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SZÍNPADMŰVÉSZETI ÚJÍTÁSOK A SZÁZADFORDULÓN 

A színpadi látvány-művészet Európa különböző színházaiban többé-kevésbé egyszerre történő 
átalakulásának előzményeit, illetve motivációit számos tényező befolyásolta. A konferencia te-
matikájához kapcsolódva, jelen írás középpontjában a színpadi látvány megújulásának feltételei 
közül a művészeti modernizmus törekvéseivel összefüggésbe hozható formai és stiláris átalaku-
lások állnak, nevezetesen azok a stilizáló tendenciák, melyek a szecesszió festészeti, szobrászati 
stb. alkotásaival is összefüggésbe hozhatók. Színpad-és képzőművészet közötti párhuzam felté-
telezésére azonban nem csak a vizualitás terén megfigyelhető hasonlóságok kínálnak lehetőséget. 
A modern színpad látványvilágát megkomponáló rendező figuráját – képzőművész kortársához 
hasonlóan – elsősorban nem a külsődleges jelenségeknek, illetve a dráma ok-okozati történése-
inek illusztrálása foglalkoztatta már, hanem a látványként észlelt belső, elvont összefüggések 
kifejezése, mely analógiát mutat a modernizmus formaalkotó szándékaival. Egy statikus és egy 
dinamikus művészeti ág vizualitás terén való összekapcsolhatóságának igazolására ezúttal bécsi 
és budapesti előadások tömör bemutatásával teszek kísérletet a századforduló, többek között a 
szecesszió korszakából.

A bécsi Secession vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi szemléletű iparművé-
szeti műhely a Wiener Werkstätte művészei közül sokan abban hittek, hogy a vizuális művé-
szetek – egymás jelentéshordozóinak egy sajátos módon való kombinációja révén – képesek 
az esztétikai tapasztalat kiteljesítésére. A modern képzőművészet e lényegi eleme már a 19. 
század közepén megfogalmazást nyert a zeneszerző Richard Wagner művészet(elmélet)ében a 
„Gesamtkunstwerk”  (azaz összművészeti alkotás) kifejezésének megalkotása révén. Wagner a 
szó, a kép és a hang szimultán jelenlétét a zenedráma formai összetevői által garantálta, azaz 
színpadi keretek között tartotta megvalósíthatónak. A bécsi szecesszió sajátos művészeti pro-
duktumai – gondoljunk például egy festmény és kerete, illetve egy nyomtatott szöveg tipográfiai 
stílusa és illusztrációja közötti rendkívül kifejező és harmonikus viszonyra – kapcsolatba hozha-
tó a wagneri „Gesamtkunstwerk” fogalmával, bár ebben az esetben, a zenei dimenzió hiányára 
hivatkozva, szerencsésebb talán a Secession köréhez tartozó Wilhelm Schölermann kifejezését, 
a „Gesamtbild” (azaz átfogó vizuális benyomás) terminust használni.
Gesamtbild+Raumkunst=Gesamtkunstwerk? – Az 1902-es Beethoven-kiállítás1

A modern művészetnek a színpad szolgálatában kell állnia. Modern művészet alatt azonban 
nem kizárólag a szecessziót értem, hanem minden egyes művészeti ág közös szintézisét. A tradi-
cionális fölött már eljárt az idő; a modern egybefogja az összes jelmezt, kelléket és a (zenei)mű 
újjászületését teszi lehetővé.2   

A Secession megalakulásának első számú motivációja a modern nézőpont bevezetése, azaz a 
művészek sajátos látásmódjának kibontakoztatása volt az uralkodó akadémista modor ellenében, 
illetve e különböző művészeti látásmódok összehangolása, szintézisbe hozatala. 
Ennek egyik legérdekesebb és legizgalmasabb eredménye a mozgalom tizennegyedik, 1902-es 
kiállítása, mely a bécsi művészek körében hatalmas népszerűségnek örvendő német művész, 

1 A kiállítás rekonstrukciójával kapcsolatban, gazdag képanyag kíséretében ld. Vergo (2010)
2 Gustav Mahlert idézi Vergo (2010). 138.
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Max Klinger egy központi, Beethoven-t ábrázoló szobra köré épült fel. A rendezők – Joseph 
Hoffmann és művésztársai – behatóan tanulmányozták Klinger Festmény és rajz című esszéjét, 
amiben a szobrász a műalkotásokat egy átfogó térkoncepciónak alárendelve definiálja, azaz el-
engedhetetlennek tartja a tér és a műalkotás kölcsönhatását vizsgáló nézőpontot, melyben e két 
összetevő sajátos lényegüknek kidomborítását segítheti elő, például a világítás megkomponálása, 
vagy a falszerkezet körültekintő felosztása által. A kiállítás így Klinger esszéjének megfelelően 
egy viszonylag összetett koncepció alapján állt össze. A központi – egy templom szentélyéhez 
hasonlatos tér – közepén helyezkedett el a Beethovent ábrázoló polikróm márványszobor, melynek 
hátteret Alfred Roller geometrikus motívumokból összeálló, Leszálló éj című falfestménye biztosí-
tott. Ezek szemközti oldalán Adolf Böhm Hajnalhasadás című képe volt látható. Az épület baloldali 
„mellékhajójában” kapott teret Gustav Klimt töredékeiben még ma is látható Beethoven-fríze. 
A zenei tematika lehetővé tette a különböző műfajokban alkotó művészek műveinek speciális 
egységét, de azok valódi szintézisét a zene teremtette meg.      

Carl Moll, a művészegyesület akkori elnöke, a zeneszerző Gustav Mahler jövendőbeli fele-
ségének, Almának a nevelőapja volt. Részben az ő közbenjárásának köszönhető, hogy a Beetho-
ven-kiállítás megnyitóján Mahler a bécsi Operaház zenekarának fúvósaiból összeállt kamaraze-
nekarral előadott egy részletet Beethoven 9. szimfóniájának utolsó tételéből. Alma visszaemlé-
kezéseiben arról írt, hogy a jelenlévők mindegyike nagyon különleges és kivételes tapasztalatról 

„Szecessziós épület makettek”, műhelymunkák az iskolában
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számolt be; maga az idős Max Klinger földbe gyökerezett lábakkal és könnyes szemekkel veszett 
bele a kiállítás gondosan megkomponált látványba a zenei kíséret alatt.

Klinger Festmény és rajz című esszéjéből eredeztethető kifejezése, a „Raumkunst” (azaz tér-
művészet) a zenei előadással kiegészülve olyan speciális közeget teremtett tehát – feltételezéseink 
szerint –, melyben a részvevők esztétikai tapasztalata a gyakorlatban is kibővült. Az esemény szín-
házi jellege azonban nem csak Klingerre, de a kiállítás két másik kulcsfontosságú szereplőjére is 
nagy hatással lehetett, nevezetesen Gustav Mahlerre és Alfred Rollerre.
Alfred Roller (1864–1935) a bécsi Secession egyik alapító tagja, a Ver Sacrum folyóirat rendszeres 
illusztrátora és tipográfusa, illetve a mozgalom egyéb kiadványainak, plakátjainak felelős tervezője 
volt. Grafikai munkáit a századforduló progresszív művészeti fórumainak emblematikus alkotása-
iként tartják számon. Képeinek jellegzetes, erőteljesen absztraháló, szimbolista formavilága nem 
csak a Secession köréhez tartozó művészek látásmódjára, hanem a színház – Gustav Mahler barát-
sága révén elsősorban az opera – elavult látványvilágára is rányomta bélyegét. Színpadtechnikai 
és művészeti újításai a rendezői koncepció kiteljesedésének lehetőségét biztosították, így helyezve 
teljesen új megvilágításba sokszor elfeledett, kevésbé népszerű darabokat. 

Mahler és Roller legendás együttműködésének kezdete tehát a Beethoven kiállításig nyúlik 
vissza. Akkoriban a díszlettervezéssel elméletben kacérkodó Rollert Leszálló éj című falképének 
létrehozása során Wagner Trisztán és Izolda című zenedrámájából a második felvonás „O sink 
hernieder, Nacht der Liebe” („Ó szállj le ránk, szerelmünk éje”) kezdetű kettőse inspirálhatta. A 
Trisztán és Izolda színpadi megvalósításának lehetséges változataival éppen akkortájt foglalatos-
kodó Mahler fantáziáját egyből megragadta Roller munkája, illetve a zeneszerző által is nagyra 
becsült svájci rendező és színházelmélet-író, Adolphe Appia elképzeléseivel rokonságot mutató 
színpadi elképzelései. 

Mahler és Roller – Appiához hasonlóan – úgy tartotta, hogy a rendezés lehetséges célja az 
akusztikus tapasztalat irracionális, hangulati összefüggéseinek kifejezése; ennélfogva a cselekmény 
külső történései minimális figyelmet érdemelnek. A Trisztán és Izoldával kapcsolatban egyetértet-
tek abban, hogy a rendezésnek, melynek immár markáns eleme volt a látvány is, a cselekmény 
középpontjában lévő szereplők belső életének, érzelmeinek közvetítésére kell törekednie. Így a 
partitúra közös vizsgálata, illetve a látványtervek elkészítése során szakítani próbáltak a wagneri 
tradícióval, azaz figyelmen kívül hagyták a zeneszerző színpadi megjelenítésre, elsősorban a dráma 
külső helyszíneire vonatkozó szigorú instrukcióit, és modern szemléletben a zenéből kiindulva 
valami teljesen újat, hitelesebbet próbáltak létrehozni. 

Mahler és Roller közös munkájának első, és bizonyos szempontból legfontosabb gyümölcse 
a Trisztán és Izolda 1903-as bemutatója volt, mely után Mahler a bécsi Opera első számú díszlet-
tervezőjének tette meg Rollert, aki számos további előadás forradalmi látványtervét készítette el 
1909-ig bezárólag.3 A bensőségesség ábrázolása végett mindhárom felvonás alatt alapvetően ho-
mály fedte a színpadot. Az első színben a feljövő nap fényének narancssárgás színét állította kont-
rasztba a tenger kékségével, a második felvonás kétszereplős színpadát a sötétlila jellemezte, míg 
a harmadik felvonásban az élettől lassan búcsút vevő Trisztán szenvedésének színterét a szürkés 
árnyalatok dominálták. A látvány további részét a „Gesamtbild” szellemében egységes – egy rolleri 
könyvillusztrációhoz vagy plakátsablonhoz hasonlóan – geometrikus formájú dekoráció jellemez-
te, melyet nem csak a kellékekre, de jelmezekre is egyaránt alkalmazott.  

3 Képanyagért ld. Gustav Mahler und Wien. Kiállítási katalógus. Szerk. Reinhold Kubik, Thomas Trabitsch. Wien, 
Österreichisches Theatermuseum, 2010. 
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Roller olyan szcenográfiai újításokkal állt elő – noha ez a fennmaradó képek alapján talán 
nem világos annyira számunka –, melyek teljes mértékben távol álltak Wagner színpadképeinek 
historizáló felfogásától. Bár a közönség egy komoly része meghökkent a látvány egyszerűségétől, 
a világítás szimbolikus tartalmat közvetítő jellege és a fény-árnyék kontrasztok sejtelmes kettőssé-
gére épülő látomásossága miatt a kritikusok nagy része dicsérte az előadást.4 

Mi szűrődött le Roller és Mahler színházi reformjaiból a szakmai közönség számára Budapes-
ten? A modern színpadművészet, azaz az előadások sajátos látványvilágának igényéből születő 
autonóm művészi forma valamivel később, az 19010-es években kezdett kibontakozni Magyaror-
szágon, többek között a Roller nevéhez köthető újító előadások hatására. Ennek oka, hogy Buda-
pesten a századforduló első éveiben még nem igazán létezett naprakész színházi kultúra. Modern 
irodalmi alkotásokat a darab karakterének megfelelő díszletezéssel Max Reinhardt berlini társula-
tainak rendszeres budapesti vendégjátékai során láthatott a közönség. Elsősorban ezeknek az elő-
adásoknak a következményeként lehet tekinteni annak a fiatal kritikusi és rendezői nemzedéknek a 
kibontakozását, mely megkísérelte megvalósítani idővel az újszerű színpadi törekvéseket. 

Az 1907 körül aktívvá váló színházi generáció az új színpadművészetet gyakorlatban a modern 
szemléletű budapesti Thália Társaságnál, elméletben Adolphe Appiától, Edward Gordon Craig-
től és Max Reinhardtól, illetve rajta keresztül a vele közvetlenül együttműködő Alfred Rollertől 
tanulta. 

Kiknek a közvetítésével bontakozhatott ki a reform Magyarországon? Bárdos Artúr (1882–
1974) 1909-ben Reinhardtnál dolgozott asszisztensként Berlinben. 1910-ben visszatért Budapest-
re, s megalapította a Színjáték című színházi hetilapot. Ez volt az új színművészet első fóruma, 
színvonalas cikkek, kritikák, izgalmas dramaturgiai elemzések, sőt kisebb drámák töltötték meg. 
Ez a rövid életű fórum foglalkozott a legrészletesebben a színpadművészet problémáival, melynek 
tulajdonképpen összefoglalását adja Az új színpad című könyve, ami 1911-ben jelent meg a Nyu-
gat kiadásában.

Bárdos mellett a modern szemléletmód bevezetésére, és a színpadművészet megújítására töre-
kedett az 1908-tól a Nemzeti Színház főrendezőjeként működő Hevesi Sándor (1973–1939) is, akit 
1913-ban az Operaház akkori intendánsa, gróf Bánffy Miklós (1873–1950) hosszú távú együttmű-
ködésre invitált. Hevesi és Bánffy együttműködéséhez köthető a színpadművészet sajnos rövid, 
de művészi szempontból nézve első igazán jelentős korszaka Magyarországon. Közös munkájuk 
eredményeként az előadás vizuális dimenziója kiemelt szerephez jutott, a látvány – az illúziókeltés 
és az illusztráció szándékát elutasítva – sajátos képiségének köszönhetően a mű tartalmi és hangu-
lati síkjainak értelmezőjévé, illetve kifejezőjévé tudott válni.5 

A képzőművészet és annak motivációival hasonlóságot mutató színpadművészet között – a 
színpadképeket megörökítő minimális dokumentáció tanúságaira hivatkozva – akár közös „for-
majegyeket” is megállapíthatunk, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a nagyon is 
jelentős különbséget, hogy míg a festészetet az érzékelhető valóság, addig a színházat a valóságot 
már átszűrt, metaforákkal terhelt, többnyire a realitástól eleve elrugaszkodott mű inspirálja (zenei 
mű esetében ez még inkább igaz). Ugyanakkor bizonyos, hogy e látványtervek mozgatórugója – a 
jelenségek külsőségeinek visszaadását elutasító, szimbólumok nyelvén megfogalmazott „feltárói” 
módszer – azonosságot mutat a kortárs képzőművészet képalkotói technikáival. 

4 Patrick Carnegy: Wagner and the art of the theatre. 2006. 160–161.
5 Képanyagért és az átfogó színpadtörténeti vázlatért ld. Belitska-Scholtz Hedvig: Hagyomány és újítás a magyar színpadművészetben. 
In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között, 1873–1920. Kiállítási katalógus. Szerk. F. Dózsa Katalin. 
Budapest, BTM, 2004. 301–311.
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Azaz:
1. megszűnik az ábrázolás térbeliségének igénye (a színpadról eltűnik a festett kulissza 

perspektivikus távlatot nyitó, illúziót keltő képe)
2. a festészetre jellemző laza, vázlatszerű kompozíciót a színpadi látvány kialakításakor is 

előszeretettel alkalmazzák a környezet jelzésszerű kialakítása során. 
3. A tér és idő dimenziójának behatárolhatatlanságából, a képzelet és valóság egymásra 

vetülésének két jelentésszintjét összefogó, elvont, stilizált, általában fátyolos képei, a 
világítás fejlettségének köszönhetően hasonló módon jelennek meg a színpadon is. 

Nem vitás, hogy a színházművészet e korszakának egyik meghatározó sajátossága, hogy kép-
szerűen jeleníti meg a drámát a színpadon, „tulajdonképpen a dráma alaptónusát és ezen belül az 
egyes mozzanatok hangulati tartalmát stilizálja át a színpad látható nyelvébe”.6 (Bárdos Artúr). 
És megint Bárdost idézve: „színpad és képzőművészet csak ott kerül igazán organikus viszonyba 
és viszonyuk csak ott válik lényegüket érintő problémává, ahol többé nemcsak a kulissza, vagy a 
kellék artisztikumáról, hanem az egész, emberekkel eleven színpad képegységéről van szó.”7

Az első kísérletezők egyike, Alfred Roller, elképzelését eleinte naivan közvetítette, ugyanis a 
színpadi/zenei cselekmény folyamatossága és a díszlet statikussága közötti ellentét feloldásá-
hoz szükséges eszközök elsajátításáig (vagy inkább megértéséig) nem jutott el maradéktalanul, 
hiszen a színpadi kép stiláris értelemben vett festőiségére, illetve a szecesszió motívumainak 
dekoratív alkalmazására helyezte a hangsúlyt. Ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy 
szembefordulása a színpadi naturalizmussal komoly hatással volt rendezők sokaságára. Alfred 
Roller, illetve az előbbiekben bemutatott vendégjátékok hatására Bánffy Miklós és Hevesi Sán-
dor szcenikai megoldásaihoz köthető színpadi modernizmus Magyarországon talán Márkus 
László (1882–1948) díszleteiben bontakozott ki legkézzelfoghatóbban.   

Márkus művészeti tevékenységét munkásságának korai szakaszában elsősorban mű(-és szí-
ni)kritikusi működéséből kiindulva az új stílusú színházi rendezés foglalkoztatta, a cselekmény 
és a zene egységgé formálásának lehetséges eszközeivel kísérletezett. A színházi előadásra első-
sorban képek sorozataként tekintett. Rendezői koncepcióinak, egyedülálló színházelméletének 
megfogalmazásához a Thália Társaság működéséhez kapcsolható kísérletezői közeg adta az első 
impulzusokat. Számos színházi intézmény vezetője, rendezője, illetve művészeti tanácsadója 
volt (Magyar Színház, Apolló Kabaré, Renaissance Színház; a Nemzeti Színház (1932–1933), 
illetve az Operaház főigazgatója (1935–1944), melyek színpadán drámaíróként és díszletterve-
zőként is megnyilvánult. 

Márkust – Rollerhez hasonlóan – az foglalkoztatta, hogy a szereplőkben végbemenő dráma 
minél kifejezőbb vizuális eszközökkel tudjon megjelenni a színpadon. Elképzelését ő is egy 
Wagner opera, a Parsifal 1924-es magyar nyelvű bemutatójának keretein belül bontakoztatta ki. 
A Trisztán és Izolda 1903-as bécsi előadásával megegyező módón, a budapesti Parsifal is szem-
be ment az eredeti wagneri utasításokkal. Noha Márkus több ízben is tisztázta, hogy rendezése 
nem tér el radikálisan Wagner változatától, mindössze a zenedráma mitikus, időtlen karakterét 
próbálja hangsúlyozni a stilizáltabb díszletezéssel, továbbá kifejtette, hogy számára a partitúra, 
és nem a zeneszerző elavult színpadi utasításai a mérvadók. 

6 Bárdos Artúr: Az új színpad. Budapest, 1911. 57.
7 U.o. 54.
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„Vezető elvem az operák rendezésénél az, hogy köteles vagyok a zene ritmikáját mozgás-
ba és gesztusba, a zene harmóniáit hangulatképekbe, a zene színeit képzőművészeti elemek-
be, különösen színbe, fénybe és megint gesztusba... transzponálni. A Parsifal zenéje, mint a 
motivisztikus zene kiteljesülése, azt írja nekem elő, hogy a dráma belső történését a motívumok 
helyi jelentősége és dominanciája szerint igyekezzem kianalizálni...”8

Az előadást rosszindulatú, bizalmatlan híresztelések előzték meg a többnyire konzervatív be-
állítottságú közönség részéről, azonban mégsem könyvelhetjük el az előadást bukásként. Tény, 
hogy erős kritika érte az előadás koncepcióját, melyben – a kritikusok nagy része szerint – Márkus 
túl nagy teret engedett a darabbal kapcsolatos prekoncepcióinak kinyilvánítására. Ugyanakkor – 
a Roller nevéhez köthető Trisztán és Izoldához hasonlóan – a világításnak és a színhasználatnak 
nála is szimbólumhordozó szerepe volt, melyet a vizualitásra fogékonyabb kritikus közönség 
nagyra értékelt, és több ízben is festészeti alkotások atmoszférájához tette hasonlatossá. 

„A színpadi képek, színben, vonalban, architektonikus felépítésében, összhatásukban, gaz-
dag képzelmű képzőművész remekei.”9

Nevezhetünk-e szecessziósnak egy színpadi produkcióhoz kötődő látványvilágot? 
Mivel a modernizmus különböző törekvéseit, azoknak egymástól sokszor teljesen elszigetelt 
egyéni változatait nehéz kategorizálni, a képzőművészeti alkotások többsége általában nem ír-
ható le, illetve nem határozható meg egyetlen bizonyos stiláris minőség vagy jellegzetesség által 
sem. A formai nyelvújítás, melyet az egyszerűség kedvéért nevezzünk modernizmusnak, egye-
dül a naturalizmussal való szembehelyezkedés mozzanata által határozható meg minden kétséget 
kizárólag; a szecesszió fogalmát általában külsődleges formajegyek behatárolása végett célszerű 
alkalmazni, hiszen az a mű tartalmi vonatkozásait nem feltétlenül sejteti meg.     
A színpadi látvány stílusának meghatározása modern irányzatok elnevezései által nem kizárt – 
ezt talán Roller díszlete is igazolhatja –, azonban csak abban az esetben lehetséges, amennyiben 
a festett kulissza vagy a díszletek csoportja következetesen utal valamely, a képzőművészetben 
(iparművészetben) már kanonizált formára. 
A modern színpad elsődleges törekvése azonban nem csak ez, hanem – ahogy Mahler is megfo-
galmazta – minden egyes művészeti ág közös szintézise, a dráma érzelmi és szellemi aspektusa-
inak kifejezése érdekében.   

8 Márkus László: Megjegyzések a Parsifal rendezéséhez. Magyar Színpad. 1924. máj. 24.
9 Színházi Élet, 1924. 18. szám. 28–30.


