
célja, hogy igazi, szórakoztató népszínház
legyen."

BERÉNYI GÁBOR: Ma is ezt mon-
dom, a szórakoztatást pedig a legtágabban
értem. A József Attila Színház, éppen
közönsége és körülményei miatt, sohasem
lehet avantgard együttes, ellenben
irodalmilag színvonalas, játékstílusában
korszerű, ugyanakkor közérthető műsort
kínáló, népszerű színház, azaz: népszínház
igenis lehet.

MISZLAY ISTVÁN: Nem fojtjuk el
csírájukban a művészi kísérleteket, ha-nem
teret nyitunk számukra a kamara-
színházban, amely az 1977/78-as évadban,
a Fürst Sándor utca és a Radnóti Miklós
utca sarkán álló zeneiskola még
átalakításra váró koncerttermében nyílik
meg. A társulat itt majd szokatlan fel-
adatokkal is találkozik, bővül a repertoár,
új közönséget, mindenekelőtt szak-
munkástanulókat és szakmunkásfiatalokat
is várunk,

- Hány premiert terveznek ?
BERÉNYI GÁBOR: Három-négy

premiert tervezünk a stúdióban, ötöt-hatot
a nagyszínházban -. régi törekvésem
szerint: minél több eredeti magyar
bemutatót.

MISZLAY ISTVÁN Mai magyar és
mai szocialista drámákat keresünk. Á
József Attila Színház fennállásának
huszadik évfordulójára meghívásos
drámapályázatot rendeztünk mai tárgyú
művekre, amelyek ősszel el is készülnek.
Kettőt vagy hármat közülük műsorra is
tűzünk még a jövő évadban, egy Csiky
Gergely-, egy Shakespeare-, egy Arbuzov-
és egy Eduardo de Filippo-bemutató
mellett.

- Kik vesznek részt a pályázaton ?
MISZLAY ISTVÁN: A szinopszisok

szerint Galgóczi Erzsébet Próbaidője 1949-
ben, egy vidéki gyárban, Száraz György
Sziget az időben című darabja pedig 1956-
ban, egy egyetemi kollégiumban játszódik.
Sánta Ferenc egy bányásztörténetben,
Maróti Lajos három különböző korú nő
életében, Csurka István egy televíziós
show-man-vetélkedőben fejti ki
mondandóját. Páskándi Géza A szájízrontó,
avagy két rossz nap: egy rossz hétvége
beszédes címmel ír komédiát. Tárgyalunk
még Raffai Saroltával, Bertha Bulcsúval,
Csák Gyulával és Kaló Flóriánnal ... A mai
magyar dráma mellett a jövőben ápoljuk a
testvéri népek irodalmát is, a kortárs
szovjet, lengyel, cseh, román, bolgár és
jugoszláv dráma-irodalmat.

SZÜCS MIKLÓS

Beszélgetés
Jánosa Lajossal

A Magyar Színházművészeti Szövetség-
ben már több mint másfél évtizede mű-
ködik - az utóbbi időben egyre eredmé-
nyesebben -- a díszlet- és jelmeztervező
tagozat. Jánosa Lajossal, a tervező szekció
elnökével, a Nemzetközi Díszlet-tervező
Szakosztály (OISTT) magyar
képviselőjével, a tervezők helyzetéről,
gondjairól beszélgettem.

A díszlet- és jelmeztervező tagozat te-
vékenysége miből áll, hogyan kapcsolódik be a
szövetség munkájának égészébe?

A Színházművészeti Szövetség ter-
vező tagozatába tartozik a színházi és a
televíziós díszlet- valamint
jelmeztervezők mintegy kilencven
százaléka. Van ugyan a Filmművész
Szövetségnek egy televíziós tagozata,
amelynek szintén tagjai a vezető televíziós
tervezők, de külön díszlet- és
jelmeztervező tagozatuk nincs. Egyrészt
ezért, másreszt mert a problémáink
közösek hiszen sokszor tervezünk egymás
területén, színháziak a tévében és a
televíziósok a színházban -, úgy
gondoltuk, jó ha van egy hely, ahol
mindannyian összejöhetünk, megteremtve
így a szakma egyet-len magyarországi
központját. Lenne ennél talán jobb
lehetőség is, ha működ-ne egy főiskolai
tanszék. Az Iparművészeti Főiskolán, ahol
hét évig vezettem a díszlet- és
jelmeztervezői szakot, ez bizonyos fokig
már létrejött, de sajnos - külső okok miatt
- a keret főtanszak (díszítő-festők)
megszűnt, és így már hosszú idő óta
szünetel a tervezők képzése, és ezzel
együtt a tervezők kísérleti műhelye is
megszűnt. Á tanár ugyanis az oktatás
során nemcsak tanít, hanem rengeteget
tanul is. A növendékek gátlástalanabbul
vetik fel az új problémákat, nagyon
sokszor olyan kérdéseket tesz-nek fel,
amelyek előreviszik az egész szakma
ügyét. Nagyon hasznos és hasznosítható
tapasztalatot szereztünk annak idején a
főiskolán. Egy ilyen tanszék köré
csoportosulnak a rokonszakmák
képviselői is; a gépészmérnök, a szín-
háztervező technikus színpadtechnikát, a
drámatörténész, a dramaturg drámatör-
ténetet, színháztörténetet tanít. Rende-
zőket kapcsoltunk be a munkába, kép-

zőművészeket, akik rajzot, festést taní-
tottak. A rokonszakmák legkiválóbb
képviselőivel ismerkedhettek meg a ta-
nulók és a tanárok is. A tanszéken rend-
szeresen voltak konzultációk, konferen-
ciák; de a folyosói találkozások is a ta-
pasztalatok kicserélésének egy módját
jelentették. Ez minden művészetben
nagyon fontos, sőt szinte nélkülözhetetlen.

- Ha a szövetségi munkáról beszélek,
akkor ezzel kellett kezdenem, hiszen
többek között ezt pótolja már jó ideje a
szövetség keretén belül működő díszlet-és
jelmeztervező tagozat. Az évek során
nagyon sok szép eredményt értünk cl.
Létrejött például az első díszlet- és jel-
meztervező album, a Scenographia Hun-
garica. Ennek a könyvnek a szerkesztő
bizottsága majdnem teljesen egybeesett
szakosztályunk vezetőségével. Azelőtt a
kiállításokért, amelyeken bemutathattunk
valamit munkáinkból, rengeteget
harcoltunk. Szerencsére ma már egész más
a helyzet. Nagyon sok segítséget kapunk a
különböző kiállítások meg-rendezéséhez.
Alig győzünk a különböző felkéréseknek
eleget tenni. Ma már több, rendszeresen
megrendezésre kerülő nemzetközi és hazai
kiállítás van, amelyen tervezőművészeink
legjobbjai vesz-nek részt. (Novi Sadi
Triennálé, Prágai Quadriennálé, Miskolci
Triennálé stb.) Legutóbb Prágában értünk
el szép sikert, Schäffer Judit ezüstérmet
kapott.

- A legtöbb tervező ma már úgy készíti
el terveit, hogy az egyúttal kiállítási tárgy
is lehessen. Varga Mátyás és kor-társai
teremtették meg tulajdonképpen ezt a
szakmát Magyarországon. Az hogy a
tervező fontos, nélkülözhetetlen tagja lett a
színházi együttesnek, az nekik, az ő
generációjuknak köszönhető. Mi, az
utánuk következő nemzedék, azt vállaltuk,
hogy erkölcsi megbecsülést szerzünk
ennek a szakmának. Ezért kétfrontos
harcot indítottunk: egyrészt el akartuk érni,
hogy mint képzőművészek a színházon
belül jobb helyzetbe kerüljünk, másrészt
azt, hogy a képzőművészek között valóban
képzőművész rangra emelkedjék a
színházi díszlet- és jel-meztervező.
Mindkét célunk elérésére egyik legjobb
eszköznek a kiállítások megrendezése és
az azokra készülő katalógusok
bizonyultak. A kiállítások előkészületei
során több alkalommal zsűrizünk. A zsűri
tagjai állandóan kicserélhetik nézeteiket,
vagyis kialakult egy állandó kritikai
fórum. Szinte nincs olyan hónapja az
évnek, hogy ne lenné-



nek zsűriülések. Ezeken a beszélgetése-
ken alakul ki egy fő vonal, egy koncepció,
amit többen vállalnak, és az ország vezető
tervezői magukévá tesznek. Bár mindenki
másképp dolgozik, van egy sereg közös
elem, közös törekvés, amelyben
egyetértünk.
 Ha vendégként külföldi tervezőmű-

vészek érkeznek a szövetségbe, azonnal
felvesszük velük a kapcsolatot, baráti
találkozókat, vetítéseket rendezünk. Ha-
sonló a helyzet, ha a szövetség küldöttei-
ként külföldön járunk. Van egy nemzet-
közi szervezetünk, az OISTT, amelynek
magyarországi központja három részből
áll, a nemzetközi szervezet felosztásának
megfelelően: színháztechnikusokból,
színházépítészekből, valamint díszlet- és
jelmeztervezőkből.
 A szövetségben megtartott össze-

jöveteleink egy másik célja, hogy szak-
mailag továbbképezzük magunkat, tá-
jékoztassuk egymást. Élménybeszámo-
lókat tartunk, bizonyos témákra előadókat
hívunk, vitákat rendezünk. Az el-múlt
évben nagy sikere volt annak a mű-
helymunka-sorozatnak, amelyben egy-egy
tervező beszélt művészi munkájáról,
módszereiről, terveiről, problémáiról.
 Egy másik igen fontos feladatunk,

hogy a visszásságokra felfigyeljünk, és
mint szakmai testület hallassuk szavunkat.
Néha munkajogi kérdésekkel is foglal-
kozunk, bár ez nem kifejezetten szövetségi
munka. Miután elsősorban nem érdek-
védelmi, hanem elvi szakmai testület
vagyunk, ezt csak a szakszervezettel
közösen tehetjük, de állandóan rajta tartjuk
a szemünket azokon a problémákon,
amelyek leginkább foglalkoztatják a
szakmát. Jelentős sikernek könyvelhetjük
el, hogy az utóbbi időben sokat javult,
rendeződött mind a színházaknál státusban
dolgozó, mind a vendégtervezést vállaló
kollégák helyzete. Az, hogy vidéken
mások voltak a tervezési normák mint
Budapesten, tarthatatlanná vált.

 Ön televíziós díszlettervező, de korábban
színházi tervezőként dolgozott, és még ma is
rendszeresen tervez színházaknak, tehát jól
ismeri a tervezők gondjait. Véleménye szerint
milyen ma egy tervező helyzete a színházon
belül? Elismerésére, tekintélyére, a színház
művészi irányításában elfoglalt helyére
gondolok.

- Elég változó. Nem nagyon lehet ezt
ma már kategorikusan, egy szóval meg-
határozni. A kérdés az, hogy hagynak-e
bennünket dolgozni legjobb belátásunk,

képességeink szerint, vagy pedig gúzsba
kötnek és szégyellnünk kell, amit csiná-
lunk. Ez olyankor fordul elő, amikor ránk
erőltetnek valamit, amihez a rendező vagy
az igazgató szakértelme nem elegendő,
amit nem tudnak helyesen megítélni, és ez
sajnos nagyon gyakran így van. Az utóbbi
néhány évben azonban sokat javult a
helyzetünk, hallani rólunk, kiállítunk,
írnak rólunk. Készül a második szcenikai
album is.
 Milyenek a tervezés műszaki,' technikai

feltételei?
 Nem vagyunk a legjobb helyzetben,

egy kicsit lebecsült és sokszor megalázott
tagjai vagyunk az együttesnek. Ennek
jelentős része onnan ered, hogy tartjuk a
hátunkat olyan hibákért, amelyekről nem
tehetünk, vagyis a kivitelezés hibáiért. Az
esetek nagy többségében, amikor a
színpadra vagy a stúdióba kerül a díszlet,
olyan a tervezője számára, mintha nem is
ő tervezte volna. Sajnos a kivitelezés a
legtöbb esetben rossz, nincs egy kézben,
és ugyanakkor a műhelyekben sem az
anyagi feltételek, sem a szükséges idő
nincsenek biztosítva. A szakemberek
utánpótlása is meg-oldatlan. Nagyon sok
probléma van az alapanyagokkal. A
színházaknak kevés pénzük van
díszletekre és jelmezekre, ezért
borzalmasan spórolnak. Nevetségesen
kevés pénz jut bútorokra, kellékekre. A
központi műhely tízszer annyit produkál,
mint amennyit szabadna. Rettenetesen sok
feladatot lát el, amelyre se helye, se
embere nincs elegendő, és így csak
összecsapni tudja a munkát. Kijavítani,
ami rosszul sikerült: erre szinte egyáltalán
nincs lehetőség.
 Az elmúlt évi, a színházi területet érintő

általános bérrendezés jelentős előrelépést,
javulást jelentett a tervezőknél is. A legfon-
tosabb változás, hogy felére csökkent a kötelező
tervezések száma.

- A korábbi helyzethez képest a változás
óriási, de ez nem egyik napról a másikra
ment végbe; több mint tízéves harc
eredménye. Mielőtt az új rendelet kijött,
mi már elvben elismertettük igényeinket a
minisztériumban és a szín-házakban is. A
régi helyzet tarthatatlan volt. A régi
rendelet szerint ugyanis tizenkét darabhoz
kellett díszletet vagy jel-mezt tervezni egy
vidéki tervezőnek. A rettenetesen magas
tervezési szám egyrészt anyagilag
súlytotta a tervezőket, másrészt
művészileg. Tisztességesen, becsülettel
ennyi tervet lehetetlenség volt elkészíteni.
Egyébként a korábbi rendeletért sem csak
a „hivatalt" le

het hibáztatni, hiszen annak idején a ve-
zető tervezőket megkérdezték. Sajnos az
akkori budapesti tervezőknek, akik
uralták a szakmát, az volt az érdekük,
hogy a vidéki tervező elnyomorodjon, ne
kerülhessen fel Budapestre, ne jelentsen
konkurrenciát. A vidéki tervező minél
többet tervezzen, minél rosszabbul és mi-
nél gyalázatosabb körülmények között.
Ilyen helyzetben művészi munkáról
beszélni sem lehetett, az előrejutási, kiug-
rási lehetőség gyakorlatilag egyenlő volt a
nullával. Az utóbbi időben már a legtöbb
színház négy-öt darabhoz vendégtervezőt
szerződtetett.
 Melyek azok a legfontosabb kérdések,

amelyekkel a szakosztály a közelmúltban
foglalkozott, illetve foglalkozni fog? Mit
tudnak tenni, hogy a felmerülő problémák
mielőbb megoldódjanak ?
 Az egyik fontos kérdés a tervezési

idő. Minimális tervezési, felkészülési időt
kellene megállapítani, hogy ne lehessen a
tervezőt három nap alatt díszlet-, illetve
jelmeztervezésre kötelezni. Ne lehessen
egyik napról a másikra állítópróbát kiírni.
Ez persze elsősorban munkajogi kérdés.
 Mi a gyakorlat?
- A gyakorlat sokféle. Van úgy, hogy

valaki már előző évben megkapja a fel-
adatait. Én például már áprilisban tudtam,
hogy januárra az Operettszínház számára
kell készítenem egy díszletet. Ez ideális
helyzet, de számtalan esetben a szezon
elején az igazgató még nem tudja, hogy
melyik bemutató mikor lesz, és ki lesz a
tervezője, mert nincsenek kész a darabok.
Ennél csak az rosszabb, ha azt hiszi, hogy
tudja, és kiosztja, majd az utolsó
pillanatban valami miatt elmarad a
bemutató, és akkor nagyon gyorsan egy
másik darabot kell válasz-tani a helyére.
Ilyenkor azt mondják a tervezőnek:
olvassa el, holnap állító-próba. Ez pedig
azt jelenti, hogy mindent ki kell találni,
mert amit én odarajzolok a padlóra
krétával, vagy kirakom jelző-falból, az
meghatározza a későbbi díszletet, a
mozgási teret, az egésznek a
konstrukcióját, amit vállalni kell. Milyen
lehet az ilyen gyors munka? Csak
felületes. A művészi munkára alkalmas
körülményeket kellene biztosítani. Ezt
ugyanis jelenleg nem szabályozza semmi,
és nem biztosítja senki. És ameddig ez így
van, legalább módunk és lehetőségünk
legyen - állásunk veszélyeztetése nélkül -
arra, hogy a nevünket levetessük a
plakátról. Erre egyébként a szerzői jogi
rendelet lehetőséget biztosít. Egy-
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egy szélsőséges esetben megtagadhatjuk a
munkát. Vendégtervezés esetén a helyzet
egyszerűbb, mert ha nincsenek meg a
feltételek, az ember nem írja alá a
szerződést. Éves szerződés esetén már
nem mondhatom, hogy ilyen kevés idő
alatt nem lehet becsületesen elvégezni a
munkát.

- Nem tetszik nekünk, hogy a szerzői
jognak ellentmondva a vendégtervezé-
seknél az anyaszínház igazgatója megköt-
heti, hogy milyen munkát vállalhat a
tervező, pedig a tervezés szabad alkotó
tevékenységnek minősül. Egy rendezőnek
gyakorlatilag módja és lehetősége van
arra, hogy akár minden rendezéséhez más-
más tervezőt hívjon meg, ugyanakkor ez
fordítva már nem képzelhető el. Sőt, egy
új jelenséggel is találkozhatunk : több
színházunknál a rendező mint
díszlettervező is szerepel a műsorfüzetben,
plakátokon. Ezzel egyidőben a dilettánsok,
a képzettség nélküli tervezők is
elszaporodtak. Ennek természetesen egyik
oka az oktatás szünetelése: kevés a
tervező. A helyes az volna, ha igenis
képzettséghez kötnék a díszlet- és
jelmeztervezést, ami persze nem azt
jelentené, hogy nem lehetne kivételt tenni,
hiszen minden országban előfordul, hogy
festőművészeket, szobrászokat vendégként
meghívnak egy-egy feladatra, de ettől ezek
a művészek nem válnak díszlet- és
jelmeztervezőkké. Amikor egy stílust kell
a színpadra fel-vinni, akkor egy
festőművész munkáját is lehet díszletként
adaptálni, de csak szakember, szcenikus
közvetítésével.

- Hogyan lehet valakiből díszlet- és jel

meztervező? Hol és hogyan történik a tervezők
képzése

- Ma Magyarországon díszlettervező
mindenkiből lehet. Semmi nem kell
hozzá. Sem rajzolni nem kell tudni, illetve
kell egy színigazgató, aki megengedi,
hogy az illető elpocsékolja a szín-ház
pénzét. Mint mondtam, nincs vég-
zettséghez kötve a díszlettervezői mun-
kakör. Ez a problémák egyik okozója.
Vannak ugyanakkor színházak, ahol
egyáltalán nincs állandó tervező, vagy ha
kettő lehetne, csak egy van. Igaz, ez
néhány esetben előny, hiszen lehetőséget
biztosít arra, hogy a legkülönbözőbb
tervezőket foglalkoztassa a szín-ház.

- Akárhogyan kerülgetjük, végül még-is
a tervező és a rendező viszonyára lyu-
kadtunk ki. A probléma már ott kezdődik,
hogy természetszerűleg nem a tervező
választja meg a rendezőt, hanem a
rendező a tervezőt, tehát a rendező a
megrendelő. Ez még nem is lenne baj,
hiszen a produkcióért is ő a felelős,
válogassa tehát ő ki munkatársait. Baj
akkor van, ha a rendező nem ért eléggé
ahhoz, hogy ki a legmegfelelőbb tervező
az adott darabhoz. Az pedig köztudott,
hogy a rendezők vizuális képzettsége, sőt
vizuális adottságaik is - tisztelet a
kivételnek - elég alacsony szintűek. Ez
elsősorban a látáskultúra országos elma-
radottságára vezethető vissza, ami az ál-
talános iskola, valamint a középiskolai
oktatás és a főiskolai képzés hiányossá-
gaiból adódik. Sajnos, eddig a vizuális
kultúra és oktatás terén nem sikerült olyan
szép eredményeket elérni, mint a

zenekultúra és a zenei nevelés területén. A
főiskoláról kikerülő rendezők nem tudják
a terveket olvasni. Nem értik a tervezés
nyelvét. A tervek alapján nem tudják,
hogy tulajdonképpen mit fognak kézhez
kapni. Á főiskolán elsősorban színpad-
technikáról, tervezéstechnikáról esik szó,
arról, hogyan kapcsolódik be az előkészü-
letekbe a tervező, mikor kell alaprajzot
készítenie, mi az állítópróba stb. Általános
képet kap a rendező a területről, a
szakmáról, de a vizuális látáshoz képző-
művészeti kultúra kellene, amit a legjobb
indulat mellett sem tudnak a Színház-
művészeti Főiskolán megadni a művé-
szettörténeti órákon, vagy azon a néhány
órán, ahol kosztümtörténettel vagy dísz-
lettervezéssel foglalkoznak. Úgy kellene
kiválasztani a rendezőszakos hallgatókat,
hogy eleve legyen ilyen fajta képességük,
és akkor egész biztos vagyok benne, hogy
rendező és tervező a jelenleginél jobban
megértenék egymást.

- Az utóbbi időben külföldön tanult
díszlet- és jelmeztervezést néhány ösztön-
díjas, de sajnos erről sem sok jót tudok
mondani, mert egyrészt akiket kiküldtek,
azoknak a munkáit hazai tervező nem látta,
pedig minden egyetem és főiskola
felvételi vizsgáin nagy körültekintéssel a
legjobb szakemberek választják ki a
jelöltek közül a legtehetségesebbeket.
Lehet, sőt biztos, hogy bizonyos fokú
rajztudást ellenőriztek, általános művelt-
ségüket megfelelőnek találták, de szak-
mailag nem vizsgálták meg őket. Akik
végeznek és hazajönnek, azok nem is-
merik az itthoni helyzetet, hiszen nem a
hazai viszonyokra készítették fel őket.



Nagyon nagy különbség van ugyanis a
különböző országok tervezői gyakorlata
között. Ezzel persze nem azt akarom
mondani, hogy nem lesznek jó szakem-
berek, mert ezt látatlanul senki sem tud-ja
megmondani. Biztos lesz közöttük
nagyon tehetséges tervező is.
 A díszlet- és jelmeztervezők

képzése annak idején az Iparművészeti
Főiskolán bevált. Akik onnan kerültek ki,
ma szinte kivétel nélkül vezető tervezői
színházainknak. A Képzőművészeti Fő-
iskola rektora nemrégiben felkért, hogy
foglalkozzam a képzés újbóli beindítá-
sával. Ha ránk bízzák az oktatást, mi a
már jól bevált módszerek alapján foly-
tatnánk a tanítást a Képzőművészeti
Főiskolán. A tanulmányi idő a korábbi öt
évvel szemben most csak három év lenne.
Természetesen néhány új javaslatunk
lenne. Szeretnénk például, ha a rendes
hallgatók mellé csatlakozhatna egy
vendéghallgatókból álló csoport, az
Iparművészeti Főiskolára, a Műszaki
Egyetem Építész Karára, az ELTE Böl-
csészettudományi Karára, és ami a legfon-
tosabb, a Színművészeti Főiskola rendező
szakára járó hallgatókból. Közülük kitűnő
rendezők, kritikusok, szakírók és esetleg
tervezők kerülnének ki. Ezek a hallgatók
saját szakterületükről előadásokat
tartanának társaiknak. A rendezők
rendezői szempontból értékelnék az el-
készült terveket, a művészettörténészek
esetleg feldolgoznának egy-egy kort, és
arról tartanának előadást a többieknek.
Természetesen a meghívott előadók kö-
zött ott lennének a színházi szakma leg-
jobbjai.
 Hogyan látják, értékelik a tervezők és

személy szerint ön a kritika és a tervezők
kapcsolatát?
 Másfél évtizeddel ezelőtt a szakkri-

tika helyzete is rettenetes volt. Jóformán
senki nem foglalkozott velünk, nagyon
kevesen értettek hozzá. A kezdeményezés
tőlünk indult el. Részben magunk írtunk
cikkeket, részben megpróbáltuk a sajtó
munkatársait rávenni arra, hogy
foglalkozzanak munkáinkkal. Az utóbbi
néhány évben sokat javult a helyzet. Ma
már, ha nem is mindig szakszerűen, de
írnak rólunk. Mi ezután is minden
segítséget megadunk a szerkesztőségek-
nek, ha igénylik tőlünk.
 Véleménye szerint mi az alapvető kü-

lönbség a televíziós és a színházi tervezés kö-
zött?
 Amíg a színpadon az egész díszlet

látható, addig a televízióban csak az lát-
szik, amit a rendező és az operatőr be-

lekomponál a képbe. A televíziós tervező
ezért az alaprajzzal a színháziaknál
erőteljesebben igyekszik ösztönözni, irá-
nyítani a televíziós rendezőt és operatő-
rét bizonyos kivágásokra, sőt a kivágások
egyfajta sorrendjére, ritmusára is. Vagyis
igyekszik a tér tagolásával meg-szabni a
kamera útját. Ennek ellenére a televíziós
díszletnek csak egy része jelenik meg a
képernyőn, és az sem mindig úgy, ahogy
a tervező elképzelte. Itt is ideálisabb,
harmonikusabb együttműködésre lenne
szükség a rendező, a tervező és az
operatőr között, aminek egyik legnagyobb
akadálya a rendelkezésre álló
borzasztóan kevés idő. A díszletek,
akárcsak a színházakban, a televízióban
is az utolsó pillanatban készülnek el. Az
igazi azonban mégis a színház. Egy
példával szeretném ezt megmagyarázni.
A színházi díszlet olyan mint egy szép
vers. Ha ezt a verset elemeire bontják,
szétszedik, egy részét megzenésítik,
visszafelé olvassák: akkor is lesz benne
még sok jó sor, jó ötlet, rím, de már nem
nagyon hasonlít az eredetire - ez a
televíziós díszlet.
 Közeleg a Színházművészeti Szövetség

közgyűlése. Milyen kérdéseket vet, illetve
szeretne felvetni ezen a szakmai fórumon?
 A tervezők megbecsülése, rangja az

utóbbi időben sokat emelkedett. Azok
közé a tagozatok közé tartozunk, amelyek
elsősorban eredményekkel dicsekedve
mehetnek a közgyűlésre, és nem csak
sirámokkal. Nálunk a problémák megfo-
gyatkoztak, de a munka megnőtt. Az
elmúlt évtized égető gondjai nagy száza-
lékban megoldódtak, de vannak új
problémáink, amelyekről már beszéltem,
ezekről beszámolunk majd a közgyűlés-
nek. Azon igyekszem, hogy a megszapo-
rodott feladatokat, teendőket megosszam.
Korábban ezért lett - a többi tagozattól
eltérően - a szcenikai szekció vezetősége
öt tagú. Kérni fogom a közgyűlésen,
hogy a szövetség elnökségének ne csak
egy tervező tagja legyen, hanem legalább
kettő, de ha lehetséges három.
 Az elmúlt évek során rendre elismerő kri-

tikák jelentek meg színházi és televíziós ter-
veiről. Mivel foglalkozik jelenleg?
 A televízióban Shakespeare IV .

Henrikjének díszleteire készülök Vámos
László rendezővel. Ez az előadása maradt
el annak idején Pécsi Sándor halála miatt
a Madách Színházban. Az Ady
évfordulóra dramatizált novellákkal ké-
szülünk Kazimir Károllyal. A Pécsi
Nemzeti Színház számára is tervezek az
új szezonban egy-két díszletet.

LÁNG TAMÁS

Magyar tervezőképzés -
külföldön

Jánosa Lajos, a Színházművészeti Szö-
vetség díszlet- és jelmeztervező tagoza-
tának elnöke a SZÍNHÁZ e havi számá-
ban részletesen beszélt a tervezők, a
szakosztály mindenfajta gondjáról. Egy
kérdésre többször is visszatért: ez a ter-
vezők képzése.

Mi ennek a valóban rendkívül fontos
problémának egy vonatkozására térünk
vissza az alábbi interjúban: az utánpótlás,
illetve a külföldi képzés kérdésére. Jánosa
Lajos nem látja megnyugtatónak, hogy a
hazai képzést megszüntetvén, úgy
próbálunk a szervezett után-pótlásról
gondoskodni, hogy néhány embert
külföldön taníttatunk ösztöndíjas-ként.
Szerinte nem elég gondos a kiválasztás,
és a másfajta képzés, igény miatt a
hazatérő tervezők nehezen fognak
beilleszkedni a hazai körülményekbe.
Megkerestünk ezért két tervezőt a kül-
földön végzettek, illetve végzők közül:
mondják el ők is, hogyan tanultak, ho-
gyan látják saját helyzetüket, további sor-
sukat.
 Hogyan lett díszlet-jelmeztervező? -

kérdezzük Kállai Judittól, aki tavaly
végzett Leningrádban.

 Négy éves koromban a felnőttek
ámulatára végigültem egy hosszú opera-
előadást. Nem a zenére, a színészek játé-
kára figyeltem. Érdeklődésemet a szín-
padkép, a cikázó színes fények, a ruhák
kötötték le. Ez volt az első találkozásom a
színházzal. Mikor pályaválasztásra került
a sor, elhatároztam: díszlet- és jel-
meztervező leszek. Többfelé megérdek-
lődtem, hol tanítják ezt a szakmát. A
válasz mindenütt ugyanaz volt: hogy
Magyarországon sehol nem folyik ilyen
képzés; senki sem tudhatja, kiből és főleg
hogyan lesz végül is díszlet- és jel-
meztervező. Szinte már feladtam a re-
ményt, amikor valaki megsúgta, hogy
mégiscsak van hely a világon, ahova
jelentkezhetem: Leningrádban működik
ilyen iskola.

- Hol és hogyan történt a válogatás? Tény-
legesen meggyőződtek-e a felvételizők alkal-
masságáról?
 Az Iparművészeti Főiskolán „ki-


