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A legfontosabb
a közönség

Beszélgetés Sostarics Zsuzsával

Ha operáról hallunk, akarva-akaratlanul
látványos képek halmaza tolakszik em-
lékezetünkben a zene mellé. Hatalmas
tablók sokasága, amelyekben a színesen
kavargó tömeg is szerves része a lenyű-
göző látványosságnak. Régi beidegződés
ez, konvenció, előítélet? Lehet. De az már
csaknem biztos, hogy száz néző közül
kilencvenkilenc elvárja, hogy zenei értékei
mellett a szemnek is „lakomát" nyújtson az
előadás.

Az efféle látványosság az Állami Déry-
né Színház operaprodukciói számára szinte
elérhetetlen. Ez az együttes húsz
négyzetméteres, zsebkendőnyi színpado-
kon is játszik, az itt dolgozó művészek
számára az ötven-hatvan négyzetméter
jelenti a nagy színpadot; monumentális
tablókról, amelyek előtt kóristák és tán-
cosok nyüzsögnek, még álmodni sem lehet.
Marad a másik, a sokkal nehezebb út: a mű
lényegét megragadó, az elő-adást szolgáló
díszlet intim látványossága.

Az eladott menyasszony című Smetana-
opera díszlete - ilyen díszlet. A tervező
eljutott a zene, a darab lényegéig; így
teremtette meg az előadás játékos, vidám
közegét, amely szemet gyönyörködtető
látvány, anélkül, hogy látványossággá
válna. Legyőzi a változó színpadméreteket
- legyőzi az előítéleteket .. .

A tervező, Sostarics Zsuzsa, hosszú
évek óta dolgozik együtt az Állami Déryné
Színház kollektívájával. Naponta
találkozott s találkozik azzal a gonddal,
amit a változó méretű, elrendezésű, fel-
szereltségű színpadok jelentenek. Ezért, a
Smetana-opera nagyszerű színpadképének
ürügyén, elsősorban erről kérdezzük: mit
jelent ilyen körülmények között, ennek az
együttesnek tervezni?

- Sok kötöttséget s rengeteg izgalmas
feladatot. Mert a gondok ugyan általá-
nosak, de a megoldás mindig csak egyedi
lehet. Olyasmi, ami a műből, a darabból
fakad. Ahhoz azonban, hogy megtaláljuk a
megoldást, azt az egyetlen bizonyosat,
érteni, és érezni is kell a darabot. Hogy is
mondjam ... Benne kell lenni a darabban!
Természetesen ez csak alap-vető, de nem
egyetlen feltétele a legjobb

tunk, hogyan lehet a színpadi teret szű-
kíteni vagy bővíteni az adott színpadképen
belül; így alakult ki az a megoldás, hogy a
színészek maguk viszik ezt a kerítést, s
helyezik el oda, ahová szükséges. Ez
nagyon ötletes kis játékokra ad lehetőséget
.. .

- Elképzelhető, hogy a színészek adjanak
ötleteket egy-egy ilyen díszletmegoldáshoz?

- A mi színházunkban az a gyakorlat,
hogy a díszletnek már az első rendelkező-
próbára el kell készülnie; a színész, ami-
kor először színpadra kerül, már a kész
díszlettel találkozik. Kisebb módosításokra
természetesen sor kerülhet, de a lényeg
már adott. Ez tulajdonképpen nagy
segítséget nyújt a szerep megformálásához,
a mozgások, játékok kialakításához
színésznek, rendezőnek egyaránt; annál
nagyobb viszont a rendező felelőssége a
próbákat megelőző időszakban. Csak ki-
forrott, határozott elképzelésekkel kezdhet
munkához; nem lehet a próbák során
„kilőni" a kevésbé szerencsés megoldá-
sokat. A színészeknek tehát kevés lehe-
tőségük van arra, hogy a díszletelképze-
lések lényegéhez adjanak ötleteket; éppen
ezért rendkívül fontos, hogy megtalálják a
kontaktust az élettelen tárgyakkal,
díszletelemekkel, amelyek a színpadon
játszanak; hogy funkcionáljon a díszlet,
hogy „használja" a színész! Az

Sostarics Zsuzsa terveiből. Juanita csókja (Déryné Színház, 1961) (Iczkovics Jenő felvétele)

megoldás felfedezésének. A színház kol-
lektív művészet; kollektív munkával
születik a játéktér, s az azt behatároló
díszlet is. Sokszor éppen a díszlet körüli
viták adják meg a kulcsot a darabhoz .. .
A magam részéről csak úgy tudom fel-
fogni a díszleteket, mint az előadás ele-
meit; rendkívül kínosan érint, ha meg-
tapsolják a színpadképet, mert ilyenkor
azonnal érzem: nem sikerült az igazi fel-
adatot megoldanom. De ugyanígy zavar
ha azt tapasztalom, hogy valami hiányzik,
hogy a színészek légüres térben mo-
zognak, ha az őket körülvevő közegben
nincs meg az, amit nekem kellett volna
hozzáadnom az előadáshoz. Akkor örü-
lök, ha azt hallom, hogy a kifelé áramló
nézők az előadást dicsérik. Mert a jó
díszlet: a jó előadás díszlete.

 Hogyan született meg a Smetana-opera
színpadképe?

Az eladott menyasszonyban a falusi idill
tiszta, hamvas bája, természetes egy-
szerűsége ragadott meg. Ezt a falusi han-
gulatot igyekeztem visszaadni, ehhez ke-
restem a megfelelő motívumot, a megfe-
lelő anyagot. Kézenfekvőnek látszott a
szőnyegmegoldás - mert ez a díszlet vég-
eredményben az -, s a bolyhos anyag
szinte már ebből következett. A színpad
két oldalára két kis kerítés került. Kertész
László rendezővel azon tanakod-



állandóan változó játszási hely nem csak
azért okoz problémát, sőt, nem is elsősor-
ban ezzel okoz problémát, hogy itt kisebb,
ott meg nagyobb a játéktér .. .

- Mi hát az elsődleges gond ?
- Ahol előadást tartunk, csaknem min-

denütt rendkívül szűk az a hely, ami a
díszletezésre, a díszletek tárolására ren-
delkezésre áll. Így azután szinte elkép-
zelhetetlen, hogy egy-egy változásnál át-
díszítsük a színpadot. Arra kell töreked-ni,
hogy a legkevesebbet, valóban csak a
lényeget állítsuk a nézők elé. Azoknak az
elemeknek, amelyeket felhasználunk,
egyszerre több célt is ki kell elégítenie: a
fotel, ha megfordítjuk, díszkút vagy
bokor, a falak, ha átforgatjuk őket, újabb
és újabb formát mutatnak. A sevillai bor-
bély díszlete például lakatokból épül fel.
Három lakat áll a színpadon; ha kinyitják
őket, belső tereket idéz, ha becsukják, a
szabad ég alatt vagyunk. A három lakatot
persze lehet közelebb s távolabb elhe-
lyezni. Nagy szerephez jutnak a külön-
böző díszítések, betétek, változtatható
elemek; mindez a művészi munkát is be-
határolja. De ami még ennél is jobban
meghatározza az elképzeléseinket, az a
közönség. Olyan falvakban, községekben
játszik a színház, ahol a nézők túlnyomó
többsége ritkán találkozik színielőadással.
Azt kell elérni, hogy a mű lényege min-
denkihez eljusson - kihez-kihez azon a
fokon, amelyen be tudja fogadni, fel tudja
dolgozni a benne rejlő gondolatokat.
Ezeken a színpadokon, ezeknek a
nézőknek nem alkalmazhatunk naturális
megoldásokat .. .

- Ez érdekes. A közhit úgy tartja, hogy
azoknak a nézőknek, akik kevésbé járatosak a
színház világában, a naturalista színpad tudja
a legtöbbet nyújtani .. .

- Ez nagy tévedés. A „vájtfülűek" ön-
ámító előítélete. Az én tapasztalataim ép-
pen az ellenkezőjét bizonyítják. A kis
színpadon, ami egész közel van a néző-
térhez, egy minden részletében kidolgo-
zott díszlet leleplezi önmagát, elveszti
értelmét, s még „díszletnél" is kevesebb.
A néző, amikor beül az előadásra, vár va-
lamit. Azt kell elérni, hogy amit kap, az
megfeleljen a várakozásnak; hogy amit lát,
az megindítsa a fantáziáját, s saját maga
teremtse meg önmagában azt a világot,
amit a színpadra zsúfolni úgyis le-
hetetlen. Éppen ezért nagy a tervező fe-
lelőssége: nehogy félrevigye a fantáziát
valami felesleges motívum, nehogy más
értelmet adjon a játéknak egy-egy apró
tévedés. Rendkívül nagy szerepe van itt az
anyagnak; a színpad ott van, szinte a

néző szájában, s az anyag önmagában is
kifejez, kifejezhet valami lényegeset. A já-
téktér kicsi, s nem is az a probléma, hogy
a díszletet nem tudjuk nagyítani vagy
kicsinyíteni; bár, és ez természetes,
egyetlen színpadkép sem módosulhat
annyit, amekkora a színpadnyílások kö-
zötti különbség. Sokkal fontosabb kérdés,
hogy mi az, amit a színpadra teszünk.
Vegyünk például egy falat. Mit tehetünk
rá? Ha egy képtárat kell érzékeltetni,
semmiképpen sem képet; legfeljebb kettő,
három férhet oda, s azt már egy díszes
palota termének, jómódú polgár la-
kásának is felfoghatja a néző. Egyszer
például egy kandalló szerepelt a díszlet-
ben. Üresnek tűnt; kezdtünk azon töp-
rengeni, mit tegyünk rá. Ráraktuk ezt, azt,
egyre többet, s a kandalló csak még
üresebbé vált. Végül mindet félretettük.
Egyetlen tárgyat kerestünk, de olyant,
amivel a kandallópárkány s a színpad is
tele lesz. Érthető, amit mondok? És még
valamire kell figyelni: vannak olyan ele-
mek, amelyek már nem bonthatók tovább;
összefüggő rendszert alkotnak. Amikor az
átlagosnak tekinthető, Kulich Gyula téri
színpadhoz megtervezzük, kialakítjuk a
díszleteket, mindig végig kell gondolni:
mi az, ami semmiképpen sem
nélkülözhető. Így farigcsáljuk a nagyobb
anyagot, egészen a már meg-bonthatatlan
elemekig. Olyan ez, mint valami variációs
játék ... Persze, sok minden más is
meghatározó szerephez jut: a díszleteket
szállítani kell, el kell hogy férjenek az
autóban, s lehetőleg olyanok legyenek,
hogy a sok szállítás se tegyen kárt bennük.

 Ez technikai probléma .. .

 Művészi probléma is! Mert a száza-
dik, az ötszázadik előadás nézőjének is
ugyanazt kell éreznie az előadás láttán,
mint annak, aki a premierre vett jegyet; s
ha a díszlet afféle viharvert tákolmánnyá
válik, az előadás sem lehet már ugyanaz.
Engem, személy szerint ezért izgat a
kérdés: a közönségnek dolgozom!

FÖLDES ANNA

Színház születik
Portugáliában

Hiányos műsorfüzet

Európa más fővárosaihoz hasonlóan,
Lisszabonban is kiadják a külföldi turis-
táknak, látogatóknak szánt műsorfüzetet,
amelynek címe: What's On in Lisbon. A
szép kiállítású, 32 oldalas tájékoztató a
fővárosi látnivalók után 74 vendéglátó-
ipari intézmény címével, telefonszámá-
val, különleges ajánlatainak felsorolásá-
val válaszol arra a legfontosabb kérdésre,
hogy hol együnk és mit igyunk Lissza-
bonban. Az istentiszteletek és futball-
mérkőzések kezdetének időpontja ugyan-
úgy megtalálható, mint a bolhapiac és a
golfpályák nyitvatartása. Szerepelnek a
hangversenyprogramok és az éjszakai
élet gazdag rovatában bárok, lokálok,
fado-klubok és kabarénak nevezett mu-
latók csábítják a vendéget. Háromszor
lapozom végig a november havi progra-
mot, de sem a színház-, sem a moziműsort
nem találom. Hirtelen eszembe jut, hogy
már az utcai látképből is aggasztóan hiá-
nyoztak a világszerte megszokott szín-
házi plakátok.

Az első városnéző sétán felfedeztem,
hogy a városközpontban épült, nagy ha-
gyományú Nemzeti Színház reprezenta-
tív épülete is teljesen kihalt: tizenhárom
éve, mióta kiégett, csak a homlokzatát
tatarozták. Az új színpad és a nézőtér,
mint hallom, azóta sem készült el. Az
1867-ben épült Teatro da Trinidade is
bedeszkázott ablakokkal figyelmeztet a
színházi érdeklődés és a színházi élet
hiányára. És most, ez a felvilágosítást
sem kínáló műsorfüzet ... Lehet, hogy
egy színház nélküli metropolisba érkez-
tem?

Mielőtt végképp elcsüggednék, észre-
veszek egy egyhasábos, tizenhat soros
közleményt, amely nagy általánosságban
említést tesz azért a portugál színházi ha-
gyományokról és a zenés-szatirikus „re-
vista" műfajról, amelynek keretében
„szép lányok, ismert sztárok és színes
díszletek" garantálják a nyelvet nem be-
szélő nézőknek is a kellemes estét. A
szűkszavú közleményben azonban
egyetlen színház neve, címe, műsora sem
szerepel. Aki ezek után mégis színházba
készül - tájékozódjon a napilapokból.


