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A budai várban, a Budapesti Történeti
Múzeum épületében megrendezett kiállítás
- megnyitása a művészeti hetek rangos
eseménye volt - lényegében a miskolci
seregszemle, a három esztendő termését
bemutató Országos Díszlet- és Jelmezterv
Triennálé anyagát mutatta be a fővárosi
közönségnek. Lényegében azt, és mégis:
minőségi különbség volt a két tárlat között.
Nagyságrendi különbség - a budapesti
javára .. .

Sietek leszögezni: ez a különbség nem
abból adódik, hogy a műtárgyak összeté-
telének művészi minősége vagy akár a
mennyisége változott. Erről szó sincs. Való
igaz, hogy néhány makettel, kel-lékkel,
ruhával és bútorral gazdagabb lett a
kiállítás, és az is tény, hogy ezek a tárgyak
javítják az anyag összhatását, az
örvendetes változás mégsem ennek kö-
szönhető. Nem is annak a néhány tervnek-
vázlatnak, amely Miskolcon nem fért fel a
falakra, itt viszont helyet kap-hatott.
Hiszen nem arról van szó, hogy csak
gyarapodott a műtárgylista; néhány a
Triennálén sikerrel szerepelt darab -
minőségileg, szakmai szempontból sem-
mivel sem gyengébb, mint az, ami a he-
lyére került - most hiányzik a kiállító-
teremből.

A két kiállítóterem közötti különbség
sem magyarázza ezt a minőségi változást.
Meglehet, hogy a Budapesti Történeti
Múzeum tágas, L alakú terme kedvezőbb
feltételeket teremtett, de ennek a homogén
térnek nem csak előnyei voltak; hátrányai
is. Azok a kicsiny, intim hangulatú terek,
amelyek Miskolcon ön-álló egységként is
kitűnően megszervezhetőek voltak -
gondolok itt első-sorban az előcsarnokra,
amelyben az Állami Bábszínház anyaga
vezette be, nagyszerűen, az egész kiállítást;
de a két termet összekapcsoló kis
közlekedőre és a Tóth Barna munkáit
bemutató kis sarokra is -, a budavári
épületben hiányoztak. Ilyen tereket,
pusztán installációval, igen nehéz
kialakítani. A bábszínházi kollekció ennek
következtében nem is hatott, nem hathatott
olyan frappánsan, olyandöbbenetes erővel,
mint Miskol- con - néhány darab ki is maradt
az

anyagából -; mégis, bármily paradox, így
jobban integrálódott a tárlat anyagába.

Nem vitás, a nagyobb terem, a leve-
gősebb, nagyvonalúbb elrendezés le-
hetősége, amely biztosítja, hogy a tervek
és tárgyak távlatot kapjanak, sokat számít.
Mégsem ebben kell keresni annak az okát,
hogy a közel azonos anyagból négy hónap
múltán másfajta kiállítás születhetett.

A minőségi változás elsősorban a
szemléletben keresendő. A rendezők - a
budapesti tárlatot Fekete György belső-
építész tervezte - másként nyúltak a ki-
állított tárgyakhoz; szemléletük színházi
szemlélet. Amíg a miskolci falakon egy-
egy tervező különböző munkái egymástól
távol, rendszertelenül szétszórva kaptak
helyet, itt ugyanannak a művésznek más-
más darabokhoz készült tervei, vázlatai
erősítik, értelmezik egymást, és
hozzásegítik a nézőt ahhoz, hogy ne csak
egy-egy munka képzőművészeti erényeit
vegye észre, hanem a tervezői értékeket, a
különböző művekhez készült munkában
érzékelhető színházteremtő művészi
szemléletet is.

Azok a tárgyak, makettek, kellékek,
amelyek itt, Budapesten egészítették ki a
tárlat anyagát, valóban hozzásegítik a
látogatókat ahhoz, hogy a tervezés és
megvalósulás különböző fázisaiban, való-
sággal körüljárhassanak egy-egy művészi
elképzelést. De ugyanez a lehetőség, mint
lehetőség, már a miskolci anyagban is
benne volt! Csak most, a budapesti ren-
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dezés ismeretében érzékelhetjük teljes-
ségében; mennyit ártott az anyagnak a
rendszertelenség, mennyit rontott az
összhatáson az a tény, hogy ugyanannak
az előadásnak a tervei, vázlatai, makettjei
és fotói a terem különböző pontjain voltak
szerteszórva. Hiszen, bármily apróságnak
tűnik, például Lévai Sándor Futrinka
utcája, azáltal, hogy az asztalról lekerült a
földre, és így visszatalált saját,
gyermekvilágba illő léptékrendszeréhez,
másként hat, és más esztétikai mércével
mérhető. . .

Az eredendően meglévő aránytalan-
ságokat eltüntetni, a - jogosan - hangoz-
tatott hiányokat felszámolni természetesen
ez az új rendezés sem volt képes. Ezek a
gondok, problémák, amint azt már a
miskolci kiállítással kapcsolatban is
megpróbáltam részletesen kifejteni -
nagyrészt a rendezvény jellegéből adód-
nak. Abból, hogy a háromévenként meg-
rendezésre kerülő tárlaton a legjobb
munkákat kellene kiállítani; valamennyi
művésznek lehetőséget kellene biztosítani
a bemutatkozásra; egész színházi életünk
tervezői tükörképét kellene fel-mutatni, és
ugyanakkor mindezt abból az anyagból,
amit a művészek önként be-küldenek -
vagy nem küldenek ... De az
aránytalanságok kevésbé tűnnek szembe,
a hiányok kevésbé hatnak bántóan, ha a
kollekciót a kiállításrendezők legalább
saját színvonalának megfelelő módon
tárják a közönség elé.


