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Látvány és funkció

Beszélgetés Götz Bélával

- A közelmúltban megnéztem az Operában
az Anyegin felújítását, megcsodáltam Oláh
Gusztáv nagyszerű díszleteit - ezzel kezdi a
beszélgetést Götz Béla, a Madách Színház
szcenikusa, sok emlékezetes előadás díszletének
tervezője. -Ámultam, és mi-közben
önmagamban rendkívül lelkesedtem a
vállalkozásáért, és helyeseltem, hogy ez az
előadás, ebben a nagyszerű színpadi térben
újra hozzáférhetővé vált, hogy a fiatal
korosztályok is találkozhat-nak vele,
tárgyilagosan meg kellett állapítanom: ez
az út ma már járhatatlan .. . Nemcsak azért
járhatatlan, mert a szín-padi játék stílusa, a
színház ízlésvilága megváltozott; sokkalta
inkább azért, mert a ma rendelkezésre álló
apparátussal, műhelyekkel az ilyen típusú
díszleteket egyszerűen képtelenség
a megfelelő színvonalon megoldani. Egy
kicsit nosztalgiám is van az efféle színház
iránt, de hiába. Így csak akkor szabad
dolgozni, ha a míves, aprólékos terv míves,
aprólékos kivitellel párosul. Ha a fa
valóban fa, ha a bronzveretek nemesen
csillognak, ha a fal valóban gondosan
vakolt, simára festett fal benyomását kelti,
ha az ajtó nyitásakor nem mozdul vele az
ajtótok s az egész falfelület! Az Operában
Tatjána még javában énekelt, amikor azt
láttam, hogy az illesztéseknél szétnyílik a
falfelület, a díszítők már bontanak, és
lesnek befelé, mikor vihetik! De még így
is, a közjáték befejezése után is hosszú
ideig lent maradt a függöny, s kétszer is az
órámra néztem, amíg véget ért a cipekedés,
dobogás a színpadon.

 Véleménye szerint tehát a körülmények
kényszerítő ereje, a színpadtechnikai prob-
lémák nyomasztó súlya, a műhelyek és a
színházak krónikus szakemberhiánya ered-
ményezte azt, hogy színházainkban már csak
elvétve bukkan fel efféle díszlet?
 Ezt sohasem merném ilyen katego-

rikusan kimondani, de hogy szerepe volt
benne, az bizonyos. Nem kis szerepe .. .
De nézzük meg a másik oldalát is a do-
lognak. A színházban, azt szokták mon-
dani, a jó díszlet csak a jó előadás díszlete
lehet. De igazán jó előadássá csak az a
produkció válhat, amely csak azt tűri

meg a színpadon, ami szervesen kapcso-
lódik az előadás lényegéhez: díszletben,
jelmezben, kellékben, színészi ötletekben.
Egy olyan színpadi térben, amely nem
naturalista módon igyekszik megteremteni
a valóság illúzióját, sokkal szembe-tűnőbb
mindaz, ami felesleges, ami csak úgy „lóg"
a játékban, tehát határozottabb,
következetesebb, ökonomikusabb munkára
kényszeríti a rendezőt és a tervezőt.
Természetesen jobb lenne, ha nem a
körülmények kényszerítenék erre a
művészeket, hanem valamiféle belső
kényszer vinné ebbe az irányba őket, de hát
a lényeg végül is a kész produkció, az
előadás !

- Legutóbbi tervezése esetében ezt az elvet

sikerült tökéletesen érvényre juttatni. A Ma-
hagonny színpadán nincs egyetlen olyan dísz-
letelem, amely ne „játszana", amely ne kapott
volna lényeges szerepet. Még a három-szögletű
falak rugalmas anyaga, epedarugója is
szerephez jutott mint fém a kivégzésjelenet-ben.
A tájfunt pedig, a meg-megdőlő, meg-meghajló
díszletfalak mellett kísérteties atmoszférával
idézte fel a háttérben forgó lámpatest,
egyszerre idézve fel a tengeren hánykódó hajók
árbocát, a szél rángatta utcai fényeket, a
forgószél rohanását és még ezernyi más
gondolatot, amely a viharhoz kapcsolódik .. .

- A színház lényege a mozgás ; a dísz-
letnek, ha valóban az előadás szerves,
integráns részévé akarjuk tenni, részt kell
vennie a játékban. Ehhez természetesen
nagyon alapos, közös munkára van
szükség. Ilyen szempontból rendkívül
szerencsés helyzetben vagyok: a mi szín-
házunkban olyan gyakorlat alakult ki,
hogy az első pillanattól kezdve részese
lehetek, sőt, részese is vagyok az előadás
megteremtésének. Nem úgy dolgozunk,
hogy kapok egy példányt a darabból, egy
szereposztást meg néhány rövid instruk-
ciót, és adom a rajzokat, a kész terveket;
már a szereposztás kialakításánál is jelen
vagyok. Érdekes, de számomra a díszletek
kialakításánál az sem lényegtelen, hogy
halljam a színészt, ismerjem a hang-ját.
Sokan nem értik, én sem tudom meg-
magyarázni, de így van . . . Nagyon sokat
köszönhetek annak is, hogy immár húsz
esztendeje dolgozom itt, ebben a
színházban, minden részletét, minden
porcikáját ismerem, az utolsó szögig.
Tudom, hogy hol, tudom, hogy mit lehet
megcsinálni, ismerem a bútorraktár
minden egyes darabját, és ismerem az em-
bereket is. Abban, h o g y a Mahagonny
díszletei valóban funkcionálnak, jelentős
szerepe van a díszítőknek; annak, hogy

ők is élvezik a munkájukat, és tisztában
vannak azzal, hogy nem mindegy, hogyan
lebbentik meg a háromszögletű
díszletfalakat, és a tájfunnál milyen rit-
musban forog a háttérben az a bizonyos
díszletelem!
 Gondolom, az is közrejátszik, hogy a szí-

nészek is merik „használni" a díszletet; a lég-
gömb, a hinta, a süllyesztő esetében nem riad-
nak vissza a komoly fizikai megterhelést jelentő
játékoktól .. .
 Szerintem ez természetes. Elég baj, ha

ezért, mint valami szokatlan hőstettért, meg
kell dicsérni őket!
 A Mahagonny rendezője mindent „ki-

hozott" a díszletből. De más esetben ez nem

megy ilyen zökkenőmentesen. Az isten nem
szerencsejátékos előadásában például az
anyag és a szerkezet többre lett volna képes,
mint amennyire felhasználták. Gondolok itt a
lány második jelenetére.
 Számomra ennél a tervnél az volt a

fontos, hogy a két szereplőt megsokszo-
rozzam, arcukat egymás mellé „úsztas-
sam", egyszerre több nézőpontból mu-
tassam meg őket. Ebből indultam ki, nem
az anyagból; hosszas keresgélés után ta-
láltam csak rá arra az anyagra, amellyel
meg tudtam oldani a feladatot. Régi babona
a színházban, hogy színpadra nem szabad
tükröt tenni; még a minden rész-letében a
valóságot imitáló díszletekben is
ezüstpapírral ragasztották be a tükör üvegét
... Akkor már az is jobb, ha egy üres keretet
akasztanak fel, és a színész eljátssza azt,
hogy látja magát. A tükör-nek az a
feladata, hogy tükrözzön; hogy hova tükröz
és micsodát, az a világítástól függ. Itt újra a
húszéves színházi gyakorlat kamatozott:
pontosan tudtam, melyik lámpa hova
világíthat, mit, hova tehetek. Véleményem
szerint annak a fel-adatnak, amelyet
elsődlegesen a díszletnek szántam,
szántunk, az anyag és a szerkezet
végeredményben megfelelt. És még
valami. Nem tudom, ismeri-e a ka-
maraszínház színpadát. Iszonyú egy tér. Ha
például egy szobát kell itt felépíteni akkor
az ajtó, az ablak csak egy eleve
meghatározott helyre kerülhet. Minden
darabnál, minden jelenetben ... Már az is
örömmel töltött el, hogy végre ezzel az
építménnyel sikerült egy kicsit megtör- ni
ezt a kényszerű monotóniát.

 Végül hogyan talált rá magára az
anyagra
 Egy utazás alkalmával, a repülőté-

ren figyeltem fel arra, hogy milyen sajá-
tos játékokra képes a tranzitváró ajtaja, az
a bizonyos fóliával borított üveg. Va-
lahogy megjegyeztem, és amikor ez a
megsokszorozás, az arcok összekeverés



mint gondolat kialakult, elindultam meg-
keresni, honnan lehet ehhez az anyagot
megszerezni. Nem volt könnyű. Itthon
csak üvegre tudták volna felvinni; az
üvegdíszlet viszont, érzésem szerint, nem
sok előadást élt volna meg . . . Végül egy
holland fóliát alkalmaztunk, plexi alapon.
Az egyes anyagok, szerkezetek, kellékek
beszerzése különben sem könnyű dolog. A
Mahagonny esetében például a központi
műhely csak a festési munkát végezte el.
A rugókat egy epedakészítő kisiparos
csinálta meg, sok mindent magunk
bütyköltünk össze, éjszakánként, hogy
működés közben is ki lehessen próbálni.
Ilyenkor egy kicsit irigykedtem német
kollégáinkra az NDK-ban; az ő
műhelyükben minden színpadi gépezet
pontos mása megtalálható, hogy munka
közben ki lehessen próbálni a mozgó ele-
meket. Rendszeres látogatói vagyunk az
Ecseri piacnak is .. .

 Húsz esztendeje dolgozik a Madách
Színházban. Hogyan került ide?
 Nagyon egyszerű: szerettem a szín-

házat. Érdekelt. Már középiskolás
koromban aktív „színházi ember" voltam;
iskolai együttesünkből többen ma már
jelentős művészek. Nekem csak az volt a
célom, hogy a színház közelébe kerüljek.
Statisztáltam is, majd asszisztensként
dolgoztam különböző rendezők mellett; a
munkakönyvem szerint szcenikus vagyok.
A világítástechnika, a lámpapark például
az én hatáskörömbe tartozik.

 A z t mondják, a tervezők stílusára,
gondolkozásmódjára eleve rányomja a bélyegét
az, hogy honnan jöttek; másként gondolkozik
egy olyan tervező, aki festő volt, más-ként, aki
szobrász, építész és így tovább .. .

- Ez egész biztosan így van. Egy festő
számára, amíg nem válik igazi életelemévé
a színpad, természetellenesnek tűnik, hogy
megmozdul a kompozíció. Őszintén
szólva, azt is nehezen tudom elképzelni,
hogy egy szobrász, aki zárt formákkal
dolgozik, egy befogadó teret minden
nehézség nélkül meg tudjon formálni.
Bennem soha nem voltak képzöművészi
ambíciók, őszintén szólva arra sem
gondoltam, hogy egyszer majd díszleteket
tervezek. Ha elfogadhatóan tudom
csinálni, az csak annak köszönhető, hogy a
színházban éltem, élek. Az is lehet, hogy
néhány év múlva már valami mást
csinálok. Pontosabban: egyáltalán nem
biztos, hogy díszletet tervezek. Az
azonban biztos, hogy színháznál leszek.. .

 Végül egy sztereotip kérdés: most mire
készül, min dolgozik ?

A jövő évadban színre kerül egy

Tolsztoj-mű, ez lesz a soron következő
feladatom; de időben ezt még megelőzi a
Gorsiumban, szabadtéren bemutatásra
kerülő klasszikus vígjáték, a Plutosz.
 Szentendrén már tervezett szabadtéri elő-

adáshoz díszletet. Érdekli ez a sajátos világ?
 Ami színház, minden érdekel. A sza-

badtéri előadásoknál egyetlen dolgot
tartok lényegesnek: a díszletnek harmo-
nizálnia kell a környezettel. Szentendrén
a főtér házaival, Gorsiumban a romokkal.
Ez, bevallom, elég sok fejtörést oko

zott; egy antik tragédiánál könnyű a ro-
mokhoz igazodni, a leomlott falak közt
lehet siratni mondjuk Trója pusztulását,
Niobé sirathatja fiait; de hogyan igazod-
jék a romokhoz egy vígjáték? Végül
megfordítottuk a dolgot. A romok nem
egy elpusztult város maradványai, ha-
nem egy épülő palota előzményei; a szí-
nészek pedig jókedvű kőművesek, antik
mesteremberek, akik a falak építése köz-
ben, a meszes állványok alatt, saját szóra-
koztatásukra játszanak komédiát.
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