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Szolgálni - a művet,
az előadást!

Beszélgetés
Fehér Miklós díszlettervezővel

Fehér Miklós immár több mint egy év-
tizede a Vígszínház tervezője. Színházi
munkásságának közel felét ebben a tár-
sulatban töltötte; egyénisége rányomta
bélyegét a vígszínházi előadások szcenikai
gyakorlatára. Nevével azonban más
színházak plakátjain is gyakran találkoz-
hatunk : legutóbb a Madách Színházban,
A z ember tragédiája előadásához tervezett
díszleteket. A színpadképet itt a világos és
áttekinthető, a járások sorát valósággal
megszervező dobogórendszer fölött,
dinamikus formák állandóan változó
együttese alkotja: két, a teret eleve meg-
határozó oszlopra támaszkodva - vagy
arról felröppenve - teremtik meg egy-egy
történelmi szín keretét és hangulatát. E
mozgó formák anyaga fa; a matéria
majdnem monochrom, mégis ezernyi
árnyalatot felvonultató faktúrája határozza
meg a díszlet atmoszféráját. Hogyan jutott
el ehhez a megoldáshoz?
 A két oszlop, az Éden két fája, eleve

megadta a szerkezetet, amelyre az egyes
színeket meghatározó térformák felépül-
hetnek : a fák lombkoronája vagy például
a bizánci színben a kupola. Arra pedig,
hogy miért választottam a fát alapanyag-
nak, már a kérdésben benne van a felelet.

A különbölő, az egyes jelenetekre jellemző
formákra diaképeket is vetítenek az
előadásban. E z t mi indokolja?

- Minden egyes történelmi színnél, az
első pillanatban erőteljesen, majd foko-
zatosan szinte jelzéssé halványodva meg-
jelenik a díszletelemeken egy a kort vagy
inkább a kor érzelem- és gondolat-világát
jellemző kép. Ez a kép a díszlet-elemekből
kialakított forma értelmezéséhez is
fogódzót ad. Ezért jelenik meg az első
pillanatban oly hangsúlyosan; később,
amikor már érzékelte, tudomásul vette a
néző, diszkréten eltűnik. Oly-annyira,
hogy éppen csak jelen legyen.

 Gondolja, hogy szükség van erre a
fogódó-ra ?
Véleményem szerint feltétlenül.

Díszleteimnél egyik fő törekvésem, hogy
kapcsolatot találjak a nézők minél széle-
sebb rétegeivel, ezért figyelembe kell
vennem azt a vizuális műveltségi szin

tet, melyre az iskola - „az élet" - felké-
szítette őket. Nem szégyellem ezeket a
fogódzókat. Jóllehet egyeseknél a ho-
mályosság, öncélú játék az anyagokkal,
felmelegített stílustörekvések, a bonyo-
lultabb vízuális áttételek, hatásosabb fo-
gadtatásban részesülnének. Eddigi mun-
káimból is kitűnik, hogy nem hódoltam be
napi divatnak, de nem becsülöm le a
divatokat, sőt érdekes felfedezéseiket
igyekszem hasznosítani. Számomra a
díszletkép nem képrejtvény - még akkor
sem, ha ezért olykor babérok járnak, de a
néző az előadás élvezése helyett meg-
fejtésükkel van elfoglalva. Természetesen
legalább ennyire idegenkedem attól, hogy
a nézők igényeit, elvárásait, a leg-
elmaradottabb ízlésvilágot is szolgai mó-
don elégítse ki a tervező; aki mindent
meg- illetve túlmagyaráz, szellemi reny-
heségre késztet, és leszoktatja a közönsé-
get a gondolkozásról. Visszatérve a ki-
induláshoz: lehet, hogy sokan, sőt, re-
mélem, hogy sokan magából a formából is
megértik, hogy miről szól, mit sugall; de
ők sem lesznek szegényebbek azáltal,
hogy, mondjuk, a római színnél megjele-
nik az a Krisztus-fej, amely azután Bi-
záncban már a formákon széttöredezve tér
vissza. Nem hiszem, hogy ez túlma-
gyarázásnak tűnhet bárki előtt, viszont
sokan lesznek, akik számára ez a - ma-
gyarázat!
 A térformák és a vetített képek tehát

mozgásukban is együtt kell hogy játsszanak ?
 Kellene... És együtt is játszanak ott,

ahol sikerült ezt gyakorlatilag meg-
valósítani. Sajnos, nem mindenütt sike-
rült, és ennek elsősorban technikai aka-
dályai voltak. Olyan technikai problé-
mákra gondolok, amelyek csaknem min-
den magyar színházban jelen vannak, és
amelyeket sokszor a műszak és a világo-
sítók legodaadóbb segítőkészsége sem tud
áthidalni.

- Ennek tulajdonítja, hogy a kritikák több-
sége elmarasztalja a díszletet?
 Nem, semmiképpen sem. Bár az el-

marasztaló kritikák mellett szakemberek-
től ugyanannyi lelkes dicséretet kaptam,
mégsem választom a könnyebb utat, hogy
az utóbbiaknak higgyek. Ha kritikusaimat
nem tudtam egyértelműen meg-győzni
elképzeléseim helyességéről, akkor
valahol hibát követtem el. Érveik
megfogalmazásával azonban vitatkoznék.
Például az illusztráció kifejezés helyett én
inkább információt mondanék. Vagy a
térképzést én ebben az esetben az
alapszínpad különböző felhasználására
bíztam, nem egyes elemek lezáró, elhatá

roló térformálására. Ez egy másik rend-
szer, mint amit számon kérnek. És talán
ebből adódik alapvető vitám a kritikával,
hogy egy munkát a tervező-rendező cél-
kitűzéseit alapul véve - a célkitűzést mér-
legelve - kellene megítélni és nem a ma-
guk által támasztott elképzeléseket kérni
számon. Mindez nem menti, hogy szá-
mukra nem tudtam meggyőző élményt
nyújtani.

- Komoly gondnak érzi színházaink technikai
elmaradottságát

- A tervező munkája elsősorban szol-
gálat: a mű, az előadás, a rendezői értel-
mezés, sőt - a térbeli mozgások megszer-
vezésével, enteriőrök megtervezésével - a
színészi játék szolgálata is; végül, végső
soron, mint a színházban minden, a
közönség szolgálata. Miközben annyi
mindent és annyi mindenkit ki kell szol-
gálnia, természetes, hogy komoly gond-
nak érzi a tervező, ha ki van szolgáltatva a
körülményeknek, amelyek nem éppen a
legrózsásabbak.
 Eddig általában beszélt a magyar színhá-

zak elavult színpadtechnikájáról, hiányossá-
gairól. Hogyan vonatkozik mindez saját „ott-
honára", a Vígszínházra?
 Annak ellenére, hogy legjobb tudo-

másom szerint hazai színházaink közül
nálunk a legjobb a helyzet, gondunk itt is
van, bőven! A Vígszínház színpadán sem
lehet mindazt megvalósítani, amit egy-egy
előadásba beleálmodhat az ember. És ez
nem csak a színpadtechnikai
megoldásokra vonatkozik, hanem a dísz-
letek megvalósítására, kivitelezésére is.
 A központi műterem munkájára gondol?
 Nem akarom bántani a központi mű-

termet, hiszen túlnyomó többségükben a
szakma minden fortélyát ismerő, lelkes és
odaadó mesterek dolgoznak ott; velük
szemben igazán méltánytalanság olyas-mit
felhánytorgatni, amiről nem tehet-nek. De
tudomásul kell venni, hogy ez a műterem,
a rendelkezésre álló terület szűkös
méretei, hiányos felszereltsége - vagy
inkább felszereletlensége! - következtében
egyszerűen képtelen kielégíteni a vele
szemben támasztott igényeket. Szervezeti
felépítése sem mondható szerencsésnek.
Elveszítette a színházak mellett működő
kicsiny, mondhatni „barkácsműhelyek"

egyetlen, de nem elhanyagolható előnyét,
az adott színházzal, az adott színpaddal
való közvetlen kapcsolatot. Ezért azután a
speciális, „testre szabott" kívánságokkal
nem is tud foglalkozni. A Homburg hercege
előadásához tervezett díszletet például, a
valóságot és



az álomvilágot a fény elnyeletésével és
visszatükrözésével elválasztó, plexiből
készült forgó lapokat, amelyeknek egészen
sajátos feladatokat kellett ellátniok, csak
saját kis műhelyünkben barkácsolhattuk
össze. A munka közben derültek ki olyan
sajátosságai az anyagnak, amire előzetesen
nem is számítottunk, és így, hogy a saját
műhelyünk dolgozott rajta, remekül
hasznosítottuk az előadásban.

- Mivel magyarázható, hogy közvetlen kör-
nyezetünkben, a baráti országokban eredmé-
nyesen működnek központosított színházi
műhelyek ? A pozsonyi műhely sikere például
minek köszönhető?

- Elsősorban annak, hogy ott egészen
másfajta feltételek között dolgoznak! Az a
műhely valójában egy nagyszerűen
szervezett díszlet- és jelmezgyár! Felsze-
reltsége, gépesítettsége és nem utolsó-
sorban a szervezet rugalmassága a leg-
különlegesebb elképzelések megvalósí-
tására is alkalmassá teszi. Ha éppen úgy
hozza a helyzet, még a díszlet vagy jel-
mez elkészítéséhez szükséges, de a keres-
kedelmi forgalomban hozzáférhetetlen
alapanyagokat is elő tudják állítani. Is-
mervén lehetőségeiket, már megpróbál-
tunk kialakítani velük valamiféle együtt-
működést, hiszen Budapest és Pozsony
között igazán nincs áthidalhatatlan távol-
ság, de, sajnos, egyelőre a kölcsönös jó-
akarat ellenére sem sikerült e kapcsolat
útjából az akadályokat elhárítanunk.

- Milyen feltételei lennének egy az ottani-
hoz hasonló műhely megteremtésének? Első-
sorban pénz kérdése?

Pénzkérdés is, hiszen egy olyan mű-
terem kialakítása, felszerelése, mint ami-
lyen a pozsonyi, egyáltalán nem olcsó
mulatság, de nem csak erről van szó, hi-
szen biztos vagyok abban, hogy a költsé-
gek a jobb, hatékonyabb munka révén
előbb-utóbb kifizetődnének. A legnagyobb
és egyre égetőbb gond a szakemberek
kiöregedése és az utánpótlás hiánya. Ez
különösen a vidéki színházaknál érezhető,
de egyre nyomasztóbbá válik a fővárosban
is: nincs díszletfestő, nincs színházi
szobrász, és szinte egyáltalán nincs
kárpitos! A színháznak ma már, sajnos,
nincs olyan varázsa, hogy rosszabb
munkakörülmények közé, alacsonyabb
bérért is magához csalogassa a jó
szakembereket. Sürgős feladat lenne
megoldani a színházi műhelyek saját
szakemberképzését; a színház ugyanis
nem csak a színpadon követel összehan-
golt, kollektív munkát, hanem jóval előbb,
az előkészítés időszakában is. Hiába önti
formába a tervező a darabbal,

az előadás térkonstrukciójával kapcsolatos
rendezői gondolatokat, ha nincsenek olyan
mesterek, akik megvalósítják a tervezői
elképzeléseket.

-- Azok között a külső akadályok között,
amelyek a tervezők munkáját nehezítik, a
felsorolt gondok mellett sokan említik a szűk-re
szabott időt. Hogyan jelentkezik ez a Víg-
színházban ?
 Másként és egészen más hangsúllyal,

mint a többi együttesnél. Évek óta arra
törekszünk, hogy már a rendelkező-
próbákat a kész díszletben lehessen elkez-
deni, és az esetek túlnyomó többségében
sikerül is ezt az elképzelést megvalósítani.
Így azután nem fordulhat elő, hogy az
utolsó pillanatban bizonyos járásokat,
játékokat már-már a rögtönzés szintjén
kelljen módosítani a rendezőnek, mert a
kész díszlet mégis más, mint a próbák so-
rán berakott vagy berajzolt jelzés.
 Azt hiszem, ez olyan ideális állapot,

amiről a legtöbb tervező csak álmodik.
- Elsősorban a rendezőnek előnyös ez,

neki jelent óriási lehetőséget! Igazán ki-
használni csak így lehet a színpadi tér adta
lehetőségeket, arról nem is beszélve, hogy
a színészt is inspirálja a díszlet, ötleteket,
fogódzókat adhat neki.
 Beszélgetésünk során többször is hang-

súlyozta, hogy a tervezés elsősorban szolgálat.
 Igen, a mű és a műről kialakított ren-

dezői elképzelés szolgálata. A díszlet- és
jelmeztervező munkája afféle alkalmazott
művészet, a tervező nagyon is „alkal-
mazott". Művészete az előadásban, a
színház közössége által életre hívott pro-
dukcióban teljesedik ki.
 - Nem mond ennek ellent, hogy például

Fehér Miklós díszleteit több-kevesebb siker-rel
fel lehet ismerni akkor is, ha előzőleg nem
olvastuk végig a színlapot? Emlékszem, a
szolnoki Szigligeti Színház III. Richárd-elő-
adásához tervezett színpadképére; nagyszerű
díszlet volt, amely nem csak a játék terét szer-
vezte meg, hanem arra is lehetőséget adott,
hogy az előadás sodró ritmusa egy pillanatra se
torpanjon meg. A tér szervezésének ez a rend-
szere - természetesen más és más funkcióval -
azóta is gyakorta visszatér munkásságában;

legutóbb például az Őfelsége komédiása
díszletében...
 Ez természetes. Mindig, minden

munkájába, akarva vagy akaratlanul, de
belecsempészi magát az ember... Többé-
kevésbé valamennyi tervezőnek van
valamilyen visszatérő motívuma,
jellegzetes világa; nálam, mondjuk, az
efféle térszerkesztés, Székely Lászlónál a
konstruktív szerkezet és így tovább. Ha
visszagondolok eddigi munkáimra, ren

getegben szerepel például az út motívuma;
a kanyargó, a végtelenbe vagy a semmibe
vezető út, mint a színpadkép meghatározó
eleme. De például a Ház-mestersirató
esetében sem azt, sem a másik, említett
motívumot nem használhattam, mert a
darab mást követelt! Nem arról van itt szó,
hogy a tervező saját stílusát, egyéniségét
nem érvényesítheti a díszletben, az
előadásban, hanem arról, hogy a mű, az
előadás rovására nem érvényesítheti! Nem
erőszakolhatjuk rá egy darabra azt a
világot, ami tőle idegen, csak azért, mert
az a mi világunk. Persze, olyan általános
motívummal, mint amilyen az út, több
gondolat kifejezésére is lehetőséget
tudunk teremteni. Tömegelrendezésében
így lehet például rokon a hajdani, szolnoki
III. Richárd színpadképe és az Őfelsége
komédiása díszlete is, annak ellenére, hogy
más-más drámai helyzetet, más-más
drámai szerkezetet szolgál. De arról sem
szabad elfeledkezni, hogy a díszletet egy
előadás szolgálatában használják fel, így
vagy úgy... Az a bizonyos III. Richárd-
díszlet, egyébként nekem is az egyik
legkedvesebb régi munkám, valószínűleg
azért válhatott emlékezetessé, mert egy
olyan - kitűnő - előadás díszlete volt,
amely felszínre hozta az ebben a
térszerkezet-ben rejlő lehetőségeket. De
volt olyan, hasonló lehetőségeket kínáló
tervem is, amely teljesen érdektelenné
vált, mert az előadásból nem derült ki,
hogy mit tud a díszlet!
 A z t hiszem, mégis emlékszem erre a

díszletre is ! A z egyik budapesti színház szá-
mára készült„ nemde?
 Lényegtelen, ne beszéljünk róla. . . A

lényeg az, hogy a tervező által elképzelt s
a műhelyben megvalósított díszlet csak
lehetőség. A néző végül azt látja, azt
érzékeli és értékeli, ami ebből estéről
estére, az előadás folyamatában kibonta-
kozik. A színpadi tér nem statikus, ha-nem
dinamikus tér, ahol a díszlet hatását, a
dráma, a rendezői elképzelések közve-
títésében játszott szerepét a mozgások
sorozata, a fények, a színek változó ereje
és hangulata, de még a díszletelemek
mozgatásának ritmusa is befolyásolja.
Gondoljon csak a már említett Őfelsége
komédiása előadására! A díszlet az elő-
adásban él !
 Ezzel a meggyőződésével magyarázható,

hogy szinte következetesen távol marad a kü-
lönböző kiállításokról, díszlet- és jelmeztervek
seregszemléiről?

- Valóban az a véleményem, hogy a
színházi tervezés nem kiállítási műfaj,



mert a vázlatok és a tervek, de még a ma-
kettek is csak keveset, nagyon keveset
mondhatnak el az előadással együtt élő
díszletekről, e díszletek igazi értékeiről.
Azok, akik látták az adott produkciókat, e
tárgyak és képek láttán valószínűleg
rekonstruálhatják magukban az élményt
és a díszletnek az összhatásban játszott
szerepét, de azok számára, akik először,
és csak kiállításon találkoznak a díszlet-
tel, még a rajzokkal és makettekkel ki-
egészített, alapos tervdokumentáció sem
adhat elegendő információt. Persze, az is
előfordul, hogy valaki nem csak a kiállí-
táson, de a színházban is hajlandó az első -
lényegében statikus - látvány alapján
megítélni a díszletet. A Házmestersirató
előadásával kapcsolatban írta le valaki,
hogy akkora házmesterlakás, mint amek-
korát én terveztem, nincs és soha nem is
volt Budapesten. Ezt én is tudom, tudtam.
De tudtam azt is, amit a cikk írója nem
vett figyelembe, hogy hányféle mozgást,
hányféle kisebb csoportot kell majd az
előadás folyamatában dramaturgiailag a
„helyére tenni" a színpadon. Egyéb-ként
is, a Vígszínház színpada eleve nagyobb,
mint egy házmesterlakás; a tervező
feladata, hogy a nézővel ekkora tér-ben is
érzékeltesse a házmesterlakások
zsúfoltságát. Nem egy valós épület, valós
lakás, hanem egy sajátosan budapesti
szubkultúra keresztmetszetét akartuk a
színpadon megjeleníteni!
 Medgyessy Ferenc mondta egyszer,

amikor valaki egy lovasszobránál kifogásolta a
ló anatómiai arányait, hogy „ .mert nem lú az,
hanem szobor !".

 Találó példázat... De visszatérve az
eredeti kérdésre, nem szeretném azt a be-
nyomást kelteni, hogy a kiállításokról
való távolmaradásomnak elsősorban elvi
okai vannak. Azok a rajzok, amelyekről a
műhely szakemberei pontosan tudnak
dolgozni, nem kiállításra készülnek. Újra
kellene festeni, másfajta igénnyel a ter-
veimet, másként elkészíteni a makettjai-
mat, és ehhez valahogy soha nem éreztem
elég erőt.

- A kiállítások lé jogosultsága valóban
megkérdőjelezhető, de ha már vannak, anya-
gukban mégis ott kellene szerepelnie a Fehér
Miklós tervezte díszleteknek is.

- Elvben mindezt elfogadom, tudom,
talán még bűntudatom is van. De amikor
a konkrét munkára kerülne a sor, nem te-
hetek róla, mindig van valami, valami
olyan, igazi színházi feladat, ami jobban
izgat, és akkor inkább azzal foglalkozom.

KOLTAI TAMÁS

Nyomasztó nyugalom

G iorgio Strehler Strindberg-rendezése

Lukács György 1911-es, A modern dráma
fejlődésének története című könyvében azzal
zárja az August Strindbergről szóló feje-
zetet, hogy a svéd drámaíró szerepe epi-
zód maradt a drámatörténetben. „Gyö-
nyörű epizód, de csak epizód, aminek
nincs folytatása." Hetven évvel később
Giorgio Strehler ezt írja: „A modern
színház születését lényegében Strindberg-
től származtathatjuk."

Nem az utókor bölcsességével akarok
rápirítani a kortársak tévedésére. Annál
kevésbé, mert Lukács egyike volt azok-
nak, akik már akkor észrevették, hogy
Strindberg drámaírói elképzeléseinek ép-
pen a korabeli színház szab gátat. Bizo-
nyára nem véletlen, hogy Lukács felis-
merése a Thália Társaság színházi gya-
korlatából fakadt, amelynek 1904 és 1907
között maga is részese. Érdemes ebből a
szemszögből idézni a strindbergi reform-
törekvések Lukács-féle interpretációját:
„Első követelménye a modern színház
volt. Érezte, hogy hiába érné el irodal-
milag minden célját, félmunka volna,
amíg a színpadot nem sikerült reformál-
nia. Az akkor létező színház, még ha
akart volna, sem bírt volna egy modernül
megírt darabot játszani, meghamisította
volna mindenképpen. (...) Mindenek-előtt
megérezte azt, hogy a mostani szín-ház
túl nagy annak a drámának, amit ő
keresett. Ennek nemcsak az a következ-
ménye, hogy a közönség nagyon is kü-
lönböző rétegekből, összevissza kerül
oda, hanem akusztikája és optikája által
túlzó játékra kényszeríti a színészt; amit
különben Antoine is Strindberggel egy
időben átlátott már. A színház kis mérete,
a rivalda, proszcénium, orkeszter eltá-
volítása, a nézőtér teljes elsötétítése stb.
új, eddig még nem létezett intimitást fog
teremteni színpad és nézőtér között; eddig
csak a színészek és a nézők közt volt -
nem éppen művészi - kontaktus. Meg kell
szüntetni a természetellenes alsó vi-
lágítást, mely a színész arcán egy csomó
fontos vonást elmos, és egy csomó újat,
természetelleneset teremt, mely szemébe
sütvén, akadályozza a szabad szemjáté-
kot, és reflektorokkal való, oldalról jövő
világítással kell helyettesíteni. Meg kell

változtatni a színpad berendezésének
merev szimmetriáját, és fel kell használni
az impresszionista festészet vívmányait, a
festői szabálytalanságokat, a levágást, a
sejtetést. A színészetnek is át kell alakul-
nia, véget kell vetni a súgólyuk előtt való
ágálásnak, az elmenetelek utáni tapsra
való játszásnak; meg kell szűnnie annak a
lehetetlen hagyománynak, hogy a színé-
szek az általuk játszott alak absztrakt jel-
leme szerint maszkírozzák magukat. (. . .)
Mindennek igazi jelentősége az, hogy
véget kell vetni a XIX. század szín-
házában uralkodó színpadi típusoknak.
Ezek nem a drámai stilizálás szükségsze-
rűségéből jöttek létre, hanem a színpadi
rutin kényelmességéből, és lehetetlenné
tettek minden nagyobb gazdagságot,
részletességet és változatosságot a drámai
emberrajzban, egypár karaktersablonba
merevítvén minden kifejezési lehetőséget.
Ilyen színház műsora számára, amelyről
tudta, hogy csak a messze jövő-ben
valósulhat meg, írta darabjait Strindberg.
Es csak ilyen színház bírta volna
eljátszani őket."

Lukács 1906-7 telén írta könyvét. 1907-
ben nyílt meg Stockholmban Strindberg
Kamaraszínháza, amely százhatvanegy
nézőt tudott befogadni. Strindberg négy
darabot írt a színháznak, négy úgynevezett
kamarajátékot, köztük a Kísér t e t szonátát .
Az első, amely - mint vala-mi zenemű - az
„opusz I." jelzést viseli, a Zivatar.

A milánói Piccolo Teatro előadásán
csakugyan zeneműként, sejtelmes, moll-
hangnemben írt, lefojtott tételként bon-
takozik elő a hosszú egyfelvonásos. A
nézőtér meglehetősen sötét a közönség
érkezésekor, keresgélnünk kell helyünket,
a számok alig látszanak a székek
támláján. A jobb oldalon félig elbontott
rivalda miatt úgy tetszik, mintha a szín-
pad és a nézőtér egybeépült volna; az
elbontás helyén, a nézőtér és a színpad
szintje között „félúton", külön játéktér
nyúlik előre, fekete-fehér négyzetlapos
padlója teraszt sejtet. (Csak később derül
ki, hogy valójában a háttérben látható ház
egyik szobáját vetítette ki a díszlet-
tervező, Ezio Frigerio.) Baloldalt, már a
színpad szintjén, fehér pad áll, háttám-
lájával fordul felénk. Néhány lépcső vezet
a házhoz, a cselekmény színhelyéhez. A
ház homlokzata (bal hátulról jobb előre)
átlósan metszi ki a színpadi teret. Szürkén
és tompán derengenek az abla-


