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Darabok és színpadképek

Leonardo állítólag szerelmes volt mo-
delljébe, mikor a nevezetes Mona Lisát
megfestette. Hogy ez igaz-e vagy sem, nem
tudjuk - de az valószínűnek látszik, hogy
nem árt, ha a portré festője szereti a
modellt. A színpadképek esetében pedig
nem árt - sőt, úgy tűnik, nagyon is sokat
számít -, ha a tervező szereti a darabot.

Az utóbbi időben néhány darabot úgy
néztem végig, mint egy kiállítás képeit.
Megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a
darab szövegét, a színészi játékot, s igye-
keztem csak a színpadkép, a ruhák, a vi-
lágítás képzőművészeti jellegű látványára
koncentrálni. Hamar kiderült, hogy ez a
módszer teljesen értelmetlen. Olyan,
mintha egy portré elemzésénél nem ven-
nénk figyelembe a festő és a megrendelő
viszonyát. Velázquez rengeteg arcképet
készített IV. Fülöp spanyol királyról, mert
mint udvari festőnek ez volt a munkája - de
művészetét igazán a nyomorékokról, öreg
tudósokról, parasztokról vagy más,
alacsony rangú személyekről készült
arcképek bizonyítják. A színpadképen
éppúgy megérzik, hogy tisztességgel
teljesített penzum-e vagy lelkesen vállalt
művészi feladat, mint egy festményen vagy
szobron.

Vegyük példának Jánosa Lajos két ter-
vét: a Tükör (Vígszínház) és a III. Richárd
(Madách Színház) díszletét. Mint-ha két
tervezőtől származnának! A különbség
pontosan akkora, mint a két darab között.
Ami nyilvánvalóan nem len-ne indokolt, ha
Jánosa szeretné Déry Ti-bor több-kevesebb
joggal felújított, egyes részleteiben
rokonszenves, de egészében kevéssé
sikerült darabját a gyanútlanul vágóhídra
menő kispolgárcsaládról meg a
munkásmozgalommal kacérkodó, de
szenvedést vagy nyomort vállalni nem
merő polgárfiú tragédiájáról. A darab
jellegének tisztázatlansága megzavarta a
tervezőt; a Tükörben egy modern alap-ötlet
- a kispolgárcsalád rádiójátékként hallgatja
saját tragikus történetét, de nem ébred rá,
hogy róla szól a „rádió-játék" - és egy
szabályosan realista, szinte „szocreál"
színmű keveredik egy-mással, néhol a múlt
századi dráma tirá-

dáival és monológjaival megtűzdelve.
Jánosa ennek megfelelően igyekezett ki-
alakítani a díszlet stílusát: lakásbelső
forgószínpaddal, hogy minden szobában
felléphessenek a szereplők, s a „váltás"

érzékeltetésére csillogó alumíniumlemezek,
amelyek hol felemelkednek, hol köz-
refogják a színt, aszerint, hogy a „rádió-
játék" családja él-e a színpadon vagy a
„rádiójátékot" hallgató család. A szobák
berendezése szegényes, sőt, talán túl
szegényes. Bár a szövegben szó esik a lakás
tulajdonosának (törvényszéki bíró)
megromlott anyagi viszonyairól, mégsem
tűnik valószínűnek ez a hangsúlyozott
kopottság egy politikai pereket is vezető
bíró esetében. Polgári környezet helyett
kispolgári környezet - a munkásmozga-
lomhoz vagy inkább annak egyik lány-
tagjához való kapcsolódás így egyáltalán
nem meglepő. Egy elegánsabb berendezés
talán nem felelt volna meg a „ját-szó" és
hallgató család azonosságát valló rendezői
elképzelésnek, de hűbb képet adott volna a
kispénzű pesti értelmiség látszat-
jómódjáról. A színpad képe így részben
eltér a realitástól, részben látványként sem
segíti a lassan hömpölygő cselekményt. A
fémlemezek szerepe a „váltás" jelzésén
kívül a rádiót hallgató család szűk, saját
butasága falai közé zárt világának jelzését
szolgálja - de igazi képi, látványbeli
funkciója nincsen. Csak a tudatnak szól és
nem az érzékeknek. Technikájában
kitűnően gördül a Tükör színpadképe,
pergőn váltanak a jelenetek, hiszen Jánosa
rutinos és szak-máját nemcsak értő, hanem
egy ideig tanító tervező. A díszlet rutinosan
megoldott feladat, tisztességgel elvégzett
munka - de a művészet hiányzik belőle.

Pedig Jánosa kitűnő művész. A Madách
Színház színpadán felépített két mozgó fal,
áttört, „mérműves" ablakaival, nyers
deszkáival és fenyegető vas-pántjaival, a
fenti mozgó lapok és a hatalmas rács
egyszerre festői és szcenikusi bravúr.
Shakespeare darabjainak színre-vitele
mindig merész díszlettervezői vállalkozás
volt, a III. Richárdban jóformán egész
Angliát színpadra kell állítani. A Globe
szcenikusai egyszerűen oldották meg ezt a
problémát: nem használtak díszletet. A
meiningeni herceg társulata a múlt század
végén jóformán újra felépítette a
shakespeare-i világot, Rómát vagy a
középkori Angliát. Jánosa megtalálta a
kettő közt a helyes közép-utat, s így a 111.
Richárd színpadán egy-szerre él a Tudor-
kori Anglia - jellegzetes gótikájával - és a
Shakespeare-kori

színjátszás hagyománya, gyors, pergő
helyszínváltásaival.

Hosszan lehetne sorolni a szellemes
megoldásokat, ahogy ugyanabból a két
falból hol börtön, hol trónterem, hol vá-
roskép, hol sík tér alakul ki. Hadd szóljunk
azonban a mesterien kezelt fény-ről: ahogy
a darab elején a díszletfalat hátulról
világítják meg, s a gótikus csipkézeten
keresztültör a fény, a katedrálisok ablakain
besütő fény benyomását keltve - a néző egy
pillanat alatt beleéli magát abba a korba,
mikor a városok központja a katedrális volt,
az évszázadokig épülő katedrális. („Ha
megnéz, uram, egy középkori városképet, a
katedrális tornya mindig éppen épül. A kész
torony modern és parvenü dolog" - írta
Szerb Antal.) Ez a leegyszerűsített, csupán
legfontosabb vonásaiban, motívumaival
felvillantott jellegzetes Tudor-gótika mint a
kor szimbóluma - ez volt Jánosa telitalálata
a III. Richárd díszletében, a meglelt arany
középút az erőltetett egyszerűség és a
naturalista részletezés között.

Jánosa puritán, csak játéklehetőségben
bővelkedő díszletét kitűnően egészítik ki
Köpeczi Bócz István reneszánsz ruhái. Nem
jelmezek - ruhák. Könnyedek, csillogók,
testre szabottak, egyiken sem érezni a
kelléktárak porának szagát. Egy dolog
azonban nem egészen világos: miért jár III.
Richárd - nemcsak a Madách Színházban,
hanem minden eddig látott előadáson -
fekete ruhában? Mielőtt hagyománnyá vált,
nyilván jelkép lehetett ez; de ma, Gábor
Miklós modern, ár-nyalt játéka láttán nem
túl elsődleges, nem közhelyszerű jelkép a
hagyományos fekete ruha? Hiszen senki
más nem visel fekete ruhát, s ha Richárdnak
életeleme a színlelés, miért hord feltűnő
öltözéket?

A Madách Színház Kamaraszínháza
mutatta be Fejes Endre új darabját, a Vonó
Ignácot, amelyről a kritika megállapította,
hogy „a végén kicsit esik". Sajnos inkább
zuhan, és a színpadképpel is ez történt: az
első két felvonás szellemes, mozgalmas
díszlete a harmadikban atomjaira hullott
szét.

Fejes darabjai bonyolult feladatok elé
állítják a díszlettervezőket: negyven év
eseményeinek színhelyeit kellett a Vonó
Ignácban is megteremteni, akár a Rozs-
datemetőben. Az első két felvonásban úgy
tűnt, Síki Emilnek tökéletesen sikerült
megoldania feladatát. A színpadkép
látszólag zsúfolt összevisszaságában min-
den tárgynak megvolt a maga feladata, s így
ez a szürrealista kollázsra emlékez-



tető színpadkép első látásra sem hatott
értelmetlennek vagy rendezetlennek.

A jelzett díszletekkel telezsúfolt szín-
pad egy-egy része hol lövészárok, hol ha-
dikórház, hol portásfülke, hol özv. Mák
Lajosné albérleti szobája, hol eszpresszó
vagy kertvendéglő szerepét tölti be. Minden
tárgy - a különös Mária-képtől a műlevéllel
futtatott vasrúdig - értelmes, indokolt
jelzés. És amit magyarázni tud a
művészettörténet, de megmagyarázni nem:
a színpadkép a teljes zűrzavar el-lenére
egységes és megnyugtató. Es az sem zavar
senkit, ha az ügyelő pultjára kiszögezett pin
up girlt is látja. Belefér a képbe. A Vonó
Ignác első két része igazi, költői játék -
kicsit a felejthetetlen Hazudós alakjának
életre keltése.

És jön a harmadik felvonás. A remek
játék az izgalmas tragikomédia és az
unalmas társadalmi dráma keverékébe csap
át, majd egy furcsa, villámtréfa-szintű
poénnal véget ér. A billenés már akkor
megtörténik, mikor még a harmadik
felvonás egyetlen szereplője sem nyitotta ki
a száját.

Az előző két felvonás egyes elemeit
meghagyva a szünetben berendeznek egy
szabályos, konvencionális, neobarokk szo-
bát. A harmadik felvonás színpadképe ezzel
megszűnt kép lenni: egyszerűen teret nyújt
a játékhoz. Jobb példát a szöveg és díszlet
szoros összefüggésére alig lehet elképzelni,
mint a Vonó Ignác első két és a harmadik
felvonása. Síkivel ugyanaz történt, mint
Jánosával a Tükör esetében - nem tudott
mit kezdeni a darabbal. Berendezte a színt,
ahogy illik, széket tolt a színészek alá,
asztalt, ami-ről enni lehet (az egyik
szereplő az egész felvonás folyamán
pogácsát eszik, amit a szövegben többször
is zsíros húsként emlegetnek . . .). Többet
nem tehetett.

Alekszej Tolsztoj Rakétáját többek kö-
zött a díszlet tette igazán jó előadássá.
Pontosabban a díszlet és a jelmez együttes
hatása. Mindkettő Makai Péter munkája.
Makai a pop art egy reklámgrafikai
irányzatának, a neoszecessziónak esz-
közeit használta fel a színek kialakításánál.

A darabban emlegetik a rózsaszínű kerti
bútort. A fonott karszékek valóban
rózsaszínűek, mégpedig azzal az üvöltő,
nyers rózsaszínnel vannak befestve, amit
újabban női cipőkőn látunk. Ehhez a
színhez egy semlegesebb, nyers, gyalult-
faszín társul: a szokásos világoszöld
lombutánzat helyett lendületes körvonallal
kivágott deszkalapok jelképezik a fá

kat, a nyaraló-helyszínt. A ruhák sárga
vagy szürke, világos színei és a bútorok
rózsaszínje a nyers fa színével együtt
eleinte rendkívül vidám, napfényes, üdítő
hatást keltenek. Ezért alkalmazza a
reklámgrafika olyan szívesen ezeket a
színeket. Ahogy azonban múlik az idő, s
különösen a második felvonásban, mi-kor a
rózsaszín lampionok is felragyognak, a
nézőben nyomasztó, megmagyarázhatatlan,
fejfájásra emlékeztető érzés keletkezik.
Nem tudja, hogy a színek miatt-e, de egyre
ellenszenvesebbnek tűnik a család és a
vendégek virágcsokor-csoportja. S hogy
Makai mennyire tudatosan számolhatott
ezzel a sokkhatással, arra utal az utolsó
jelenet két rokonszenves hősének, Dásának
és Alekszejnek fehér, illetve sötétszürke
ruhája. Amikor a szállodai szoba ágyán
ülve köréjük gyűlnek a „színesek", a néző a
tisztaság és szépség fogalmát kapcsolja a
szerelmesekhez, anélkül, hogy tisztában
len-ne vele: a színek határozzák meg állás-
pontját.

Max Frisch Játék az életrajzzal című
darabjához is ugyanaz a művész tervezte a
díszletet és a jelmezeket: Rajkai György, a
Thália Színház tervezője. A Játék az
életrajzzal nem politikai hát-terű tragédia,
mint az Andorra vagy a Biedermann volt.

Rajkai remek díszletet tervezett ehhez a
nem túlságosan mély filozófiájú darab-hoz.
A színpadkép a húszas évek Bauhaus-
színházának stílusára emlékeztető montázs:
fotóval borított kockák Kürmann úr
arcrészleteivel, egy félbevágott vörös
csillag (az egyetlen színfolt, a díszlet
egyébként fekete-fehér), fehér kórházi ágy,
fehér bicikli. Ezek a tárgyak Kürmann úr
tudatának lényeges alkotórészei: a bicikli
apjára, az ágy anyjára emlékezteti. A múlt
és a jövő képeit dia-vetítő állítja elénk.
Kürmann úr lakása, illetve lakásának
jelzése fekete bőrgarnitúra fekete op art-fal
előtt. Kürmann úr ruhája fekete,
Antoinette-é eleinte fehér, később a
szivárvány minden színé-ben játszik, és a
67-es év óta felbukkant divatötletek
hiánytalanul belejtenek Drahota Andrea
karcsú alakján.

Rajkai jelmezei közt kiemelkedik Kür-
mann úr második énje, Inke László öl-
tözködése. Az alterego mintha egy foto
negatívja lenne, úgy jelenik meg a főhős
mellett. Ruhájuk pontosan azonos szabású,
de ami Kürmannon fekete, a második énen
fehér és fordítva. Találóbban aligha
lehetett volna kifejezni a kettős én
viszonyát... Rajkai megoldásai

olyanok, mint maga a darab; szellemesek,
könnyedek, modernek.

A Kalevala színrevitelével valóban
egyedülállót produkált a Thália, s Rajkai
Kalevala-díszletének se nagyon akad párja.
A nemesen költői szöveg pontosan
hozzáillő környezetben elevenedik meg.
Már maga a színpad „deszkázata" kék
színével a víz tisztaságának és a tenger
végtelenségének hangulatát kelti. Láng
Rudolf egyszínű, nyers, kevés nép-
művészeti ízű motívummal díszített ruhái
szépen egészítik ki a kék színpadborítást.
Telitalálat a háttér zöldje, mely a
megvilágítástól függően vesz fel hideg és
meleg árnyalatokat. A nyírfák ezüstös
törzse a festői komponálás szabályai sze-
rint tagolja a színpadnyílás téglalapját.

Rajkai a színek és formák mestere. Észak
úrasszonyának megjelenését mindig a
háttér fenyegető-zölddé válása kíséri.
Szinte érzi az ember a levegő le-hűlését,
mikor Drahota Andrea méltóságteljesen
gonosz figurája színre lép. A sárgás szűrők
alkalmazásával viszont ünnepi hangulat
támad, ha menyegzőről vagy más boldog
eseményről esik szó. Felejthetetlen a véres
fésű felmutatásának drámai jelenete: ez a
sötétpiros folt hatalmas erővel tör elő a
komor, zöldes-kékre változó háttérből.

A Kalevala szereplői számos kisebb
tárgyat, háztartási eszközöket, egyszerű
székeket használnak. Ezeknek formáit
Rajkai a legegyszerűbb, minden kelet-
európai népnél ma is létező parasztesz-
közökről, a fejőszékekről, teknőkről, ott-
hon faragott citerákról leste el. A nép-
költészet varázsa így egészült ki a nép-
művészetével. S ezt úgy érte el a tervező,
hogy a népművészet motívumai közül
mellőzött minden „lesüllyedt kultúrjavat",
minden módosabb társadalmi rétegektől
átvett díszítést vagy formát, és csak az
elemit, a legegyszerűbbet használta fel. Azt
is bizonyos mértékig az absztrakt
szobrászat szája íze szerint át-költve. A
szampó kellemes külseje mögött nemcsak a
vízimalmok kerekeinek formája rejlik,
hanem Constantin Brancusi népművészeti
elemeket alkalmazó korai faragásai is vagy
Duchamp felismerései a ready made, a kész
használati tárgy önálló esztétikai
értékeiről.

A díszlettervezés szakmai szempontból
nyilván a belsőépítészethez áll közelebb,
de egyben festészet is. Nemcsak azért, mert
látványt nyújt nézőjének, hanem mert
szubjektív. Nem elég ismerni a darabot.
Szeretni kell.




