
dön végzettek gyarapodó táborát tekintve
említésre méltó egy - sokáig a Fiatal
Művészek Klubja tagozataként
tevékenykedő - team produkciója, a pécsi
Óriáscsecsemő-ősbemutatóhoz kollektíve
készített színpadkép, drámai tér és
jelmezek, kellékek. Ifj. Rajkai György,
Benyovszky István, Orosz István és Kele
Judit bebizonyították világos építkezés-re,
érthető jelképiségre és tárgyiasságra való
hajlandóságukat. A kaposvári Donáth
Ferenc alighanem a paueri hagyományok
folytatója, s ugyanott Szegő György képes
egészen bonyolult drámai terek
felépítésére is (Candide). Kállai Judit és
Körösi Sándor (Leningrádban végeztek)
játékosságukkal, népművészet iránti
érdeklődésükkel tűnnek ki. Antal Csaba
építészből lett - Svoboda kurzusán
csiszolódva - modern képzőművészeti
irányokat is felidéző térépítkező. A bel-
sőépítész Rajk László olykora Volksbühne
egyes mestereire emlékeztető levegős-
lepedős tereket alkot (Pécs, Miskolc).
Szakács Györgyi nagy rugalmassággal
alkalmazkodik a különféle - a régit
lebontó, leromboló és újfajta módon
formáló rendezői és tervezői törekvé-
sekhez. A sort azokkal a rendezőkkel kell
befejeznünk, akik a drámai tér megkom-
ponálásához olykor, tervezőt nem is
vesznek igénybe, így Csiszár Imrével
(szolnoki Macbeth), Szőke Istvánnal
(kecskeméti produkciók a hetvenes évek
végén) s az Universitas vezetőjeként is
ismert Katona Imrével (Tigris és hiéna).

A kör ezzel mintegy be is zárul, de
nemcsak szónoki értelemben. Szcenográ-
fiánk korszerűsödése kétségtelenül a het-
venes években vett erőteljesebb fordulatot,
az ismertetett tényezőket mintegy
összefoglaló a reteatralizálódás révén. Az
eredmény még részben viszonylagos, noha
eligazítóak az évtized során elért igen
jelentékeny nemzetközi szereplések,
sikerek is. Egy jól képzett, több generá-
cióból álló gárda érte el fénykorát, egy s
más tekintetben bátortalanul, megterhelve
az utánpótlás bizonytalanságaival. Úgy kell
majd továbblépniük, hogy közben már
jelentkeznek az új csoportok, társulások,
sőt, egyes tendenciák, jelenségek
megkérdőjelezik az egész fejlődés néhány
tartalmi-eszközbeli összetevőjét is. Az
évtized végére sokasodtak a le-bontás, az
újraértelmezés és építkezés jelei. Így itt is
bebizonyosodik a dialektikus gondolkodás
és cselekvés, alkotás egyik alaptörvénye:
megszüntetve meg-tartani és megtartva
megszüntetni. Reméljük, mindkét oldal
kibontakozik.

SZEREDÁS ANDRÁS

Vázlat
a mai szcenográfia
történetéhez

A korszerű szcenográfiai gondolkodás a
múlt század végén indul meg, amikor
kérdésessé válnak a színpadi illúziókeltés
reneszánsz óta gyakorlott és tovább-
fejlesztett technikái, és végletesen kiéle-
ződik az az ellentmondás, ami a sík fe-
lületre festett illúziós tér, a plasztikus
elemek (lépcsők) és a valóságos, három-
dimenziós kellékek, a térben mozgó
színész között mindig is fennállt.

A festett valósággal a naturalista szín-
ház számol le radikálisan és átfogóan,
aminek esztétikai okain kívül színház-
szervezeti oka is van: ettől kezdve válik a
tervező az előadás minden részletét
összehangoló rendező kiegészítőjévé-se-
gítőjévé, bizonyos szempontból aláren-
deltjévé. A naturalista színház színpadán a
színész végre reális térben mozog, s
megvalósul a szcenikai látvány harmóniá-
ja. A díszlettervező azonban nem a dráma
belső világát fejezi ki, inkább a tárgyi
teljességre, a részletek túlontúl hiteles
ábrázolására törekszik, ezáltal fetisizálja a
tárgyakat, egybemossa a naturalizmus
általános jellegzetességének is megfele-
lően a lényegest és a lényegtelent, s
megmerevíti - a dobozszínpad egyed-
uralkodóvá válásával - a színpad és né-
zőtér közötti viszonyokat.

A huszadik század első harmada-fele

a naturalista színházzal szembeni hadako-
zás jegyében zajlik. Az új színházi irány-
zatok mindegyike valamilyen módon a
naturalizmus szívós maradványaival hada-
kozik.

E szcenográfiai irányzatok nak két kö-
zös vonásuk van: a színpadi fikció hang-
súlyozása, illetve a drámához való új vi-
szony, azaz a dráma belső világának a vi-
zualitás nyelvén való kifejezése.

Lényegét tekintve két alapvető és el-
lentétes törekvés kísérhető nyomon a
naturalizmusellenes színházi törekvések-
ben: a lélek bélső rezdüléseit követő és
kivetítő festőiség és a stilizáló absztrak-
ció. Az első a szimbolizmus és a szecesz-
szió színpadán éppen úgy uralkodó, mint
az expresszionista színházban, a második
az orosz és olasz futuristák, a német exp-
resszionista és politikai színház előadá-
saira jellemző leginkább.

A „színpad mint álomkép" művészi
programként jelenik meg Reinhardt szín-
házában. Ez az álomkép egyre lidérce-
sebbé, látomásosabbá válik az expresszio-
nizmus színpadán. Különös azonban,
hogy az expresszionista alkotók csapongó
víziói összekapcsolódnak a formák
szigorú rendjével, a tér ritmizálásával,
úgyhogy a perspektivikus ábrázolás
ezentúl nem a valóságos terek illúzió-ját
nyújtja, hanem a drámákból kivetített
szubjektív tereket fejezi ki.

A színpadi gondolkodás két megújítója
a múlt század végén az angol Gordon
Craig és a francia-svájci Adolphe Appia.
Radikális gondolataikat legkövet-
kezetesebben a konstruktivisták viszik
végig. Lecsupaszítják a színpadot, hogy

Ménessier díszlete a „Föld" Théatre Antoine-beli előadásához (Párizs, 1902)



minden illúziótól megszabadítsák a nézőt,
és a színházat a maga nyers valóságában
mutassák meg. Kiemelkedő az orosz
konstruktivisták munkássága, akik
valamilyen módon mind Mejerhold szín-
házi elképzeléseihez kötődnek. Mejerhold
színpadán a mozgás a kulcsszó, ennek
megfelelően egyrészt a színpadot abszt-
rakt díszletek foglalják el, funkcionális
eszközök, játékmasinák, másrészt a teat-
ralitás különböző fokozására szolgáló
módszerek születnek, többek között
egyfajta kollázstechnika. Emellett azon-
ban a játékos dekorativitás éppen úgy
jellemzi az orosz konstruktivistákat, mint a
végletekig absztrahált térdinamika, a
színházgép eszméje.

Az orosz mellett a német konstruk-
tivizmus a legjelentősebb, amelynek esz-
tétikai alapja a fotómontázs. A színpadi
struktúra funkcionalitását általában szim-
bolikus tartalom kíséri, és a nyílt és
közvetlen politikai agitáció szolgálatában
áll. A német konstruktivizmus legtisz-
tábban Piscator színházi törekvéseiben
nyilvánul meg.

A német konstruktivista szcenográfusok
és követőik munkáikban a szcenikai
elemek szintézisére törekszenek. A
színpadtechnikai lehetőségek, a dia-és
filmvetítések, a színpadszerkezet kínálta
globális látomás mind valamiféle össz-
hatásra irányulnak.

A brechti színpad

A német expresszionizmusból és Pis-
catortól azonban ellenkező irányba is
vezet út: a színpadi eszközök analízise,
Brecht színháza felé. A racionális elemzés
- amely szerint minél pontosabban ha-
tározzuk meg a szcenikai eszközök sajá-
tos funkcióját, annál inkább érvénye-sül a
színház komplex jellege - új fejezetet nyit
a szcenográfia történetében.

Brecht színháza elméletileg és gya-
korlatilag is hadüzenet a kulináris szín-
ház minden formájának. Egyaránt elveti -
a világ kritikus és dialektikus bemutatása
érdekében -- a szimbolisták óta hirdetett
totális színház érzelmi diktatúráját és a
stilbühnék esztéticizmusát. A brechti
színpad is, akár a konstruktivistáké,
annak mutatja magát, ami: színháznak.
Így van ez már az Eg y f ő az e g y fő című
darab 1926-os darmstadti bemutatóján is,
ahol az először alkalmazott „félfüggöny"
mögött a néző jól láthatja, hogyan
díszletezik be a jeleneteket. A brechti
színpadot munkavilágítás, egyenletes,
racionális f é n y tölti be, melynek a
forrásai is láthatók.

Minthogy a brechti dráma az emberi
közösséget vizsgálja, az emberek hely-
zetét és egymás közti viszonyát, a dísz-
lettervezőnek is, akit Brecht „színpad-
építőnek" nevez, ebből kell kiindulnia.
Nem kész festői vagy konstrukciós lá-
tomással áll elő, hanem a színészekkel
együtt „próbálja" a játékteret, hiszen
végső célja a „cselekmény anatómiájá-
nak" megjelenítése. A színpadépítő fela-
data ily módon nem műalkotás, hanem
elsősorban a szcenikai elemek megváloga-
tása, elrendezése, „arrangement"-ja. A
játéktérbe vezető utak, az akció terepé-
nek s a publikumhoz való viszonyának
minél világosabb és szabatosabb meg-
határozása.

Formai oldalról nézve, a brechti epikus
színház legszembetűnőbb vonása - már
legkorábbi szcenográfusainak munkáiban
is - a felületnek és térnek racionális
elválasztása és kölcsönhatásuk kiak-
názása. Caspar Neher ezt írja: „A kép-
nek, azaz a felületnek kontrasztban kell
állnia a térrel. A térben hátul, fent és
kétoldalt sima felületeket kell elhelyezni.
S itt szólhat közbe a festészet. A felület

mérete, mint széles, körben futó háttér
vagy meghatározott szakaszokban elhe-
lyezett felület, fontos szerepet játszhat.
Ugyanígy szerepe lehet a színeknek, sőt a
szimbólumoknak, jeleknek is." Az epikus
színháznak ez az optikai megfogalmazása:
a kommentáló felület és cselek-vő tér
szembeállítása szervesen összefügg a
brechti dramaturgiával. A vizuális
kommentár (gondoljunk a táblákra vetített
szövegekre, a felfüggesztett, hely-színre
utaló jelzésekre, George Grosz animált
karikatúráira, Piscator Svejkjében vagy
Caspar Neher műveire a Mahagonnyban )
úgy jelenik meg, mint a térélmény, az
egységes térfolyamatok disszonáns,
elidegenítő eleme. Szerepe ugyan-az, mint
az epikus cselekményben a színészi játék
kritikai, elidegenítő mozzanatainak.

Ugyanakkor színházi metaforává, az
előadás alapgondolatának kifejezőjévé
lesz gyakran maga a színpadtechnika vagy
a színpadi forma is: a forgószínpad a

Kurázsi mama vagy A kaukázusi kréta-kör

előadásában; a cirkuszsátor az Arturo

Uiban.
És funkcionális szerephez jut a szce-

nikai látvány anyaga is. A bőrből készült
ruhához a hatalom képzete tapad, a daróc,
a durva zsákvászon az áldozatok, a
kisemmizettek világának tartozéka.

Az epikus színház s az a hagyomány,
amelyet a Brechttel együtt dolgozó
„színpadépítők", Caspar Neher, Theo
Otto, Kari von Appen teremtenek meg,
erősen hatnak az utánuk következő
nemzedékre. A modellt azonban - amely
utóbb a díszlettervezés általános letisztu-
lása idején száraznak és terméketlennek
kezd bizonyulni -, az új generáció a maga
társadalmi és művészi közegének
megfelelően átalakítja.

Brecht közvetlen tanítványainak kezé-
ben is továbbfejlődik az epikus színház
látványvilága. A számos példa közül itt
csak egyet említek: Benno Besson dísz-
lettervezőjének, Ezio Toffoluttinak mun-
kásságát. Ha Bessonról azt mondják, ő
hozta a francia szellemet az elsősorban
angol orientációjú brechti színpad-ra,
Taffolutti esetében könnyen kimutathatók
azok a vonások, amiket hajlamosak
vagyunk nemcsak a jelenkori olasz
díszletművészet, de általában az olasz
belsőépítészet, iparművészet jellemzőinek
tekinteni. Hajlékonyság, egyszerűség, az
anyagok muteri birtoklása és dinamikus
kezelése. A sz e c s u án i jó l é l e k Budapestre
is elhozott előadása sok
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szempontból összefoglalását nyújtja az
elmondottaknak.

Besson és Toflolutti itt a szokványos
megoldások közül kettőt kerül el: nem
stilizálja kínaiasra, és nem aktualizálja
maira Szecsuant. A parabola, a sokszor
didaktikusnak kikiáltott parabola úgy
jelenik meg előttünk, hogy mindenestül a
színpad konvenciója élteti. Olyanfajta
korszerű teatralitás, mely jó néhány elemét
a commedia dell'arte hagyományának
köszönheti.

Toffolutxi színpadán a tárgyaknak, a/
anyagnak is története van, részt vesz-nek az
átváltozások folyamatában, s ez mindjárt a
nyitóképből kiderül. A szín-padot
papírhulladék borítja. Ez még lehetne
unalmas metafora is, hiszen jó néhányszor
láttuk már hasonlóan "vízió-szerű"
alkalmazását a színpadot ellepő
fakérgeknek, elasztikus műanyagoknak,
amelyek az egyszeri képzettársításon és a
színészek kifejező botladozásán túl meg-
szűntek további jelentéseket hordozni,
megmaradtak. statikus jelnek. Ezt az újság-
és papírszemetet azonban itt egy ember
használja, ebbe takaródzik a hideg ellen.
Amikor feláll és sepregetni kezd,
egyszeriben sziszifuszinak tűnik a vállal-
kozása, mert felfedezzük, hogy a hulladék
a színpadi kartondoboz-házacskák málló
vakolata. Csak itt érzékelhető a metafora.:
a törmelékében, szennyében az építés és
pusztulás egyensúlyzavarában küszködő
világ képe ez. Nyitánya az epikus
cselekményben előadott főtémának.

Hol játszódik azonban a történet?
szecsuáni jó lélek színpadképén nincs

„festői vagy kommentáló felület", amely
feleletet adna erre. A színpadot határoló
fehér „falak" a senki földjére néznek,
mintegy felkínálva ürességüket a törté-
netnek, amely, mint minden emberi kö-
zösségről szóló történet -- kísérlet is.
Toffolutti többek között azzal járul hozzá
ennek elmondásához, hogy a csupasz, tágas
térben a groteszkségig élezi az optikai
arányokat. A Borbély tökkolop-maszkját
premier planba hozza be. A Sen-Te liliputi
trafikjában heringként összezsúfolódó
élősdi rokonságot a ki-használatlan terület
terjedelmességével állítja szembe.

A tárgyaiban, anyagában és terében ele-
ven előadásnak fontos összetevője végül a
maszkok használata is. A szereplők barna
szövetből készült harisnyamaszkot
viselnek, amely azonban szájukat, sze-
müket nem takarja el, s így mimikájuk

nyomait látni hagyja. A maszk, mely a
commedia dell'arte hagyományát állítja
vissza a színpadra, szerencsésen házasít-ja
össze a kétféle típusalkotási módszert, a
színjátékét és az irodalomét. Meg-fosztja
ugyan a szereplőket személyes énjüktől,
de cserébe érzékletessé teszi társadalmi
énjüket. A hangsúlyt a gesztusokra, az
egymáshoz való viszonylatok
kimunkálására helyezi.

A maszk ugyanakkor jelképes értelmű:
viselni kénytelen mindenki, aki tár-
sadalomban él. Csak az istenek nem vi-
selnek maszkot. Pirospozsgásak, jámborak
és együgyűek. Nem a hatalom konkrét
vagy elvont székhelyeiről érkeznek a
földre, hanem (a zsinórpadláson le-
eresztett hintákon) az ideák világából. A
földön tájékozatlanul és ügyefogyottan
viselkednek.

A „társadalmi igazság'', a. „tanítás"

Tolholutti-Besson színpadán a mese kép-
szerű nyelvén szólal meg.

Mi történik azonban akkor, ha történeti
drámát kell a színpadra állítani, olyan.
drámai művet, ahol a történelmi
összefüggésnek lényeges szerepe van? A.
brechti színpadi forma továbbfejlesztőinek
a francia Alliótól kezdve, a pop-artos
Minksen át az olasz Damianiig, gyakran
szembe kell nézniük ezzel a kérdéssel. A
legmeggyőzőbb választ talán a milánói
Piccolo Teatro előadásai adják. erre a
hatvanas években. Giorgio Strehler, a
rendező és a vele szorosan együttműködő
díszlettervezőn : Ezio lrigerio és Luciano
Damiani is a Brecht-iskolán nőttek föl.
Nevükhöz fűződik. egyebek között a
Koldusopera, a Galilei felfedezésszámba
menő felújítása, az aktualitás és
történetiség finom és ritka harmóniáinak
megteremtése. Strehler elméletileg is
összesíti elképzeléseit.

Rendezői jegyzeteiben a drámai mű

vek megközelítését a kínai hármas ska-
tulyához hasonlítja. Olyan hármas ska-
tulya ez, melyek közül a nagyobbik min-
dig magába foglalja a kisebbiket. Az első
a mindennapi tények és dolgok tárháza.
Az emberi adottságoké és tetteké. A má-
sodikban mindezek tágabb összefüggés-
ben jelennek meg, a történelmi és tár-
sadalmi viszonyok szövetébe ágyazva,
míg végül a harmadikban az emberi sors
általános szférájába kerülnek, születés és
halál, célkitűzések és vereségek, ember és
világmindenség dolgai közé.

A rendezőre, díszlettervezőre leselkedő
leggyakoribb veszély, hogy e hármas-
ságból kiragad egyet és abszolutizál.
Strehler példái: Visconti, Svoboda, Pi-
toeff. Az egyik esetben: a mikrorajz
túlburjánzása, a részletekkel való pepe-
cselés; a másikban, ott, ahol a dolgok po-
litikai, társadalmi, történelmi jelentése ön-
állósul : vértelen, illusztratív emblemati-
kusság. S végül üres absztrakció (fekete
körfüggöny amikor a metafizika válik
egyeduralkodóvá.

Az eszményi előadásnak viszont ezt a
művekben rejlő hármas egységet kell
helyreállítaniá. Ilyesfajta kísérlet Damiani
és Strehler 1973-as Csereszynyéskertje
amelynek szcenikai kidolgozása mintha a
fent leírt harmadik szférából indulna ki. A
térhatároló felületek légies architek-túrává
állnak össze a színpadon, melyet a fény
változásai fátyolos-poétikus atmoszférával
töltenek be. A bútorok, kellékek
kiválogatása és elhelyezése is túlmutat
azon, hogy pusztán a tér funkcionális
megszervezését szolgálja. Vonataikkal és
tónusaikkal ezek a tárgyak szinte
beleolvadnak a háttérbe, s ezzel optikai
realitásuk, utalásuk egy meg-határozott
korra (csakúgy, mint a fehér különböző
árnyalataiban megfogalmazott jelmezek,
Ranyevszkaja Monet-képet idéző
napernyős alakja) bizonytalan-
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ná, elmosódottá válik. Damiani tervezői
művészetének valódi tartalma azonban az,
hogy ebben a meghatározatlan közegben
fokozatosan és plasztikusan tárja fel a
színpadi elemek realitását, történetét és
szimbolikus jelentését. Így elevenedik
meg az elmúlt idő valósága, ami-kor a
gyerekszoba rejtelmes szekrényének
felpattanó ajtaja mögül színpadra ömlik
szorongató emlékeket őrző tartalma: az
összezsúfolt játékok, szalagok, dobozok, a
gyerekkocsi. Így válik szimbolikussá az a
mozzanat, amikor (a hátsó padozat
egyszerű megemelésével) a gyerekszoba
fehér szőnyegéből, ugyanabból a
védettséget sugalmazó anyagból
megteremtődik a második felvonás ki-
rándulásának színhelye: egyszerre utalva
a csehovi „fehér kertre" s olasz tenger-
partok homokdűnéire.

Damiani plasztikus színpadán az idő-
nek hármas arculata bontakozik ki. A
reális időé, amelyben egy szerelmi csa-
lódásokkal, disszonáns mulatozással s
birtokárverezéssel tarkított tragikus-ko-
mikus történet játszódik le. A történelmi
időé, amelyet generációk, biztonság-és
realitásérzékük dolgában ellentétes
társadalmi osztályok összeütközése sző át.
S az Időé, amely szakadatlanul hozza létre
a teremtés és pusztulás pillanatait.

A színpad és a nézőtér felett lebegő
áttetsző fehér „kupola" - a Cseresz-
nyéskert képe - váratlan, faleveleket
pergető-zizegtető hullámzásaival mintha
erre az áramlásra figyelmeztetne.

A realista-naturalista színpad
újjáéledése

Damiani-Strehler színpadi látványvilágá-
ban a szcenikai fogalmazás tömörsége,
kifinomultsága és hajlékony jelentés-
változásai már-már a zeneiség határát
súrolják. A színháznak azonban - úgy
látszik - időről időre vissza kell térnie

a földre, s hogy erejét megújítsa, meg kell
mártóznia a valódi anyagok köze-gében,
fel kell töltenie magát a világ közvetlen
képeivel.

A háborút követő évek pszichológiai
vagy kritikai realista drámájának meg-
jelenése nem hozott jelentős változást a
díszlettervezés területén. Kelet-Európa
színházaiba visszatér és egy időre ma-
kacsul tartja magát még a fotografikus
valósághűség, ezt azonban (olyan tervezők
munkáiban, mint a francia Wakhevitch
vagy az amerikai Mielziener) felváltja a
realizmusnak oldottabb, stilizált változata.

A hatvanas években a szubkultúra
betörése tűzi újra napirendre a natura-
lizmust. Az amerikai underground szín-
házakban nyers és közvetlen formában
jelenik meg a zárt közösségek világa (mint
például Jack Gelber kábítószeresekről
szóló darabjában, a Kapcsolatban), de ez a
miliőfestés már túlmutat a stíluson, s
kilépni készül a színház kereteiből is: a
színészek többé nem szerepet, hanem saját
életüket „játsszák".

A színpadi naturalizmus mint újra
felfedezett (de egyben új jelentéssel
felruházott) kifejezési eszköz a nyugat-
berlini színházi közösség, a Schaubühne
am Hallenschen Ufer előadásain bukkan
fel a hetvenes években. Ez a színház
persze semmilyen szempontból nem ska-
tulyázható be, bár kétségtelen, hogy
munkáikban következetes program mu-
tatható ki: a polgárság szellemi-kulturális
és politikai hagyományainak vizsgálata.
Ebbe a programba illeszkednek bele azok
az előadások, amelyek vala-miképpen a
naturalizmus jegyeit viselik magukon.
(Labiche: Persely, Fleisser: Tisztítótűz
Ingotstadtban Gorkij: Nyara-lók.)

Durva, töredezett deszkapalánk az In-
golstadtban, több száz valódi nyírfa a
Nyaralók színpadán: mindez megdöbben-

tő hatást kelt a bemutató idején, és
epigonokat ösztökél munkára. Kari Ernst
Hermann, a díszlettervező nem 11 meg a
valósághű keretek bemutatásánél: az
Ingolstadtban homokkal szórja be a
színpadi deszkákat, a Nyaralók szereplői
agyagos földgöröngyökön lépked-nek. A
tárgyak (a halomba gyűlt szenynyes, a régi
szamovár, a nyírfaágak közt kifeszített
függőágy) felfokozott érzékletességgel
jelennek meg ebben a környezetben.
Valósághűségük: szuper-naturalizmus.
Azért érezhetjük ezt így, mert Hermann
izoláltan mutatja be őket, üres tereket,
aurát teremt köréjük. Mintha
macskakörmök közt, idézetként jelenne
meg a harmónium a Nyaralókban, a
palánkok közé foglalt gyóntató-szék az
Ingolstadtban. A tárgyak, kellékek,
anyagok mégis összefüggő egészet
alkotnak. Am ez az összefüggés ahhoz
hasonlít, ami a tárgyi néprajz kifénye-sített
emlékei között jön létre - a skanzenekben.
A hiteles tárgyi világot mintha a „kritikus"

emlékezet rendezné el s világítaná meg, s
ettől szükségképpen a naturalista színpad
hagyományos lineáris-statikus
időszemlélete is fel-borul. Hogy történik
ez? A Nyaralók szereplői - akárcsak maguk
a kellékek -- az első pillanattól kezdve
színen van-nak: folyamatos színpadi
életükből panorámikus tabló keletkezik,
amelynek egymást értelmező, átfedő és
dinamikus részletei a párbeszédes
jelenetek, a hang-súlyos gesztusok és
némajátékok.

A színpadi életszerűségnek itt nem az a
célja, hogy a valóság illúzióját keltse -- a
polgári illúziók továbbélő valóságosságát,
kritikáját mélyíti el. A díszlettervező
ehhez úgy járul hozzá, hogy „talált
tárgyakból" szerkesztett színpadi világa
egyszerre ismerős és idegen, egyszerre
kelt nosztalgiát és idegenkedést.

Kari Ernst Hermann mintha még a
szecessziós színház, a traumbühnék em-
lített egységes látványélményét is fel
akarná használni erre a célra. Színpad és
nézőtér már a Homburg hercegében is
egybefűződik. A fekete bársony kör-
függöny, amely lefut a színpadról és kö-
rülöleli a nézőteret: a közönséget is
bevonja a herceg képtelen álmába és kö-
nyörtelen ébredésébe. Ugyanez a funkciója
az Ingolstadtban a nézőtér fölé terjeszkedő
tetszetős fehér mennyezetnek, amelyen
aztán a fény változásai barátságtalan
szürke foltokat rajzolnak ki.

Hermann más munkái (különösen a
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Schaubühne másik, kitűnő rendezőjével,
K. M. Grüberrel való együttműködése)
arra is rávilágítanak, milyen közel jár ez a
"neonaturalizmus" a szürrealista festők
világához. Ez a „kapcsolás" szinte vele
egy időben a francia színpadon is létrejön.
Patrice Chéreau díszlettervezőjénél,
Richard Peduzzinál egy anyagszerűségével
hangsúlyozott tárgyi világ és egy
szürreálisan „rendezett" világ néz
farkasszemet egymással.

Peduzzi magasba nyúló architekttúrái -
melyek széttöredeznek, összeállnak,
kiszámíthatatlanul gördülnek a tér minden
irányába -, Gordon Craig vázlatban
maradt Screenjeire emlékeztetnek. A szí-
nésztől függetlenül is működő színházra.
S valóban, ezek a csupasz vagy monoton
falfelületek, az időtlenségit árasztó abla-
kok, kísérteties fény-árnyékok már önma-
gukban eleget vallanak a külvilágról. Di-
namikájuk, ez a furcsa „színjáték" a hatást
már-már a vizuális hallucinációig fokozza.
Mindez azonban csak előképe a
„matúrában" lejátszódó történetnek.

A Disputában (a Marivaux egyfel-
vonásosa alapján készült előadásban)
tematikusan is adott a megkettőződés, a
tükörképmotívum. Főszereplői (a világtól
elzárva fölnevelt két lány s két ifjú) kettős
kelepcébe kerülnek: kísérletező kedvű
nagyurak játékszerei az emberi
természetről folyó disputában, és ki-
szolgáltatottjai saját ismeretlen ösztöneik-
nek. Peduzzi színpada igen érzékletesen
eleveníti meg ezt a kettes manipulációt. A
nyitókép szinte idilli. A színpad hát-
terében élő bozót illatozik, melynek tér-
beli kiterjedését és elevenségét a fények (a
háttérfüggönyön megjelenő nap és hold
fényei) s a hangok (a hallható fauna) is
fokozzák. A színpad két oldalán el-
helyezett épületek időtlen, mégis meg-hitt
nyugalmat árasztanak. Ezt a klaszszikusan
megformált teret azonban a „járó" falak
szövevényes labirintussá változtatják:
hercegi leskelődések és szerelmi
cselvetések, menekülés és bujkálás
váltakozó terepévé. A díszletmozgások
fináléjában újra kitárulkozó bozót végül
maga is áttörhetetlennek látszik már:
ellenségesen zárja el a menekülők útját.

Ám ugyanígy foglya marad a színpad-
nak a színjátékot rendező hercegi környe-
zet is. A deszkapallók, amiken az előadás
kezdetén a zenekari árok fölött -- a
színpad világába lépnek, eltűnnek. A fik-
cióból sincs visszatérés, a manipuláló
maga is manipulálttá válik.

A szcenográfia
mint kommunikációszervezés

A huszadik századi díszlettervezés eddig
vázolt fejlődése úgy is felfogható, mint a
reneszánsz vagy barokk korból örökölt
színpadforma reformációja. A reformok
azonban mint előbb is láttuk
lényegében érintetlenül hagyták magát a
„dobozszínházaz", színpad és nézőtér el-
határolásának, frontális szembeállításának
tényét. A múlt század végétől kezdve
azonban újra és újra tanúi lehetünk olyan
kísérleteknek, amelyek magát a

színházi architektúrát, színpad és nézőtér
viszonyát alakítják át.

Lugné-Poe, a Théátre de l'Oeuvre
igazgatója 1898-ban, angliai tapasztalatain
fellelkesedve, az Erzsébet-kori szín-
padformát alkalmazza a Cirque d'Étébeli
Szeget segge/ előadásában. A „szín-ház
kommersz és exhibicionista formái" ellen
hadakozó Copeau, 1913-ban a Vieux
Colombier átalakításakor, a vásári színpad
eszméjét, a „csupasz emelvényt" adaptál-
ja színházában. És Reinhardt nyomán az
arénaszínház iránti nosztalgia is tes-
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tet ölt, amikor Hofmannstahl Oidipuszát

rendezi meg a Schumann-cirkuszban.
A közönség minél szélesebb rétegeihez

szólni kívánó német rendező útja aztán a
templomhajóvá átalakított Olympia
Halltól (ahol viszolyogtató, de hatásos
táncjátékát, a Miracle-t rendezi meg)
elvezet végül a valóságos templomhoz is,
a Jedermann, majd a Nagy Világszínház
salzburgi bemutatóján.

Ma, amikor az efféle nagy tömegekhez
szóló színházi események jobbára a turis-
taprogramok és a látványos nyári szóra-
koztatás célját szolgálják, nem feledkez-
hetünk meg arról, hogy valamikor társa-
dalmi és színházi forradalmak
kísérőjelenségei voltak. Ezt mutatja az a
kuriózum-számba menő, százötvenezer
résztvevőt megmozgató színházi
demonstráció, amely 1920. november 7-
én Petrográdban zajlik le, amikor is
népünnepély-szerűen, rituálisan játsszák
el a Téli Palota ostromát, Anyenkov
„díszleteivel" és Jevrejnov rendezésében.
Anyenkovnak a középkori misztériumok
ra utaló színpada kivételes, de nem
elszigetelt kísérlet ekkor. Beleilleszkedik
az - a hagyományos színház falait
lerombolni kívánó - általános törekvések
sorába. Ej-zenstejn gyárüzemben rendezi
meg a Gázmaszkot, Mejerhold a közterek
teatralizálásán gondolkodik, Ohlopkov
harmincas évekbeli előadásain újra és
újra a közönség és színpad közvetlen
kapcsolatát igyekszik megformálni.

A korszak zaklatottsága és színházi
útkeresése hozza létre a népszínház talán
eddigi legátgondoltabb s legidőállóbb
megvalósítását is a második világ-háború
után: az avignoni kísérletet. A
programban, amelynek gyakorlati kivi-
telezése Jean Vilar és a tervező, Léon
Gischia nevéhez fűződik, Copeau puri

tán színháza és az expresszionista szín-
pad elvei térnek vissza. Félre a deko-
rációval, színházi masinériával, a doboz-
színpad kereteivel.

Az avignoni pápák palotájának udvarán
a kőfalakhoz illesztett színpad egyetlen
geometrikus csupaszságú emel-vényből
áll, amelyhez elöl kétoldalt enyhe lejtésű
deszkapallók csatlakoznak. Gischia
szavaival: „ring" ez, mely az éj-szakából
merül föl, mögötte árnyékban vannak a
falak, de jelenlétüket mégis érezni. A
jeltelen háttérből kiugró puritán színpadon
megnő a színpadi kellékek, a jelmezek, a
színek szerepe. Ez azonban nem a
részletgazdagság felé irányítja a tervezők
figyelmét (a színpad mérete s a
látótávolság miatt ez hiábavaló is lenne),
hanem a motívumok intenzív cl-mélyítése
és egybehangolása felé.

A világításra is hasonló nagy szerep
hárul. Nemcsak az optikai kiemelések,
hangsúlyok, az előadás hangulatának
megteremtésében, hanem az időben
összekapcsolódó cselekmény helyszínei-
nek elhatárolásában, a téralkotásban is.
Egyetlen fénynyaláb jelzi például II.
Richárd börtönét; a színpadra vetődő
fényfoltok Don Juan erdejét. A TNP
legnagyobb sikerei tömegeket felforró-
sító, lelkesítő ünnepek, valóságos szer-
tartások. A népszínház programja még-
sem marad tartás. Azok a színházak,
amelyek később a közönség és színpad
újfajta viszonyának kialakítását vállalják
magukra, a kisebb közösségekből
indulnak ki, vagy mint Grotowskiék, ele-
ve vállalják az elit szerepét.

A lengyel Grotowski Laboratórium-
színházát, az olasz Barba vagy a francia
Mnouchkine színházi műhelyét szce-
nográfiailag közös vagy legalábbis ha-
sonló szándék hatja át: ceremoniális,

rituális teret szervezni, amelyben fokozott
hangsúlyt kap a színész fizikai, testi
jelenléte, s ez a nézővel való lineáris-
statikus viszonyt is mozgékony, változó
struktúrává alakítja.

Grotowski szegény színházáhól eltüntet
minden mesterséges apparátust, deko-
rációt, lemond a hang- és fényeffek-
tusokról. „Ami valóban nélkülözhetetlen -
mondja -, az egy üres terem, ahol
előadásról előadásra másként helyezzük
el a nézőket és a színészeket". Az
előadás: profán-laikus szertartás, melynek
középpontjában a sámán, a színész-szent
áll, aki a gúny és apoteózis kettős
fényében, fizikai és pszichikai énjét
lemeztelenítve keríti hatalmába a nézőket,
megtámadja világszemléletük
megnyugtató sztereotípiáit, s ezzel
katartikus hatást vált ki bennük.

Ebből következik, hogy a színházi tér
megszervezőjére fontos szerep vár az elő-
adásban. Nemcsak színész és nézők
pszichofizikai kapcsolatát határozza meg,
hanem ezzel egyszersmind a „beavatás-
nak" , a profán áldozatban való rész-
vételnek a tartalmát is. Jerzy Gurawski,
az építészből lett szcenográfus a
Kordianban ugyanazon térben - vas-
ágyakon és székeken - helyezi el a sze-
replőket és a nézőket. Egy tébolyda farai
közt: a mártírsorsot vállaló romantikus
hősiesség kritikájának és felma-
gasztalásának színterén.

Fordított helyzet áll elő A z állhatatos
hercegben, ahol a nézőket elválasztja a
színészektől. Paravánok mögül, a
magasból torzító perspektívából figyelik
az elő-adást, s ily módon, mint Grotowski
írja: „hasonlóvá lesznek egy corrida
publikumához, vagy operációt figyelő
orvostanhallgatók hoz, vagy voyeurök-
höz, akik indiszkréciójukkal bűnös ak-
tussá, morális vétséggé változtatják az
akciót".

Az Akropoliszban ismét változik a hely-
zet: a játéktér benyúlik a nézők sorai
közé, de a színészek nem vesznek tudo-
mást róluk. A koncentrációs tábor, az
emberirtás játékszabályai karnyújtásnyira
folynak le a közönség szeme előtt, úgy,
hogy nincs üzenetváltás köztük, nincs
lehetőségük a beavatkozásra.

Bár Grotowski minden előadása a ri-
tuális közösség kérdését veti fel, nem pro-
vokálja a néző részvételét, nem kifelé hat,
hanem befelé. Az amerikai Living
Theatre fejlődésében viszont éppen az
aktív, provokatív mozzanatok öltenek
egyre nyersebb, direktebb formát. Julian
Beck (aki festőből lett a színházi
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kommuna egyik szellemi és gyakorlati
vezetője) szcenikájában szinte bejárja a
díszlettervezés európai fejlődésének főbb
állomásait: a tisztán naturalista díszlettől
(Kapcsolat) a konstruktivista fémáll-
ványzaton át (Brig, Frankenstein) a csupasz
színpadig (Paradise now) ; és hasonló
fejlődés figyelhető meg a jelmezeket il-
letően is: a valósághű, a darab miliőjének
megfelelő ruházattól, az uniformizáló
farmernadrágon át a csaknem teljes
mezítelenségig.

A Brigben, az amerikai tengerész-
gyalogság fogdájának csaknem pontos
másolata áll a színpadon, melyet a né-
zőtértől drótháló választ el. Nem natura-
lista életkép jelenik meg azonban az
előadásban, hanem a brutalitásnak, az
emberidomításnak olyan rendszere, amely
már-már szimbolikussá változtatja a hely-
színt, és naturális precizitásával felzaklatja
a nézőt. Ez a „brig", azaz cella
sokszorozódik meg a Frankenstein három
szintből és tizenöt fülkéből álló fémváz-
szerkezetében. A konstrukció, amely
Traugott Müller már említett szimultán
színpadát idézi -- ahhoz hasonlóan
egyesíti a funkcionális és szimbolikus
vonásokat. A színpadi építmény; világ-
szerkezet. De az emberi arc kontúrjai,
amiket a fémvázon kigyulladó villany-
lámpák rajzolnak ki, az ember pszicho-
lógiai-antropológiai szerkezetére is utal-
nak. Az egymástól elválasztott s mégis
összefüggő „dobozokban.": a szereplők
pantomimmal kísért játéka egyszerre jele-
níti meg az atomizált világ gépezetét, az
emberiség mítoszait és újkori utópiáját.

A Frankenstein montázsszerei szerkesz-
tése ellenére lényegében frontális színház,
csak néhány jelenete lépi át a színpad és
nézőtér határmezsgyéjét. Az együttes
utolsó produkciójában, a Paradise nowban
viszont már teljesen felbomlik a szcenikai
forma. Nézőtér és színpad között állandó
cirkuláció jön létre, amelynek végső
fejleménye, hogy a szereplők s a közönség
birtokukba veszik a város "színpadát" az
utcát.

A Paradise non' előadása alapján pon-
tosan lemérhető az a különbség, ami a
Grotowski-típusú színházat Julian Becké-
től elválasztja. Míg Grotowski a rí-tus
létrehozatalában a közönséget is szcenikai
elemként kezeli, és előadásról elő-adásra
más funkciót ró rá, a Living a szcenikai
organizációt szinte kizárólag abban az
újszerű és szimbolikus testi nyelvben
teremti meg, amelyen az ön-

vallomásait fogalmazza meg. A Paradise
non, sem egyéb, mint a színházi kommuna
saját anarchisztikus-utopikus élet-
formájának publikációja. Rítusokat, vízi-
ókat és akciókat egyesít, amelyekben
sajátosan és sokszor spekulatív úton ke-
verednek a kabbalisztikából, tantrikus
jógából, keleti misztikából kölcsönzött
szimbólumok a pantomim közhelyeivel. A
közönség beavatásának formája absztrakt
vagy kidolgozatlan marad. A Living
hatása mégsem lebecsülbető. A hatvanas
évek kísérletező szín-házai, underground
és amatőregyüttesek, még sokáig az
általuk megteremtett szcenikai-testi
eszperantó nyelvjárásait beszélik.
Hozzájárulnak ahhoz az általános
törekvéshez, amely minden alkalommal
sajátos és változó kapcsolatot dolgoz ki a
közönség és a drámai cselekmény között.

Ezt látjuk Victor Garcia nevezetes
Balkon-előadásában., ahol egy hagyomá-
nyos színház „kibelezett" földszinti né

zőterére neokonstruktivista „díszlet''" épül
be, s ahol a játéktér: a magasba csavarodó
sodronyháló és e spirál belsejében
liftszerűén mozgó plató „nézetek" bő
választékát kínálja, S ezt látjuk Ronconi
Orlando fnriorrijáhan is, ahol jmár sem-
miféle kötött térszervezésnek nincs nyo-
ma, a (csarnokokban, filmgyári műter-
mekben bemutatott) cselekmény a néző-
közönség sorai közt szorít helyet magá-
nak. Kerekeken gördülő platók szállítják a
színészeket és barokk leleményről ta-
núskodó kreatúrákat egyik helyről a má-
sikra.

Mnouchkine Napszínházát talán az emeli
ki ebből az áramlatból, hogy itt a „stílus"

következetes programmal párosul. 1y

Napszínház előadásai szorosan
kapcsolódnak gaz alkotóműhely, a vin-
cennes-i Cartoucherie hármas csarnokának
teatralizálüsához.

Az 1789-ben - a polgárság által elárult
forradalom történetében -• például (az ács-
-mesterség régi módszereinek és szerszá-

René Alba díszlete Moliére Tartuffe-jéhez (Villeurbanne, 1962) (Tahin Gyula felvételei)



színháztörténet
mainak felújításával) a vásári színjátszás
deszkapódiumát adaptálják a meg--levő
épülethez. Öt emelvényt helyez-nek el a
csarnokban, amiket hídpallók kötnek
össze, s ahol több jelenet fut egyidejűleg.
A közönség az emelvények közötti térben
helyezkedik el (részben az e célra épített
tribünön), de tetszése szerint mozoghat és
válogathat a látni-és hallanivalók között.
Helyzete mint-egy rekonstrukciója a
szabadtéren őgyelgő, vásári
mutatványosokat bámuló publikuménak .

Az 1793-ban a szcenográfus Moscoso
már megszabadul a színházi nosztalgiától,
s egy valóságos történelmi hely-színt,
forradalmi vitaklubot rekonstruál a
színházi előadás céljára. Ez a klub
galériájával, asztalaival pontosan úgy fest,
mint a korabeli metszeteken. A történelmi
eseményekkel együtt a történelmi
helyszínt is felújítja, de úgy, hogy eközben
az előadás az adott helyet és helyzetet is
hangsúlyozza.

A következő lépés egy reális, mai tér-
szemléletet tükröző, szabadon alakít-ható
és több rendeltetésű „színház" ki-alakítása.
Erre kerül sor az új produkció, az Aranykor
előkészítése idején. A nézőket és
szereplőket egyesítő tér itt négy enyhe
lejtésű „játékkráterből" s az ezeket kereszt
alakban összekötő gerincből áll. A padlót
egységes vörösesbarna szőnyeg borítja.
Felületének egyhangúságát a mennyezet
fémtükrei és a lámpák cirkuszvilágot idéző
girlandjai ellensúlyozzák. Az egyszerre
négy helyen folyó játék az emberek
mindennapi térélményéhez kapcsolható.
Az információk áradatában az
összefüggések, az oksági lánc meg-
megszakad; frusztrálódik a néző, de
Mnouchkine szándéka szerint ez szorosan
hozzátartozik az elő-adáshoz: amit naponta
el kell szenvednünk, azt a színházban
kiváltságos helyzetben élhetjük át.

A Cartoucherie színházában a térszer-
vezés fejlődésének figyelemreméltó ál-
lomásához érkezünk el. Az a hármas tér,
amely a színpadi látványt mindig is meg-
határozza: a színház építészetileg megha-
tározott tere, a dráma képzeletbeli tere és a
néző apercepciós tere itt már nem
választható el egymástól: egybetolódik,
egységes egészet alkot.

BUDAI KATALIN

„Én a komédiát
Iejátsztam,
Mulattattam,
de nem mulattam"

Jellemző, de keserű ez a mottó - a londoni
szín bábjátékosának szavai. Keserű, pedig
örvendetes eseményt beharangozó
meghívón s rekordidő alatt kinyomatott
gyönyörű kivitelű könyvnyi katalógus
címlapján díszeleg. A keserűség a színész-
pályának szól, az illékonyságnak, a rög-
zíthetetlenségnek, a legvédtelenebb mű-
vészemberek pőreségének. Az öröm pedig
annak : kibővítve, felújítva ismét vár-ja a
látogatókat Bajor Gizi egykori házában a
Színészmúzeum.

Kezdetben, 195z-ben csak a földszint
adhatott helyet Bajor Gizi, Jászai Mari és
Márkus Emília fényképeinek, plakátjai-
nak, tárgyainak. Később, 1974-ben újabb
lakrészek felszabadultával többek közt
Somlay Artúr, Odry Árpád, Rózsahegyi
Kálmán, Törzs Jenő, Tőkés Anna, Ti-már
József, a Gombaszögi nővérek kaptak
tárlókat.

Most pedig - május huszonharmadikán
Gobbi Hilda szenvedélyes munkájának
eredményeképp teljes pompájában látható
lett a parkkal körülvett budai villa
teremnyi szobáival, fehér teraszaival. De
nemcsak az idilli, óvó környezet vált
szebbé, gazdagodott az anyag is. Például a
nagy rendezőegyéniségek, díszlettervezők,
színházi szervezők emlékeivel Paulay
Edétől Marton Endréig, Spannraft
Ágostontól Nagyajtay Terézig; a ti-
zenkilencedik században indult színészek
dokumentumaival; külön szobácskákkal a
kabaré, az OMIKE-művészakció, a Thália
Társaság s más avantgarde csoportok
működésének.

A legmegrázóbb a már nem történelem,
nem hagyományőrzés okából berendezett
terem. Kortársaink arcát látjuk, még
bennünk él a tőlük kapott élmény, még
alig szakadt meg a szó; hiányuk friss seb.
Mindenki ismeri a neveket s a végleges
tényt, mégis furcsa látni, hogy Várkonyi
Zoltán a zakójával meg a reneszánsz
székével, Latinovits Zoltán a bőr
oldaltáskájával van itt. Somogyvári
Rudolf, Békés Rita, Bulla Elma, Makláry
János már a képekről, mozdulatba
merülve néznek ránk, s hányan még! Bár a
hely mindenütt szűkös,

ez a terem a legzsúfoltabb. 1 la beláthatná-
nak a művészek: egy parókájuk sem fér-
ne már el ide, tilos a halál!

Szédítő az anyag bősége másutt is. Nem
kétórás nézelődés, hanem napok
kellenének, míg átböngészne az ember
mindent. Így is - a nagyszerű elrendezés-
nek köszönhetően - az atmoszféra magá-
val ragad, elvarázsol s mégis a fájó rea-
litásra ébreszt. Mennyit mesél egy Cyra-
no-orr gazdája szeretetéről, gondosságá-
ról! Tőkés Anna Sopronból küldött üd-
vözlőlapjának bizonytalan betűi, gyer-
meteg hangja nem „műveletlenségéről",
hanem egy belülről növekvő érzelmi in-
telligencia nagyságáról győznek meg.

A színész: nem múzeumba való. De a
színész sorsa: példázatként tanulmányo-
zandó, dokumentumai értékek. Most, mi-
kor a bájos kerti-party jellegű megnyitón
mindenki örült, idegenek mosolyogtak
egymásra, egyöntetű volt a lelkesedés:
még valamiről meggyőződhettünk. Csak a
cél valódiságáról kell megbizonyosodni, s
már mozdulnak a segítő kezek. Jó ügyért
a máskor nehézkes, bürokratikus
intézmények, közömbösnek lát-szó
emberek is tesznek valamit. Személyes
benyomásokról írok, hivatalos adatokat
nem sorolhatok; mégis, jobb érzés úgy
járni-kelni a szépséges villában, hogy
tudjuk: a karnisokat ipari tanuló gyerekek
gyalulták. A Hauer-cukrászda dolgozói
takarítottak. Padokat a farkas-réti temető
adott. Hogy kellemes zene szólhatott
aláfestésül a megnyitón: hír-adástechnikai
szakemberek különmunkája. Kicsinynek
látszik, pedig milyen fontos:
képkereteket, szekrénykéket, kecses
vitrineket, karcsú lábú asztalkákat
„civilek" hoztak.

Ünnep volt ez a vasárnap, ünnepi
beszédet mondott a Színházi Intézet
igazgatója, Elbert János, a boldog tulaj-
donos. Ünnepi elfogódottsággal szavalt
 a színészsors legmélyebb értésével
 Major Tamás és Ruttkai Éva. Ünnepies
ügyefogyottsággal vette át a ház kulcsát
jelképesen Peremartoni Krisztina a
legilletékesebbek, a fiatalok nevében
Gobbi Hildától. Most pedig jöjjenek a
hétköznapok. Legyen megszokott mű-
velődési intézmény (a kis előadóteremmel
is felszerelt!) Színészmúzeum. Mert
tudnunk kell: „A színész két sírban
nyugszik, ha meghal: egyik a föld. másik
a feledékenység."


