
• KÖNYVEK •

Radó Vilmos, az örökös igazgató

A színház feladatának koronkénti változása, a
szervezeti formák átalakulása, a műsort alkotó
műfajok arányainak eltolódása, a kritikák, tudó-
sítások, interjúk hangvétele szemléletesen, min-
den okos összefoglalásnál hatásosabban rajzolja
meg a vidéki színjátszás elmúlt száz évének képét.

A kimerevített pózban, a műterem vagy a fény-
képész lámpájának vakító fényében pislogó szí-
nészek jellegtelen, sokszor semmitmondó felvé-
telei így egymás után sorakozva beszédesen val-
lanak a korról, amelyben születtek. A színházi
előadás rekonstruálásához ugyan elégtelenek: a
jelmezen és a díszleten kívül hamis rajtuk min-
den, a póz, a gesztus és a mosoly. A képek
dokumentumértékét némileg csökkenti az is,
hogy a képaláírás - jó esetben - csak a szerző
nevét, a mű címét, az előadás évét, a színészek
és a rendező nevét közli, s a szerepnevekkel adós
marad. Az újságcikkek lelőhelyének bibliográfiai
leírását is a túlzott tömörség jellemzi. Bár a széles
olvasóközönséget nem érdeklik a közelebbi ada-
tok, mégis fel kell tüntetni azokat, hogy a könyv
egyúttal a további kutatómunka forrásbázisa le-
hessen.

A számos kitűnő ötlet nem mindig párosult
következetes szakszerűséggel. A bevezetőt nem
követte több olyan összefoglaló rész, amely leg-
alább a legfontosabb történeti, politikai, színház-
történeti tendenciákat, szervezeti sajátosságo-
kat, a műsorpolitikai erővonalakat bemutatná. Az
pedig kifejezetten zavaró, hogy mai karikatúrákat
tördeltek például az 1930-as évek szövegei közé.
Bizony, a vidéki színészet forrásanyaga szegé-
nyes, de korabeli reklámok, plakátok és színlapok
közlésével elkerülhető lett volna a diszharmónia.

A 100 év Kecskeméten. Színházi képregény
'96 című kiadványt bátran nevezhetjük az elmúlt

A tervezőművész posztumusz önnekrológja - így
sűríthetnénk Fehér Miklós Álomvárás című
karcsú kötetének lényegét. A családtagok,
kollégák, barátok által válogatott írások, versek,
szakmai vallomások és novellák groteszk-
abszurdoid hangnemükkel olykor Örkény vagy
Beckett szellemét idézik. A Levél

hatvan év legszebb színházi albumának, amely a
nemzetközi könyvkiadásban is megállja a helyét.
Sőt már meg is állta, hiszen Újvidéken a XI.
Nemzetközi Színházi Könyv- és Folyóirat trien-
nálén a Szép Könyvek kategóriában bronzokleve-
let nyert.

Hirös Teátrum Alapítvány, Kecskemét, 1996

a halottkémemhez című írásban Fehér Miklós
mintegy leszögezi, hogy számára nem a biológiai
vég, hanem a kíváncsiság elapadásának pillanata
jelenti a halált; innen tessenek datálni minden
elmúlás utáni köz- vagy magánteendőt vele kap-
csolatban. A Néhai nekrológíróm emlékére című
abszurd elbeszélés pedig megcsipkedi a hivatal-

ból lesben álló, biankó nekrológokat előszer-
kesztgető újságírókat, s egy ilyen, bizonyára már
az övét is csiszolgató ismerős slapaj váratlan
halála alkalmából a szépítések, hazugságok nél-
küli elemzések, illetve pályaképek fontosságára
figyelmeztet.

„Fehér Miklós díszlettervező volt. A magyar
színházi élet utolsó harminc esztendejének meg-
határozó egyénisége. Sok színháznak, sok ren-
dezőnek dolgozott Magyarországon és a széles
nagyvilágban. A legkülönbözőbb műfajokban al-
kotott különlegeset, egyedit... Villamoson járt és
gyalogolt. Fáradhatatlanul. Otthona és a színház,
a különböző műhelyek között... Es sikerült min-
den próbán ott ülnie, finom megjegyzéseivel lé-
nyegbevágóan építette a készülő előadást..." Így
határozta meg a rendező-alkotótárs Horvai István
a kötet bemutatásakor a művész karakteré-nek
és pályájának jellemzőit. Eletében, de három éve
bekövetkezett váratlan, szinte észrevétlen
távozása óta is szerénysége, zárkózottsága kö-
vetkeztében valóban nehéz volt meghatározni
személyiségét. Nem csatlakozott soha semmiféle
érdekcsoporthoz, inkább arra törekedett, hogy
minél értékesebb színházi műhelyekhez kapcso-
lódhasson. Scenographia Hungarica- és PQ-kö-
tetekben, lexikonokban, különböző kiállítási
prospektusokban, füzetekben idővel egyre pon-
tosabb és objektívebb ismertetések, szócikkek
születtek róla, ám ezek vajmi keveset rögzíthettek
az alkotói pálya gondolati, érzelmi és művészi
kiteljesedéséről.

Érdekes és utólagosan eligazító szavakat ol-
vashatunk minderről a kötet Hogyan lettem dísz-
lettervező? című fejezetében: „Vagyis nem vé-
geztem el az Iparművészeti Főiskolát, ahol dísz-
lettervezőket oktatnak, mert amikor tanulhattam
volna, nem volt ilyen képzés. Bár kerülő úton
lettem díszlettervező... mégsem vagyok azono-
sítható azokkal az önjelölt tervezőkkel, akik távoli
kerülő utakon kerültek a szakmába." S aztán a
tervezővé való fejlődés stációi: „18 éves korom-
ban, még főiskolásként Jaschik Almosnál, a
Nemzeti Színház díszlettervezőjénél kezdtem ta-
nulni az alapokat. Innen az Atelier rajziskolába
kerültem, ahol grafikát tanultam. A felszabadulás
után ugyanitt folytattam..., majd a Másolópapír
Gyárban dolgoztam mint grafikus." 1946-tól egy
amatőr színjátszócsoportnak készített díszlete-
ket. Ezután szabadiskolai, főiskolai tanulmányok
következtek. A főiskolán a mozaik szakkal kiegé-
szített festő szakon tanult, s Fónyi Géza, Hincz
Gyula, Berény Róbert, Kmetty János, Barcsay
Jenő voltak a tanárai. A későbbiekben elhelyez-
kedési, megélhetési gondjai miatt kultúrotthont
igazgatott, képet másolt a Szépművészeti Múze-
umban, portrékat festett, sálakat, fényképet szí-
nezett, majd elment négy évre tanárnak. „Közben
állandóan kerestem a kapcsolatot a színházzal.
Minden megnézhető előadást... megnéztem, ta-
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nulmányozni igyekeztem a drámairodalmat...
Szerencsém volt, mert egy díszlettervező kolléga
felkért, hogy segítsek." Aztán jött Győr, Békés-
csaba, Szolnok, Veszprém, majd a Vígszínház és
még sok más magyar, majd külföldi színház mint
működési hely vagy befogadó műhely. Ezek vol-
tak tehát Fehér Miklós igazi „egyetemi" évei: azaz
szabályos-szokványosak és egyedi-rendkívüliek
egyszerre, ő pedig nagy szorgalommal, vasfe-
gyelemmel, küszködéssel és a színház iránti olt-
hatatlan érdeklődéssel abszolválta őket.

A kötet írásainak tanúsága szerint éles szemű
megfigyelő, a létfilozófia legfőbb problémáival
foglalkozó, a legfontosabb általános és szakesz-
tétikai kérdéseket újragondoló tervezőművész és
író volt. Örökösen a lét és a nemlét, az élet és a
halál, a küzdés és a megsemmisülés, az igazság
és a hamisság ellentétpárjaiban gondolkodott. E
látásmódból született novellái, karcolatai, versei,
vallomásai adják össze Fehér Miklós „antinekro-
lógját", amelynek dupla csavaros szellemisége
már az Ajánlásban is megnyilatkozik: írásait a
csak önmagukra kíváncsiaknak (első csavar),
továbbá a szenvedélyes puzzle-játékosoknak
(második csavar) ajánlja, végül pedig - az előző
ajánlásokat mintegy kikacagva - mindenkinek, de
felelősség nélkül. Az Előszó helyett-ben hang-
súlyozza, hogy az írások tanúvallomások, ame-
lyeket kéretlen szemtanúként fogalmazott meg.
Megközelítik az igazságot, meg nem is, billegnek
az igaz és a valódi között.

A Feljegyzések a szakmáról tíz fejezete a szín-
padi tervezőművészet legfontosabb kérdéseivel
foglalkozik, valóságos ars poeticaként. Az Alko-
tói alázatban azt hangsúlyozza, hogy a tervező-
művész kötelessége az írói alkotás, a rendezői
elképzelés és a közönség iránti alkotó (tehát nem
szolgai) alázat; a tervezőművész törvénye csak
része egy átfogó törvénynek. A Becsapható vi-
lágban elítéli az önmutogató meghökkentést, az
álbátorságot, az álmélységet, a sznobok, a divat-
diktátorok uralmát. A divatokról című írásban
kifejti, hogy az új kifejezésekre való törekvéseket
ne tulajdonítsuk mindig a divatdiktátorok terror-
jának. A Jelzésrendszer vagy rejtvény? szerint
meg kell haladni az illuzionista színházat, az elő-
adást jelzésekkel, illetve jelzésrendszerekkel kell
lebonyolítani, fejlesztve a közönség asszociációs
képességét, de rejtvények feladása nélkül.

A Hatáselemzésben figyelmeztet: nem mind-
egy, miért tapsol meg egy színpadképet a közön-
ség. A giccses látványművészeti közízlést állan-
dóan provokálni és korrigálni kell. Az Anyagok
kifejezőereje című fejezet tanúsága szerint a fes-
tett vászon helyett „valódi" anyagok, tárgyak
használatát, színpadra építését tartja szükséges-
nek, közelítve ekként a pop-art, a konceptuális és
minimal-art, valamint a fluxus mindent művé-
szetté avató tárgykultuszához. A Tér.Szín-ben
megállapítja, hogy a díszlettervezés elsősorban

tértervezés és -beépítés, az író és a rendező
gondolatainak, stílusának kifejezése érdekében. A
kritika című írásban kikel a kritika végletei - a
tervező „lezsenizése" avagy divatmajmolással,
lopással való megvádolása - ellen. A Még egy
utóiratnyi ars poetica... pedig mintegy végső
összefoglalásként kifejti, hogy a modern színpa-
di tervezőművészetnek szoros kapcsolatban kell
állnia a kor gondolkodásával, a megújuló színházi
törekvésekkel, a társművészetekkel, a techni-
kával. A tervezés ugyanis alkalmazott művészet,
amelynek egyedisége, önértéke számos partner-
től, körülménytől, feltételtől függ.

A többi vallomás, novella, karcolat, vers első-
sorban a közép-európai tragigroteszk világkép
terméke. Lírai helyzetképek, pillanatképek a sze

relemről, a házastársi kapcsolatról, egypercesek
vagy hosszabb elbeszélések a színházi világról,
színművészekről, a magyar vészkorszakról, saját
gyermekkorának és fia felcseperedésének külön-
böző traumáiról. Néhány írás pedig -a z öregkor-
ról, életének és pályájának végső értelméről és
várható megítéléséről, a körülötte lévő tárgyi
világ kései felderítéséről - már egyenesen a
becketti végjátékok világképét idézi fel.

Fehér Miklós nagy értékű életműve akár egy
több évtizedes korszakra nézve is meghatározó
jelentőségű. Ez az életmű még nagyobbrészt
feldolgozatlan, megítéletlen. Válogatott írásainak
kis kötete minden bizonnyal segít behozni e
lemaradást.
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