár.

Azt hiszem, az egyik legalkalmasabb
gyakorlat az, ha a rendező elképzelései
nek szuggesztív vázlatát ismerteti, tekintet
nélkül a díszletre. Ebből mindig a legjobb
megoldások születtek.

Semmiképpen nem kerülhető el, hogy a
tervező, figyelembe véve a rendező
gondolkodását, annak szellemét magáévá
téve, ezeknek a gondolatoknak tér-ben,
formában, színben megfelelőt hoz-



zon létre. Ha színpadjainkon körülnézünk,
nem mondhatunk mást: a díszletek éppen
olyanok, amilyeneket a tervezők terveztek.
Nem történt semmi véletlenül. Talán a sok
részletproblémában el-merülten, pazarlóan
ráérő módon nem tartottak igényt mindig a
legjobbra, és félmegoldásokkal is
megelégedtek.

A félmegoldás a legveszélyesebb. Va-
lamennyire eleget tesz a változatosság utáni
vágynak, anélkül, hogy testté vált, életre
kelt képe lenne valamely akaratnak.
Vannak találó, kiemelkedő, néha
varázslatos színpadképek is. A kezdeteken
rég túl vagyunk. Az avantgarde hiányzik?
Melyik avantgarde? Az 1920-as, 30-as, 48-
as, 66-os? Nincs-e az avantgarde-igény
mögött a másutt kialakult stílusok egyszerű
importigénye, a gyors siker reményében?

Ugyanaz-e mindennek a jelentése más
helyen, más körülmények között? Miért
nevezünk minden itthoni eredményt kí-
sérletnek? Nem inkább ezekből a meg-levő
eredményekből kellene kifejleszteni azt,
ami valóban a magunk mondanivalója?

Az avantgarde itt alakul előttünk. Talán
csak az eredmények nem tudnak
összegeződni. Főleg amiatt a különös
„többnyomásos vetésforgó" gazdálkodás
miatt, ami lassan magyar specialitássá lesz
színházi területen. Tudniillik, ha valaki
valami igen találót, jót hoz létre, azzal
igyekeznek két-három rosszat is csináltatni.
Gyakran nem szándékosan. Csak éppen
úgy alakul.

Így azután az eredmény „kísérlet" ma-
rad, és az avantgarde utáni vágy csak
fokozódik, ahelyett, hogy a stílusok ren-
deződnének.

Talán lehet ez másképpen is, legalább
igényünket nem kellene elvesztenünk. So-
kat tehetünk, de csak ha saját hangunkon
szólunk a világhoz. Ilyen nagy fel-adat
megoldásához mindenki legjobb
képességeire van szükség, és minden al-
kalomra, ami segíti a fogalmak rendezését.

Ehhez nem ártana a díszletre borult
félhomályt még jobban eloszlatni, a mu-
tatkozó értékeket kevésbé elhallgatni.

SZÁNTHÓ DÉNES

Milyen volt -
milyen legyen
a Magyar Drámák Hete?

A stilizált páva, a Budapesti Művészeti
Hetek jelképe 1969-ben negyedszer
röppent plakátjainkra, lapjaink hasábjaira,
elegáns meghívókra. Jelentősége egyre
növekszik - bár nemzetközi vonat-
kozásban még messze van attól, ahol tar-
tania kellene.

Belső viszonylatban a Budapesti Mű-
vészeti Hetek valóban fejlődnek, egyre
értékesebbekké válnak. A művészeti hetek
a következő főcímekre oszlanak: Zenei
Hetek, Magyar Operák Hete, Tánc-
művészet, Kiállítások, Filmbemutatók, a
magyar rádió és televízió magyar bemu-
tatói és Magyar Drámák Hete.

Kétségtelen, hogy a felsoroltak közül
legsikeresebb, leggazdagabb a Zenei Hetek
műsora volt; legjelentéktelenebb a Magyar
Drámák Hete. A zenei események úgy
halmozódtak, hogy alig lehetett füllel
követni őket; világhírű külföldi együttesek
(I Musici di Roma, krakkói, drezdai és
bécsi nagyzenekarok), karmesterek és
szólisták, a magyar zenekarok,
kamaramuzsikusok, szólisták legjobbjainak
szereplései, Operaházunk magyar dalmű-
sorozata, továbbá az a jelentős szerep,
amelyet a legmodernebb zene kapott a
Hetek alatt valóban nagy-szerű zenei
jelenről és ígéretes folytatásról tettek
bizonyságot. A rokonművészetek is
produkáltak figyelemre méltót.

A Drámák Hete alatta maradt a vá-
rakozásnak. A vágyakozásnak. Szerettük
volna a jól hangzó cím alatt sereg-
szemléjét látni régebbi és új műveknek,
reprezentatív keretek között. Ezt a le-
hetőséget elmulasztotta a rendezőség,
vagyis a Budapesti Művészeti Hetek iro-
dája, amely tudvalevőleg azonos a Sza-
badtéri Színpadok Igazgatóságával. Ez a
testület jól bevált a nyári színházi ese-
mények szervezésénél, de alatta maradt a
lehetőségeknek, mint drámáink ünnepi
koncentrálója. Az embernek az volt a be-
nyomása, hogy e rendezőség kényszerből,
úgyszólván szívességből vállalta a Drámák
Hetét, amelynek lezajlása után ki-pipált egy
kötelező leckét.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a
sajtóértekezlet, amely a Fészek Klubban
zajlott le, ahol a rendezők sem-mi egyebet
nem tudtak mondani, mint hogy
felolvasták a Drámák Hete keretében
színre kerülő darabok címeit. Nem volt
visszhangja a sajtóértekezletnek, nem is
lehetett, mert - nem volt miről írni.
Ellenben az együtt töltött óra alatt csak
úgy röpködtek az újságírók részé-

ről a kritikus hozzászólások, s a rendező
szerv - mit is tehetett volna egyebet? -
elismerte a bírálatok jogosságát, megkö-
szönte a kapott ötleteket, és azt ígérte,
hogy néhány év múlva a Magyar Drámák
Hete is hangsúlyosabbá válik.

De vajon miért csak néhány év múlva?

A drámák idei hete úgy kezdődött, hogy
egy új író, Erdélyi Sándor Mozaikok című
drámája (a Katona József Színházban),
miután túljutott a bemutatón és első
három előadásán, a negyedik előadásra
megkapta a piros betűvel nyomott címet:
„A Magyar Drámák Hete keretében." A
kritika össztüze talán túl kemény és
kíméletlen volt. Ez a fogad-tatás
semmiképpen sem volt alkalmas arra, hogy
szeretettel ápolt műfajunk, a dráma ünnepi
hetét bevezesse.

Valamennyi ezután következő darab
akkor is színre került volna, ha nincs
drámák hete. Vagyis az történt, hogy a
szervezők „a Magyar Dráma Hete" címet
adományozták egy bemutatósorozatnak,
amelyben - jóllehet kitűnő drámákat is
játszottak kitűnő előadásban - a darabok
véletlenül kerültek egymás mellé
ugyanabban a periódusban. A Katona
József Színház, a Thália Színház, a Madách
Színház és az Irodalmi Színpad
bemutatóin kívül két vidéki színház sze-
repelt még a Magyar Drámák Hetén: a
debreceni Csokonai Színház Illyés Gyula
Kegyencével az Ódry Színpadon, a szol-
noki Szigligeti Színház a Nemzeti Szín-
házban Jókai Anna Fejünk felől a tetőt
című művével. A két vidéki színház
valóban érdekes szereplése volt a többlet a
szokványos budapesti műsorhoz képest.

Hogyan lehetne a Magyar Drámák
Hetének megadni azt a rangot, amelyet
megérdemelne?

A Zenei Hetek tízéves múltra tekint-
hetnek vissza. A Budapesti Művészeti
Hetek címen összefoglalt események 1969-
ben negyedszer, a Magyar Drámák Hete
harmadszor került megrendezésre. Bármily
fiatal is, többet várunk tőle. A Drámák
Hetének nem lehet pusztán az a célja, mint
az Anyák Napjának, hogy röpke kampány
keretében népszerűsítsen egy nemes
gondolatot. A drámairodalom és a
színjátszás rászorul arra, hogy
összpontosított támogatásban része-
süljön, hogy idehaza és külföldön is fel-
figyeljenek rá. Ma sajnos a legritkább eset,
hogy magyar színpadi mű külföldi karriert
fut be; a Drámák Hetének mű-sorát úgy
kellene összeállítani, hogy az nemzetközi
érdeklődésre is számot tart-hasson; s a
rövidebb időszakra koncentrált
bemutatósorozatra meg kellene hívni a
nemzetközi sajtót, színigazgatókat,
kiadókat stb.


