
négyszemközt
jellemző játékos fikcióval. A mindössze
néhány oldalas darab - inkább jelenet -
szerint az ephezuszi özvegyről szóló
Petronius-darabban maga Néró is ját-szik,
és az özvegy férjének hulláját alakító
szerzővel folytatott vitája közben zajlik a
premier, amelynek végén „igazi" hulla, a
halott Petronius fekszik a szín-padon.
Lehet, hogy már a játék elején fölvágott s
csupán ideiglenesen elkötött erekkel
érkezett a rá váró művészi meg-próbáltatás
(értsd: a színészként elviselendő császár
föllépésének) színhelyére; már akkor
tudta, hogy sértődöttségét az élettől való
megválás eme teátrális realizmusával fogja
kifejezni. Ami a tragikomédia színezetétől
sem mentes.

Valló Péter a Hubay-jelenet ötletét
némiképp átalakítva, a szerző-Petroniust
befektette a Fry-darab hullájának
szarkofágjába, és időnként megengedte
neki, hogy mint a művének hiteles elő-
adásáért aggódó mindenkori drámaíró - a
szó szoros értelmében - megelevenedő
jelképe, Hubay szövegével „kiszóljon" a
szereplőkhöz. Ilyenkor leáll a Fry-darab,
és beáll az örök konfliktus szerző és
színház között.

Az ötlet hatásosan működik. Bács
Ferenc riadtan tiltakozó Petroniusa az
átlátszó plexifalú szarkofágban - a „ful-
lasztó" befejezéssel - a tragigroteszk ha-
tását kelti, s egyben a „la commedia é
fivita" gesztusával vet véget a Tahi Tóth
László harsány narrátor-kikiáltójával
vásárian kezdődő színjátéknak. A két nő -
a testiséget jól érzékeltető Szegedi Erika és
az éterikus lebegésből a maga biológiai
küldetésére ébredő özvegyet igen szépen
alakító Tóth Éva - harmonikus kvartetté
egészíti ki a sikeres kamarajátékot.

Nyilvánvaló volt: a riválisoknak itt nem
terem fű.

Ami a másik két kategóriát illeti : a
mímesek közül kiemelkedett a jelenleg
mainzi illetőségű egykori prágai Fekete
Színház, amelynek lényegében változatlan
produkcióját annak idején Budapesten is
láttuk. Megemlítendő még a holland
Carrousel, amelyhez hasonló tizenkettőből
egy tucat volt az amszterdami bo-
londfesztiválon. A „minden idők szín-
házának" négy együttesét nem ildomos
értékelni; csak a franciák játszottak vi-
szonylag ismert darabot, a jugoszlávok, a
románok és a görögök a darab, illetve a
nyelv ismerete nélkül kevés kommuni-
kációs lehetőséget nyújtottak.

CSÍK ISTVÁN

Elmélet és gyakorlat

Beszélgetés Szinte Gáborral

1949-től, jó másfél évtizedig, a magyar
színházak díszlet- és jelmeztervező-után-
pótlását az Iparművészeti Főiskola biz-
tosította. Azok a művészek, akik jelenleg
színházainknál - vagy a televíziónál, a
filmnél - mint tervezők dolgoznak, túl-
nyomó többségükben itt sajátították el az e
művészethez - és mesterséghez! --
szükséges ismereteket. A színházi ter-
vezők képzése azonban a hatvanas évek
közepén megszűnt. Csak tíz-egynéhány
éves, „csipkerózsikaálom" után támadt föl
újra a Szcenikai Tanszék - immár a
Képzőművészeti Főiskola kebelében. Az
1978-ban megalakított tanszék vezetője
Szinte Gábor festőművész és díszletter-
vező; vele beszélgettünk a tervezőképzés
újjászületéséről, eddigi tapasztalatairól.

- Az elmúlt tíz-egynéhány évben a
tervezői utánpótlás részben a külföldi
egyetemeken és főiskolákon diplomát
szerzett fiatalokból verbuválódott, rész-
ben pedig azokból, akiket a képző- vagy
iparművészet más területéről csábított el a
színház varázsa. Bár mindkét forrás
tehetséges művészekkel gazdagította a
tervezőtársadalmat, viszonylag rövid idő
alatt bebizonyosodott, hogy szín-házi
életünk és filmgyártásunk nem nél-
külözheti a rendszeres tervezőképzés
hazai bázisát. A tanmenetet, a képzés
struktúráját ezeknek az igényeknek az
ismeretében alakítottuk ki; a hazai ha-
gyományok mellett igyekeztünk figye-
lembe venni a külföldi főiskolák tapasz-
talatait, gyakorlatát is. Sőt! Igyekeztünk a
különböző oktatási formák tévedéseiből,
hiányosságaiból tanulni. A tanszék
munkáját meghatározó elképzelések ki-
alakítását, a tanmenet tervezetének meg-
formálását megelőző időszakban arra
törekedtem, hogy az írásos dokumentu-
mok tanulmányozásán túl, minél több
ország tervezőképzési gyakorlatával is-
merkedhessek meg személyesen. A ta-
pasztalatok elgondolkoztattak; csaknem
mindenütt azt láttam, hogy az oktatás
meglehetősen steril körülmények között,
az élő színháztól, a televíziós és filmgyári
műhelyektől szinte függetlenül folyik. De
éppen ez a tapasztalat erősítette meg
bennem a meggyőződést, hogy ha

hatékony képzési rendszert akarunk ki-
alakítani, azt csak a színházi gyakorlattal
szerves kapcsolatban valósíthatjuk meg.
A hallgatóknak az első pillanattól kezdve
érezni kell, hogy munkájuk egy közös cél
érdekében dolgozó művészi közösség
tevékenységének lesz integráns része.
Ezért a mi oktatási struktúránk, az alapos
elméleti képzés mellett, a gyakorlatra
helyezi a legnagyobb hangsúlyt.
 Hogyan érvényesült ez az elv az eddig

eltelt időszakban ? Hogyan alakultak ki az el-
mélet és a gyakorlat aránya/ az oktatásra
fordítható időn belül?
 Egymással párhuzamosan két külön-

böző típusú tantervet is kidolgoztunk.
Hosszú távon, a főiskola általános gya-
korlatának megfelelően - középiskolát
végzett, tehetséges fiatalok ötéves kép-
zésével kívánjuk a magyar művészeti élet
tervezői utánpótlását biztosítani: ebből az
öt évből kettő alapvetően a rajzi képzést
szolgálná. Az elméleti tantárgyak mellett
- amelyekre ugyancsak nagy figyelmet
fordítunk, ezek az alapos és sokoldalú
rajz-stúdiumok teremtenék meg a szűkebb
értelemben vett szakmai tanulmányok
biztos alapjait. A másik tanterv azért
született meg, mert a tíz-egynéhány éves
szünet teremtette szorító igény
kielégítésére, a Minisztérium kérésére egy
olyan osztályt is indítottunk, amely három
év alatt, postgraduális képzéssel nevel
színházi tervezőket. Itt, az egyetemi,
illetve főiskolai diplomával jelentkező
hallgatóknál a rajzi tudást eleve adottnak
tételezzük fel; az elméleti tárgyaknak azt
a részét pedig, amellyel előző
tanulmányaik során nem találkoztak, a
szakmai-gyakorlati tárgyak mellett, a
három évbe sűrítve kell elsajátítaniok. Ez,
tudjuk, igencsak feszített munkát követel
a növendékektől, de bírják - sőt! Szívvel-
lélekkel vállalják a megterhelést. Ennek
köszönhető, hogy már az első három félév
után lényegesen csökkentek, többé-
kevésbé el is mosódtak a különböző
indíttatásból származó különbségek.

- A Szcenikai Tanszék nem díszlettervezőket
és jelmeztervezőket, hanem díszlet- és
jelmeztervezőket képez. L azt jelentené, hogy a
tanszék és személy szerint Ön is egyet-ért azzal
az utóbbi években sokszor hangoztatott
igénnyel, hogy egy-egy produkcióhoz az
egységes hatás érdekében ugyanannak a művér-
nek kell terveznie a látványt meghatározó ele-
meket, tehát a díszleteket is, a ruhákat is ?
 Fordítsuk meg a dolgot! Mondjuk

úgy: bizonyos vagyok abban, hogy ha
valaki egy színházi produkcióhoz terve-



ket készít - akármiféle terveket! - annak a
díszlet- és a jelmeztervezéshez egyaránt
értenie kell! Vagy értenie kellene .. .
Egyébként valóban nehéz megteremteni az
egységes hatást. Ebből a meggyőződésből
kiindulva igyekszem a hallgatókat vállalt
hivatásukra felkészíteni; a gyakorlatban
kialakult, nyilván szükségszerű
munkamegosztásnál is könnyebben szü-
letik meg az alkotó együttműködés a
díszlet és a jelmez tervezője között, ha
azonos szemlélettel, egymás feladatát értő
és megértő módon látnak munkához.

- Az eddig elmondottakban többször is
hangsúlyozta a hétköznapok gyakorlatával való
szoros kapcsolatot. Hogyan lehet ezt a
tantervbe beépíteni?

- Mindenekelőtt úgy, hogy hallga-tóink
a díszlet, illetve jelmez tervezésé-nek
fortélyai mellett, illetve azt megelőzően
megtanulják a díszlet és jelmez ké-
szítésének fogásait is! Megismerkednek a
különböző anyagokkal, alkalmazási le-
hetőségeikkel és a színpadtechnikától a
szabás-varrásig mindazzal, ami a tervek
realizálásához nélkülözhetetlen. Az is-
meretek, a tantárgyak egymásra épülő
rendszerét úgy építettük föl, mint egy
összekapcsolódó fogaskerekekből álló
szerkezetet: először az egyik kerék kezd
forogni, majd hozzákapcsolódik a másik,
de úgy, hogy az első is forgásban marad;
azután csatlakozik hozzájuk a harmadik,
negyedik és így tovább . . . A kerekek
párhuzamosan, de nem egymástól füg-
getlenül forognak; a tárgyak egymásra
épülnek, ugyanakkor kölcsönhatásban is
vannak egymással. A hallgatók nem csak
megismerkednek egy-egy mesterségbeli
fogással: saját maguk is megcsinálják
mindazt, amit a műhelyekben csinálni kell.
A textíliák preparálásától kezdve, a
díszletépítésnél nélkülözhetetlen műszaki-
statikai számításokig mindazt megtanulják,
ami elképzeléseik megvalósíthatóságának
felméréséhez szükséges.

 Ezzel azt akarják elérni, hogy a tervezők
eleve csak olyan terveket készítsenek, amelyek
valóban realizálhatók, és ezt - már-mint
elképzeléseik megvalósíthatóságát - be is tudják
bizonyítani a műhelyeknek ?
 Ez is szempont, de célunk valamivel

több ennél! Arra törekszünk, hogy hall-
gatóink, tanulmányaik befejezése után ne
csak együtt dolgozni tudjanak a műhe-
lyekkel, hanem, szükség esetén egy-egy
műhely megszervezésére is képesek le-
gyenek. Tovább tudják adni a régi, sokat
tapasztalt mesterektől ellesett-megtanult
fogásokat, és meg is tudják tanítani

ezekre a szakmájukat szerető, tehetséges,
de a színházi munkában még járatlan fiatal
asztalosokat, szabókat, lakatosokat!
Köztudott, hogy a színházainknál, de a
filmgyár műhelyeiben is égető gond a
szakemberek hiánya. Ha a régi,
„aranykezű mesterek" - sajnos, már ma is
kevesen vannak - végleg nyugalomba
vonulnak, szinte megoldhatatlan
problémákkal kell majd szembenézni. A
legszerényebb elképzelések megvaló-
sítása, az alapvető követelmények ki-
elégítése gyakran már ma is áthidalha-
tatlan nehézségekbe ütközik, és nincs
utánpótlás! Nincs, aki egy fejdíszt el-
készítsen, vagy a művirágokat megcsi-
nálja! A filmnél, ahol a közeli képek
megkövetelik a korhű, naturális kidol-
gozást, még súlyosabb a helyzet: már-már
egész szakmák haltak ki: nincs, aki egy
sujtást, egy paszományt el tudna készíteni!
Ha hallgatóink - akik valósággal élvezik
az efféle gyakorlatokat, az anyagok
kikészítésének vagy például a műpáncél
készítésének technikai trükkjeit - ezeket a
fogásokat meg tudják tanítani, mondjuk, a
vidéki színházak mű-helyeiben dolgozó
szakmunkásoknak, saját maguk teremtik
meg működésük alap-vető feltételeit, és
nagymértékben tágítják önnön
lehetőségeiket! Ezzel természetesen nem
azt akarom mondani, hogy ez az egyedüli
üdvözítő megoldás, vagy egyáltalán
megoldás az égető szakember-hiány
felszámolására - de mégis olyan lehetőség,
amelyet nem szabad kihasználatlanul
hagynunk. Már csak azért sem, mert a
gyakorlati ismeretek, manuális
tapasztalatok - véleményem szerint -
egyébként is nélkülözhetetlenek egy
tervező számára. Nem csak a kézügyes-
séget, az alkotó képzeletet is fejlesztik,
gazdagítják !
 A műhelyekkel való eleven kapcsolat, a

díszlet- és jelmezkészítés kézmíves techniká-
jának ismerete mellett a gyakorlati színházi
munkának van egy másik oldala i s . . .
 Valóban, méghozzá talán a legfon-

tosabb: a rendezővel, az alkotótársakkal
kialakított kapcsolat. Tisztában vagyunk
ezzel, ezért növendékeink, akik egyéb-
ként rendezést, rendezői mesterséget is
tanulnak, az alapvető ismeretek elsajá-
títása után már a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskola hallgatóival dolgoznak
együtt. Azon túl, hogy bizonyos tantár-
gyakat közösen hallgatnak, a vizsga-
előadásokhoz - a vizsgázó rendezőkkel
szoros, „színházszerű" kapcsolatban - ők
tervezik meg a díszleteket és jelmezeket.
Munkájuk gyakorlati eredményét is

viszontláthatják majd az Ódry Színpadon,
és ami a legfontosabb: figyelemmel
kísérhetik a megvalósulás folyamatát. Így
válik lehetővé, hogy a közösségi munka
gyakorlati-technikai feltételei mellett az
emberi feltételekkel, emberi tényezők-kel
is megismerkedhessenek: megtanul-nak
vitatkozni, érvelni, álláspontjukat
elfogadtatni, gondolataikat megvédeni az
alkotótársak közegében, és - meg-tanulnak
alkalmazkodni is .. .

- A Képzőművészeti Főiskola oktatási
rendszerétől meglehetősen idegen ez a nagyfokú
kapcsolat a gyakorlati élettel; az is elég szo-
katlan lehet, hogy a hallgatók, az órák, elő-
adások és gyakorlatok jelentős részét a főiskola
falain kívül abszolválják. Nem okozott-e, nem
okoz-e ez a sajátos helyzet problémát az
intézményen belül?
 Hát, ami azt illeti, valóban rendhagyó

tanszék vagyunk. Az, hogy ennek mégsem
lettek problematikus következményei, az
elsősorban a hallgatók szorgalmának,
fegyelmének köszönhető. El tudták
fogadtatni magukat - és a tanszék
gyakorlatát is - a kollégákkal, tanárokkal
és tanulótársakkal egyaránt. Pedig nem
volt könnyű dolguk. Nem könnyű az
egyetemet vagy főiskolát végzett hall-
gatóknak - esetleg családdal, gyerekkel! -
visszailleszkedni a csaknem középiskolai
rendszerességet követelő tanulásba! Mert
az elméleti tárgyaknál is magas-ra emeltük
a mércét; itt nincs semmiféle, a művészeti
főiskolákról feltételezett „lezserség . . ."
Tanulni kell, és - tudni!
 Ha már szó esett az elméletről . . . Milyen

elméleti tárgyakkal foglalkoznak a szcenikai
tanszék hallgatói?
 Az általános tantárgyakon kívül, a

művészettörténet mellett egy környezet-
kultúra címet viselő stúdium is szerepel a
tantervben; e tárgy tanára Dr. Csilléry
Klára. A környezetünkben fellelhető
tárgyak, bútorok, eszközök stílustörténetén
túl itt azt is meg kell tanulniuk a
hallgatóknak, hogy egy-egy történeti
korban hogyan funkcionált ez a tudatosan
felépített környezet, milyen kapcsolatba
kerültek, kerülhettek egymással a tárgyak,
és milyen céllal alakult ki, született meg az
egy-egy korra jellemző enteriőr. Ezt a
tantárgyat rendkívül fontosnak tartom, és
ebben, az eddigi tapasztalatok szerint, a
hallgatók is egyet-értenek velem. A
jelmeztervezésen kívül, amelynek tanára
Makai Péter, a tanár-segéde Jánoskúti
Márta, jelmeztörténeti előadásokat is
hallgatnak Vágvölgyi Ilonától, s külön
tantárgy - Márk Tivadar tanítja - a magyar
jelmeztörténet. De,



szemle

amint már említettem, tanulnak rendezést,
dramaturgiát, dráma-, illetve iro-
dalomtörténetet is.

- Az a két év, ami az indulás óta eltelt,
milyen tapasztalatokat hozott ? Módosította-e
valamilyen formában a tantervet, a tanmenetet
meghatározó elképzeléseket a napi gyakorlat?

- Részben igen, de erre eleve számí-
tottunk. Tisztában voltunk azzal, és ez
valamennyi tanártársamra vonatkozik,
hogy a leggondosabban felépített, leg-
alaposabban végiggondolt oktatási rend-
szer sem lehet olyan tökéletes, hogy ne
lehetne rajta javítani, és egyetlen percig
sem akartuk elképzeléseinket dogmává
merevíteni, szembeszállva az élet felve-
tette kérdésekkel, követelményekkel! Egy
most születő - vagy újjászülető - képzési
forma esetében vétkes könnyel-műség,
sőt, helyrehozhatatlan hiba lenne az efféle
merevség. Az oktatás rendszere végül is a
gyakorlatban alakul ki; a tapasztalatok
határozzák meg, hogyan és mint kell a
tantervet formálnunk ahhoz, hogy valóban
jól, valóban együtt forogjanak azok a
bizonyos fogaskerekek. Ugyanakkor
nyugodtan állíthatom, hogy ez a két év,
ami a lényeget illeti, messze-menően
igazolta célkitűzéseinket. Azt az
elképzelést például, hogy az első két
évben elsősorban a rajzi stúdiumokra kell
helyezni a hangsúlyt, a valóban meg-
bízható, erős alapozásra, igazolták a
tapasztalatok; de ezzel egyidejűleg, az
eredeti elképzelésektől eltérőleg, már az
első félévtől kezdve felvettünk a tan-
tervbe bizonyos téralakítási, térszervezési
gyakorlatokat. Ennek a tárgynak - Székely
László tanítja - a jövőben még nagyobb
óraszámot kívánunk biztosítani, mert
kiderült, hogy nemcsak szakmailag
hasznos, de jól kiegészíti a rajzstúdiu-
mokat is. De mondhatnánk példát arra is,
hogy mennyire igyekszünk a gyakorlati
élet követelményeivel lépést tartani:
hallgatóink külön tantárgyként tanulják a
színházi munkavédelmi előírásokat, hogy
a későbbiek során, a megvalósuló
terveknél ki tudják küszöbölni a baleset-
veszélyes megoldásokat.

„Leheletnyi mélabú
és finom humor"

Az Állami Bábszínház vendégjátéka
Svájcban

Bábok-maszkok-emberek című felnőtt-
műsorával az Állami Bábszínház októ-
berben Svájcban és Lichtensteinben ven-
dégszerepelt. Á vendégjáték Zürich város
meghívására jött létre, az ottani Theater II-
ben, a Volkshaus épületében tartotta az
együttes a legtöbb előadást. Már maga a
meghívás is rangot jelent a nemzetközi
bábművészet világában; hiszen mint
például a Zürich Leu beharangozó cikke
hírül adja: „Zürich lassan-ként valóságos
bábjátékosközponttá alakul: láttuk
Obrazcovot és a Moszkvai Központi
Bábszínházat, Tahont és bábjait Párizsból,
a csehszlovák DRAK szín-házat, a
Düsseldorfi Bábszínházat, a Stockholmi
Marionettszínházat, kilátásban van a
Salzburgi Marionettek vendég-játéka, a
hazai korifeusok közül Peter W. Loosli,
Martin Spühler, Hanspeter Bleisch,
Charley Schluchter, valamint a zürichi
Fekete Színház is táncoltatta már nálunk
bábjait, és most sikerült a magyarokat is
megnyernünk !"

Á Zürichsee Zeitung előzetese is meg-
erősíti, hogy hozzáértő közönség várta a
budapesti együttes vendégjátékát:... „A
zürichiekre oly jellemző bábjáték-rajongás
most újabb tápot kap a nagy nemzetközi
hírnévnek örvendő budapesti Bábszínház
vendégszereplésével. Á magyar
bábművészek műsora - amellyel már
annyifelé szerepeltek a nagyvilágban, csak
éppen Svájcban nem - a bábjáték
kedvelőin túl szól a komoly zene, a
klasszikus balett rajongóihoz is. (Hogy
szín-házszeretetüket eleve feltételezzük,
az magától értetődik. . .)"

Újszerű, hogy a svájci lapok nemcsak a
látott produkciót elemzik, méltatják,
hanem szinte valamennyien szenvedélye-
sen érdeklődnek a Bábszínház szervezeti
felépítése, teljes itthoni tevékenysége, a
magyar színházművészetben, a magyar
kultúrában elfoglalt helye iránt. Nincs
kritika, amely elöljáróban nem említené
meg, hogy a most felnőttműsorral be-
mutatkozó együttes odahaza elsősorban
gyermekközönségnek nyújt művészi él-
ményt. Á színház országjáró tevékeny-
sége, tájelőadásainak, egyáltalán, évi elő-
adásainak és nézőinek száma is elismerő

megállapítások közepette bukkan fel a
svájci újságírók cikkeiben. Á színház
korszerű épületéről szinte a nyílt irigység
hangján emlékezik meg az a laptudósító,
aki a vendégjáték előtt Budapesten kereste
meg az együttest. Á színház állami
támogatása, a szubvencionálás a racionális
svájciak sajtójában ugyancsak fontos
helyet kapott a mi bábszínházi (és
színházi) viszonyaink bemutatásában.
Érdekes módon differenciál a - részben
már általuk megismert - többi szocialista
ország és hazánk bábhagyományai között
például a Zürichsee Zeitung, amikor igen
pontosan elemzi, hogy nálunk „viszonylag
csekélyebb a bábos hagyomány, mint a
többi kelet-európai országban, Ma-
gyarországon ez a művészeti ág csak a két
világháború között indult el a kibon-
takozás útján, és mégis, mára a Szilágyi
Dezső vezette együttes már hallatlan nép-
szerűségnek örvend". Á Neue Zürcher
Nachrichten nemcsak a színház előadás-
számairól állapítja meg, hogy „...az ehhez
hasonló számok és adatok kétség-kívül
alkalmasak arra, hogy a mi svájci
bábosainkat sárga irigységgel töltsék el ...
", hanem részletesen elemzi a Báb-
színészképző Stúdió nevelőmunkáját is.
„Á nemzetközileg elismert magas mű-
vészi nívó - írja Sonja Áugustin a buda-
pesti Bábszínházról - bizonyára főleg a
fiatal bábjátékosok sokoldalú, igényes és
következetes kiképzésére vezethető vissza,
míg nálunk szinte teljesen hiányoznak a
megfelelő bábos oktatási, tanulási
lehetőségek. Örvendetes lenne, ha e
témakörben nálunk is elkezdenének végre
komolyan gondolkodni! ..."

Á Tagesanzeiger egyenesen leszögezi: „Á
keleti országokban nem az a mostoha
szerep jut a bábszínháznak, amit mifelénk
szánnak neki. Ott a bábjáték szorosan be
van a színházi tradícióba ágyazva. mi
nálunk lehetetlen, az ott mindennapi,
természetes. Példa erre az a tény is, hogy
ott gyakran saját színházépületben játsszák
a bábjátékot. Á budapesti Állami
Bábszínház sem holmi bódéval rendel-
kezik, hanem egy már csaknem kinőtt
toronyházzal..."

Á világszerte ismert Neue Zürcher Zeitung
recenzense továbbmegy: nemcsak a
színházi viszonyokat, hanem a produkciók
színvonalát és a közönség szemléletét is
szembeállítja, Bábjáték szokatlan
dimenziókban című cikkében. „Nálunk a
bábszínházat kis kukucskaszínpadon, a
kamarajáték egy fajtája gyanánt adják elő -
írja -, most pedig a magyar Állami
Bábszínház vendégjátéka bebizonyította,


