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Svoboda színpada

Soha nem találkoztunk. Sokáig ke-
restem egy fényképet Svobodáról, de nem
találtam, s így most nem tudom magam
elé idézni. Ötvenéves.

Előttem angol, orosz, német nyelvű
cikkek hevernek, a szaklapokban itt is, ott
is feltűnik a prágai díszlettervező-
műépítész neve. Régen megismerte már a
világ Londontól Sidney-ig.

Hét éve a nápolyi Nemzetközi Szcenikai
Kiállításon fedeztem fel, amikor
meglepődve és irigyen bámultam az
Oidipusz király monumentális lépcsőso-
rát. Bámultam a nagy tehetségű mű-vészt
és professzionista európait. A nagy-
szerűen rendezett kiállításon negyvenhét
eredeti terven, maketten és nagyméretű
fotón az akkor negyvenhárom éves Svo-
boda megmutatta önmagát. Túl volt már a
nagy felfedezés, a poliekrán botlado-
zásain, az 1958-as brüsszeli Világkiállítás
sikerein, a 61-es moszkvai bemutat-
kozáson s a Sao Pauló-i harmadik Szce-
nikai Kiállításon fedeztem fel, amikor
sokat tudtam róla, de meghökkentett az
Oidipusz király egyszerű színpadán a
térnek és a fénynek számomra új, váratlan
kapcsolata. Olyan érzéseket ébresztett
bennem, mint Gagarin első fordulata a
Föld körül. Megtaláltam a XX. század
emberének életérzését a színpadon.

Utolérni őt - gondoltam akkor.

De előttünk nehezebben tárul ki a világ.
A nagy nemzetközi kiállításokon ímmel-
ámmal vagy egyáltalán nem veszünk
részt. Összehasonlításunk nincs,
versenyen kívül szemléljük a győztes na-
gyokat. Nápolyban láttam, hogy nem-csak
alkotni, de publikálni is kell az al-
kotásokat.

Pár évvel előbb Sao Paolóból Cseh-
szlovákia Svobodával elhozta a legjobb
kiállítás aranyérmét is. Azóta hét év telt
el. Svoboda már huszonöt éve dolgozik,
és 1950-től a prágai Nemzeti Szín-ház
főtervezője. Végigbotladozta mind-azt,
amit magunk is, de valahogy meg-
alapozottabban, elmélyültebben, a zsák-
utcákból mindig új gondolatokkal elő-
kerülve.

Nézegetem a fiatal Svoboda színpadát.
Offenbach: Hoffmann meséi, 1946-ból. A
modernizmus túlzásait látom a
mozdulatlan állóképben. Messze van még
az igazi Svoboda. Feltűnik azonban egy
rendező neve: Alfred Radok. És ugyanez a
név tűnik fel 1961-ben, 1963-ban és 1965-
ben is. Ketten játszanak hát egy érdekes
társasjátékot. Vajon miféle, számunkra
ismeretlen kapcsolat bontja ki a prágai
Nemzeti Szín-ház stílusát, és emeli
világszínvonalra az új felfedezéseket,
hiszen Svoboda későbbi díszletei már-már
nem is díszletek?!

Svoboda gyorsan halad. Néhány év alatt
befutja a tradicionális képalkotás
hagyományos útjait, aztán modernizál,
parodizál. Türelmetlenkedik. 1947-ben
különös lépést tesz. Elhatárolja magát a
hagyományos, idejétmúlt műfajoktól. A
Rigoletto színpada színház a szín-padon,
színházi zsöllyékkel, nézőközönséggel.
Nem mi, ők csinálják, s mi csak
megmutatjuk őket - mondja a díszlet, és
én úgy érzem, innen indulnak ketten Ra-
dokkal az új útra. Közös véleményük van,
és közös munkával megkísérlik feltárni a
dráma mélyén rejlő gondolatokat.
Megpróbálnak kapcsolatot teremteni a
néző és a színpadi események között.
1953-ban egy szobadíszlet mélyén vetítő-
vászon jelenik meg, a képernyőn a hősök
gondolatai, ábrándjai peregnek. A mozgó
fénykép az első lépés. Nem új felfedezés,
de új megoldásokhoz vezet. Svoboda azt
mondja: „Törekedni kell olyan drámai tér
létrehozására, amely képes lesz a játékot a
cselekménynek megfelelően kiemelni és
eltüntetni a drámai mondanivaló
követelményei szerint." Az eddig
mozdulatlan dekoráció tehát meg-mozdul.
A színpad nem lehet mozdulatlan,
miközben a drámában minden változik.
Svoboda sejti, hogy a jövő szín-háza a
drámával egyidejűleg változó színpad
lesz. S nemsokára a lengyelek kis késéssel
felfedezik ugyanezt. Mi magunk talán
csak ma kezdjük sejteni.

De az új gondolat valamiféle új ön-
tudatot is kell hogy kialakítson. A so-
kasodó nehézségek - akár manapság ná-
lunk - megteremtik a kívánságot „olyan
szcenográfia megvalósítására, amely nem
más művészi ágak élősködője, hanem saját
művészi ABC-jének létrehozója". S ez a
brnói és prágai színházi és szcenikai
laboratóriumok alapító gondolata.

Egy legendát mesélnek Svobodáról.
Sidney-ben kis táskával jelent meg a
színpadon. Nézelődött, figyelt, fel-fel-
villantatott egy-egy színes reflektort. Mi

lyen lesz az új díszlet? - kérdezték tőle.
Nem válaszolt, csak a táskájára mutatott.
Később aztán elégedetten megállt, a
táskából apró csomagokat vett elő, és
színes lebegő porral szórta tele a szín-
padot. A fényben alakot öltött a semmi.

A történet igaz-e vagy nem, nem tudom;
de vajon melyik tervezőnk nem álmodott
ilyen könnyű, álomszerű díszletről, s aztán
felébredve szembe találta magát az
otromba, lécvászon valósággal. Pedig a
szomszédunkban él és működik egy
laboratórium, amelyik az álmaink
megvalósításán fáradozik. Segítségét
felajánlotta szóban és írásban, de valahol
a közönyösségben elakad a
kapcsolatteremtő gesztus. Ugyan hol?
Színpadtechnikai gyülekezet, központi
műhely, szcenikai szakosztály, főhatóság?
Hol van egy érdeklődő, aki felfigyel erre?

Az új anyagok felfedezése akkor né-
hány évig még késik Svobodánál is,
egyelőre csak a vetítés adta lehetőségek
foglalkoztatják. Inspirációit eleinte - nem
tudom - talán Radoktól kapja, hiszen ez a
gyakran formalizmussal vádolt rendező
már korábban is foglalkozott a színház és
a film összekapcsolásával. Színpadán
sokasodnak a vetítő-vásznak, az új
felfedezés néha túlzásokra ragadtatja, de a
díszlet lassan meg-szabadul kötöttségeitől,
cselekvő elemmé válik, hatásait a
negyedik dimenzióban, az időben építi,
akár a zene vagy maga az élő dráma.
Kísérleteznek a drámai anyag külső és
belső kibontakoztatásával, de ez, úgy
érzem, nem Svoboda igazi világa. Hiába
mozdultak meg a képernyők, hiába vált a
hatás már-már hatásvadászattá, a néző,
mint magam is, vegyes érzelmekkel állt
fel a prágai Nemzeti Színház előadásai
után. A technika változatossága,
szellemessége lenyűgöző volt, csak az
élmény nem igazán színházi, inkább egy
technikai revübemutató lelkesültsége.

A színpadon nyolc vagy kilenc vetí-
tővászon siklik, emelkedik, különös, ál-
landó keringésben. Közben-közben kocsik
mozdulnak előre és vissza. A kép-ernyők
mérete is változik, vetített dia-pozitívek és
mozgóképek tűnnek fel, a színpad
előterében pedig egy gördülő gumipadló
színészeket és tárgyakat hoz be. Itt már
együtt van a Laterna Magica teljes
kelléktára. De a Laterna Magicát igazán
csak később ismertem meg, itt,
Budapesten, és akkor a rövid etűdökben
mindez már helyénvalóbbnak látszott. A
technika mégis imponáló. A vetíté-
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sek, mozgások pontossága, begyakorlott-
sága, drámával való kiszámított kapcsolata,
az élőbeszéd képekkel való alá-húzása és
ellenpontozása figyelemre méltó volt.
„Nálunk nincs olyan hely a kísérletezésre --
mondja erről Svoboda -, ahol lehetővé
válna nemcsak maga a technika, hanem a
technika nézőre gyakorolt hatásának
vizsgálata is, így kénytelenek vagyunk ezt
egyenesen a Nemzeti Színház előadásain
megtenni." És ezzel a megjegyzéssel, úgy
érzem, a poliekrán színpad Svoboda
kísérletei között a helyére került. A Laterna
Magica bejárta a világot, meghökkentő
hatásaival sikereket ért el, de a nagy lépést
az optika és a kinetika színpadi felfedezése
hozta.

Svoboda szüntelenül kísérletezik. Módja
van rá. Saját gyakorlatommal mérve
elképesztő összegek, technikai fel-szerelés
és nem utolsósorban szakemberek állhatnak
rendelkezésére. A szellemi import
gondolata is segíti. A jól rendezett,
költséges kiállítások szintén ezt szolgálják,
de Svoboda már messzebbre lát. „A
korszerű színház jelenleg szerfölött kevéssé
van felszerelve korszerű technikával -
mondja türelmetlenül. - Pedig az éppoly
szükséges, mint egy új lakóháznak a lift, a
mosókonyha vagy éppen a szárító."

Ő már az angol és német színpadokhoz
mér és igazodik. Szükségszerűen felfedezi a
technika, az anyagszerűség, az új anyagok
lehetőségeit a színpad számára. Múltja,
képzettsége erre kényszeríti. Fiatal éveiben
apja műhelyében megtanulta az asztalos
mesterséget, a Lakásipari Technikumban
elvégezte a mesteriskolát, később a
belsőépítészeti szakon folytatott
tanulmányokat. Ismeri tehát az anyagokat,
amelyet nemcsak rajzol, hanem meg is tudja
munkálni. Foglalkoztatják az új
technológiai eljárások színpadra való
alkalmazásának kérdései is.

Rövid két év alatt megszabadul a po-
liekrán, a Laterna Magica Brüsszelben
alkalmazott formájától, s első nagy fel-
fedezéséből csak annyit tart meg, amennyit
új, elsősorban külföldön szerzett
tapasztalatai alapján jónak vél. Egyre
gyakrabban használ mozgó színpadi alapot,
kialakul benne a kinetikus színpad
gondolata. Közben ír, vitatkozik, fejteget.
Szereti elméletileg is tisztázni felfedezéseit.

Egy egyszerű hír: „Josef Svoboda a
szcenográfiai laboratórium technikai és
művészeti tanácsának ülésén megemlí-

néhány pillanatra elvakít, és az újra fel-
táruló színen már két kocsi mozog, a két
szoba díszletével. Később, a víziók alatt
ezek hátragördülve el-elmerülnek a fekete
függönyök között. A nagy felfedezés
kétségtelenül a fekete tükör. A nagy-szerű
ötlet hihetetlenül gazdag hatásaival új,
eddig ismeretlen ösvényekre vezet. A több
irányból ráirányuló reflektorok izzása hol
sugarakban szétszóródva, hol egyetlen
nyalábban előrevetődve idézik a templomi
ablakok misztikumát vagy a nap sugaras
fényét.

Mondják Svoboda már előbb is kísér-
letezett ezzel a módszerrel. A Hamlet
színpadán huszonnégy darab különleges
fekete műanyaggal fedett, százszázalékosan
tükröző panelről visszaverődő fénysugarak
formálták a teret. A vetítő-készülék és
reflektorok az első világító hídról ezekre a
fekete tükrökre irányultak, s így olyan
helyeken is fények lebegtek, ahová
fényforrást elhelyezni vagy azok fényét
odairányítani lehetet-len volt. A sík tükröző
felületeken meg-sokszorozódott a színészek
és díszlet-elemek képe. A huszonnégy
darab, öt sorban, a portállal párhuzamosan
elhelyezett panel mozgott, változott, újabb
és újabb fénnyel átfogott vagy feloldott
optikai tereket hozva létre. A poliekrán és
kinetikus színház új, még felfedezet-len
érzelmekkel telítődött meg.

A játéktérrel végzett kísérletek befe-
jeződnek. Most már elfogadja a színpad
terét olyannak, amilyen, nem változtat rajta,
nem teremti újjá, megtartja és ki-
zsákmányol ja.

tette, hogy meg kell változtatni a premierre
való felkészülés módszereit. A kinetikus
színpad azt követeli, hogy a színész már az
első próbától kezdve kapcsolatban legyen a
technikával. Nem elegendő csupán a díszlet
elkészítése, a felkészülés második
szakaszának a szín-padon kell folynia,
melynek során a díszlettervező
megváltoztathatja a szcenáriumot."

E néhány sortól a gondolatok áradata
indul el bennem, s a gondolatok mind-
egyike után egy hazai kérdőjel meredezik:
szcenográfiai laboratórium?, technikai és
művészeti tanács?, a felkészülés második
szakasza a színpadon?, a díszlettervező
megváltoztathatja a szcenáriumot?

A hír dátuma pedig: 1963. január.
Svoboda ismét változásokat akar. Már
kibontakozott, nem törekszik annyira ext-
ravagáns hatásokra, de kihasznál mindent,
amit a technika nyújthat. A nálunk is
bemutatott Milán Kundera-darabban, a

Kulcsokban láttam, mire képes Svoboda
tehetsége. A darab nyitott függönnyel, és
egy különös szuggesztivitású optikai
előjátékkal kezdődik. Az enyhén emelkedő
színpad mélyén felfüggesztett fekete
tükrökben megcsillan a fény, és
visszaverődik a színpad előterébe, hogy
ezzel érzelmeinkben előre megidézze a
későbbi víziók hangulatát. Aztán összezárul
eg y újszerű fényfüggöny. A portál mögött
elhelyezett számtalan alacsony feszültségű
és függőlegesen a padlóra irányított
reflektor fénye lágy suhanással átlendül a
színpadon,



Szophoklész színpadát nem zárja le
sehol, inkább kitágítja a nézőtér felé, és a
mindent betöltő lépcső maga a díszlet, a
rajta változó fény maga a dráma.
(Oidipusz király)

A Rómeó és Júliában megsejtette, hogy
a teljes sötétség egyenlő a tér vég-
telenségével, és ebből fénnyel láthatóvá
téve kiszakíthatja a pillanatot. Az előre-
hátra forgó balkon nem színváltozás már,
hanem újjáteremtett látvány. Mechanikája
nyilvánvaló, de nem uralkodó, s a
világítás emberekre komponált gon-
dolatokat hordoz.

Svoboda egyre gyakrabban használja az
új kifejezést: atmoszféraszínpad. A Sirály
prágai előadásáról azt mondja: „Szerettem
volna egy kert képét létrehozni úgy, hogy
a fény a szó szoros értelmében a nyári nap
forróságával, fülledtségével hasson a
nézőre." És meg-hökkentően hozzáteszi
még: „fiziológiailag is". A különös
kísérlet többé-kevésbé sikerült. A
színpadot körülvevő fekete függöny elé
alacsony feszültségű, de nagy fényerejű
lámpákkal ezüstszürke fényhorizontot
sző. A színpad mérhetetlenül kitágul, a
fekete függönyről megfeledkezünk, és az
ágak között a néző a napfényt véli
átcsillanni.

A fénnyel most már nemcsak Prágában,
hanem Londonban, Dél-Amerikában és
Ausztráliában is játszik. Külföldi
kiállításokon, angol és német rendezőkkel
való közös munkában érlelődnek új
gondolatai. A világszínház, amely néhány
éve felfedezte, már tanul tőle. A bonyolult
technikához szokott angolok, az 1967-es
londoni kiállítás és a Három nővér
inszcenálása után csodálkoznak

egyszerű, de hatásos mechanikáján, a
színpadon felidézett hangulat tökéletes-
ségén. Együtt dolgozik Laurence
Olivierrel, és ezen az előadáson
következetesen folytatja a Sirállyal
megkezdett utat. Az alapdíszletet sűrűn
átszövő szalagcsíkok közt beszűrődő éles
fény az őszi erdő hangulatát kelti, mint
mondják, majd-nem naturális hatással. Az
atmoszféra tehát kiteljesedett Svoboda
színpadán, és Svoboda eljutott a
legnagyobbak közé. A Theatre dans le
Monde néhány éve azt írta róla: „A
szakma általában Laterna Magica néven
foglalja össze újító törekvéseit. A laikus
közönség úgy érezhette, új műfajjal
találkozik, mert Svoboda a színpadon
segítségül hívta a filmet. Újítása azonban
ennél egyszerűbb és fontosabb:
tudatosította az új anyagok, műanyagok,
az újszerű fényhatások be-láthatatlanul
sokféle alkalmazásának lehetőségeit. Nagy
szerepe van abban, hogy az egész világ
korszerűségre törek-vő színpadain
tudatára ébredtek e lehetőségek
létezésének, és hol őt utánozva, hol új
utakon keresve a megoldást, ma már nem
dolgozhatnak a csak hagyományos
színpadi elemekkel."

Tökéletes és pontos fogalmazás. Egy
gazdag, rokonszenves út nyílt meg Svo-
boda előtt. Fényei csodálatos hatásokat
váltanak ki, érzéseket szabadítanak fel,
lenyűgöznek. Már nem vetítővásznak és
Zeiss-objektívek magyarázzák a dráma
mélységeit, hanem a zeneien változó,
áradó, beszűkülő és mindent be-töltő
fénysugár. Nem tudhatom, mire készül,
hová vezet az út, amelyen jár, de
figyelnünk kell rá, és el kell tanulnunk azt
a szívósságot, ahogyan ezt az utat járja.
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Élmény és tanulság

A bukaresti f esz ti vál ró l

A Román Színházművészeti Szövetség
vendégeként december 14-től kilenc napot
töltöttem Bukarestben Hegedüs Ágnes
kollégámmal együtt. Igaz, már december
12-én útnak indultunk, de az idei tél úgy
látszik kérlelhetetlen. Két napot töltöttünk
a Ferihegyi repülőtéren, míg végül vonaton
tettük meg az utat.

Bukarestben, a város központjába ér-
kezve, először az épülő Nemzeti Színházat
tekintettük meg. Az épület impozáns
helyen áll, a zsinórpadlás és színpadi rész
már majdnem elkészült. Értesülésünk
szerint angol tervek alapján készül. Az új
Nemzeti Színház igazgatója, Radu Beligan,
a kitűnő színész és rendező már szervezi
társulatát.

Megérkezésünk napján már javában folyt
a Román Színházak Fesztiválja. Mi a
döntőbe jutott előadások közül nyolcat
láttunk, és ez elég volt ahhoz, hogy meg-
felelő képet alkothassunk Románia szín-
házainak helyzetéről. A fesztiválon
egyébként minden román színész részt vett,
de a zsüri az elődöntők során kb. harminc
előadást kirostált, így Bukarest-be már
csak a legjobb húsz színház produkciója
jutott el.

Magyar vonatkozásban igen érdekes,
hogy a mindnyájunk által ismert Kolozs-
vári Állami Magyar Színház versenyda-
rabja nem jutott a döntőbe, ellenben a
sepsiszentgyörgyi és a szatmárnémeti szín-
házé igen. Külön öröm volt, hogy a
szatmárnémetiek előadása ottlétünk idejére
esett, így megnézhettük ennek a vonzó és
szimpatikus kis együttesnek igazán forró
hangulatú, kitűnő produkcióját. (Lovinescu
egy eléggé közepes darabját játszották,
címe: Megkésett tavasz.)

A fesztivál a hazai szerzőket részesítette
előnyben. Nem mondták ugyan ki
feltételként, de minden színház hazai
szerző drámáját játszotta. Tematikailag a
darabok három részre oszlottak: történelmi
művek; történelmi tárgyú, a mára utaló
tragédiák, szatírák; valamint ma játszódó, a
ma problémáját közvetlenül felvető
színművek, vígjátékok és jelenetek. A
fesztiválon világosan kiderült, hogy a
„szakmát" és a nagyközönséget egyaránt a
ma problémája érdekli első-
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