
A párkányon nyitott borotva. Borotvál-
koztak ezzel ?!

Nem folytatom a pontos érzékeltetés
kilátástalan küzdelmét - mondanivalóm
szolgálatát talán így is elláthatja.
Tisztelegni kívánok a szcenikusok - te-
hetséggel, képzőművészeti, színházi és
költői adottságokkal szerencsés arányban
megáldott szcenikusok - előtt, akik a
korszerű színházművészet elsőrendű
alkotói, és akikről méltatlanul kevés szó
esik. Annyi bizonyos: a Nemzetek
Színháza 1979-es eseménysorának egyik
legmaradandóbb élményét -- néhány ha-
gyományos és néhány újat kereső, találó
és teremtő színház és színházi kiállítás
mellett - egy múzeum tucatnyi „szce-
nírozott szobája" adta.

Mezítlábas bábumanöken":
Heinz Schubert fotókiállításából
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avagy:
hogyan állunk
a „színházi design"-nal?

Prágában négyévenként rendezik meg a
színházi tervezők munkásságának nagy-
szabású bemutatóját. E nemzetközi ki-
állítás jelentősége, súlya szinte állandóan
nő: ebben az esztendőben már több mint
harminc ország művészei mutatkoztak be
vázlataikkal, terveikkel,

makettek- maszkokkal, kész jelmezekkel. Az
összegyűjtött anyag - annak ellenére,
hogy a csehszlovák tervezők kiállításának
külön, a város másik részében levő
Wallenstein-palota barokk épületében
biztosítottak helyet - megtöltötte a prágai
Fucik Park hatalmas brüsszeli pavilonját. A
főiskolai hallgatók, a kiállító országokban
tanuló díszlet- és jelmeztervező
növendékek tervei már a park kisebb
pavilonjaiba szorultak.

Az események

Az 1979-es Quadriennálé, lévén ez az
esztendő nemzetközi gyermekév, ki-emelt
helyet biztosított a bábszínházak, a
bábszínházi tervezők anyagának. A
rendező bizottság eleve azt kérte a nem-
zeti kiállítások összeállítóitól, hogy a
bemutatásra kerülő anyagban az ilyen
tervek játsszanak meghatározó szerepet. A
Quadriennálé keretei között, de azon belül
külön kiállításként kapott helyet a
színházépítés eredményeinek bemutatása:
tervek, fotók, makettek dokumentálták az
építőművészek erőfeszítéseit a
színházművészet szolgálatában.

A Quadriennálé szabályzata, amely a
bemutathatóság feltételéül köti ki, hogy a
terv megvalósult vagy megvalósuló
előadás konkrét terve legyen, lehetővé
tette, hogy a kiállítás látogatói ne csak a
színházi tervezés jelenlegi helyzetéről,
hanem korunk színházának különféle
törekvéseiről is többé-kevésbé átfogó
képet kapjanak.

A kiállítás anyagából a nemzetközi zsüri
az angol nemzeti kiállításnak ítélte a
nagydíjat; ezzel - amint azt az indokolás
külön hangsúlyozza -- nemcsak a be-
mutatott anyag magas művészi színvo-
nalát, hanem a rendezést is jutalmazta.

Aranyéremmel jutalmazták Horst Sagert
(NDK) bemutatott munkáit, Teimuraz
Niuma szovjet művész jelmez-

terveit, a lengyel bábművészet bemuta-
tóját, Belgium építészeti kiállítását és - a
csehszlovák nemzeti kiállítás anyagából -
Margita Polonyova jelmezterveit.
Ezüstérmet kapott Eduard Kocsergin
szovjet, Paul van den Berg holland dísz-
lettervező, az NSZK építészeti kiállítása
és nemzeti kiállítása merész és új for-
manyelvéért; a csehszlovák nemzeti
kiállításon Vladimir Suchánek és Jan
Vančura díszlettervezők, valamint Sta-
nislava Vanciková jelmeztervező. A ma-
gyar színházi tervezés nagy sikere, ki-
emelkedő eredménye, hogy Koós Iván
munkásságát is ezüstéremmel jutalmazta a
zsüri.

Koós Iván kitüntetése nemcsak azért
örvendetes esemény, mert a magyar
színművészet egyik, határainkon túl is jól
ismert együttese, az Állami Báb-színház
kiemelkedő tehetségű művésze kapta meg
a nemzetközi elismerést; ez az ezüstérem
hagyományokat folytat, hiszen négy évvel
ezelőtt Schäffer Judit kiállított munkái
kapták meg ugyanezt a díjat.

Kétségek

A színházi tervezés nem kiállítási mű-faj.
A tervek, rajzok képzőművészeti kvalitása
csalóka dolog; már közhely-nek számít az
a megállapítás, hogy a grafikailag vagy
festőileg mutatós, mívesen elkészített
tervek alapján gyakorta igencsak
problematikus díszletek készülnek. Azt is
sokszor elmondták, le-írták már, hogy
néha semmitmondónak látszó tervek,
ügyetlennek ható vázlatok nyomán
nagyszerű színpadi terek születnek. A
tervező munkája, tehetsége nem a tervek
kidolgozásában, ha-nem az előadásban
teljesedik ki: jó díszlet csak a jó előadás
díszlete lehet.

A látogató eleve kétségekkel lépi át
minden díszlet-jelmezkiállítás kapuját.
Alapvető kérdések nyugtalanítják: hogyan
lehet a térben és időben egyaránt élő
színházi formákat a kiállítóterem falai
között „megfagyasztani" ? Hogyan lehet
hiteles képet kapni a díszletekről, ha
kikapcsoljuk őket az előadás egészének
folyamatából, hogyan értékelhetjük a
jelmezeket, ha nem látjuk, milyen
összhangban vannak a háttérrel, a vilá-
gítással, a többi ruhával és nem utolsó-
sorban viselőjük színészi egyéniségével ?
Túlságosan is sok a bizonytalansági
tényező...

E kétségek azonban nemcsak a kö-
zönséget gyötrik. Alighanem a kiállítók,
rendezők is sokat meditálnak fölöttük;



a legtöbb nemzeti kiállítás felépítését,
szerkezetét úgy is felfoghatjuk, mint az
efféle kétségekre adott különböző vála-
szokat.

Ki így, ki úgy próbál túllépni a kép-
zőművészeti, a pusztán képzőművészeti
eszközökön, hogy megidézhesse a szín-
ház szellemét a tárlatra is. Mások viszont,
éppen ellenkezőleg arra törekedtek, hogy a
tervek, makettek, jelmezek vagy maszkok
sajátosan megkomponált együtteséből
valamiféle új műtárgy, afféle „object"
szülessen, ami akár önmagában is
megállja a helyét.

Törekvések

A rendkívül széles skálán mozgó el-
képzelések egyik pólusát azok a meg-
oldások képezték, amelyekben - például a
francia vagy az olasz kiállításon - a pedáns
és precíz - nagyrészt műszaki -
dokumentációt csak néhol élénkítette egy-
két tárgy vagy fotó, hogy a konkrét
színházi gyakorlathoz kösse a terveket. A
másik végletet alighanem az NSZK
színházainak bemutatkozása jelentette:
merész elképzeléseik, amelyek a szín-házi
élmény felidézésének érdekében mindent
mozgósítottak, Gordon Craig
díszletszínházának tapasztalataitól kezdve,
a koncept-art eredményeinek hasz-
nosításán túl, a panoptikumok és mutat-
ványosbódék hatáseszközeinek felhasz-
nálásáig, alighanem a legizgalmasabb,
legmulattatóbb és legérdekesebb termeket
hozták létre. Mégis, kétlem, hogy ez az út
- a színházi tervezés bemutatására -
járható lenne.

Óriási eltéréseket tapasztalhattunk az
egyes kiállítások rendező elve tekinteté-
ben nemcsak a „hogyan", de a „miből,
mennyit" kérdésében is. A legtisztább,
legáttekinthetőbb kiállítás vitathatatlanul
az angol bemutató volt. Keveset állítottak
ki, nem nyúltak különleges
megoldásokhoz, mégis rend-kívül
szuggesztíven idézték meg az elő-adások,
a dokumentált színházi produkciók
hangulatát. A kitűnő előadásokat sejtető
remek tervek puritán nagyvonalúsággal
megrendezett bemutatója méltán nyerte el
a nagydíjat - szinte vetélytársa sem volt.

A másik végletet alighanem a román
kollekció jelentette. Az egyébként igen
sok figyelemreméltó, sőt kitűnő munkát
felvonultató anyag oly sokat markolt, oly
sok tervezőt kívánt bemutatni, és annyi
tervet, makettet, fotót zsúfolt össze a
kiállítási területen, hogy a néző már abba
belefáradt, hogy bepil-

lantott a terembe. A legjobb művészi
elképzelések is jellegtelenné váltak eb-
ben az áttekinthetetlen kavalkádban.
Egészen más hatást ért el az NDK ki-
állítása: bár itt is óriási mennyiségű anyag
zsúfolódott össze, a rendezés képes volt
áttekinthető rendszert teremteni.

Más-más megközelítési lehetőséget
reprezentált az évezredes hagyományokat
és a legújabb európai hatásokat ötvöző
japán, a kellemes meglepetést jelentő
kanadai, az impozáns bábbemutató mellett
rendkívül érdekes színházi terveket is
felvonultató lengyel kiállítás. A belga
művészek munkáit első-sorban a kitűnően
megszerkesztett látvány egésze emelte ki.
Külön kell szólni a Szovjetunió stilárisan
is sokrétű, rend-kívül kvalitásos
anyagáról; ez a kiállítás, az utolsó
teremben mintegy lezárta a díszlet- és
jelmezbemutatót, és átvezetett az építészet
területére. Ez a lezárás méltó volt a
kiállítás egészéhez; csak azt sajnálhatjuk,
hogy az aranyéremmel kitüntetett
Teimuraz Niuma nagyszerű ruha-tervei
mellett nem szerepeltek a kész jelmezek.

Tanulságok

A kiállítás tanulságait nehéz lenne mind
sorra venni, de két megszívlelendő ta-
nulságról beszélni kell. Az egyik álta-
lános, és a tervezői munka egészére vo-
natkozik. A Quadriennálé anyaga ugyan-
is mindenekelőtt arról győz meg, hogy
egyre kevésbé lehet külön díszlettervezés
ről, jelmeztervezésről avagy színpadi
térformálásról beszélni. A tervezői munka
a részfeladatok megoldása helyett az
átfogó megoldások felé tolódik. A tervező
nem csupán teret alkot, vagy kép-
zőművészeti eszközök segítségével teremt
atmoszférát, hangulatot; művészete
integrálódik a színházteremtő munka
egészében, mondhatjuk úgy is: formát ad
az előadásnak.

A korszerű színháznak ez a fejlődése,
feltehetőleg, előbb vagy utóbb átformálja
a tervezés gyakorlatát is: a tervezők
funkciója körülbelül annyival lesz
jelentősebb, amennyivel a „design"

jelenlegi szóhasználatunkban többet jelent
magyar megfelelőjénél.

Alighanem ennek a fejlődésnek az
előfutárai azok az általánosítható jelen-
ségek, amelyek szinte mindenütt tetten
érhetők. A bemutatott tervek túlnyomó
többségében az egyszerű megoldások
mögött rafinált fogások húzódnak meg; az
anyagok önmaguk jelentőségén túl

mutató, sajátos jelentések hordozóivá
válnak; az előadásokban hangsúlyozott
tan vannak jelen a tárgyak, a játszó é
nem játszó kellékek; a produkciók
materiális, tárgyi világa is a mozgásban,
fény és a zene együtthatásában él igazán
Ebből a szempontból teljesen mindegy
hogy Horst Sagert minden tárgyat
átlényegítő varázslatát, Teimuraz Niuma
groteszken vaskos, mégis lebegő jelmez
látomásait vagy Margita Polonyova
finom, megértően keserű nosztalgiákból
szőtt terveit vizsgáljuk: valamennyi
elképzelésben jelen van, a
megtervezendő mű és a tervező művész
stílusától függetlenül, a korszerű színház
meg követelte komplexitás. Színházi
életünk. nek, amelyben még mindig
erősen élnek a verbális, irodalmi színház,
és ami ezzel együtt jár, a színjátékkal
csak együtt levő, de nem együtt élő

látvány hagyományai, a Quadriennálén
látottak sok hasznos tapasztalatot
nyújthatnak...

A másik tanulság, amelyről beszélni
kell, a kiállítások felépítésével
kapcsolatos. Önmagában ugyanis a
legjobb terv is elsikkad; hatását csak a
megfelelő közegben képes kifejteni. Egy-
egy ország kiállítási anyaga csak úgy
hívhatja fel magára a figyelmet, ha ezt
tudomásul veszi: nem törekszik
teljességre, am az alkotók és műveik
felvonultatását illeti, de annál teljesebben
igyekszik körüljárni azt a keveset, amit
bemutat Ebből a szempontból nem lehet
eléggé túlbecsülni a tervekkel együtt
bemutatott makettek avagy kész ruhák és
a: előadás teljes látványát, a tárgyi világ
nak az előadás folyamán betöltött
funkcióját dokumentáló fotók
jelentőségét A norvég kiállítás, például,
szűkös
terjedelme és előnytelen elhelyezése
ellenén azért tudott hatni, azért vonzotta
a
látogatókat, mert egy bábművész és egy
színpadi tervező munkásságára
koncentrált, az utóbbi esetben pedig
kifejezetten egy jelentős előadásra. A
holland anyag is azért emelkedett az
átlag fölé mert a jól felépített bemutató
egy-egy előadás. tervét és makettjét a
megvalósult színházi produkció
fényképéve együtt, szerencsés
szimbiózisban mutatta be.

Kritika

Ha az elmondottak alapján vesszük
szemügyre a magyar kiállítás anyagát,
nehéz szívvel kell megállapítani, hogy a
jelentős siker, Koós Iván ezüstérme el-
lenére, bemutatkozásunk sok szempontból
nem mondható szerencsésnek. A



szemle
hely, ahol a magyar művészek alkotásai a
közönség elé kerültek, az egész pavilon
kiállításra talán legkevésbé alkalmas
szeglete; magasságában, légterében is
behatárolt, nehezen beépíthető, és a rá-
látást, plaszticitást sem lehet biztosítani.
Ezen a helyen rendkívül nehéz volt az
anyag installálása; az objektív gondokat
súlyosbította néhány rendezői tévedés.
Például az, hogy Székely László Romeo és
Júlia-díszletmakettje elszakadt a díszlet
működését értékeltető - egyéb-ként is
kicsiny, alig észrevehető fotók tablójától,
szinte csak asztalosipari „remekké"
degradálta a szellemes elképzelésekre
épülő, funkcionálisan kitűnő díszletet.

Valóban hatni, „lejönni a falról" csak
azok az alkotások tudtak, amelyeket a
lehetőségekhez képest bőségesen, a legkü-
lönfélébb eszközökkel dokumentált a
kiállítás: Koós Iván tervekkel, makettel és
kész bábokkal-díszletekkel is jelenlévő
munkája, A katona története, és Schäffer
Judit ugyancsak sokoldalúan bemutatott
Lear király-jelmezei. Érdemes
megjegyezni, hogy a Lear-jelmezek azért
ugrottak ki a kiállítás anyagából, mert
mellettük ott voltak a díszletek tervei és a
díszlet-jelmez összhatást dokumentáló
fotók. Schäffer egyéb - ki-tűnő - munkái
ugyanúgy elsikkadtak, mint azok a tervek,
amelyek önmagukban reprezentáltak egy-
egy egész elő-adást. Kár, hogy például a
Csongor és Tünde ruhatervei nem kerültek
az előadás szintén jelen levő, Csányi
Árpád tervezte díszletének terve-makettje
közelébe; alighanem más lett volna a ha-
tás...

Önkritika
E sorok írója, mivel maga is részt vett a
magyar kiállítási anyag elbírálásában,
nagyon jól tudja, hogy a hazai zsüri tagjai
igen jól ismerték a kiállítás hatásme-
chanizmusának fent ismertetett összete-
vőit. Sőt, azt is be kell vallania, hogy a
válogatás során többször is deklarálták
azokat. Hogy miért alakult mégis úgy az
anyag, ahogy alakult? Erre mégsem tudok
határozott választ adni. Aligha-nem a
tehetetlenségi erőt nem bírtuk leküzdeni; a
minden kvalitást elismerni és felmutatni
törekvő jó szándék, no meg a bőség zavara
vezetett oda, hogy - bár a beküldött és
átrostált anyag legjobb és arra méltó
darabjai szerepeltek Prágában - a magyar
kiállítás nem volt igazán átütő erejű.

Megszívlelendő tanulság: szigorúbb-

nak, sőt, kegyetlenebbnek kell lenni a
válogatásnál, és határozottabbnak, nagy-
vonalúbbnak, ha egy-egy, a nemzetközi
összehasonlításban is figyelemre méltó
terv dokumentálásáról van szó! Érdemes
megjegyezni, hogy még a csehszlovák
nemzeti kiállításon is, ahol a ren-
delkezésre álló alapterület és a bemutató
jellege egyaránt lehetővé tette volna egy
mindenkit és mindent felvonultató sereg-
szemle megrendezését, az anyag össze-
állítói az előbbiekben részletesen taglalt
alapelveket igyekeztek érvényesíteni.

Zárszó helyett

A kiállításra visszatekintve, sok, ott fel-
merült és végig nem gondolt gondolatot
kellene a nyilvánosság előtt végiggon-
dolni, Érdemes lenne eltűnődni például
azon, hogy a különböző országokból ér-
kezett fiatalok, az „utánpótlás" kiállításán
miért tapasztalhattuk azt, hogy a leendő
tervezők sok esetben túlontúl óvatosan
vagy óvatoskodva építik bele terveikbe
saját hazájuk színházi életének e
kiállításon látható eredményeit. Kon-
zervativizmusuk elgondolkoztató, hiszen
az lenne a természetes - szerencsére erre
is akad példa, nem is egy -, hogy fiatalos
hévvel még merészebb, újszerűbb
megoldásokra törekedjenek.

A kiállított tervek színpadi megvaló-
sítását, az előadás egészében betöltött
szerepét dokumentáló fotók láttán pedig
azon töprengtem, mi lehet az oka annak,
hogy Magyarországon, ahol a fotóművé-
szet, ezen belül a színházi fotó köz-
ismerten magas színvonalon áll, egysze-
rűen képtelenség efféle fényképeket be-
szerezni... Hiszen még a kiállításunkon
szereplő legjobb felvételek is, amelyek
Székely László megvalósult Boldogtala-
nok-díszletét mutatták be, szereplők nél-
kül örökítették meg a berendezett szín-
padot; Schäffer Judit és Kézdi Loránd
Lear király-tervezése pedig - mint ki-vétel
- televíziós produkcióként kapott
megfelelő fotódokumentációt! Talán az az
egyébként jelentős, örvendetes eredmény,
hogy fotósaink évek óta a szubjektív
színházi élményt kívánják mű-vészi
képeikkel a nézőhöz közelebb hozni, ez
fordult visszájára? Vagy más okok miatt
tűnt el a dokumentatív értékű fotó? Nem
tudom.

Még valami, amin viszont kár töp-
rengeni. A kiállítás anyagából azt a svájci
bemutatót, amely a korszakos jelentőségű
színházi tervező, Appia munkássá-gát
foglalta össze, érdemes lenne Buda-pesten
is bemutatni! Hiányt pótolna.

KOLTAI TAMÁS

Mészáros Tamás:
Kulisszák nélkül

Mészáros Tamás interjúkötetéről szólva
hadd dicsérjem először az interjúalanyokat.
Szinte valamennyien jól beszélnek. Nem
úgy, hogy szépen formálják a mondatokat
- nem biztos, hogy ez az ő érdemük -,
hanem úgy, hogy fontos dolgot közölnek.
Van mondanivalójuk. Pedig Mészárossal
nem lehet könnyű beszélgetni, mert nem
olyasmiket kérdez, hogy mire készül
most, gyorsan tanul-e szöveget, van-e
„titka", lámpalázas-e a premieren.
Mészáros interjúkészítés közben is kritikus
marad ez már önmagában feszélyezetté
tehetné a beszélgetés hangulatát, hiszen
föltehetően írt vagy írni fog bírálatot
beszélgetőpartneréről -, álláspontot
képvisel. Nem csupán érdeklődik, hanem
véleménye van.

Ettől lesznek Mészáros interjúi libi-
kókajátékok.

Itt van például a Páskándi Gézával
folytatott beszélgetés. Valóságos gyöngy-
szem. A kritikus korábban két Páskándi-
darabról is megírta nemtetszését, s a
drámaszerző becsületére válik, hogy ezek
után leül vele beszélgetni. Itt aztán ter-
mészetesen vita kerekedik, mert
Mészárosnak továbbra sem tetszik a
szóban forgó két darab, Páskándinak
viszont továbbra is tetszik. Az indokokat
szép sorban egymás fejéhez vagdossák,
Páskándi egy kicsit ingerültebben,
Mészáros egy kicsit elegánsabban, de a
lényeg az, hogy beszélgetnek, és az olvasó
pontosabban megismeri a két fél
álláspontját. Figyelemreméltó, hogy
Mészáros nem használja ki hírlapírói
előnyét: nem ragaszkodik ahhoz, hogy az
övé legyen az utolsó szó, noha
megtehetné, hazai pályán játszik.
Kiharcolhatna például egy tizenegyest
(Páskándi többször szabálytalankodik a
tizenhatoson belül), sőt a sípszó után is
labdába rúghatna. Nem teszi. Szabályosan
vív. Az eredmény döntetlen.

Páskándié ugyanakkor nem tipikus eset.
Mészáros inkább belehelyezkedik be-
szélgetőpartnerének helyzetébe, mint-sem
szembehelyezkedik vele, még akkor is,
amikor érezhetően vitatkoznivalója van.
Ebben az utóbbi esetben mintha in-
terjúalanyainak saját lappangó kérdéseit


