
nov, Ványa bácsi, Sirály, Három nővér,
Cseresznyéskert) kapunk választ.

Ezekből az analízisekből ugyanis ma-
guknak a műveknek az alapkérdéseire nem
kapunk magyarázatot. Lássunk né-hány
példát: miért nevezi leveleiben Csehov
egyik-másik darabját makacsul ko-
médiának, sőt, farce-nak? Mi az a „sajá-
tosan csehovi", amit a szakirodalom, és a
szerző is evidenciaként emleget? Hiszen
amit ilyenkor mondani szokás, a csehovi
„hangulatról", arról maga a szerző
bizonyítja be helyesen, hogy Sztanyisz-
lavszkijék értelmezéséből, játékstílusából
származik, de nem feltétlenül - a
művekből. Peterdi Nagy interpretáció-
történetéből tehát azért nem derül ki
önálló, összefüggő előadási koncepció,
mert nem ismerhetjük meg a csehovi drá-
máról alkotott felfogását sem, legfeljebb
annak töredékeit vagy éppen ellentmon-
dásait. Arra gondolok például, hogy
elemzéseiben következetesen szereplőket
értelmez, holott Brecht előtt szinte párat-
lanul oldódik meg itt a polgári dráma egyik
nagy problémája - a színpadi ensemble, a
„jellemek" feloldódása egy tökéletesen
homogén drámai térben, amely valamilyen
világot revelál. Sietve tenném hozzá:
Csehov értelmezői, szép számú
teoretikusak mindeddig nem tudtak választ
adni arra, hogy mi is ez a világ, amelynek
„jele", „emblémája" ez a homogén tónus,
és ez a maga korában társtalanul megoldott
ensemble-színjáték ? ! A könyv szerzője
azonban mégis egy-szerűen „elmegy"

emellett, hogy Csehov színpadán, polifón
szövésű szövegeiben mindig a együttes, az
emberi viszonylatok, a kapcsolatok hálója az
elsőrendű, és nem az individuumok
párharca, vagy monologikus
egymásmellettisége. Így tehát elsikkad
Csehov kopernikuszi tette, az, hogy túllépett
az úgynevezett jellem-dramaturgián, egy
bizonyos módon megszüntette a műfaj
polgári „megkettőzését" (szituációs és
pszichologizáló dráma kettősségére
gondolok), valóban újra sikerült
shakespeare-i és mozarti értelemben és
szellemben ensemble-okat komponálnia, a
szó komoly értelmében meghaladta a
polgári bensőség, illetve a „jól megcsinált
darab" meghasadt dramaturgiáját és
színpadát.

Végül nem tudunk mit kezdeni olyan túl
súlyosnak hangzó, valójában lapos
kijelentésekkel, amelyek túldimenzionál-
ják és elárasztják a könyvet, mint pl. „ ...
Csehovra mindvégig gyötrően hatott az
emberi értetlenség, az elidegenedés" (263).
Vagy pl. a Cseresznyéskert

„messianizmusával" kapcsolatosan: „Mi
lesz majd a sorsa a győzőknek s a le-
győzötteknek? Hogyan férnek meg majd
együtt, egy földgolyón? Mert Csehov mit
sem tudott az atombombáról, de tudta,
hogy egy ideig (??) meg kell majd férniök
egymással egy földgolyón, egy
kontinensen, sőt - egy házban." (281) .

Elemzésmódszeréből adódnak ezek a
kijelentések: ez a metódus ugyanis tisztán
„tartalmi", az esztétikumot vizsgáló
analízis lehetősége sokszor mintha nem is
létezne a szerző számára, hosszú
oldalakon át folyik a történés illetve a
figurák fejlődésének puszta prózára for-
dítása. Igy azután az elméleti igénnyel
formulázott gondolatok teljesen általános
- és elnagyolt - kijelentések, néha pedig
semmivel sem alátámasztott képzelgések
maradnak: „A művészetben sok a
párhuzamos törekvés, de valahol (??)
azért ezek is találkoznak, összegződnek,
és megtermékenyítik egymást." (295).

Ez az elhibázott könyv ugyanakkor
valóban tanulságos a „színház vagy
dráma" vitájához. Az irodalomtudomány
módszereinek igénybevétele, a drámai
szövegek elemzése,, a művek átfogó meg-
értése nélkül nincs, és nem lehet össze-
függő gyakorlati koncepciónk sem a szín-
padi megvalósításról. A színpadközpon-
túság - a drámák fölfogása nélkül -
önmaga követelményeinek sem tud eleget
tenni. Végül pedig az élő, eleven Csehov-
szín-pad csak úgy jöhet létre, ha
megtaláljuk az interpretációknak azt az
érvényességi körét., amely a művekben, a
drámai szövegben lehetőségként adott
Peterdi Nagy László könyve arról az egy
igazságról tényleg meggyőzi olvasóját,
hogy a hetvenkét éve halott Csehov, mind
esztétikailag, mind színpadilag, ha csak
nem fogadunk el mítoszokat és
konvenciókat - még mindig a modern
irodalom szfinxe. (Szépirodalmi, 1975)

CSÍK ISTVÁN

Két kiállítás

Thália makacs múzsa. A nyári hónapok-
ban is, amikor kiköltöztetik a szabad ég
alá, s a színházépületek üresen ásítanak a
nyári forróságban, vissza-visszaszökik a
kőfalak közé. Addig is, amíg a színpa-
dokon újra feltámad az élet, itt-ott-amott
elhelyezi kézjegyét: egy-egy kiállításon,
tervek, vázlatok, makettek képé-ben
érzékelteti jelenlétét - érezteti hatalmát.

Közhely már, hogy a színházi képző-
művészet, díszlet- és jelmeztervezés nem
elsősorban képzőművészet; hogy igazi
tartalmát csak az önálló életet élő elő-
adásban bontakoztathatja ki. Azt is
sokszor leírták, elmondták már, hogy nem
bizonyos ; a színekben és formákban
tetszetősebb terv, a grafikailag, festé-
szetileg kvalitásosabb munka egyben jobb
díszlet avagy jelmez is. De ha valaki ebből
azt a következtetést vonná le, hogy nincs
értelme az efféle tárlatoknak, hogy a
tervezők kiállítása csak színházaink
repertoárja lehet -- téved. Ezt bizonyítja
az elmúlt nyár két kiállítása is: éppen
azáltal ragadták meg a nézőt, hogy szinházi
művészetként mutatták be a színházi
képzőművészetet. A tervek, makettek,
bábok és ruhák színházi előadások, szín-
házi stílusok hangulatát idézték, és az
összetett, rendkívül sok tényezőt magába
olvasztó színpadi művészet egyik lénye-
ges összetevőjének eredményein keresz-
tül az egyetemes színházművészet hely-
zetébe engedtek bepillantást.

Scenographia Hungarica

Prága és Bécs után Egerben került a hazai
közönség elé az elmúlt négy esztendő
díszlet- és jelmezterveiből készült
válogatás, amely sokrétűségében mintegy
keresztmetszetét adja a magyar tervezők
törekvéseinek. Az anyagot tulajdonképpen
az idén januárban Prágában meg-rendezett
Quadriennáléra, a legjelentősebb díszlet-
és jelmeztervezési, valamint
színházépítészeti világkiállításra vá-
logatták össze, ahol emlékezetes szép
sikert aratott: a huszonnyolc ország
mintegy nyolcszáz kiállítója közül Schäf-
fer Judit ezüstérmet kapott. Ezután került a
kiállítás Bécsbe, majd a Gárdo-



nyi Géza Színház előcsarnokába. A ki-
állított anyag talán legfőbb érdeme az,
hogy nem éri be a két dimenzióval:
makettekkel érzékelteti a színházi tervezés
legfontosabb elemét, a színpadi teret.
Ugyanígy, a jelmeztervezők esetében is
túllép a vázlatok, tervek bemutatásán; a
kész jelmezek, amelyek ott állnak a tablók
előtt, nemcsak alkotóik grafikai
készségéről, szín- és formaérzékéről ta-
núskodnak, hanem bemutatják azt is,
milyen anyagokban gondolkoznak. Hiszen
az anyagok elkészítésének technikája, az
anyagok faktúrája dramaturgiai szerepet
kaphat - és kap - az előadásokban, és ezt a
terv, legyen grafikailag bármily tökéletes,
nem tudja érzékeltetni.

A kiállítás tizenöt művész alkotásait
vonultatja fel. A válogatást végző, a
kiállítást rendező kollektíva szemmel lát-
ható törekvése az volt, hogy inkább
keveset mutasson be, de azt alaposan és
jól; mellőzték a seregszemleszerű felvo-
nulást, nem törekedtek névsorolvasásra,
valamiféle soha meg nem valósítható
teljesség igézetében. Nem „tisztelet-
köröket" tettek, hanem az alkotómű-helyek
falán nyitottak ablakot. Össze-
hasonlításként érdemes megjegyezni, hogy
míg az 1972-es Quadriennálén harminckét
művész anyagát mutatták be: mégis ez a
kép volt teljesebb, kerekebb. Talán
önmagamnak mondok ellent, ha most
azzal folytatom, hogy még ezt az anyagot
is meg lehetett volna mennyiségileg
rostálni, s mélységében bővíteni, de az
ellentmondás csak látszólagos. Hiszen
éppen a rendező elv szellemében kérhetem
s kérem számon ezt.

A kiállított anyag másik sajátossága,
hogy nem vont éles határt a díszlet- s
jelmeztervezők között. Nemcsak azért,
mert sok művész teljes komplexitásában
tervezett meg egy-egy előadást, és a két-
fajta tevékenység munkásságában már-már
elválaszthatatlanul összefonódott, hanem
azért is, mert a stiláris törekvések
szempontjából is elmosódik ez a határ.
Nem tervezői „műfajokat" dokumentálnak
a kiállított művek, hanem színházi
stílusokat; kár, hogy az élő előadásokban
kevésbé érezhető a tervezői munka efféle
integrálódása, mint itt, a kiállításon. Furcsa
paradoxon, de így van : a grafikai, festői
terveken, az építészeti eszközökkel formált
makettekben sokkalta inkább jelen van a
színház komplexitása, mint nem egy
előadásban.

Hogy mégis a díszlettervek számba-
vételével kezdjük, az inkább technikai
kényszerűség; ugyanis ezekben a mű

vekben, különösen a jól sikerült, kifejező
makettekben lehet legjobban tetten érni
tervezőink színházi stílusokhoz kötődő
anyagkezelését, térformáló művészetét. A
díszlet ugyanis nemcsak színpadkép,
látvány és hangulat, hanem a színpadi
mozgásokat, mozgásrendszereket
megszervező, funkcionális, dramaturgiai
esz-köz is, Jól mutatja ezt az utóbbi évek
talán legszerencsésebben megkomponált
színpadtere, a Gyarmathy Agnes tervezte
díszlet Krleža Golgotájához. A színpadi
szerkezet mintegy leleplezi ön-magát,
nyíltan feltárja technika voltát a nézők
előtt, de éppen ezáltal épül bele szervesen
a dráma szövetébe. A puritán
egyszerűségű, ugyanakkor hallatlanul
sokrétű színpadi terv makettje térplasz-
tikaként is elfogadható, kvalitásos mű,
mégis igazi jelentőségét és értelmét az
előadásban betöltött szerepe szabja meg,
amelyet még így, tárgyi mivoltában is
érzékeltetni tud.

Hasonlóan sokrétű Csányi Árpád szín-
padképe is, amelyet Maróti Lajos Az
utolsó utáni éjszaka című filozófiai drámá-
jához tervezett. Itt, a szigorú konstrukció,
amely híven szolgálja a dramaturgiai
szerkezetből eredő mozgásokat,
szerencsésen ötvöződik a festőiséggel.
Nagy-szerűen használja ki a tervező az
anyagban, a faktúrában rejlő
lehetőségeket, tudatosan épít a
fényeffektusokra; a kiállított makett, terv
és fotó más-más oldalról, de nagyon
szerencsésen mutatja be e munka
lényegét. Schiller Don Carlosához
készített tervét - a kecskeméti Katona
József Színház előadása -, szigorúan
megkomponált dobogórendszerét egyetlen
és éppen ezért döbbenetes erejű
motívummal, egy Krisztus-korpusszal
teszi szorongatóan sejtelmessé.

Más színházi elképzelésekhez teremt
keretet Köpeczi Bócz István: színpadi
terveiben, ha nyomot hagy is rajtuk egy-
egy új stiláris törekvés, mindvégig ízes,
elbeszélő marad. Nála a színek, a formák
játéka határozza meg a szerkezetet.
Jelmeztervei is azt mutatják, hogy mint
afféle nagy mesélő, aprólékosan rajzolja
körül a karaktereket, s nagy karikírozó-
készséggel segíti a jelmezt magára öltő
színészt is a figura megtalálásában. Arról
lehet vitatkozni, hogy a színházi stílus,
amelyet szolgál, idejétmúlt-e, avagy ma is
korszerű, de az vitathatatlan, hogy
műveiben egy hivatott művész magas
színvonalon, az írói-rendezői gondolatok
iránti érzékenységgel, s szinte páratlan
biztonsággal teremti meg e színház
látványközegét.

Fehér Miklós terveiben a művek szel-
leme iránti fogékonyság dominál: mint
tervező azt keresi, mivel szolgálhatná
legjobban e gondolatokat. Képes úgy
alkalmazkodni, hogy a puritán egyszerű-
ségtől, szigorú szerkezetektől a festői
formákon át a szürrealista látomásokig
mindenben jelen van, egyetlen pillanatra
sem adja fel saját egyéniségét. Kiállított
munkái talán nem is érzékeltetik annyira e
nagyszerű képességét, mint amennyire ez
színházi életünkben érzékelhető. Bár a
Vígszínház számára készített, Molière
Nők iskolája című drámáját keretbe
foglaló, munkájának makettje sokat el-
árul invenciózus, ötletgazdag színházi
térszemléletéből.

Székely László munkásságát sem az a
díszlet fémjelzi, melynek makettje a
kiállításon szerepel; bár rangos és izgal-
mas munka, korántsem közelíti meg a
művész legjobb terveit, azt a hallatlanul
sokrétű, bátran kísérletező, alkotó, mun-
kát, amellyel jelen van színházművésze-
tünkben. Talán ő az, akinek a kiállítás
leginkább adósa maradt.

Telitalálat is akad: néhány tervben is
nagyszerűen fel lehetett mutatni azt a
sajátos festői látásmódot, amelyet Szinte
Gábor képvisel. Szerencsés választás volt
Jánosa Lajos munkásságából is azt a pécsi
Kispolgárok-díszletet kiemelni, amelyet a
kiállítás tervben és makettben is bemutat.
Ez a szürke színekben tartott, a tárgyak
enyhén szürreális vízióját nyomasztóan a
játéktér felett hordozó terv, terv
formájában, makett formájában sokkalta
jobban kifejezi a gorkiji világ fojtogató
önzését, önmagába zárkózó indivi-
dualizmusát, mint ahogyan az az előadás-
ban megvalósult.

Forray Gábort két munkája képviseli.
Az Operaház, a zenés színház sajátos
világát szolgáló tervei közül Richard
Strauss Elektrájához készített díszlete
makettben is látható: a sajátos térformákat
mozgató, óriási méhkaptárként fel-épülő
színpad kicsinyített mása kisplasztikaként
is megállhatná helyét. A Cédrus című
balett díszletének terve sajátos fes-
tőiségével egyszerre szolgálja a művet, s
tiszteleg a zenét ihlető Csontváry festé-
szete előtt.

Külön kell szólni Keserű Ilona kiállított
anyagáról, amely egy rendkívül élesen
körvonalazható, jobb szó híján
avantgardként emlegetett színházi tö-
rekvés adekvát tervezői megvalósítása. A
színpadkép s a jelmezek következetes,
egységes felépítése, amelyre legjobb pél-
dát a Kecskeméten bemutatott Kleist-mű,



a Heilbronni Katica képzőművészeti meg-
formálásában nyújtott, mintája lehet az
olyan színháznak, ahol a formák és színek
egyenrangú partnerként szolgálják a
rendező elképzeléseit: hangsúlyozzák,
felfokozzák, mintegy nagyító alá helyezik
a színészi játékot is. Félelmetes erejű,
hasonlóan egységes a Huszonötödik
Színház számára készült Raszpljujev nagy
napja; nem a szituációkhoz, nem a
jellemekhez igazítja a teret s a formákat,
hanem a koncepciót fordítja le egységes
képi nyelvre. Eszközei közül kiemelkedik
az anyagszerűség bátor alkalmazása, a
szereplőket körülvevő tárgyi világ
faktúrájának hangsúlyozott szerephez
juttatása, s a harsányan izzó, tiszta színek
kontrasztja a szürkeséggel. Kiállított
munkái - elsősorban a Heilbronni Katica
színpadképének makettje s az ehhez
készült ruha - híven érzékeltetik mun-
kásságának jelentőségét.

Sajátos helyet foglal el a kiállítás anya-
gában. - csakúgy, mint az egész magyar
tervezőművészetben - Koós Iván. F,
nagyszerű bábtervező a bábok világában is
elsősorban színpadi tervező; kiállított
munkái azonban korántsem érzékeltették
munkásságának sokrétűségét. A Jean-
Claude van Italie-egyfelvonásos, a Motel
bábszínházi előadásához készített dísz-
letterve ugyan sok mindent elmond
szellemes térformálásáról s az animáció
lehetőségeit szélesre tágító, teremtő fan-
táziájáról, de a Ligeti-Szilágyi-mű, az
Aventures, tárgyakat életre keltő világának
nagyszerű egyedisége aligha derül ki a be-
mutatott fotókból. Az utóbbi évek egyik,
sőt talán legnagyszerűbb trouville-ja volt
ez a ritka leleménnyel megkomponált
tárgyi világ; sajnos ez az az eset, amikor a
tervek csak nagyon keveset mondanak...
De még így is érezhető bennük az egész
előadás fanyar iróniája, groteszk humora.

A kiállított jelmeztervek, a bemutatott
ruhák: elsősorban Schäffer Judit tervezői
karakteréről nyújtottak plasztikus képet.
Nemcsak azt mutatják meg, hogy alkotó-
juk bátran ötvözi az egy-egy sajátos
motívummal jelzett korhű stílust a
meghökkentően groteszk s találóan mai
elemeikkel, hogy hajlékonyan alkalmaz-
kodik a művek gondolatiságához s a
rendezők koncepciójához, hanem azt is,
hogy merészen tud lemondani: lemondani
a hatásos eszközökről, éppen a hatás
érdekében. Munkái így, egymás mellé ál-
lítva magyarázzák, s igazolják a prágai
ezüstérmet.

Jánoskúti Márta is bátran alkalmazza az
új anyagokat, játékos ötletekkel formál
jellemeket a jelmezekben, de első-sorban
a festőiség, a színek dramaturgiai
szerepének hangsúlyozása jellemzi kiállí-
tott műveit. Wieber Mariann munkássá-
gában nagy szerephez jut az anyagok
plaszticitása kiállított munkái legalábbis
erről tanúskodnak . míg Vágó Nelly
tervei. - a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia-
előadásához - a színeket és formákat
sokrétű asszociációk rendszerébe
kényszerítő konstruktív fantáziáról val-
lanak.

Sajátos, összetéveszthetetlenül egyedi
Mialkovszky Erzsébet tervezőművészete.
Finom, puha rajzolataiban a szecesszió
érzelmi felfokozottságát sejtető terveiben

Szomory: II. Lajos - ugyanúgy egyé-
niségét érezzük meg, mint a finom
]karikírozókészséggel és találó humorral

megtervezett park szinpadi Tulipán ru-
háiban.

Összegezésül talán annyit: a kiállítás,
amely tizenöt művész munkáin keresztül
az egész magyar színházi tervezésről
kíván képet adni, jól oldotta meg nehéz
feladatát. Jól oldotta meg, még akkor is,
ha egyes művészek esetében nem teljes
vagy nem éppen találó a kép.

A rendezés, a színház előterét jól be-
építő tablórendszer, a makettek és ruhák
elhelyezése világos és áttekinthető. De
szóvá kell tenni néhány apró hiányossá-
got is. A ruhák mellett nincs útbaigazító
felirat; a látogatónak, ha csak nem is-
meri abszolút biztonsággal az elmúlt
négy év színházi előadásait, a katalógus-
ból s a felirattal ellátott tervekből kell
kisilabizálnia, melyik ruha milyen elő-
adásból való. A színházépítészet hazai
képviselőinek impozáns terveit csak an-
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gol szöveg dokumentálja, megértésükhöz
vagy építészeti szakértelem, vagy
nyelvtudás igényeltetik. Mindezt csak
azért érdemes szóvá tenni, mert az anyag
előbb-utóbb talán Budapestre is eljut, s
akkor jó lenne kiküszöbölni ezeket a -
valószínűleg a gyors munkából fakadó -
hiányosságokat. És még valamit: érthető
az egriek buzgalma, amellyel az Agriai
Játékszín színpadképét is bemutatták, de
éppen azért, mert a kiállítás megkom-
ponált egész - zavarólag hat szerepeltetése.

Szovjet szcenikai kiállítás

A Műcsarnok nagyszabású tárlatára,
őszintén bevallom, kicsit félve látogattam
el. Nehezen tudtam elképzelni, hogy egy
ilyen hatalmas ország pezsgő színházi
kultúrájáról, a különböző köztársaságok
eltérő színházi hagyományaira épülő
törekvéseiről, kísérleteiről, különösen a
tervezői munka területén, meggyőző és
hiteles képet lehetne nyújtani egyetlen
kiállítás keretein belül. Féltem, hogy a
bőség zavara felbolydítja az arányokat,
hogy a sok nagyszerű tervező, sok szín-
házi műhely közötti választás kényszere
bizonytalanná teszi a válogatást, s az az
igyekezet, hogy mindenki helyet kaphas-
son, azzal az eredménnyel jár majd, hogy
senkit sem ismerhetünk meg igazán.

Félelmem nem volt egészen alaptalan,
mégis: kellemesen csalódtam. Mert a
rendelkezésre álló anyag gazdagsága, az
orosz, ukrán, grúz, lett, litván és észt
színházak sajátos szcenikai kultúrája, a
moszkvai, leningrádi színpadok „szem
előtt" levő előadásai s a kisebb városok
önálló alkotói műhelyei lehetővé tették,
hogy - ha nem is minden esetben, de sze-
rencsére az esetek túlnyomó többségében -
valóban markáns, a rendezői-tervezői
elképzeléseket egyértelműen megfogal-
mazó, s valósággal programként kép-
viselő tervekkel, makettekkel érzékeltes-
sék egy-egy színházi műhely alapvető
célkitűzéseit.

A kiállítás rendezői szemmel láthatólag
arra törekedtek, hogy a szovjet színházi
élet sokrétűségét demonstrálják; nem
kötelezték el magukat egyetlen stílus,
egyetlen irányzat mellett, hanem - objektív
mérceként egyedül az adott elkép-
zeléseken belüli kvalitást tartva szem előtt
- körképet igyekeztek rajzolni a szovjet
színházak szcenikai művészetéről.
Egyaránt helyet adtak David Borovszkij
szűkszavú, puritán terveinek, amelyekben
a művész színpadi szerkezetté
transzponálja a drámák dramaturgiai

szerkezetét, s Valerij Leventhalnak, aki
valósággal tobzódik a dús festőiségben, s
zenés művekhez tervezett díszleteiben a
muzsika ihletésére teremti meg a színek
finom szimfóniáját.

Kettejük művészete, elképzeléseik a
színházról: két véglet. De e végletek
között is számtalan izgalmas s járható utat
dokumentál a kiállított anyag. Az
egyszerű térképezésre, az anyagok faktú-
rájának hangsúlyozott kiemelésével a fa
vagy a durva szövésű vászon önmagán
túlmutató, dramaturgiai szerepeltetésére
törekszik Vlagyimir Makusenko és Olga
Tvardovszkaja terve. Jevgenyij Liszik
hatalmas tablókat rajzol, s a látványba,
érezhetőleg, beletervezi a szereplők moz-
gását, a tömeg hullámzását is. Nagyszerű
terv Eduárd Kocserin díszlete a Borisz
Godunovhoz: az anyagszerűségében a
dráma lényegét érzékeltető makett is jelzi,
hogy valami nagyon jelentős vállal-
kozásnak lehetünk tanúi. Az anyag
plaszticitása, a térképzés gondolatisága a
ma emberének érzéseit fogalmazza meg,
az adott korral kapcsolatban; nem a valódi
vagy téves elképzeléseket, a köztudatban
élő közhelyeket mondja el a középkorral s
a drámaíró Puskin középkorlátomásáról,
hanem a szavakban meg nem
fogalmazható érzéseket, sejtéseket. Így
válhat a mű ideális közegévé.

Más módon, de hasonló szellemben
dolgozik Mart Kitajev; legalábbis Gogol
Holl lelkek című művének a Leningrádi
Akadémiai Puskin Színház előadása
számára tervezett színpada - amelyben a
tárgyak sajátos rendszere ad képet egy
nyomasztó, kiürült világról - erről
tanúskodik. Határozott biztonsággal
teremt színpadi teret Enár Sztenberg is, s
szikár térkompozícióit játékos anyag-
kezeléssel, egy-egy finom ötlettel teszi
elevenné és mozgalmassá.

Természetesen a kevésbé megragadó,
kevésbé szembeötlő díszlet- és jelmez-
tervek között is számtalan finom ötletre,
frappáns megoldásra bukkanhatunk.
Természetesen nehéz, nagyon nehéz
valódi értékük szerint mérni e műveket;
ahol a darab ismerős vagy a rendező
személye, van mihez kötni a tervező
törekvéseit, de ott, ahol ismeretlen da-
rabhoz készült a terv, s ismeretlen közeg-
ben, csak grafikai, festői, építészeti érté-
keit lehet regisztrálni, és egy színpadi
tervezőnél - nem lehet eleget hangsúlyoz-
ni - ez nem elég.

Mindamellett ezekből a kimondottan
képzőművészeti értékekből is lehet,

többé-kevésbé sikeresen, visszakövetkez-
tetni bizonyos színházi célkitűzésekre
sajátos stílusokra. Ha nem is kapunk teljes
körképet a Szovjetunió színházi
művészetéről, nagyságrendileg érzékelni
tudjuk eredményeiket: nemcsak az amúgy
is nemzetközi hírnévnek örvendő szín-
házak, társulatok munkájába pillanthatunk
be, hanem annak a közegnek a mélyére is,
amelyből e csúcsok szükség-szerűen
kiugranak.

Az anyag, csakúgy, mint az Egerben
bemutatott Scenographia Hungarica
anyaga, Prágában, a Quadriennálén sze-
repelt; huszonnyolc ország bemutatói
között képviselte, reprezentálta a szovjet
színházi tervezőművészetet. De nemcsak
ezért érdemes egymás mellett, egymással
párhuzamosan is végignézni a két kiál-
lításon szereplő műveket. Érdemes nyo-
mon követni, hogyan reagál bizonyos új
törekvésekre a művészek érzékeny,
színházteremtő fantáziája itt és amott;
érdemes észrevenni, hogyan bukkannak
fel, szinte szükségszerűen, azonos célok,
azonos gondolatok egymástól függetlenül.

Csak üdvözölni lehet azt a dicséretes
kezdeményezést, amely lehetővé tette,
hogy nem sokkal a Quadriennálé, a PQ '75
kiállítása után e jelentős szovjet anyaggal
megismerkedhessünk. A jól felépített,
lendületes tárlat sajátos ritmusával szinte
beszippantja a látogatókat; kár, hogy
magyar nyelvű adaptálása nem volt mentes
minden zökkenőtől.

Négy év nagy idő; ilyen időközönként
kerül megrendezésre Prágában a világ
díszlet- és jelmeztervezőinek, színház-
építőinek nagyszabású seregszemléje. Ez
alatt a négy év alatt vándorútra indulnak az
egy-egy nemzetet reprezentáló gyűj-
temények. Így jutott el a magyar kiállítás
Bécsbe, így került sor a szovjet szceniku-
sok bemutatkozására a Műcsarnokban.
Talán nem szerénytelen a kívánság: jó
lenne megismerni minél több ország
anyagát. Elsősorban az olyan, baráti
országok kiállítását, amelyek új utakat
nyitottak, iskolát teremtettek: Csehszlo-
vákiáét, Lengyelországét, az NDK-ét.
Talán még azt sem kellene megvárni vele,
míg Thália a színházak forróságot lehelő
kőfalai közül ismét a szabad ég alá
költözik...


