
eszményítést hiányoló Bajza Józsefnek
köszönhető a részletek megörökítése:

.. valóságos kisvárosi Coriolan volt, tele
hetykeséggel és ízetlen hetvenkedéseivel
egy izmos, pergő nyelvű suhancznak ...
hányta, vetette magát, szökdelt előre és
hátra, palástját vállai-ra kapkodá és
rángatta."

Az előadás mérsékelt érdeklődést kel-
tett, a páholyok és a zártszékek (az-az az
arisztokrácia és a polgárság ki-tüntetett
helyei a régi Nemzeti Színház-ban)
nagyrészt üresen maradtak. Abban
azonban minden bíráló egyetértett, hogy a
közönség megértette Egressy szándékát.
Bajza ezt meg is fogalmazta:

.. tetszéssel fogadtatott, ami igen ör-
vendetes jelenet, habár a tetszésnek egy
részét azon politicai szellemnek kell is
tulajdonítanunk, mely e drámát keresz-
tüllengi." Nemcsak Pesten lett világnézeti
vízválasztó a szerepértelmezés, ha-nem
még inkább a hagyományosan kon-
zervatívabb ízlésű Kolozsvárott, ahol
Egressy 1842 márciusában vendégszere-
pelt: „Coriolanus e szavaira: »sepredék
nép, csőcselék nép sat! « - páholyaink
némelyike tapsra méltóztatá tenyerét, a
parterre hatalmasan pisszegetett." Abban a
színházban történt mindez, ahol korábban,
az 1820-as években (Dérynétől tudjuk), a
tapsot senki nem merte elkezdeni a
kormányzói pár vagy távollétükben a
legmagasabb rangú látogatók
tetszésnyilvánítása nélkül.

És a történelmi zárópasszus: Egressy és
Dobrossy fordítása 1870-ig szerepelt a
Nemzeti Színház színpadán. A következő
fordító pedig nem kisebb költő volt, mint
Petőfi Sándor, akinek szövege 1848.
május 10-én jelent meg nyomtatásban -
személyiség és nép viszonyát újrapróbáló
históriai környezetben, már nem a
revolúciót előkészítő radikális
műértelmezés távoli érdekű dokumen-
tumaként. Hiszen a magyarrá tett Corio-
lanus Petőfi életművében már közvetlenül
Az. apostol Szilveszterét előlegezi.

BŐGEL JÓZSEF

Magyar szcenográfia
a felszabadulás után

Első rész

Az indulás

Az 1945-49 közötti időszak nem volt
könnyű, hiszen a szcenográfia kibonta-
kozásához mindenütt legalább három
intézményhálózat szükséges: színházak,
műhelyek és oktatási fórumok rendszere.
Mindezek - elsősorban a fővárosban -
olyan sebeket kaptak, hogy a teljes ma-
gyar színházi struktúra fejlődését évti-
zedekre nehezítették, befolyásolták. A ne-
hézségeket súlyosbították a koalíciós idők
egész színházművészetünkre kiható irá-
nyításbeli-művelődéspolitikai zavarai, a
minőséget is alaposan háttérbe szorító
pénzügyi bizonytalanságai, a tőkesze-
gényséd (több értelemben is).

Egyeseknek a világégés közepette még
bujdosás vagy a mentés is osztály-

részükül jutott. Nagyajtay Teréz például
Bajor Gizi otthonában húzódott meg fér-
jével együtt, s maguk is részt vettek a
védelmet adó férjének mentésében.
Ugyanakkor a magyar szcenográfia előző
korszakban elért nagykorúsodásának, ki-
vételes képességeinek és minden bi-
zonnyal helytállásának kétségtelen bi-
zonyságaként Oláh Gusztáv már ott
található az 1945 februárjában meg-
alakult úgynevezett színházi Ötös Bizott-
ságban, amely a felszabadult ország első
színházi reformtervezetét teszi le a Nem-
zeti Bizottság asztalára. A mérhetetlen
nehézségekre jellemző, hogy a nagy
tervezőtriász (Oláh, Fülöp, Varga) tagjai
közül az utóbbi, igazgatója (Major Tamás)
egyik októberi (1945) nyilatkozata szerint
maga festette a kuliszszákat az ország első
színházában. Az elvárások pedig nem
voltak kicsik, összefüggésben az új világ -
minden nehézség és zűrzavar ellenére -
rendet és minőséget kívánó legjobb
törekvéseivel. Staud Géza a Dramaturgiai
vázlatok című, rögtön 1945-ben
megjelente-tett alapvetésének A díszlet
dramaturgiája jelzésű fejezetében
leszögezi: „A díszlet nem öncélú kép,
hanem a dráma és a színház céljait
szolgáló eszköz .. . csak a színészen
keresztül kaphat életet. " Évtizedek
jelmeztervező-reprezentánsa, Nagyajtay
Teréz egyik 1945-ös nyilatkozatában így
fogalmaz a maga és

pályatársai feladatairól: „Nekünk a pro-
dukció egységén belül egy-egy szerep bel-
ső egységét, de ugyanakkor egymástól va-
ló különbözőségét kell szemléltetnünk .. .
A jelmeztervezésnek alapja az írott szerep,
a kivitelezés a színészi alakítást egészíti
ki ..." Mindketten - egy elméleti és egy
gyakorlati szakember - a szcenográfia
szigorú dráma- és színész(ember)-közép-
pontúságát hangsúlyozták a magamuto-
gatás, az öncélú festőiség helyett.

A vezető szerepet az előző korszakban
feltűnt, kinevelődött, egyik-másik
esetben már a pálya (egyik) csúcsára is
elén tervezőművészek Oláh Gusztáv,
Fülöp Zoltán, Varga Mátyás, Nagyajtay
Teréz és Márk Tivadar - játszották, akik
az indulás nagy ászai is egyúttal:
anyaszínházaikon kívül másutt is
„bevetik őket", mindig ott, ahol a
minőség és a kassza érdekében a lehető
legjobbat kell produkálni. Ekkor alapo-
zódik meg szinte monopolisztikus hely-
zetük, amelynek (korszakokon át) par
excellence tervezőművész jellegük, nagy
mesterségbeli tudásuk, stílusérzékenysé-
gük és stílusegységre való törekvésük,
egyfajta, talán emelt realizmusnak
nevezhető tervezési módszerük az okai és
az összetevői. Oláh Gusztáv már
korábban kivívta magának az uomo
universale, a tervezőnek, rendezőnek, mu-
zsikusnak egyaránt kiváló művészember
rangját, méghozzá bel- és külföldön egy-
formán. Nagyszerű társakkal (Nádasdy,
Ferencsik, Cieplinski, Harangozó) való
társulási képességének, tanítványokat ne-
velő műhelymunkájának termékei - Mo-
zart-, Verdi-, Puccini-, Erkel-, Kodály-,
Bartók-operák, -balettek kifejezőerejű,
tagolt terű, élő vonal- és színkultúrájú,
összegező jelentőségű színpadképei

átjönnek az új korszakba is, és még
sokáig maradnak az Operaház színpadán.
Az indulás különböző nehézségei miatt
kevés új keletkezik (Pique Dame, 1945,
Mandarin, 1945, Sakuntala, 1946, új
magyar művek), de alkotótárs a Nemzeti
Színház (Antonius és Cleopatra, 1946,
Szentivánéji álom, 1948) és a sok gonddal
küszködő Vígszínház (Mozart, 1946)
egyik-másik fontos produkciójánál. A
triász második tagja, Fülöp Zoltán is
ilyen „átjövő" művész. Kiváló szcenikai
tudással rendelkezik, német klasszikus
vagy romantikus, olasz, orosz és magyar
művekhez készített játékterei-re a nagy
lépcsőzetek, monumentális terek
jellemzők. Az induláskor egy-két
modernebb mű szcenírozásával is próbál-
kozik (Amerikai rapszódia, 1946), s még



szélesebb ívben kezdi meg (vagy tovább)
hódítani a prózai vagy egyéb színházak
játéktereit (Vígszínház, Belvárosi Szín-
ház, Magyar Színház, Fővárosi Operett-
színház). Közöttük egy „mentőakció", a
Vígszínház számára Márk Tivadarral
közösen „feltupírozott" A nők össze-
esküvése (1947) szcenográfiai tűzijátéka.

A triász harmadik tagja, a legsok-
oldalúbbnak mondható Varga Mátyás
igazában második virágzását éli a Nemzeti
Színházban. Vállalkozókedve a Madách
Színházhoz és a Magyar Színház-hoz is
elvezeti, de mindenütt meg-nyilvánul
higgadt ragaszkodása az egyéni formákhoz
életpályáján belül és az egyes interpretált
művek viszonylatában. Későbbi (szűkebb
vagy tágabb értelem-ben vett) realista
korszakaihoz képest ekkor még bővebben
kirándul a konstruktív vagy az expresszív
(izmus nélkül) játéktéralkotás területére,
így például az 1947-es Tragédia-előadás
egyes képeit tekintve. Ő is ott van fő
alkotótársként az újjászülető és szintén sok
nehézséggel küszködő Nemzeti nagy
Shakespeare-előadásainál (Vízkereszt,
1947, Lear, 1948). Vele együtt éli - igen
gyakran alkotótársként - újabb virágzását a
nagy rajztudással rendelkező, stilizáltságra,
költőiségre törekvő, hallatlan
vonalgazdagsággal dolgozó jelmeztervező
művész, Nagyajtay Teréz. Ő a tervezője a
Nemzeti szinte valamennyi Shakespeare-
produkciójának, s ő tanítja meg az új
nézőközönséget a ruha-költeményekben
megnyilvánuló kifejező-erő, érzelem- és
gondolatgazdagság, a jellemfestés
csodáinak befogadására. A realista
karakterformálás sziporkázó gazdagsága
öltött testet a Madách, a Víg, a Belvárosi, a
Magyar és a Fővárosi Operettszínház
egyes előadásaihoz készített jelmezeiben.
Még arra is képes - miközben szinte
mindenütt utat mutat, igényt és ízlést
fejleszt -, hogy olyan kollektív alkotási
kísérletekben is részt vegyen, mint a
Madách Színház emlékezetes Zsugori
uramjának (1948) színrevitele, s feltegye a
koronát valóságban is a Magyar Színházat
és Bajor Gizit egyaránt mentő Navarrai
Margit (Scribe) (1947) főszereplőjére, de
általános értelemben a többi színpompás
alakra is. Mindezen pályafutásokhoz ha-
sonlóan alakul az indulás korszakában
Márk Tivadar jelmeztervezési művészete:
alaposság, tárgyi felkészültség, pompás
anyag- (kelme)- ismeret, nagy képzelőerő,
arányérzék jellemző most is s egyre jobban
rá, miközben bővíti operaházi repertoárját

(Pique Dame, Amerikai rapszódia), s ő is
kirándul a Vígszínházba (Három nővér,

1947), a Belvárosi Színházba (Új isten

Thébában, 1946), valamint a Magyar Szín-
házba, hogy ezekkel is bizonyítsa kísérle-
tező-, sőt olykor karikírozókedvét.

Más kiváló szakembereket is örökölt
még az indulás kora az előző időszakból.
A nagy szcenikai tudású, mindig talá-
lékonyan építkező-berendező Upor Ti-bor
is többször betölti az ászszerepet
(Vígszínház, Éjjeli menedékhely, 1945 ;
Belvárosi Színház, Új isten Thébában,
1946; Magyar Színház, A néma levente,
1945). A korábban Kassát, Pozsonyt,
Prágát és Bécset megjárt, tehát legalább
háromfajta iskola eredményeit is hozó
Bercsényi Tibor azonnal és gyakran az
összes nagy fővárosi színházban dolgozik,
kamatoztatva európai horizontú szcenikai
és színházépítészeti tudását is. Újra indult
(Belvárosi Színház) az építészként is
jelentős, bécsi szcenikai iskolázottságú
Gara Zoltán. Szembetűnő a rendezőként
indult Fábri Zoltán nagy érdeklődése a
szcenográfia iránt. A Nemzetin (Itthon,
1948), a Pesti Színházon (Liliom, 1948) és
a Magyar Színházon (több szórakoztató
mű) kívül mindenekelőtt a Művész
Színházban, Várkonyi Zoltán
alkotótársaként bontakozik ki
tervezőművészete a művek ( A makrancos
hölgy, 1946, Euridike, 1946, Trójában nem
lesz háború, 1946, Temetetlen holtak, 1947,
Hedda Gabler, 1948) nagy dramaturgiai
érzékenységgel, pontos térbehelyezésével
történt szcenikai tálalása révén. Talán a
legnagyobb tervezői sikere ekkor az Édes
fiaim (1948) játék-terének kialakítása,
ilyen kortársi-kritikusi dicséretekkel:
„...pontosan követi a szerzői utasítást, de
ad hozzá pluszt is .. . jól bejátszható teret
alkot... nyíltszíni tapsot kapott a törékeny
Bulla mint anya és a hatalmas nyárfa
kontrasztja." Szembetűnő az is, hogy a
korszak egyik legizgalmasabb színházi
műhelye, a Madách Színház sok
tervezővel kísérletezik, mindenekelőtt
pedig festőkkel (Háy Károly, Pekáry
István, Barta László, Hincz Gyula). Az
utóbbi a tüneményes Egerek és emberek
díszlettervezőjeként működött közre
abban, hogy ez az előadás (1947) „a
realizmus diadalát", „az értelem és a
szellem, a művészet felszabadulását"

tanúsítsa.

Az államosítás után

A színházak államosítása utáni első kor-
szak (1949-56) jellemzői közé a valóság
áhítatos (gyakran erőszakolt, kisszerűen

kivitelezett, fontos stílusirányzatokat
háttérbe szorító vagy a magyar színházi
életbe be se engedő) szolgálata, a korhű-
ség, a színpadi valóság és az élet, a társa-
dalom, a természet valóságának egybe-
mosása, a mesterség, a szakma tiszteleté-
nek, megbecsülésének növekedése, a
technikai, a műhelyi tényező szokatlan
mérvű előretörése tartozott. A színházak
államosítása után kezdett igazán modern
értelemben kifejlődni a hazai díszlet- és
jelmeztervezés, emez időszak minden
ellentmondásossága mellett. Az ötvenes
évek elejétől megteremtődtek a korszerű
képzés feltételei is az Iparművészeti
Főiskolán: 1954-ben kapott diplomát az
első csoport.

A tervezői triász életműve, súlya tovább
terebélyesedett, a kor színházpolitikai és
esztétikai követelményeibe illeszkedve, de
gyakran csatázva is azokkal, túllépve a
merev, iskolás szabályokon. Oláh Gusztáv
igazában folytatta előző korszakainak
nagy eredményeit, csak színpadi víziói
lettek némiképpen „realistábbak".
Operaelőadásokhoz készített tervei mellett
mindenekelőtt több balettprodukcióhoz
(ezek mint művek, koreográfiák is a
korszak legjellegzetesebb termékei voltak)
alkotott olyan színpadképeket, amelyek
nemesen artisztikus voltukkal együtt a
nézők tízezrei számára teremtették meg a
mese és a valóság egységét (Diótörő, 1950,
A hattyúk tava, 1951, Bihari nótája, 1954).
Közben „kirándult" a Nemzeti Színházba,
s a Bánk bán (1951) megtervezése után A z
ember tragédiája 195 5-ös híres felújí-
tásához készített úttörő terveivel döntött
meg addigi Tragédia-interpretálási és ak-
kori színházesztétikai normákat: „. .. ki-
tűnő díszletei... elsősorban stílusukkal
jellemzik a kort, s egyetlen esetben sem
igyekeznek önálló létjogosultságot nyer-
ni, valóban színterei a drámai cselekm-
nynek." (Molnár Gál Péter: Rendelkező-
próba.) Fülöp Zoltán a felújításokon kívül
olyan produkciókban valósította meg a
legjobban (Oláhhoz hasonlóan) a kor
tervezési kötelezettségeit, amelyek a leg-
inkább a tömegekhez szóltak volna (Párizs
lángfai, 1950, Csínom Palkó, 1951, Halka,
1952). A nemzeti színházbeli Csongor és
Tünde (1952) tervei ugyan-úgy e
korszakának jellegzetes termékei. Varga
Mátyásnak nagy szerencséje volt, hogy
ekkor bontakozott ki a Nemzeti Színház
újabb aranykora. A gondos, el-mélyült
rendezésű, nagy színészgárdával
megvalósított klasszikussorozatok-hoz,
mindenekelőtt a Shakespeare-cik-



lushoz (Macbeth, 1950, Hamlet, 1952, III.
Richárd, 1955) valósággal szállította a jó
térépítkezésű, korhűségre törekvő
színpadképeket, s közben arra is volt
módja, hogy tervezőművészete nagyszerű
új színházi gondolatokkal, törekvésekkel
párosuljon. Ez történt például a Figaro
házassága 1950-es bemutatásakor, ahol
Major „keze alatt plebejus komédia lett a
darabból, sok színnel és zsivajgással,
mozgalmasan és pontosan beléhe-
lyezkedőn a francia forradalmat megelőző
életbe... Díszlet és játékmód hitet tett
amellett, hogy e színmű a szolgák és a
konyhaszemélyzet darabja és igazsága... ".
(Molnár Gál Péter i. m.) Tervezési bravúrt
hajtott végre az akkori színházpolitikát is
„megrendítő", szatirikus
drámairodalmunkat felélénkítő Ubarkafá
(1953) bemutatójakor, az ezzel a
rendezéssel mintegy élre vágó Marton
Endre elképzeléseit szolgálva: „A darab
plein air díszlete olyan volt, mintha a
Tűzkeresztséget játszanák (korábbi Urbán-
darab). Egy édeskés magyar falu látszott. .
. fehér falú paraszti házakkal, tornác,
előtte kispad... Mindez a kor realista
stílusát, naturalista díszletezését idéz-te,
mégis valami eltagadhatatlan gúnyosság
vonta be." (Molnár Gál Péter i. m.) Jeladás
volt tehát e díszlet egy másfajta, ironikus-
groteszk drámaitér-képzésre.

A jelmeztervezés legnagyobbjai - Márk
Tivadar és Nagyajtay Teréz - valósággal
tobzódhattak a korhűségben és a
jellemfestésben. Az előbbinél a Párizs
lángjai, a Csínom Palkó, A keszkenő (195 i),
A hattyúk tava, a Bihari nótája (operaházi
bemutatók), valamint a III. Richárd
(Nemzeti Színház), az utóbbinál pedig
főleg a Bánk bán, a Hamlet, a Csongor és
tünde, a Tragédia és a Fáklyaláng (1952), a
Bernarda háza (1955, Katona József
Színház) ruhái, jelmezei bizonyítják bea
legjobban, hogy ez a számukra is ellent-
mondásos korszak mégiscsak lehetővé tett
egy tüneményes, gazdag koloritú,
igazában emelt realizmusú ruhakölte-
mény-sorozatot, amely például szolgált
egy egész ország színházművészete szá-
mára. Márk Tivadar is tudott olykor
„szökni". A Pomádé király (195 3) aligha-
nem e korszak és az új magyar operairo-
dalom egyik éke, legbátrabb művészi
tetteinek egyike, s Márk jelmezei nagy-
szerűen követik ezt a groteszk történetet és
zenét: egykorú terveit nézve elcsodál-
kozunk karikírozókészségén, finom,
szellemes jellemfestő ötletein, a humor, az
irónia és a groteszk festés ötvözetén.

Az államosítás szilárd(abb) bázist, ke-

reteket (művészeti, műszaki, műhelyi,
pénzügyi) teremtett a színházak számára,
s létrehozott sajátos profilú (vagy
funkciójú) teátrumokat is. Ez azzal is járt,
hogy - növekedvén a tervezés becsülete is
- kezdtek a korábbinál jobban kialakulni
egyes színházaknál a tervező-körök. A
Magyar Néphadsereg Színházánál például
a kiváló szcenikai tudású Bozó Gyula, a
festői jelmezeket tervező Láng Rudolf és
a különböző korszakokban több
színháznál is emlékezetes drámai tereket
komponáló Upor Tibor „gyülekeztek".
Upor még a Nemzeti Színháznak is
dolgozott ekkor, s ott Csepurin Tavaszi
áradásának bemutatója (1956) a
tervezőművész számára is "ki-ugrás": „Az
egész színpadot egyetlen hatalmas
selyemlepellel fedte be, és ez kezdett
hullámzani a második részben, fény-játék
kísérettel... meghökkentő módon stilizálva
a nézők elé egy valóságos természeti
csapás mindent és mindenkit tisztára mosó
özönvizét... Távoli köze volt ennek az
árvíznek a kínai színjátszás-hoz. . . "

(Molnár Gál Péter i. m.) Az újjászervezett
Madáchnál most már Gara Zoltán uralja a
teret; a négy és fél órás Romeo és Júlia
(195 3) aprólékos gonddal, korhűséggel,
sok-sok valóságelemmel felépített
díszleteire a felejthetetlen játékkal együtt
nemzedékek emlékeznek. Ekkor és
igazában innen indul a pályája
Mialkovszky Erzsébetnek, a Hős falu
(1952), a Romeo, a Három nővér (1954) és
az Éjjeli menedékhely (1965) jelmezeinek
festői színekben, textúrákban gazdag, a
jellemzést szolgáló tervezésével. Az Ifjú-
sági Színház (és csatolt részei) valósággal
szcenográfiai tűzijátékot szervez éveken
keresztül a közművelődési, a művészet-
történeti és főleg színház- és drámatörté-
neti célok érdekében. Fülöp Zoltán, Varga
Mátyás, Upor Tibor, Nagyajtay Te-réz és
Márk Tivadar terveznek ide, folytatva az
előző korszak gyakorlatát, s a jó ízlés, a
gondos kor-, szituáció- és jellem-festés jó
példáinak sorozatát teremtik meg, az
ifjabb korosztályok igényét meg-alapozva.
Saját tervezők is csoportosulnak itt,
közülük Köpeczi Bócz István ekkor végzi
„előgyakorlatait" a későbbi Madách
színházi felfutás előtt: a Szépek szépében
(195 5) és a Don Carlosban (1956) máris
megnyilvánulnak grafikus-művészi
invenciói, pontosságot és játé-kosságot
ötvöző képességei. A Fővárosi
Operettszínház nagy ambícióval fog hozzá
a műfaj leporolásához; e színház újabb
aranykorszakához: a tervezőművész nagy
ászok szolgáltatják a csillogó, az ízléses,

a kifejezőerővel is bíró látványelemeket
(Fülöp, Varga, Márk, Nagyajtay). A
korábbi Mesebarlangból Állami Bábszín-
házzá minősített-változott bábművészeti
műhelyben először többnyire naturalisz-
tikus részletezésű bábfigurák, díszletek
készültek, emberarányokkal, a bábuk adta
tipizálási lehetőségek kihasználat-
lanságával. Később a szovjet bábművészet
hatására (Obrazcovék) a színpadtechnika
gazdagodott, a képi kifejezőerő vált
fontosabbá. A kabaré- (felnőtt-) előadások
mellé felfejlődtek a friss, színes gyermek-
előadások. A grafikusként indult Gábor
Éva változatosságával tűnt ki, s kezdték
bontogatni szárnyaikat Bródy Vera és
Lévai Sándor, miközben olyanok ki-
rándultak e sajátos színházművészeti te-
rületre, mint Varga Mátyás, Köpeczi Bócz
István, Szűr-Szabó József és Pán József.

Az államosítás döntő fordulatot hozott a
legtöbb vidéki színházban is a szak-ma
megbecsülése, a műhelyek alapjainak több
értelemben történő lerakása, egy
korszerűbben tevékenykedő tervezőgárda
foglalkoztatása terén. A legigényesebb
ebben a tekintetben Szeged, majd Deb-
recen és Miskolc színháza. Figyelemre
méltó a fővárosiak (Varga, Oláh, Fülöp,
Márk, Nagyajtay, a főiskolai tanárként és
a Nemzeti Színház jelmeztervezőjeként
realista kismesternek bizonyult Laczko-
vich Piroska, Bozó, Bercsényi stb.) foko-
zott foglalkoztatása, továbbá egyes vidé-
kiek kölcsönös alkalmazása (a szegedi
Sándorok, Kerényi Lajos, Básthy István,
Ütő Endre, Tarr Béla). Érdekes, hogy
Vámos László Debrecenben két ízben is
megtervezi az általa rendezett Moliére-
bemutatók díszleteit és jelmezeit. Feltűnik
néhány színlapon Csányi Árpád, Forray
Gábor és Köpeczi Bócz neve. Szomorú
viszont, hogy saját jelmeztervezőt
(rangosat, képzettet) egyelőre sehol sem
alkalmaznak, s csak 1952-54 között tüntetik
fel először és egyáltalában a vidéki
színházak színlapjai a jelmeztervezők ne-
vét.

Nyitottabb színházpolitika

A gyakran csak színpadi naturalizmus-
nak, a „betondíszleteknek", a jelmez-(sőt
ruha-) történeti kollekcióknak, egy újfajta,
szocialista realista címkével is el-látott
meiningenizmusnak a kultusza után -
amelyben voltak jeles kiugrások is a
tehetség, az ízlés, a tágabb értelemben vett
realizmus diadala következtében, s közben
lerakódtak, kibontakoztak egy szakmai-
technika értelemben modern-



(ebbnek) tűnő tervezőművészet alapjai is -
a következő periódus (1957-1970) a
szélesebb értelmezésű konszolidáció, a
színházpolitika nyitottabbá válásának, egy
későbbi fejlődés előkészítésének a
korszaka. Ez utóbbi tendenciák talaján
kibontakozott szcenográfiai „szabadulás-
nak" egy időközben felnőtt, sokoldalúan
képzett tervezőnemzedék volt az élharcosa
az ötvenes évek második felétől. Nem
mindenben tisztázódott ekkor a tervező
szerepe és felelőssége a színház komplex
munkájában. A társművészetekkel vívott
hatásköri viták mellett nehézségeket
okozott a szakkritika, az elméleti és
szaktörténeti kutatások hiánya. E másfél
évtized alatt mégis szolgáltató
tevékenységből magasrendű művészetté,
alkotótárssá kezdett válni a díszlet- és jel-
meztervezés. Annak ellenére, hogy a
magyar tervezőművészet a legtöbb európai
országhoz képest később és nehezebb
körülmények között indult virágzásnak, ez
a fellendülés szcenográfiánkat a hazai
képzőművészetek színvonalára is emelte,
másrészt a világ (kiváltképpen az ebben
élen járó egyes szocialista országok) dísz-
let- és jelmeztervezésének áramkörébe
kapcsolta. Hazai és nemzetközi kiállítások
megrendezése, illetve az ezeken történt
részvétel, a korszak végére kibontakozó
elméleti-szakkritikai tevékenység,
kiadványok is jelzik e felfutást. Megnőtt a
becsülete a minden vonatkozásban jól
megkomponált terveknek, s ezek alapján is
tapinthatók voltak a különböző (stí-
lus)törekvések jellegzetességei. Az egyes
színházak köré csoportosuló tervezőmű-
vészeket most már nemcsak egy bizonyos
technikai-szakmai tudás kezdte ösz-
szekapcsolni, hanem olykor az eszközbeli,
kifejezésbeli hasonlóság is.

SIVÓ EMIL

Nyitott szemmel

Hosszú időt, több mint negyvenhat évet
töltöttem el a színházak világában. Mindig
Jób Dánielnek, a Vígszínház egy-kori
nagyszerű igazgatójának az elvét
vallottam, mely szerint a színház nem le-
buj, hanem előkelő hely, a művészet
temploma. Jób ilyen szellemben vezet-te
színházát, és ennek megfelelő maga-
tartást várt el művészeitől is. Ezért volt az,
hogy a legnagyobbak egyike, Somlay
Artúr, valahányszor elment a Vígszínház
épülete előtt, megemelte a kalapját. Tette
ezt akkor is, amikor már régen nem volt
annak a színháznak a tagja. Az én
életembe 1934-ben tört be a színház. Ez a
színház elsősorban a Vígszínház volt, így
nem véletlen, hogy rabja maradtam egy
egész életen át. Csodálatos légkör áradt
abból az épületből, elegáns közönség,
nagyszerű gárda, magas művészi törekvés
jellemezte; egyszóval európai színvonalat
képviselt ez a színház a harmincas-
negyvenes években. Társulata kiváló
művészek gyülekezete volt: Jávor Pál
(örök kedvencem), Rajnay Gábor, Góth
Sándorék, Tőkés Anna, Makay Margit,
Darvas Lili, Muráti Lili, Kabos Gyula,
Somló István, Szerémy Zoltán, Ajtay
Andor, Ráday Imre, Mály Gerő, Gárdonyi
Lajos, Makláry Zoltán, Peti Sándor,
Bihari József, az egészen fiatal Pártos
Erzsi és Tolnay Klári. És mindezeknek a
művészeknek az élén az óriás: Somlay
Artúr.

Felejthetetlen élményem az 1934-ben
látott A tanítónő, Bródy Sándor műve,
amelyben öreg Nagyot Somlay, ifjú Na-
gyot jávor, a címszerepet Tőkés Anna, a
tanítót Makláry Zoltán játszotta. A többi
szerepben Szerémy, Mály, Kovács Ká-
roly, Peti és Pártos Erzsi lépett fel. Azóta
több előadásban is módom volt látni ezt a
kitűnő darabot, többségében jók voltak
ezek is, de a Hegedűs Tibor rendezte
vígszínházi előadáshoz foghatót soha nem
láttam.

Akkori élményeim között említhetném
még G. Hauptmann Naplemente előtt és T.
Wilder A mi kis városunk elő-adásait is,
mindkettőben Somlay volt a főszereplő.

Természetesen más színházakba is el-

jártam, megfordultam mindenütt, ahol
valami érdekes, izgalmas művészi élményt
reméltem. Így a Magyar Színház-ban is,
ahol abban az időben Hevesi Sándor volt a
főrendező. Itt láttam Törzs Jenővel a
szereplők élén a III. Richárdot, Az Úr
katonáit, a Ragalom című darabokat.
Mindezt betetőzte 1936-ban a hatalmas
sikerű A néma levente előadása. Az itt
dolgozó társulat sem volt akármilyen:
Beregi Oszkár, Földényi László, Bilicsi
Tivadar, Szakáts Zoltán, a méltatlanul
teljesen elfeledett Baló Elemér. Nagy-
szerű előadásban láttam ebben a színház-
ban Zilahy Lajos A szűz és a gödölye című
darabját is, ugyancsak Törzs Jenővel a
főszerepben. Ebben a darabban ismer-
kedett a színpaddal a később jelentős
művésszé érett kedves barátom, a korán
elhunyt Somogyvári Rudolf.

De elmentem a Belvárosi Színházba is,
ahol akkoriban Bulla Elma bontogatta
szárnyait Shaw Szent Johannájában és
Meller Rózsi Vallomásában, partnerei
Páger Antal és az ifjú Básti Lajos voltak.
Emlékeim között a Németh Antal vezetése
alatt álló Nemzeti Színház előadásai-nak
némelyikére is mint nagy élményre
gondolok vissza. Ilyen volt Az ember
tragédiája centenáris előadása Lehotay
Árpáddal, Tőkés Annával és Csortos
Gyulával, az Amerikai Elektra Csortossal,
Bajor Gizivel, Makay Margittal, Timár
Józseffel, a Peer Gynt Jávorral, Herczeg
Ferenc Bizánca Táray Ferenccel, Abonyi
Gézával, Tőkés Annával, Berky Lilivel,
Somogyi Erzsivel, Kiss Ferenccel,
Lehotay Árpáddal, Gál Gyulával, Timár
Józseffel, Ungvári Lászlóval; Kállay
Miklós darabja, A roninok kincse, Timárral,
Somogyi Erzsivel, Sugár Károllyal és
Pethes Sándorral; Zilahy Lajos Süt a napja
Jávorral, Abonyival, Szörényi Évával,
Olty Magdával, Kürti Józseffel, Pethessel,
Gózon Gyulával a főbb szerepekben.

Ezeknek az előadásoknak, ezeknek a
művészeknek köszönhetem, hogy örökre
eljegyeztem magam a színházzal. Ekkor
határoztam el, hogy a szakma minden
ágát, minden fortélyát, már ami megta-
nulható, megtanulom, mert a színházhoz
elsősorban érzék kell, és aztán nagy-nagy
gyakorlat. Az érzékkel születni kell, a
gyakorlatot meg lehet az évek során sze-
rezni, csak nyitott szemmel kell dolgozni.

1938-ban érettségiztem a Szent István
reálgimnáziumban. A Színművészeti
Akadémiára nem mehettem, ezért Pataky
Jenő, az akkor már neves színpadi és
filmszínész, a Nemzeti Színház tagja aján-


