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Esca dEorum
Egyed Attila és Kuna Károly

Gáspár Sándor, 
Kuna Károly

Jelenet Pálya Pompónia

Kuna Károly és Derzsi János

Gáspár Sándor és Egyed Attila
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Az A szép, fényes nAp

(A székesfehérvári előadást a premier előtti 
napon Klotz Miklós fotóművész fényképezte, 
aki most arra is vállalkozott, hogy elkészítse az 
alábbi interjút barátjával, Bagó Bertalannal, 
a darab rendezőjével. – A szerk.)

– Mielőtt a bemutatóról beszélnénk, először 
kicsit a személyes színházi, színészi pályádról 
kérdeznélek. Jól tudom, hogy Zalaegerszegen 
hosszan tartó, meghatározó időszakot töltöttél? 

– Így igaz, bár már előtte is sok minden 
történt velem. Rendeztem is, majd hívtak Za-
laegerszegre. Tizenhárom évig voltam ott mű-
vészeti vezető, és merem állítani, jó színházat 
csináltunk. Csak hát ennyi idő egy helyen sok 
volt már. Úgy éreztem, le vagyok betonozva, 
arra vágytam, hogy mozduljak, rendezzek az 
ország különböző pontjain. Két-három „zsol-
dos év” következett – így neveztem magamban 
–, olyan társulatokkal, színészekkel dolgoztam, 
akikkel még nem találkoztam, olyan helyeken 
fordultam meg, ahol nem maradtam hosszabb 
ideig: Nyíregyházán, Győrött, Veszprémben, 
Budapesten és több más színháznál, és min-
denütt jól éreztem magam. Aztán Szikora János 
az Újszínház művészeti vezetőjeként hívott – 

Hargitay Ivánt és engem –, volna-e kedvünk 
rendezni, és mi rendeztünk. Itt következett az a 
változás, hogy Szikora megpályázta a fehérvári 
színházat, és megkérdezte, vele tartunk-e? Mi 
pedig nagy kedvvel igent mondtunk, s Horvát 
Csabával kiegészülve nyolc évvel ezelőtt ide-
jöttünk, s most én vagyok a színház művészeti 
vezetője.

– Első pillanattól kezdve?
– Hogyne. Kvázi négyen határozzuk meg 

ennek a színháznak a művészeti irányultságát 
és színvonalát: Szikora János, Hargitay Iván, 
Horváth Csaba és jómagam. 

– Hamar reflektorfénybe kerültetek. Hason-
lítanak benneteket a kaposvári Csiky Gergely 
Színház korábbi tendenciáihoz: ez minek kö-
szönhető?

– Azt gondolom, az erős társulat létrehozá-
sa határozza meg egy színház hírét, és ezért 
nagyon sokat kell dolgozni. Amikor mi ide-
jöttünk, inkább a könnyedebb műfaj uralta a 
műsortervet, és nem azt mondanám, hogy ez 
jó vagy rossz volt, hanem inkább azt, hogy 
szórakoztató. Mi pedig hoztunk egy olyan 
műsortervet, amely megerősítette a mélyebb, 
tartalmasabb, olykor groteszk előadások vo-

nulatát. Először a nézőközönség egy része 
elpártolt, viszont akik addig nem jártak szín-
házba, most megjelentek az előadásokon. A 
végeredmény az lett, hogy megháromszoroztuk 
a nézők számát. 

– Úgy hallottam, nemcsak Fehérvárról jön-
nek nézők, hanem vidékről, sőt Budapestről is.

– Hála istennek sokan jönnek a fővárosból 
is. Vannak, akik ugyanazt a darabot, amelyet 
Pesten láttak, itt is megnézik, és sokszor jobban 
tetszik nekik a mi előadásunk. Tehát a fehérvá-
ri színészek semmivel sem kevésbé ismertek 
és semmivel sem gyengébb színészek, mint 
akármelyik vezető színház színészei Pesten, a 
társulatunk gyakorlatilag egyenrangú a buda-
pesti színházak társulataival. 

– Nyolc év alatt felépítettetek egy olyan 
színházat, ahova könnyen csábítotok fiatal, 
és tapasztaltabb színészeket egyaránt. Gon-
dolnám pedig, hogy a vidéki színház mindig 
rizikósabb…

– Már az első pillanattól jó színészek jöt-
tek ide. Amikor mi megérkeztünk, nem kel-
lett nagyon agitálni ahhoz, hogy ide jöjjenek 
a korosztályaink legjobb színészei, és azóta 
is így van. Ha el is megy valaki tőlünk egy-

Eszmecsere Bagó Bertalan rendezővel

Színházi rovatunk margójára… 
Hubay Miklós éltében sokszor emlegette, hogy lehetne a Lyukasórában színházi rovat.  Igaza volt, de úgy véltük, 

a folyóirat megjelenése nem tudja frissen követni a bemutatókat, mint valaha tudta a hetenkénti színházi lap. 
Most mégis, tisztelettel és szeretettel emléke iránt, megfontoljuk egykori óhaját, s ha nem is rögtöni híradással, 
de foglalkozni szeretnénk a színházzal. Mégpedig a magyar drámák bemutatóival. Tudva, hogy bár sok szellemi 

haszonnal járnak a külhoni színdarabok, Katona József és Madách Imre mostoha szerzői sorsát tekintve úgy véljük, 
hogy a hazai műveket figyelemmel kísérni kötelességünk. El is kezdjük a munkát, elsőnek a székesfehérvári 

Vörösmarty Színház produkciójára tekintünk. Szabó Magda klasszikussá nemesedett, Az a szép, fényes nap című 
drámáját Bagó Bertalan állította színre. Az eredetileg rádiójátéknak írott mű 1976. február 14-én szólalt meg 

a Nemzeti Színház színpadán, Géza szerepében Sinkovics Imre, Vajk szerepében Szersén Gyula és más jeles művészek 
előadásában. Az államalapításról szóló dráma a Vajk megkeresztelése előtti napon játszódik, 994-ben, az esztergomi 

fejedelmi palotában. Interjú és képriport számol be az örök érvényű mű sikeréről. (Szakonyi Károly)

Nyugat védőbástyája vagy Kelet előretolt helyőrsége?
Székesfehérváron a Vörösmarty Színház nagyszínpadán január 25-én mutatták be Szabó 
Magda Az a szép, fényes nap című történelmi játékát Bagó Bertalan rendezésében. A da-
rab, amint azt fent is olvashatták, annak a kivételes napnak az előestéjét idézi meg, amikor 
Vajkból István lett. Egy nap, amely megváltoztatta a történelmet. Az a szép, fényes nap több 
mint ezeréves, mégis mintha most lenne. Ezeréves história, mégis mai. Géza fejedelem a 
kereszténység útjára téríti fia és nemzete életét, örökre megpecsételve ezzel mindkettő sorsát. 
Szabó Magda karakteres humora, újszerű nyelvezete teszi igazán időszerűvé ezt a történetet. 
Fiú és apa harca, a provizórikus állapot és az erős alapokon nyugvó haza küzd egymással: az 
államalapítás előestéje, a jövő terhétől súlyos döntések éjszakája ez. Az utókorra vár annak 
megítélése, hogy Nyugat védőbástyája lettünk, vagy Kelet előretolt helyőrsége.

Bagó Bertalan
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egy kiváló színész – épp az ingázás miatt –, 
a helyére tudunk minőségi szerződtetéseket 
kötni. De ez jól is van így, kell némi mozgás, 
nem gyöpösödhet be egy társulat. És, hogy kit 
hívunk, az már tőlünk függ.

– Kívülről úgy látszik, hogy jó csapat van itt 
együtt, családias a hangulat. Hogy látod ezt 
más színházakhoz viszonyítva? 

– Meg kell hogy mondjam, sok helyütt jár-
tam, és nem mindenhol találtam ilyen közös 
gondolkodást, szurkolást egy előadáson egy-
másért. Kivételesen jó társulat a miénk az én 
tapasztalataim közt. Köszönhetően annak is, 
hogy kiket hívunk. Nincsenek személyeskedé-
sek, fúrások-faragások. Sok társulatban jelen 
van a féltékenység. Nálunk ez háttérbe szorult, 
nem domináns. Amit kívülről látsz, azt belülről 
is igazolja minden. Mondhatnám ezt a műszaki 
munkatársakkal kapcsolatban is, nem csak a 
színészekre vonatkozik, amit elmondtam. A 
háttérben dolgozó emberek ugyanúgy részei 
a színháznak, és ha ők nem szeretnék ezt a 
színházat, nagy hátrányokat szenvednénk. Ez 
is hozzátartozik a színházhoz, nem csak a ki-
rakatban lévő emberek.

– Még a ruhatárosokon is érezni, hogy élve-
zik, amit csinálnak. 

– Fiatal egyetemisták, igen. Ha belépek egy 
színházba, már a portán megmondom, milyen 
a színház, milyen ott a hangulat. És még nem 
láttam az előadást.   

– Szabó Magda eme drámája 1975-ben, az 
Órák és farkasok című kötetben jelent meg, 
majd egy esztendőre rá a Nemzeti Színház-
ban, Marton Endre rendezésében mutatták 
be. Sinkovits Imre, Kállai Ferenc és Szersén 
Gyula volt a három főszereplő, Géza, Gyula 
és Vajk…  

– Azóta is talán egy színházi bemutatója 
volt a darabnak, most, a miénk a következő 
színpadra állítása Vajk megkeresztelése elő-
estéjének. 

– 1975-ben íródott, és úgy érzem, ezerszer aktu-
álisabb most, mint akkor lehetett. Te, hogy látod? 

– Szabó Magda szerintem kortárs darabot írt, 
amikor ezt írta, Vajk megkeresztelésének történel-
mi eseményét használva fel, hogy elmondhassa 
gondolatait saját koráról. Rendkívül mai szövege-
ket használt eleve darabjában. A rendezésnél mi 
visszatértünk a szerző eredeti szövegéhez, csak 
egy riporternő szerepeltetésével bővítettük az ő 
anyagát. Szabó Magda maró iróniával és mo-
dernül írta meg ezt a drámáját azért, hogy a saját 
korának problémájáról beszéljen. Ám ugyanak-
kor örök érvényű kérdéseket feszegető történet 
ez, amelyek a magyarság sorsában újra és újra 
felvetődnek, mert a mai napig megoldatlanok. És 
még mindig keressük a válaszokat…

– Milyen remények kecsegtetnek a tekintet-
ben, hogy ezek megoldódjanak?

– Nagyon fontosnak vélem azt, hogy az 
emberek, a közösségek, a nemzetek szembe 
tudjanak nézni a saját múltjukkal. Nem szabad 
elfelejteniük a hőseiket. Nem megoldás, ha 
kitöröljük a történelmet, ahogy ezt a közel-
múltunkban a diktatúránk is akarta. Kiradírozni 
embereket, eltüntetni történelmünket. Azt meg 
kell tartanunk, kimenni a sírokhoz, virágot vin-
ni, és nem állandóan élezni a kardot. Ha vala-
miért szeretem a művészetet, hát azért, mert 
benne az érzelmek által is gondolkodtatunk, 
nem csak az értelem által. A művészetnek, a 
színháznak ez a dolga.

– Kacérkodtál a gondolattal korábban is, hogy 
megrendezd a darabot? Hogyan találtál rá?

– Régóta bennem volt. Gyerekkoromban, 
általános iskolásként láttam a Nemzeti Szín-
házban, különösen is tetszett a nyelvezete. 
Sinkovits Imre pedig csodálatos volt benne, 
Imre bácsi nagyon modernül játszott. Bennem 
maradt, hogy egyszer majd jó lenne megcsinál-
ni, és most elő is vettem. Kellett hozzá, persze, 
hogy olyan színészekkel dolgozhassak, akik ezt 
el tudják játszani… 

– Tehát nem is volt kérdés a szereposztás? 
– Benne volt a fejemben, ezért vettem elő. 

De nem akartam sematikusan megrendezni: 
Európa, Európa kontra, ez az egész nem fekete-
fehér, sokkal több árnyalata van. És akkor jó, 
ha erről gondolkodni kezdünk, ha nem politi-
kai szócső egy előadás, hanem kérdésfelvetés, 
amelyre több irányból keressük a választ. Van-
nak dolgok, amelyeket nem kell túlmagyarázni, 
mert akkor kizárunk sok embert, aki másként 
gondolkodik. Én egész Magyarországnak sze-
retnék színházat csinálni… 

– Modern nyelvezetről beszéltél, és bele-
vittetek a történetbe mint újdonságot egy ri-
porternőt…

     – Nem archaikus közegben és nem archa-
ikus térben csináltuk meg. Kevesebb szereplős 
darab volt ez eredetileg, tömeg nem volt benne, 
ez utóbbi az én ötletem volt. Azt a különös vi-
lágot pedig, amely az ősiségből jön, mint a Köd 
című filmben, igyekeztem megjeleníteni. Néha 
előbbre jön, aztán visszahúzódik, majd megint 
előre, olyan, mint a kollektív tudatalatti az 
ember emlékezetében. Kellett ez ahhoz, hogy 
kicsit kitágítsuk a darab hatásmechanizmusát. 

– A rendezés azt a kérdést is feszegeti, hogy 
milyen áldozatokkal jár az ilyen történelmi 
léptékű döntés, milyen áron lehet vagy kell 
eljutni valahova, s közben a döntéshozó meny-
nyire lehet biztos abban, hogy jó úton jár… Ezt 
a katartikus dilemmát, úgy érzem, nagyon is 
sikerült az előadásnak érzékeltetnie. 

– Gondoljunk bele: olyan változásokról van 
szó, amikor egy ideológia tegnap még vezető 
szerepet játszott, másnap pedig szemétdombra 
került! Utána újabb ideológia következett, s 
közben nemcsak ideológiák kerültek szemét-
dobra, hanem emberek is, közöttük olyanok is, 
akik nem mindig tehettek a történtekről. 

– Úgy fogalmaztál, hogy benne van az elmúlt 
ezer évünk, ’56 is…

– Nagyon is. Rákóczitól kezdve, végig, a 
mai napig. A művészeteknek, köztük a szín-
háznak is éppen abban nagy a felelősségük, 
hogy segíthetnek közelebb kerülnünk életünk 
nagy dilemmái megértéséhez, nota bene azok 
megoldásához. Toleranciával és dialógusok 
folytatásával. A mi színházunkba, szerencsére 
sok fiatal jár. Van egy fiatal közönségünk is, 
mert nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az 
általános iskolás és a középiskolás generáció is 
eljusson hozzánk. Ha olyan nemzedékek nőnek 
fel, akik ilyen és hasonló látásmódú darabo-
kat látnak, másképpen fognak gondolkozni 
világunk dolgairól, és dönteni is másképpen 
fognak. Egy kulturált főkből álló gyülekezet 
például kevésbé befolyásolható, kevésbé le-
het vele elhitetni valamit, aminek köze sincs a 
valósághoz… Mindenfajta művészet részese 
a kulturálódás folyamatának, segít felnyitni 
az emberek szemét, megnyitni az emberek 
gondolkozását. Hogy ne mindig, ugyanabba a 
folyóba lépjünk… 

 (Klotz Miklós)

Vörösmarty 
Színház, 

Székesfehérvár
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Esca dEorum

KözreműKödőK: Beliczai Béla, 
Jenei Márton, Antolovics Péter, 
Bíró Kristóf, Bönöczk Gellért, 
Buzási Patrik, Cselóczki Boglárka, 
Demecs Eszter, Kozma Veronika, 
Kristály Orsolya, Mató János, 
Ladács Fanni, Pataki Zsófia, 
Szilágyi Teodóra, Szücs Bernadett, 
Tarjányi Liza, Vaskó–Fehérvári Regő, 
Zsingor Melinda, Szente Katica, Szeredás 
Kristóf, Molnár Kriszta, Ölvedi Gábor, 
Csikós Péter. Jelmez- és díszlettervező: 
Vereckei Rita; dramaturg: Tucsni András; 
zeneszerző: Kricsár Kamill; Koreográfus: 
Rovó Tamás; Korrepetítor: Réti Anikó; 
Ügyelő: Horváth Iza; Súgó: Murányi 
Eszter; rendezőasszisztens: Tusor Regina.   

rendező: Bagó Bertalan

Szabó Magda
Az a szép, fényes nap
SzereplőK:
Géza fejedelem: Gáspár Sándor
Vajk, a fia: Kovács Tamás
Gyula, a fejedelem apósa: 
Kuna Károly
Bönge, Gyula barátja:  
Derzsi János
Nürnbergi Hermann: 
Lábodi Ádám
Tata, a fejedelem fiának
 a nevelője: Kozáry Ferenc 
Adalbert püspök: Kelemen István
Tar: Egyed Attila
emp: Imre Krisztián
Klara Ilmaninen: Pálya Pompónia
Sámán: Rovó Tamás

Gáspár 
Sándor

Lábodi Ádám és 
Pálya Pompónia

Lábodi Ádám, Kovács Tamás Kovács Tamás és Kelemen István

Kuna Károly és Derzsi János
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A szAkrAlitás 
misztériumAi

Turnai Tímea

A színpadi szakrális tervek és a templomi 
játékok látványvilágát és különleges 
értékét nyomatékosítja az a XVII. szá-

zadi tervgyűjtemény, illetve annak mintalapja-
iból való válogatás, amelyet a PIM Országos 
Színháztörténeti Múzeuma szcenikai gyűjte-
ményében dolgoztak fel és őriznek. 

A soproni jezsuita tervsorozat nemcsak a 
barokk képző- és iparművészetről, színpadi 
tervezésről, a jezsuita színjátszásról ad árnyalt 
képet, hanem az előadásokkal és látványvilá-
gukkal a jezsuita kollégiumok szerepét is be-
mutatja az oktatás és a színjátszás fejlődésében. 
A barokk színpadtervek, szakrális vásznak, 
templom- és iskoladekorációk a világ szelle-
mi örökségének kiemelkedően fontos művé-
szeti, művelődéstörténeti és színháztörténeti 
dokumentumai, rendkívüli és hasonlíthatatlan 
értékei. Mivel a Magyar Művészeti Akadémia 
színházművészeti tagozatának tagjai kiemel-
kedően fontos feladatuknak tekintik a magyar 
színházművészet értékeinek feltárását és köztu-
datba emelését, ezért örömmel döntöttek arról, 
hogy együttműködésben a közgyűjteménnyel, 
a kamaratárlat megvalósítását támogatják.

A mintarajzok létrehozásában, valamint a 
jezsuiták oktatási rendszerében elengedhetetlen 
szerepe volt a színielőadásoknak. A jezsuita 
rend elsődleges feladata a kollégiumokban 
zajló oktatás-nevelésben és ezek színpadi 

Eucharisztia 2020
Az Eucharisztia 2020 ez évi eseményeire tervezett, A szakralitás misztériuma címmel készülő tárlat és kiadvány 

nemzeti közgyűjteményünk legrégebbi, XVII. századi színházi díszlet-, látvány- és jelmezterv-gyűjteménye, 
valamint a jezsuita iskolai színjátszás dokumentumainak páratlan anyagába ad betekintést. 

Alábbi írásunk bevezetés a kiállítás és a zsebkönyvkiadvány elé. – (A szerk.)

megjelentében keresendő, kutatható. „Az is-
teni bölcsességen alapuló nevelés egyik célja 
tehát a gyermek megőrzése az Istentől kapott 
kegyelmi állapotban, ám ez végső soron egye-
temesebb küldetést irányoz elő… ez leginkább 
az ifjúság óvatos és előrelátó nevelésén keresz-
tül kell hogy megtörténjék.” (Rohály János: Az 
Édentől a szív paradicsomáig, Új Pedagógiai 
Szemle, 2004/2.)

A soproni jezsuita tervgyűjtemény százhat 
darabos kollekciójának mintatervei, jórészt 
kendervászon rongypapírra, bisztertintával 
készült díszlet, látvány és kellék tervek, me-
lyeket 1773-tól a soproni jezsuita kollégium 
könyvtárában őriztek, majd 1965-ben ajánlotta 
fel megvásárlásra Storno Ferenc festőművész, 
restaurátor fia, Storno Gábor, Sopron város 
akkori főépítésze, az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet szcenikai gyűjteménye 
számára. A gyűjteményvezető muzeológus ezt 
követően pályázatok útján restauráltatta a pá-
ratlan mintalapokat.

A jezsuiták képei, színterei elsősorban ok-
tatási célokra szolgáló festői alkotások, az 
oltáriszentség, a kereszt, a szentek szobrai és 
a Szentírásból származó szakrális jelenetek 
absztrakt képi mintalapjai, melyek az elő-
adások festett háttér- és oldalképeit jelentet-
ték. A nyilvános fellépéseket megkonstruált, 
magyarázó, perspektivikus képekkel már az 
alapító Loyola Szent Ignác életében is em-
lítik, 1556-ban a karácsonyi ünnepek alatt 
a római templomban tartottak „díszletezett” 
előadást. 1566. július 31-én hunyt el a Jézus 
Szíve jezsuita rend alapítója, ettől kezdve 
pedig ezen a napon is zajlottak szakrális elő-
adások. 1566-tól már nemcsak a templomban, 
hanem a díszteremben és a szabadban, a főúri 
kertekben egyaránt szerveztek előadásokat, 
vagyis játszottak.

A jezsuita rend a színpadi nevelésben látta 
azt a kohéziós erőt, mely a gyermek nevelését 
a színpadon, a hitéletben, a közösségi életben 
egyszerre valósíthatja meg. Az 1599-es ta-
nulmányi szabályzatuk szerint, a Ratio atque 

institutio studiorum Societatis Iesu, az általuk 
kidolgozott oktatási módszert egészen a rend 
feloszlatásáig, 1773-ig érvényben hagyta. Már 
a rendalapító Loyola is utalt arra, hogy csak 
aktív cselekedetekkel érhető el Isten meg-
ismerése. A hangsúly az oktatást kidolgozó 
atyák szerint a humán nevelésen és tantárgya-
kon volt. Tizenöt–tizenhét éves koruk között 
teljesedhetett ki a humán tagozat eredménye-
inek bemutatása. Év közben általában négy 
előadást tartottak, de ezek nagyobbrészt zárt 
körűek voltak. Év végén viszont ünnepsége-
ket és nyilvános előadásokat is bevezettek, 
ahol a kiválóan tanuló diákok léphettek fel a 
kollégiumi és főúri közönség előtt. A jezsuita 
iskolák színtereivé váltak a keresztény kertek 
is, a hortus conclusus játszóhelyei, melyet 
olyan, fallal körülzárt színtérnek tekintettek, 
ahol Isten és ember találkozásának belső útját 

Diadalkocsik, 
mozgatható kellékek, 
díszletelemek tervei 
allegorikus alakokkal 
a XVII. századból

Mária 
zarándokmedál
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követhetjük, egyszerre lehettek a teremtett és 
alkotott világ reprezentációi. 

A jezsuiták színházi nevelésében a látvány 
által sugallt emóciók kapták a fő szerepet, a 
mintaképek alapján hatalmas vásznakra festett 
képek, díszlet és látványtervek segítségével. A 
mondanivaló képi világának megfestéséhez az 
itáliai építészet, az ókori kultúra és a perspek-
tíva elemeit a jezsuita kollégiumok érvénye-
sítették először együtt az előadásokban. Az 
így létrehozott architektúrafestészet célja volt 
a kereszténység gondolatainak képi ábrázo-
lással való megerősítése, a térillúzió növelése 
az épület- és kertrészletek, szakrális elemek 
motívumainak megjelenítésével. „Magát a tér-

a csodálkozás megrészegült csodálattá és ki-
mondhatatlan örömmé válik”.

A kiállítás érdekessége, hogy nem csupán 
nemzeti gyűjteményünk legkorábbi, páratlan 
szcenikai terveit reprezentálja, hanem a kor-
társ iparművészet szakrális műtárgyaiból adott 
válogatással a rajzokhoz kapcsolódó színházi 
dísztárgyakat, kellékeket is bemutatja. Molnár 
Éva ötvösművész ezüst ereklyetartói és Né-
meth Hajnal Auróra üvegművész úti szentség 
és zarándokmedál nyakékei a múlt szakrális 
tárgyainak jelenkori, újrafogalmazott alkotá-
sai. Tárlatunk Magyarföldön, a Fatemplom 
Fesztiválon mutatkozik be először a nagy-
közönség előtt, majd számos hazai színtér 
után, az Eucharisztia-ünnepségek zárásaként 
a Vajdaságban, Magyarkanizsán lesz látható, 
a Regionális Kreatív Műhely meghívására. 
Létrehozók: Turnai Tímea kurátor, szakíró, 

beli mélységet kell a 
nézőnek egységes 
egészként egy léleg-
zetre felszívnia.” (H. 
Wölfflin: Művészet-
történeti alapfogal-
mak, Corvina, 1969.)

II. János Pál pápa a művészekhez intézett 
vatikáni levelében a képzőművészetnek ezen 
ágát mint „a szépség a misztérium titkosírása, 
utalás az örökkévalóra” emeli ki. De joggal 
beszélünk kegyelmi pillanatokról, mert az 
embernek lehetősége nyílik arra, hogy élmé-
nye támadjon a fölötte álló Abszolútumról… 
a szépség azon óceánjához hasonlítja, „ahol 

a PIM – Országos Színháztörténeti Múzeum 
és Intézet gyűjteményvezetője; Rátóti Zoltán 
színművész, tagozatvezető, az MMA akadé-
mikusa; Kovács Olivér Artúr tervezőgrafikus, 
dr. Paróczai Csilla jogi, szervezési szaktanács-
adó; Bicskei Zoltán akadémikus, a Regionális 
Kreatív Műhely vezetője; valamint a MABE 
belsőépítész munkatársai. 

A Tűz allegóriája, 
jelmezterv 
a XVII. századból
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Szent Teréz úti szentség. 
Színpadi kellékek, szakrális 

ékszerek Németh Hajnal Auróra 
iparművésztől, üvegművésztől
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A hatvanas évek derekán a Váci úton lak-
tam, közel az Árpád hídhoz, harmadik 
emeleti lakásunkból a derékszögben 

szomszédos ház függőfolyosójára láthattam, 
ahol időnként feltűnt Gombár Judit, aki akkor 
Garas Dezső felesége volt. Dezső néha átjött 
hozzám színházról beszélgetni, Juditnak csak 
integethettem néha, örökké úton volt. Akkoriban 
végezte el az Iparművészeti Főiskolát, ahová 
1958-ban vették fel textil szakra. Megelőzte 
ezt egy kis kirándulás a színészet világába: bár 
gyermekkorától kezdve rajzolt, festett, pamutból 
figurákat formázott, az iparművészeti gimnázi-
um után mégis úgy gondolta, hogy dramaturg 
lesz. De 1955-ben nem indult ilyen szak, s mint-
hogy vérében volt a játék, felvették a színművé-
szetire. Játszott is Kecskeméten meg Egerben, 
de aztán mást érzett hivatásának, és 1958-ban 
jelentkezett az Iparművészeti Főiskola tervező 
szakára. Diplomamunkájának koreferense Eck 
Imre, a Pécsi Balett koreográfus-rendezője volt, 
aki mellett elkezdhette jelmeztervezői életét.. 
Tizenöt éven át a pécsi Nemzeti Színház és a 
Pécsi Balett számára tervezte a kosztümöket. 
Itt lett igazán a tánc szerelmese. Szenvedélye-

Szakonyi károly

Táncszerelem
Turnai Tímea könyve Gombár Juditról

sen vett részt a produkciókban, és meghívták 
vendégtervezőnek Kecskemétre, Szegedre és 
az Állami Operaházba is.

Turnai Tímea, a Színháztörténeti Intézet 
gyűjteményvezetője könyvet írt Gombár Judit 
pályafutásáról, a rövid, ám nem érdektelen szí-
nészi korszakról is, hiszen akkor érintette meg 
először a színház belső világa. A nagy művészek 
játéka elkápráztatta, mégis mindennél jobban 
érdekelték a díszletek, a jelmezek, a világítási 
effektusok, már a későbbi par excellence szín-
házi alkotó érlelődött benne. A pécsi évek hoz-
ták meg azt a szakmai sikert, amely utat nyitott 
számára a világba. Hosszabb ideig Brüsszelben 
élt, ahol társa, Markó Iván Maurice Béjart tár-
sulatában szólótáncos volt, s közben Párizsban, 
Monte-Carlóban, Tokióban a híres mester ősbe-
mutatóinak tervezője lehetett. 

Emlékezetes a Markó Ivánnal való megis-
merkedése. 1969-ben a Magyar Állami Ope-
raház bemutatta Hans Werner Henze Undine 
című balettjét Eck Imre koreográfiájában. A 
jelmezeket Gombár Juditra bízták. Megilletőd-
ve lépett be a hazai balett fellegvárába, akkor 
járt először abban a pompás épületben, ahová, 
szavait idézve: nem alkalmazkodni, hanem rob-
bantani érkeztem.  Ilyen nagy színpadon addig 
még nem tervezett. Enyhén fényes, különböző 
textúrájú anyagokkal dolgoztam, és ezáltal a 
világításnak nagyon ki voltam szolgáltatva. 
Késő este bementem a jelmeztervező műhelybe, 
hogy korrigáljam a vélt hibákat. Már minden-
ki hazament, csak kedvencem, az ingvarrónő, 
Csöre dolgozott még. Ketten nekiláttunk és le-
begő ezüst rolnikat erősítettünk a köpenyekre. 
Figyelmeztettem, hogy a „szőrős” anyagból 
készülteket ne varrja a táncosok karjához kö-
zel, mert felsértheti a bőrüket. 

Másnap a jelmezes főpróbán minden rendben 
ment, de egyszer csak azt látta, hogy az egyik fiú 
a táncosok közül sértett arccal, köpeny nélkül 
táncol. Megdühödött, mert ezzel elrontotta az 
összképet. A próba végén felszaladt a színpadra, 
hogy ki volt az, aki nem vette fel a köpenyét? A 
Markó! – mondták, mint az iskolások. Odament 
hozzá mérgesen. Ahhoz, aki aztán huszonkét 
éven át meghatározta az életét. Markó mentege-
tődzött, hogy nagyon szúrta a hónalját.

Találkozásukról Markó is ír a Magány 
mosolya című önéletírásában.   Megláttam a 
fotelban ülve azt a jelmeztervező nőt, aki az 
együttes bemutatójának remek kosztümjeit nagy 
fantáziával és nem kevés agresszivitással létre-

hozta. Igen, kettősséget éreztem vele szemben. 
Telt idomai, kedves arca, ugyanakkor kemény 
akarata és természete egyszerre vonzott és ta-
szított… Felkértem táncolni. Rám mosolygott, 
szemébe nézve azt éreztem, szívesen szaba-
dulna meg az őt körülvevő férfiaktól. Amikor 
megfogtam a kezét, meglepett, hogy mennyire 
belesimul és otthon van az én kezemben. Másik 
karom, amellyel átöleltem, belesüppedt a két 
hátizma közötti mélyedésbe, mint egy kaucsuk-
babának, olyan volt a gerince. Markó ekkor 
huszonnégy éves, Judit tíz évvel érettebb és 
már sikeres művész. A fiatal táncos sokat ta-
nulhatott tőle, nemcsak a művészetekről, de 
az életről is. És Béjart-ral is ő ismertette meg. 
Lengyelországban vendégszerepelt a társulatá-
val, Judit jegyet szerzett rá. Markót bámulatba 
ejtette az előadás, attól fogva világossá vált, 
hogy Béjart-nál a helye. És amikor 1971-ben 
összeházasodtak, Markó szólótáncosként szer-
ződhetett Brüsszelbe.

Csodálatos munkákról olvashatunk a könyv-
ben. Ott van például Bayreuth, 1985-ben, 
amikor Wolfgang Wagner kérte fel Gombárt 
és Markót, hogy állítsák színpadra a Vénusz-
barlang-jelenetet az ünnepi játékokon. Vagy 
a Párizsi Operában a Tannhauser jelmezei, 
amelyre Szabó István, a mű rendezője kérte 
fel, s amelynek Victor Vasarely volt a díszlet-
tervezője. Olvashatunk a Szegedi Szabadtéri 
játékok nagyszínpadára álmodott, A szarvassá 
változott fiak jelmezeiről, amelynek a koreo-
gráfiáját Markó Iván Novák Ferenccel készí-
tette és a Honvéd Együttes közreműködésével 
állították színre.

És aztán ott van a Győri Balett! Brüsszelből 
hazatérve házat vettek Csillaghegyen, és neki-
fogtak a Győri Balett alapításának. 1979-ben 
Markó Iván lett az igazgatója és koreográfusa. 
Judit pedig, a társulat alapító tagja,  díszlet- és 
jelmeztervezője, szövegírója és jóformán min-
denese. Fiatal táncosokat szerződtettek, Gomb-
ár szinte a családjának tekintette a társulatot. 
Azt tudta mindenki, hogy életem a Győri Balett 
– nyilatkozta a 15. évfordulón. A Nap szerettei 
című első produkcióval indult szárnyalásnak az 
együttes, fogalommá nemesedve. 

A Táncszerelem egy zseniális asszony művé-
szetének, színházhoz, baletthez, társakhoz való 
kötődésének, az életét betöltő szenvedélyes 
munkájának gazdag bemutatása az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiadásá-
ban. 
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Farkas István emlékkiállítása 
a Magyar Nemzeti Galériában

Kihűlt világ
Cikkünk a 30. oldalon

1. Nő az ablakban, 
1927–1929 között

2. Piros kalitka, 1928
3. Vihar után, 1934

4. Végzet, 1934  
5. Gyerekek, 1928 
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