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Rosszkedvű színház

Kis londoni működéstan

Kezdem azzal, amivel Koltai Tamás tavalyi
beszámolóját befejezte: az új Nemzeti
Színházzal. Tudjuk, hogy a téma mennyire
nem új. Shaw már a múlt század végén
szarkasztikusan válaszolt William
Arehernek, a drámaíró-kritikusnak, aki
akkor azt mondta, hogy a Nemzeti Színház
felépítése a levegőben lóg: „A kérdés csak
az, hogyan kerülhetne a földre.”

Nos, áprilisban, Shakespeare szüle-
tésnapján nem volt megnyitó díszelőadás.
A Nemzeti csaknem teljesen kész három
színháztermes csodapalotája alig-hanem
még az év végén sem fog működni. A
gazdasági válság egyre jobban érezhető. És
nehézségek idején az első áldozat mindig a
kultúra.

Röviddel a Munkáspárt tavaly őszi
szerény választási győzelme után több
interpelláció hangzott el a parlament-ben,
arra kérve a kormányt, hogy egye-lőre ne
folytassa a színház építését, s az építők
csak állagmegőrzéssel foglalkozzanak. Az
ügyből harapós hírlapi vita kerekedett, és
ebből nemcsak a színikri tikusok, hanem a
színász- és rendezőtársadalom is kivette a
részét. Peter Hall és a Nemzeti társulata
egyszeriben azon találta magát, hogy
jóformán egyedül maradt. Még a másik
államilag jelentősen megtámogatott
'társulat, a Royal

Court is ellenük lépett fal, és követelte,

hogy igazságosabban osszák szét az Arts
Council (Művészeti Tanács) által a
színházművészetnek juttatott pénzt.
Egyszerre mindenki arról beszélt, hogy a
Nemzeti agyaglábú kolosszus, hogy bűnös
pénzpocsékolás a három épületből álló
együttes felépítése.

Mintha csak összebeszéltek volna, a
kritikusok csapatostul, kivont karddal
rohanták neki a színház minden új pro-
dukciójának. Nem csoda, ha az általánosan
ellenséges légkörben, a Nemzeti-ben
valóban tapasztalható kapkodás. Nehéz úgy
műsortervet csinálni, hogy először azt
mondják, a társulat költözik, az évadot már
az új épületben fejezik be, aztán vissza az
egész.

Pénzügyi válság?

Nem hiszem, hogy jogom lenne igazságot
'tenni a vitában. A szokatlanul meg-
élénkült angol színházi közéletben két
fontos válságtényező keveredik az érvek
sokaságában. Valahogyan azonban cl kell
választanunk a gazdasági válság pénzügyi
kihatásait a színházra, ás az ugyancsak
tagadhatatlanul létező művészi válságot.
Még akkor is, ha ez nem megy könnyen,
ha a kettő gyakran összefügg.

Mielőtt megismerkednénk a jelenlegi
helyzettel, szólnunk kell pár szót az állami
támogatás angol rendszeréről. Az állami
szubvenció itt új fejlemény, idegen,
európai hatás, melynek helyességét
mindmáig nem kevesen vitatják. Az
ellenséges magatartás az angolszász
szemlélet-ben gyökerezik: csak annak van
létjogosultsága, ami kifizetődő. A mai
ellentmondások és sistergő gyűlölködések
is ennek a szemléletnek köszönhetők.
Ami-kor a parlament először egyezett bele
az anyagi támogatásba, csak a nemzet
büszkeségéről, a Shakespeare-társulatról
volt szó. Később, 1960-ban – Európában
utolsónak – Angliában is megszületett a
Nemzeti Színház. All right – mondták a
kényszeredett honatyák, ezentúl adjunk a
Nemzetinek is. Köz-tudott, hogy az
ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején
az angol dráma új aranykorát élte,
Osborne, Wesker, Arden nemzedéke
világszerte babérokat aratott Angliának.
Megszületett a harmadik 'határozat:
támogatni kell a Royal Court színházat,
amelynek első-sorban köszönhető a híres,
új drámaíró-nemzedék fölnevelése.

Ám ez sem jelentette az állami támogatás
átfogó rendszerének megszületését. Az
angol kapitalizmus még ma is csak
fogcsikorgatva, kényszeredetten áldoz a
színházművészetre. Minden társulatnak
óriási erőfeszítéseket kell tennie,
kimagasló eredményeket kell el-érnie, ha
csak ideiglenesen is Art^ Council-pénzhez
akar jutni.

A szakmán belüli rosszkedv és ellen-
ségeskedés egyik oka, hogy óriási a
különbség a régóta és állandó segítséget
élvező nagy társulatok életmódja és anyagi
'biztonsága, meg az új, fiatal szín-házak
helyzete között. Miközben amazok tagjai
garantált havi gázsit élvez-nek, jó
technikai körülmények között, nem a
nyomor állandófenyegetése mellett
dolgoznak, azalatt a 'szakma döntő
többségének nincs szerződése, vagy ha

éppen dolgozik, akkor is nagyon kicsi a
jövedelme. Egyáltalán nem ritka, hogy
tehetséges, állástalan színészek háztartási
alkalmazottként, baby sitterként keresik
meg a kenyerüket, miközben a sztárok
minden képzeletet felülmúló
luxusszínvonalon élnek. (Igaz, ez már a
West End, az üzleti színház, az ezres
szériát megérő szupersikerek világában
fordul elő.)

Milyen feltételek között dolgoznak a jó
nevű kis színházak? Sikerült egyet, a Bush
Theatre-t kissé jobban megismernem. A
Bush – pub theatre. Kocsmaszínháznák
kellene fordítanom, de a tükörfordítás
félrevezető. Mert a pub nem a
részegaskedés, hanem az oldott barátkozás,
beszélgetés, iddogálás fóruma. Jobban
hasonlítható a régi magyar ,kávéházhoz,
vidéki vendégfogadó-hoz. A legtöbb pub
intim hatású, emeleti különterme is van. A
Bush emeletén láttam Julia McLean
avantgarde egyszemélyes színházát, mely a
szöveggel 'takarékosan bánva, groteszk és
tragikus elemek ügyes vegyítésével, való-
ság és álom egybejátszásával tette mind-
végig érdekessé a magányban fuldokló
asszony már sokszor feldolgozott témáját.

Ez a kis színház például hihetetlenül
kicsinyes anyagi gondokkal küzd. Pedig
'korábban, jobb időkben nem egy
előadásuk a West Endre is befutott. Az is
érdemek közé tartozik, hogy rend-szeresen
mutatnak be külföldi darabokat, segítenek
tágítani London angolszászcentrikus
műsorválasztékát. Jelenleg évi kétezer
fontra volna szükségük. hogy mégse
kölcsön magnetofonnal kell-jen
bejátszaniuk az éppen futó előadás
hanghatásait, ás továbbra is fizetni tudják a
pub tulajdonosának a terembért. (Bért fizetnek,
pedig a tulajdonos a színház látogatóiból is
hasznot húz, mert mindenki megiszik
valamit odalent az előadás előtt vagy után.
Az italt be is lehet vinni a nézőtérre.)

Kérdezhetné valaki, hogy
tulajdonképpen nem amatőrökről
'beszélek-e. Nos, csupán a fővárosban több
mint harminc olyan kiéheztetett „fringe”,
azaz peremtársulat működik, amely
jelenleg nagyobb értéke az angol
színháznak, mint az egész West End
együttvéve. Művészeik többsége tagja az
Equitynek, mely egyszerre
színházművészeti szövetség és
szakszervezet. Tehát a szak-mai testület
már állást foglalt művészi képességeiket
illetően. (Más kérdés, hogy itt nem olyan
merev a határ a hi-



vatásos és az amatőr művész között. Az
utóbbi, ha bírja kitartással, tehetséggel,
talán gyorsabban lehet bevett tagja a
színházi társadalomnak, mint nálunk.)

Az 1975-ös év a takarékosság jegyé-ben
kezdődött. Miközben az infláció
meghaladja az évi 1800-ot, a színházak a
tavalyival azonos összegű támogatást
kapnak. Ennek jelentős részét a Nemzeti
építkezésére fordítják. Tehát idén még a
tavalyi szubvenció reálértéke is mintegy
18—20%-kal csökken.

Ezek titán nem ért meglepetésként,
amiikor azt hallottam, hogy egy ismeret-len
férfi behatolt az Arts Council elnökének
irodájába, és a drága bútorokat késsel
összehasogatta. (Magától értetődik, hogy az
elkeseredett véleménnyilvánítás nyomán az
antik székek és fotelek restaurálása szintén
a szűkös művészeti költségvetés terhére
megy.)

A válság és a West End

Miként tükröződik a gazdasági válság a
nagy belvárosi magánszínházak mun-
kájában? Tavaly, mielőtt Londonba jöttem
volna, már 'készültem, hogy meg-nézem a
Kis éji zene című új musicalt. Aztán
káderült, hogy hiába vártam, a magas
költségek miatt elmarad a drága bemutató.
Helyette viszont látható a Let My People
Come, melynek már a címe is 'magyarra
lefordíthatatlan malac kétértelműség.
Ennek a közepes kis amerikai zenés
darabnak pokolian olcsó volt az előállítása.
Jelmezekre egy pennyt sem költöttek. Hét
fiatal nő és hét férfi játszik benne. A
százperces szex-játékra a belépőjegy
(hivatalos árfolyamon) kétszáz forint.

Hála az egész évben élénk
turistaforgalomnak, 'ez és a hasonló
'előadások még mindig nyereségesek.
Mégis, a válság a West Enden
elszomorítóbb, mint a város más színházi
vidékein. Itt ugyanis nem pénzügyi válság
tapasztal-ható, vagyis a pénzügyi ',helyzet
nem rossz. De ahhoz, hogy nyereségesek
maradjanak, a legdrasztikusabb színvonal-
csökkentéstől sem riadnak vissza. Tíz évvel
ezelőtt minden művészi sikert el-érő 'író
joggal remélhette, hogy eljut a West Endre,
született légyen az első előadás akár
valamelyik vidéki város-hall, akár a
londoni peremkerületekben.

Ma erről szó sem lehet. A pillanatnyilag
futó harmincegy West End-i elő-adásból
tizenhárom a könnyű bohózat, megtűzdelve
szexi 'bemondásokkal. Fut még tíz musical,
melyek közül legfeljebb

a Beatles-fiúkról szóló John, Paul, George,
Ringo ... és Bertet merném vendégeimnek
jó szívvel ajánlani, négy krimi, köztük az
örökifjú Mesterdetektív Színdarab? Még
megy néhány, ,de a mű-faj kihalófélben
van. Alan Ayckbourn viszont minden
mennyiségben 'kapható. Pillanatnyilag
négy darabját játsszák. Az Egyes szám
abszurd személy és a Norman hódításai
után a harminchat éves Ayckbourn a
nyugati kommersz színházi világ
legkeresettebb szerzőjévé vált. A Norman
hódításai ráadásul egy sikeres ötlet
megháromszorozása. A fő-szereplő
Norman el 'akarja csábítani a sógornőjét, s
egy hétvégén titkos randevúra indul. A
nézőtől három estét igénylő, mindvégig
mulatságos játék ugyanarról a hat
szereplőről szól, de a második estén
megtudjuk, hogy mit csinált C és D, amíg
A és B az ebédlőben beszélgetett. A
harmadik estén az is 'ki-derül, hogy ezalatt
E és F a kertben ezt és azt művelte.
Hihetetlen bravúr, pláne, ha tudjuk, hogy
.merő frivolság és játék az egész, egyetlen
gondolat sem szorult a simán gördülő
vígjátéktriász fogaskerekei közé. Minden
ötlet, trükk csak azt a célt szolgálta, hogy a
nézőt három egymást 'követő estére a
színházba csábítsa.

A legirodalmibb, a West End,i tűrés-
határon táncoló színdarab 1975-ben Neil
Simon: A mézeskalács hölgy című tavalyi
Broadway-sikere, mely valóban kissé
komolyabb a szerző eddigi műveinél, és
erős williamsi hatásokat ,mutat.

Ítélet éjfélkor

A 'kritika megosztottságát, rosszkedvét
mutatja az írások hangvétele. Az angol-
szász kritikus nincs irigylésreméltó hely-
zetben. Kritikáját a bemutató után telefonba
diktálja, hogy benne legyen már a másnap
reggeli kiadásban. Elvárják tőle, hogy
szellemesen ismertesse, érté-kelje az
előadást, lehetőleg tömören, két gépelt
oldalnál rövidebben. Mégis, mos-tanában
alig találni kritikust, aki még ebben a rövid
kis műfajban is oda ne vágna az általa
'károsnak vélt általános színházi
fejleményeknek. Keserű — és jogosnak
tetsző — megjegyzések röpködnek arról,
hogy a brain drain, a tehetségek elszívása
már a színházra is átterjedt, és a legjobb
angol rendezőket Párizsban, New Yorkban
és Amszterdamban lehet megtalálni,
véletlenül sem Londonban. )Mások az
állami színházak Angliában szokatlan
repertoárrendszerét

bélyegzik lélektelen taposómalomnak. Egy
tekintetben hasonlóak. Úgy tesznek, mintha
a West End változatlanul az angol színházi
élet csúcspontját jelentené. Érdemes
megnézni a Plays and Players januári
számát, melyben az 1974-es év új angol
drámáiról szavaztak az ország vezető
kritikusai. A többség Ayckbourn frivol
trilógiájára voksolt, s csak egy-egy
magányos szavazat figyelmeztetett arra,
hogy akadtak azért darabok, amelyek a
társadalom mozgásába is adták némi
bepillantást.

Feltűnő, hogy a színházról szóló írások
tere egyre szűkül. A gazdasági helyzet
'kihatása az egyetlen szakmai havi
folyóiratra: egyazon hónapban voltak
kénytelenek csökkenteni a terjedelmüket és
felemelni a Plays and Players árát. A
terjedélem csökkentését súlyosbította, hogy
növelniük kellett a hirdetések terét.
Újabban a lapban közölt drámáikat
rendszeresen félbevágják, két részletben
adják. És egyre kevesebbet írnak a külföld
'eseményeiről, a kimagasló vidéki
előadásokról. (Valamikor a Plays and
Playersből figyelemmel lehetett kísérni a
New York-i cseményeket, és rendszeresen
beszámoltak az európai színházi életről,
beleértve a magyart is.) „Szerencséjük”,
hogy Londonban is kevés az újelőadás,
biztonsági játék folyik mindenütt.
Egyébként eb-ben a terjedelemben már
aligha írhat nának minden fontos
eseményről.

Akiknek jól megy

A 'három viszonylagos anyagi bizton-
ságban dolgozó nagy társulat közül most
is a Royal Shakespeare a legsikeresebb.
Előadásaik többsége telt házat vonz, s
tavaly őszi bemutatójuk, Gorkij Nya-
ralókja a választások és bombarobbanások
idején az önmagukra ismerés szenzációs
érzését váltotta ki az angolokból. Ebben
az országban, ahol háromszáz éve nem
volt forradalom, minden kritikus
megegyezett abban, hogy az elő-adás
kísértetiesen sugallja a hasonlóságot az
1904-es Oroszország és az 1974-es Anglia
között.

A tavaly nyáron Stratfordban a John
Barton, Barry Kyle és Clifford Williams
rendezésében bemutatott Cymbeline-t
most ugyancsak aktualizáltan, világosabb
értelmezésben játsszák 'Londonban.
Megmaradt a mesejáték barokkos fantaz-
magória-hangulata, a pogány Anglia, a
reneszánsz Itália ás az Augustus kora-beli
Róma játékos keverése, mégis, az
érzelmek igaziak, s egy ponton még



Anglia közös piaci tagságának, pénzügyi
hozzájárulásának (a mai belpolitika eme
kulcskérdésének) dilemmáját is be tudják
játszani.

Gorkij mellett a színház másik divatba
jött külföldi szerzője Wedekind, akinek a
Tavasz ébredése után most a Von Keith

márki című darabját játsszák mérsékelt
sikerrel. A mára utalás, az aktuális gondolat
ebből sem hiányzik. Fő-szereplője egy
müncheni kalandor, aki a századforduló
idején a művészet pártolásánák leple alatt
akarja megcsapolni a gazdagokat.

Az állandóan növekvő, hatásugarát
szüntelenül terjesztő Shákespeare Szín-ház
idei másik londoni vállalkozása a The Place
nevű színházépületben futó kísérleti évad.
Egyik érdekes találmányuk a rövidített
Lear király, mely nem egy kritikus szerint
Brook emlékezetes rendezésével is állja az
összehasonlítást. a másik pedig Strindberg
Elvtársak című művének avantgarde
szellemű rendezésie. Ebben a keretben
biztosítottak helyet két modern darabnak
is, köztük az angol Snoo Wilson A vadállat
(The Beast) című drámájának, mely egy va-
lóban élt varázslóról szól, aki magát a világ
leggonoszabb embere néven reklámozta.

Kissé érthetetlen ugyanakkor, hogy ez a
művészileg jól menő, anyagilag alaposan
megtámogatott színház miért akarja
minden előadását New Yorkban is
bemutatni. Végtére is ez a társulat egyike a
független keveseknek, amelyek
kísérletezhetnek, kiérlelhetnék,
fölfedezhetnek, külföldi és új angol
darabokat is játszhatnak.

A Nemzeti Színházban Peter Shaffer
Equusa már jó másfél éve megy, nem
tartható sokáig, mert a repertoár itteni
rendszere [egyszerűen kiveti magából. Az
idei évad első új angol bemutatója, Peter
Nichols Autópálya című tragikomédiája
megdöbbentően rossz kritikát kapott -
rosszabbat, mint amit [megérdemelt. A
'darab valamikor a közeljövőben játszódik
Anglia egyik vadonatúj autósztrádáján.
Mikor fölmegy a függöny, a színpadon
négy jókora valódi autó, egy négyszemélyes
lakókocsi és óriási füstfelhő látható.
Valahol dugó keletkezett, leáll a forgalom.
Ahogy el-kezdődnek a morbid tréfákkal
fűszerezett beszélgetések, megértjük, hogy
Angliáról van szó, nemcsak néhány autó,
az egész ország „beszorult", s nem tud
elindulni sem előre, sem hátra. A darab
baja az, hogy Nichols kabaré-

trükkök közé helyezi az osztálytagozó-
dásról szóló mondanivalóját, s a gondolati
és a bohózati patronok sikeresen ha-
tástalanítják egymást. Így a dráma
vígjátéknak nehézkes, mondanivalójához
mérten pedig túl sokszor engedi meg
magának az üres viccelődést.

Mi várható még 1975-ben? Tán az
igazgató, Peter Hall sem tudja, mit le-
hetséges megvalósítani a nagyszabású
tervekből, melyeket már az új színház-ra
szabott. Mindenesetre jó kezdeményezés,
'hogy a Londonban lefutott, de valamiért
különösen értékesnek tartott előadásokat
nem bontják le, hanem át-alakítva
országos körútra küldik. jobb
közönségszervező vállalkozás az egyetemi,
gyárvárosi fellépés, mint a Shakespeare-
társulat nyíltan anyagi haszonra törő New
York-i szereplése.

Nem beszéltünk még az új angol drá-
maírás hivatott otthonáról, a Royal
Caurtról. Sejtet talán valamiit a helyzetből,
ha megemlítjük, hogy a Sloane Square-en
jelenleg a Tokyo Kid Brothers nevű japán
társulat A város című moborbiciklikkel
ékesített rock musicalje megy, mely az
amerikai kulturális imperializmus ellen
íródott - ugyanannak a hatásnak a
szellemében.

Miközben teret adtak egy jó közepes
külföldi társulatnak, nem kapott náluk
színpadot Griffiths, Brenton és Hare,
tehát csupa olyan ismert szerző, akivel a
színház már nem vitte volna vásárra a
bőrét, akiket [már ismer, sőt elvár a
közönség a Royal Courttól. (Mindhárom
író darabját a Nottingham Play-house vitte
sikerre, mely néhány évvel ezelőtt ugrott
az angol vidéki színházak élvonalába.)

A Royal Court jelenleg válaszúton áll.
Nemrég lemondott igazgatója, Osear
Lewenstein vezetése idején az angol dráma
jóformán felszorult a Theatre Upstairsre,
mely olyanjellegű kamaraszínház, mint a
Thália Stúdió. A nagyszínházban közben
rendszeresen külföldi társulatok jelentek
meg. Igaz, akadt köztük művészileg,
politikailag jelentős vállalkozás például az
a néger 'társulat, amely a dél-afrikai Athal
Fugard Sizwe Bansi halott című darabját
és néhány egyfelvonásosát mutatta be.
Mégis, az ember csak szomorúan
gandolhat vissza a tíz évvel korábbi
helyzetre, amikor a West End színházai
versengtek az itt bemutatott új angol
darabok átvételének jogáért. A leendő új
igazgató a jelenlegi gazdasági helyzetben
erre akkor sem számíthat, ha si-

kerül visszaédesgetnie a jelenleg perem-
városi klubszínházakba szorult morcos
drámaírókat.

Mi is az a Fringe Theatre?

Cikkem elején a város peremén működő
szegény színházakat az egész West Erednél
többre értékeltem. Befejezésül tartozom
még ennek megindokolásával.

Nem akarom idealizálni a kisszínházakat.
Nem mondhatom, hogy ezekre a
színpadokra minit rögtönzött barikádokra
lépnek föl a művészet nélkülöző
forradalmárai. A Fringe állandóan születő
és elhaló szervezetére is hat az általános
közérzet, a sajátosan angol közszellem.
Léteznek ugyan forradalmian hangos
színjátszó csoportok, de ezek többnyire a
manapság oly divatos értélmiségi
trockizmus dörgedelmeit vissz-hangozzák.

Szélesebb közönségre találnak azok a
társulatok, amelyek tartósan
megtelepszenek egy-egy külső kerületben,
és igyekeznek tükrözni az ott élő lakosság
problémáit. A Combination nevű társulat
Tetőt a fejünk fölé (A Roof Over Your
Head) című dalokkal, vicces be-tétekkel
fűszerezett előadása az egyik legnagyobb
angol képtelenséget elemzi: egymillió
családnak nincs saját otthona, miközben
csaknem ugyanennyi lakás áll üresen az
országban. Támadják a tanácsi bürokráciát
és a haszonéhes lakáshalmozókat, és
egyszerű mondaniivalójuk - kisember, ne
hagyd magad! - célba talál. Érezhető ez a
feszült figyelmen, az izgatott
közbekiáltásokban és az egyetértést
kifejező forró tapsban.

Egy másik előadásuk, a Heroes Fit for
Homes (A hősök szociális otthonba
vonulnak) az angol nyugdíjasokról szól.
Ideális provokatív színházat műveinek. A
hősnő szereti főnőkeit, bízik bennük, s
csak negyvenévi munka után jön rá, hogy
becsapták. Kapott egy karórát, s most a
képtelenül alacsony, mindenki-nek
garantált állami alapnyugdíjból kellene
megélnie. Ha fizetett volna szak-szervezeti
nyugdíjjárulékot, most nem kellene a
megalázó ingyenes vaj- és hús-adagot
elfogadnia, és a 'szobája sem maradna
fűtetlen egész télen át.

Ilyen s hasonló darábokat játszó harminc
esti és öt ebédszünetben működő
peremszínházat ismertet a Time Out,
London legátfogóbb heti műsorfüzete Jó
néhány, régebbről ismert színházacskát
zárva találtam, köztük az egykor a
Sohóban működő Ambiance nevű pub-
színházat. Mások meglepetéssel szolgál-



Szemle
tak. A Roundhouse nevű mozdonyfordító
műhelyben, mely egykor Wesker-be-
mutatókat látott, most Victor Garcia
vendégrendezésében egy portugál társulat
Calderón Autosacramentalesével szerepel.
A hatvanperces misztériumjáték a
teremtésről és a bűnbeesésről szól, csak
arról nem vagyok meggyőződve, indokolt-e
mind a tizenöt szereplő első perctől az
utolsóig tartó meztelensége.

Jobban tetszett, mert megint közelebb
volt a mindennapi angol élethez a Red
Ladder (Vörös létra) társulat Az asszony
munkájának soha nincs vége című
produkciója. Ne valamilyen feminisra
színpadi vezércikket képzeljünk el a suta

'cím után. A 'klubokban, iskolákban,
habokban egyaránt könnyen eljátszható,
„hordozható" produkció egy munkásasszony
hétköznapjait követi röviddel a
házasságkötés, tehát a valósággal való
hirtelen szembetalálkozás idején. A pergő
'előadás 'bővelkedett élesnyelvű humorban
és vitatható megállapításokban. Nem csoda,
hogy sok néző szívesen maradt ott
vitatkozni a színész-néző ankétot. Azért
meglepett, hogy senki sem a színészek
életét, munkamódszerét firtatta, hanem
mindenki a darabban fölvetődött
kérdésekről akart beszélni.

A Vörös létra és néhány ügyes fringe
társulat rájött arra, hogy érdemes azok-nak
játszani, akik soha nem mennek be a West
End színházaiba, akik nem jutnak hozzá a
nagypolgári és arisztokrata körökben
játszódó sikamlós házasságtörési
történetekhez. Méghozzá ott, ahol ezek az
emberek élnek, s azt játszani, ami az
életükkel kapcsolatos, ami mindennapi
gondjuk. Akkor a gazdasági válság sem
fojtogatja annyira a társulatot. Tudják,
hogy öncélú művészkedésből, az Arts
Council támogatásából nem élhetnek meg,
hiszen az ország összes kis társulata idén
együttvéve ugyanannyi állami támogatást
élvez, amennyiért a stratfordi Shakespeare
Színház szellőzőberendezésének felújítását
végzi el 'egy vállalat.

Egy városrész, egy kerület lakossága
azonban eltarthatja őket. Amit csinál-nak,
nem politikai színház a hatvanas években
használt értelmezés szerint, de nagyon is
hatásos közösségi vállalkozás egy kisebb
embercsoport 'szintjén.
alkalmas arra, hogy enyhítsen valamit az
angol színház képtelen ellentmondásán,
melynek az a lényege, hogy jelenleg az
országban több a tehetség és a
mondanivaló, mint a kifejezéséhez szük-
séges pénz.

SAÁD KATALIN

Gyarmathy Ágnes
szcenikai kiállítása

A Szegedi Nemzeti Színház díszlet- és
jelmeztervezőjének első magyarországi
önálló kiállítását tekinthettük meg a szegedi
Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai
képtárában. Tanítás végeztével
iskolaköpenyes lányok szaladtak át újra
bekukkantani ebéd előtt az egyszer már
végigböngészett tárgyak és képek közé, a
vendégkönyvben kedvesen elragadtatott
vallomásokat találtam (a szak-mabeliek
elismeréseitől és gratulációitól most
szándékosan eltekintek) : "Muzeális értékű
a kiállított anyag." (M. I. 624.
Szakmunkásiskola) ; „A kiállítási tárgyakat
nézni öröm, egy életet feltenni. hogy ilyen
kiállításunk legyen, csodálatos." (N. S.
gimnáziumi tanuló) ; „Nagyon gyönyörű
kiállítás, ilyet még nem láttam soha, és cl
sem tudtam képzel-ni, hogy mennyi munka
rejlik egy darab díszlet- és jelmeztervezése
mögött." (L. Zs. orvostanhallgató.) A
kiállításra fel-ügyelő néni elmeséli, hogy az
egyetem művészettörténész hallgatói az

Egy fiú és a tündér szobormakettje előtt
olyan vitát rendeztek, hogy immár az az ér-
zése, ő maga is látta az előadást, egészen
életre kelt előtte minden, ami a maketten
látható.

Szokatlan, jó élmény, hogy ilyen nagy
érdeklődést és izgalmat tud kiváltani egy
tárlat, mely végül mégiscsak a színház
egyik részelemének, a látványaspektusnak
szentelt teret. A kiállítás anyaga
Gyarmathy csaknem egy évtizedes tervezői
munkásságának anyagát öleli fel, de
lényegében az elmúlt, intenzív színházi
munkával töltött öt-hat esztendő terveire
koncentrál. A kiállítás nagy erénye, hogy
miközben a képzőművészet színházban
betölthető szerepéről szól, egységes
stílusával saját mű-fajt teremtett.

A terembe lépőt bűvöletbe ejti a
tervrajzokból, műsorfüzetekből, szürke és
színes előadásfotókból, színpadi rekvi-
zitumokból elébe zsúfolt világ. Gyarmathy
Ágnes, akinek kedvelt és fő tervezői
eszköze a kollázs-, illetve mon-
tázstechnika, kiállítása vezérmotívumául is
- az egyes kompozíciókon belül csak-úgy,
mint a kiállítás egészét illetően -

a montázst választotta. Így aztán, jóllehet a
tárlat valamennyi eleme önmagában véve
végül is „emlékező" jellegű - egymásra
hatásukkal különös hangulatú teret alkotnak,
a látvány erőszakos és ellenállhatatlan:
akaratlanul is elindít bennünk egy képi
folyamatot. Nemcsak a látott előadások
idéződnek fel, hanem mindinkább az az
érzésünk támad, hogy e tárgyi világ itt
körülöttünk bármelyik pillanatban színházzá
változhat! Odalépünk egy asztalhoz,
üveglap mögött mű-sorfüzetek kavalkádja,
sok Gyarmathy Ágnes szerkesztette
műsorfüzet, egyik-másikból több példány is:
fellapozva, odavetve, szándékosan bizonyos
helyen kinyitva, rendezettség és
rendetlenség egyszerre, dús lakoma ez,
láttára nézők-ként színházba készülődünk,
vagy fel-rémlik bennünk a bemutatók jól
ismert, felfűtött légköre. Megpillantunk egy
lefüggönyözött nyílást is; a függöny lila.
fekete rojtokkal. Porosnak látszik, a por
azonban a „játék kedvéért" van rajta, vagyis
rá van fújva, hogy poros hatást keltsen. Nem
állom meg, hogy mögé ne lessek; a függöny
egy beugrót takar el, néhány „civil",
kimondottan nem idevaló tárgyat.
(Gyarmáthy azonban ezt a lehetőséget sem
akarta elmulasztani, hogy színházi hatással
éljen.)

A legcsábítóbb látvány a terem két
átellenes sarka. Jobbra Lunacsarszkij A

felszabadított Don Quijote előadásának
szürrealisztikus meseudvara a herceggel és
hölgyeivel a finoman meg-munkált,
csipkeborítású trónszék körül, balra Cinka
Panna balladája (Kodály Zoltán-Balázs
Béla) életnagyságú ló-makett je a többi
naturális kellékkel együtt. A terem
verőfényes, a lóra még-is reflektorfény vetül
egy kis méretű, szándékosan térbe helyezett
lámpatestből: éppúgy, mint a színházi
előadásban. Alatta terepszínűre festett
zsákvászon, rajta kiszáradt, sáros fűcsomók,
a lovon mustárszínű rojtos bársonyterítő,
nyereg, a nyergen a hős színpadi öltözéke; a
ló lába közé odaállítva a díszlet-fotó a lovon
ülő színésszel. Szőr-bőrök, megvasalt
fahusángok, hímzett tölténytartó, fegyverek.
A falra kifeszítve Cinka Panna előadásbeli
fekete nagykendője, a kendő bal csücske
felé ruhája, mellénye, fekete hajviselete,
jobb csücske felé az álomjelenés bálképéből
a kékeslila nylon tüllruha, rajta a cigánylány
hegedűje. Meglepő a hatás: hogy a tüllruhán
van a hegedű, végre is meg-értjük az
előadás egyik nem eléggé funkcionáló
jelenetét, a bálképet.


