
történelemben búvárkodik. Ezt a jelenséget
híven tükrözi az antológia.

Ellentétben kortársi drámairodalmunk
egy másik karakterisztikumával, a tragi-
groteszk hangvétel és forma meghono-
sodásával. Igaz, e tendencia legjobb ma-
nifesztációi (a Tóték, és az Adáshiba) nem
hiányoznak a kötetből, de elképzelhető,
hogy célszerű lett volna még tovább ke-
resgélni a múltból a mába vezető dráma-
történeti ösvényen. Mintha a kötet spekt-
ruma, műfaji skálája egyébként is szűkebb
lenne a magyar drámairodaloménál.
Természetesen nem a regényadaptációkat
hiányolom: ezek, ha jellemző termékei is
az elmúlt évek színházi kultúrájának,
irodalmi értelemben többnyire deri-
vátumok. Ez még a műfaj legeredetibb
darabjaira, Fejes Rozsdatemetőjére, Kertész
Ákos Makrájára, Jókai Anna Fejünk felől a
tetőt című darabjára is áll. A doku-
mentumdrámák mérlege is billeg. Darvas:
A térképen nem található című műve csak
relatíve jelent többet a vele rokon
kísérleteknél.

De én megkockáztatnék egy harmadik, a
gyűjtemény margójára rajzolt hiányjelet is,
amellyel bizonyára kritikustársaim közül
sem mindenki ért egyet. Dráma-
irodalmunk abszurd, vagy Páskándi szó-
használatával élve, abszurdoid kísérletei-re
gondolok, amelyek keletkezése, léte, kurta
virágzása feltétlenül hozzátartozik a 30 év
drámai skálájához. Nem feltétlenül Görgey
Gábor Komámasszony. hol a stukkerére vagy
Mészöly Miklós Ablak-mosója érdekében
emelek szót, de jelezni kívánom - semmi
okunk, hogy eltagadjuk drámairodalmunk
sokáig ferde szemmel nézett törvénytelen
gyermekeit.

Tudom, hogy a történeti szempontok
abszolutizálásának védhetetlen kockázata,
hogy végül is (az egyetemi oktatásban
használható) szöveggyűjtemény születik -
eleven olvasmányélményt kínáló antológia
helyett. Ez pedig sem a szerkesztők-nek,
sem a kiadónak, sem a kritikusnak nem
lehet célja. Hiszen a jövendőnek szánt
dokumentum - ma százezrek papír-
színháza, a ma és a holnap színházi kö-
zönségének forrásmunkája és kedvet éb-
resztő olvasmánya. Aminek értékét első-
sorban nem a történeti teljesség, nem a
történelmi és aktuális témák aránya vagy
egyéb külsőséges szempont határozza meg,
hanem az, hogy milyen művészi
intenzitással tükrözik a kor emberének
sorskérdéseit, az egyén és közösség kon-
frontációját, a korszakunkra jellemző ér-
tékválság konzekvenciáit, a jelenség és a
lényeg tragikomikus ellentmondásait.

CSÍK ISTVÁN

Színpadi látvány -
színházi tér

III. Országos Díszlet-
és Jelmezterv-triennálé, Miskolc

Az immár hagyományosnak nevezhető
miskolci rendezvény nem kisebb feladat-
ra vállalkozik, mint arra, hogy három-
évenként meggyőzze a nagyérdemű kö-
zönséget: lehet, sőt kell és érdemes fából
vaskarikát csinálni... Lehet egy nem ki-
állítási műfaj produktumaiból, a színházi,
film- és televíziós tervezők kétdimenziós
műhelyvízióiból, a megvalósult előadások
és produkciók tér- és látványembrióiból
tárlatot rendezni!

E kiállítás arra törekszik, hogy újra és
újra bebizonyítsa: a tervek, rajzok, váz-
latok, esetenként az aprólékos munkával
felépített makettek, a megtervezett kellé-
kek és a színpadi használatból éppen hogy
kikerült ruhák - néhány világos falú te-
remben összegyűjtve - egész színházi
életünkről mondhatnak s mondanak lé-
nyeges, önmagukon messze túlmutató
dolgokat. És sikerül bizonyítania! Sikerült
eddig, és sikerülni foga jövőben is;
sikerült most is, bár -- no, de menjünk
sorjában.

Igények és követelmények

A miskolci kiállításnak, amely nevében
hordozza, hogy országos, különféle el-
várásoknak kell eleget tennie. Így például
annak, hogy valóban átfogó legyen: afféle
„seregszemle", amelyen mindenki, aki
tervezéssel foglalkozik, legalább egy rajz
erejéig elhelyezhesse a saját névjegyét. A
kiállításnak, magától értetődően, tükröznie
kell a művészi kvalitások --művek diktálta
- arányait, és magasra emelve a mércét,
természetesen csak a jó előadások jó
terveit vonultathatja fel. A nagyközönség
pedig - joggal -- elvárja azt is, hogy a terv,
a tervezői gondolat befogadásához a
megvalósult díszlet, az élő előadás képei
adjanak fogódzót; ez arra is választ adhat,
hogy amit látnak, valójában jó terv, nem
csak ügyes grafika, szép akvarell.. .

Ugyanakkor azt is meg kell követelni a
kiállítástól, hogy saját „műfajában", te-hát
mint kiállítás, érdekes, vonzó és arányos
legyen. Meg kell teremtenie a művek
egymásutánjának sajátos ritmusát, meg
kell szerveznie a térben az anyag
meghatározó csomópontjait. Az egy-egy

előadáshoz kötődő műtárgyak, az egy-egy
művészt bemutató anyag építőköveiből -
tárlatot kell építeni...

A nemzetközi kiállítások több évtizedes
tapasztalata, hogy a sokszínűségre
törekvő válogatás, a sok tervezőt és egy
tervezőtől is sok különféle tervet felvo-
nultató gyűjtemény önmagát kérdőjelezi
meg; áttekinthetetlenné, nehezen élvez-
hetővé és zavarossá válik. Ha a kiállítók
valóban lényeges dolgokat kívánnak el-
mondani a tervezői munkáról, a tervezés
művészetéről és ezen keresztül a színház
művészetéről, arra kell törekedniök, hogy
viszonylag kevés művet mutassa-nak be -
- azt viszont alaposan. A terv, illetve
tervek mellé makettet, kész jel-mezt,
műhelyrajzokat és előadásfotókat is fel
lehet vonultatni. Ha egyazon előadás
díszlet- és jelmeztervei kerülhetnek, bősé-
gesen dokumentálva, egymás mellé, kü-
lön erény, hiszen e kétféle művészi munka
az előadásban úgyis szimbiózist alkot.

Mindezen követelményeknek és igé-
nyeknek ráadásul igencsak véges térben, a
Miskolci Galéria falai között kellett eleget
tenni; olyan falak között, amelyek
köztudomásúlag nincsenek gumiból...

Az anyag

A zsüribizottság - amelynek e sorok író-ja
is tagja volt - a válogatás során igyekezett
mindezen követelményeknek eleget tenni,
s az egymásnak ellentmondó
szempontokat összebékíteni, néha több,
néha kevesebb sikerrel - esetleg sikerte-
lenül. Az a nemes törekvés például, hogy a
Prágában eredményesen szerepelt kol-
lekció a kiállításon belül önálló egységet
alkosson, már a kezdet kezdetén zátonyra
futott; az időhatárok ugyanis - a
Quadriennálén olyan anyagok is szere-
peltek, amelyeket a közönség már az el-
múlt miskolci szemlén láthatott - felborí-
tották e kollekció belső arányait, eset-
legessé tették az összképet is.

Nem sikerült a bemutatásra kerülő
anyagban azokat az arányokat sem meg-
teremteni, amelyeket a színpadokon lát-
ható munkák kvalitása diktálna; ez, valljuk
he, elég fájdalmas hiba. De - és itt nem egy
szegény kis zsüritag panaszait kívánom
előadni - válogatni, szelektálni csak abból
lehet, ami rendelkezésünkre áll. A kvalitás
már csak ezen belül meghatározó! Tény,
hogy a hiteles összképhez nagyon
hiányoznak Fehér Miklós munkái - például
a Homburg hercege - vagy Donáth Péter
tervei a kaposvári Esküvő-előadáshoz;
tény, hogy Najmányi László vagy Pauer
Gyula mun-



színpada, A z orr aktákkal telerakott író-
asztala - térbe komponálása olyan remek,
hogy szinte egyedül lehetséges megol-
dásként fogadjuk el. Igaz, itt a tárgyak
szinte maguk is segítettek a rendezőnek.
Kár viszont, hogy Koós Iván munkája
mellett a legkisebb jel sem utal arra, hogy
a tervező Prágában, a Quadriennálén
ezüstérmet kapott - éppen ezekre a bábok
ra, díszletekre...

Fésületlen gondolatok

A kiállítás tervei között bolyongva újra és
újra meg kellett állapítanom: jó díszlet, a
néző számára is meggyőzően jó díszlet
kássága is jelentőségéhez, színházi éle-
tünkben játszott szerepéhez képest sze-
gényesen képviselteti magát - de válo-
gatni, ismétlem, csak a beérkezett, a ren-
dező szerv felkérésére beküldött anyagból
lehetett.

Az „egy-egy művet, de alaposan" elve is
csak részben érvényesült. Ebben ter-
mészetesen az anyagi lehetőségek is kor-
látot szabtak; hiába lett volna minden
szempontból előnyös egy jelentős munkát
makettel is dokumentálni, a kiállítás
rendezői arra nem tudtak anyagi keretet
biztosítani, hogy a tervezők, akár utólag,
makettet készítsenek. Ennek következ-
tében a makettek szerepeltetése - bár
leghívebben dokumentálhatják a valódi
színházi elképzeléseket - esetleges ma-
radt, s a kiállítás lényegében csak két di-
menzióra szorítkozott. Mindamellett az
egész seregszemle legmeggyőzőbb pont-
jai azok a falak voltak, amelyeken bősé-
ges dokumentáció alapján lehetett körül-
járni egy munkát, tárgyak, ruhák, ma-
kettek segítségével: Schäffer Judit Ant i-
gonéja, Kézdy Lóránt és Schäffer Judit
televíziós Lear királya, Tóth Barna
anyaga. Szlávik István remek díszlete A
szecsuáni jólélek, miskolci előadásához
azért tudta igazi erényeit csillogtatni a
kiállításon is, mert a makettet színpadi
fotók is értelmezték, magyarázták.

Az a bizonyos „seregszemle"-jelleg,
amely a válogatásnál úgy érvényesült,
hogy minden olyan művész, akinek be-
küldött munkái megütöttek egy bizonyos
szintet, helyet kapott az anyagban,
elsősorban azért hatott vissza hátrányosan
a tárlat egészére, mert egy-két alkotó
munkássága egészére nem nagyon
jellemző munkával szerepelt: azzal - az
egyébként színvonalas - tervvel, amelyet
ilyen vagy olyan megfontolásból be-
küldésre érdemesített.

A kiállítás
A zsüribizottság által összeállított anyag
aránytalanságait, hézagait a lehetőségek-
hez képest a kiállításnak kellett volna
ellensúlyoznia. Sajnos, ez csak részben
sikerült, sőt! Néhány esetben a tervek
önkényes elhelyezése rendkívül kedve-
zőtlenül hatott. Nagyon bosszantó pél-
dául, hogy Székely László nagyszerű
munkája, a Danton halála nemzeti színházi
előadásának díszlete, bár az anyag bősé-
gesen dokumentálta, szinte elsikkadt a
kiállításon belül : az egymástól távol, kü-
lön-külön falra kerülő tervekből-fotók-
ból egyáltalán nem derül ki, hogy az
utóbbi évek egyik legjobb színházi tervét
láthatják a látogatók. Az is elég sze-
rencsétlen megoldás, hogy Csányi Árpád
tervei is egymástól elszakítva szerepel-
nek, holott a kollekció együttesen az
egyes munkákon túl a tervezői egyéni-
ségről is tanúskodott.

Aránytalanság, ha nem is különösebben
zavaró aránytalanság mutatkozott a két
terem, a színházi, illetve televíziós
terveket bemutató helyiség kihasználásá-
ban is. Az előbbi egy kicsit szellősebb, az
utóbbi valamivel zsúfoltabb volt az indo-
koltnál, ez azonban az anyag sajátossá-
gaiból fakadt. Magáról az elvről -
amelynek következtében jelentős alkotók
munkássága hol itt, hol ott kapott helyet,
s elsikkadt a kettő közötti szoros alkotói
kapcsolat - lehet vitatkozni, de az adott
keretek között jobbat találni nemigen le-
het.

Nagyszerűen sikerült viszont az Állami
Bábszínháznál működő tervezők, Koós
Iván, Bródy Vera és a közelmúltban el-
hunyt kitűnő festőművész, Országh Lili
munkáinak bemutatása. A tárgyak elhe-
lyezése, az egész kiállításnak nagyszerű
„blickfang"-ot adó bábszínházi díszletek
- A katona története bábokkal felszerelt

csak a jó előadás díszlete lehet. Hiába
próbáltam magamban, afféle tudatos
skizofréniával különválasztani az elő-
adásokról őrzött emlékképeimet s a tervről
kialakuló objektív véleményemet; rá
kellett jönnöm, nem megy. És rá kellett
döbbennem, hogy mások is így vannak
vele: illetlenül belehallgatódzva a
látogatók beszélgetéseibe, azt tapasz-
taltam, hogy a Lillafüreden nyaraló szol-
noki tanár, a diósgyőri technikus és a
rokonokat látogató, meghatározhatatlan
foglalkozású budapesti fiatalember egy-
aránt azokat a díszleteket dicséri, ame-
lyeket egy jó előadásban, működés közben
látott.

Erről viszont az jutott az eszembe, hogy
mindez annak is köszönhető: valami
alapvetően megváltozott színházainkban.
Valami, amit nem lehet nem észrevenni.

Nem is olyan régen egy tervező mun-
kájáról a tervek mondták el a legtöbbet. A
tervek, amelyek sokkal többet ígértek,
sokkal több lehetőséget hordoztak, mint
amennyit az előadások végül meg tudtak
valósítani. Ma már - szerencsére - nem ez
a jellemző. Az előadásokban, a színház
mindennapi gyakorlatában olyan tervezői
lelemény, alkotó ötlet is helyet, hang-súlyt
kap, amely gyakorta még lehetőségként is
alig-alig fedezhető fel az első tervekben,
vázlatokban. Ezért vetíti a látogató -
akarva, akaratlan - a színházi élményt
vissza, a tervekbe; ezért válik a díszlet- és
jelmezterv-kiállítás egyre inkább díszlet-

és jelmezkiállítássá, vagy legalábbis azzá
kellene válnia. Még akkor is, ha
lényegében ezután is a tervek alkotják
majd a bemutató gerincét. Így lehet, így
maradhat a Triennálé a tervező művészet
tükrén túl, egész színházi művészetünk
tüköre.
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