
világszínház
a percre kiszámított életritmusból, az még
jobban bosszantana. Most ugyan éppen
egy ilyen periódusban vagyok - a
közelmúltban tértem haza egy hosszabb
franciaországi tanulmányútról, és igyek-
szem feldolgozni a látottakat -, de már
kezd hiányozni a rohanás.. .

- Mi mindent látott, tapasztalt
Franciaországban?

- Sok nagyszerű élménnyel, minde-
nekelőtt képzőművészeti élménnyel tértem
haza. Az új, Pompidou nevét viselő
művelődési központ egész rendszerében,
szervezetében csodálatos; de a rendkívül
gazdag Dufy-kiállítás is az például, amit
módom volt alaposan végignézni. Vagy a
nemrég megnyílt nizzai Chagall-múzeum s
a modern művészeket nagyszerű ter-
mészeti környezetben bemutató Maeghl-
alapítvány Saint Paulban egy életre
emlékezetes marad. Voltak természetesen
színházi élményeim is; láttam nagy-szerű
előadásokat, a többi között a „TEP"
színházban, Benno Besson rendezésében
egy rendkívül szuggesztív Hamletet, kellék
és bútor nélkül, végtelenül egyszerű
jelmezekben, új és meggyőző dramaturgiai
felfogásban. A Theater Gérard Philipe de
Saint Denis produkciója, egy Balzac-
novella adaptációja, amelynek a címét
talán Egy angol macska szívfájdalmainak
lehetne fordítani, elsősorban zseniális
kosztümjeivel, briliáns maszkjaival,
nagyszerű technikájával ragadott meg;
érdemes lenne ezt az előadást
Magyarországra is elhozni. A Nouveau
Théâtre National de Marseille Cripure

című darabja, Luis Guilloux műve,
elsősorban társadalmi töltésével, keserű
bírálatával fogott meg: egy haladó
gondolkozású kisvárosi tanár története,
akit nézetei, fiának nyílt forradalmi
állásfoglalása miatt gúnyolnak,
módszeresen tönkretesznek. Sok tanul-
sággal szolgált az út, túl a közvetlen
élményeken. A Théátre Daniel Sorano
előadásában láttam, Denis Bettaver ren-
dezésében Molière szellemes anakroniz-
musokkal megtűzdelt Dandin Györgyét; a
nézőtéren mindössze tizenketten ültünk, az
előadás mégis feszes volt, a színészek
teljes erőbedobással játszottak. Láttam a
kultúra decentralizálását meghirdető
program kézzelfogható eredményeit, a
francia vidéki színházi élet előretörését,
Párizs „trónfosztását"... Mindez csak
megerősítette azt a meg-győződésemet,
hogy egy színházban a színház a lényeg,
és nem az, hogy hol van: Párizsban vagy
Nizzában, Szolnokon vagy Budapesten.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Távol Londontól

Színházak vidéken

Az angol színház: London, az amerikai
színház: New York - tartotta a mondás,
nem is olyan régen. Aztán mint annyi más
szólás és mendemonda, ez is elavult.
Olyannyira, hogy ami Angliát illeti, Lau-
rence Olivier egy hatvanas években adott
nyilatkozata szerint: „Az angol színház
mai életteli és egészséges állapota
majdnem teljesen a vidéki repertoár-
színházak tevékenységének köszönhető."

A magyar kritika keveset foglalkozott az
angol vidéki színházakkal. A kritikusok
örültek, ha Londonban minél több érdekes
előadást elcsíphettek. Így a magyar
színház úgy vette át az angol vidék
eredményeit, hogy sokszor még ma sem
tud róla. Stoppard Rosencrantz és Guilden-
stern halottját például az oxfordi színház
fedezte föl, a londoni Nemzeti már csak
utánjátszó volt. Luke VII. Hadriánja a
Birmingham Repertory érdeme. Barry
England: Neveletlenekje Bristolból szár-
mazott el Londonon át a budapesti Hevesi
Sándor térre. A Madách Színház-ban
játszott Millar-darab, az Abelard és Heloďse
a dél-angliai Exeterben látott először
színpadot. A sort folytathatnánk jó néhány
további érdemes darabbal, amely
Londonban és sok más fővárosban nagy
karriert csinált, de hozzánk valahogy nem
jutott el.

Túlzás nélkül: a hetvenes években a
vidéki színházak csaknem annyi értékes
drámai fölfedezést könyvelhetnek el, mint
a londoniak. Ez azonban nem volt mindig
így. Ha csak a száz évvel korábbi
állapotokra pillantunk vissza, máris
meglepő a különbség. A 19. században a
kultúra pártolása Angliában igencsak
huszadrangú kérdés volt. Közkönyvtá-
rakat már létesítettek, de a színházak
anyagi támogatása még szóba sem
kerülhetett. Virágzott a nyárspolgári
profitelvűség, s csak azok a társulatok
(többnyire vándorszínházak) tudtak élet-
ben maradni, amelyek műsorukkal magas
látogatottságot és megfelelő bevételt
biztosítottak maguknak.

A kommersz tájolás igen kiterjedt
országos hálózattal rendelkezett. Még
1939-ben is háromszáz olyan színházat

tartottak nyilván országszerte, amelyben
időről időre megjelent egy-egy társulat, és
a tulajdonossal megegyezve kibérelte az
épületet annyi időre, ameddig pro-
dukcióját a város lakossága cl tudta tar-
tani. A vándor színidirektorok mindig
kiváló szociológiai érzékkel mérték fel
egy-egy város drámai ízlését, befogadó-
képességét.

Jelenleg körülbelül száz vidéki városban
játszanak rendszeresen vagy alka-
lomszerűen, méghozzá úgy, hogy a nagy
mennyiségi zsugorodás közben szinte
felmérhetetlen minőségi javulás követ-
kezett be.

A mennyiségi csökkenés szinte világ-
jelenség, és nagyrészt a mozi és a tévé
versenyének tulajdonítható. Sajátos angol
fejlemény, hogy sok öreg színház-épületet
bingo hallá alakítottak át, s manapság ezrek
vesztegetik idejüket és pénzüket az
automata szerencsejátékok mellett.

A mennyiségi zsugorodás elemzése nem
nagyon érdekes. A minőségi átalakulás
viszont izgalmas téma.

A második világháború utáni időszak-
ban valóságos forradalmi változást je-
lentett az, hogy a repertoárszínházak
állandó társulatai nagyrészt átvették a
kezdeményezést az úgynevezett „füg-
getlen", lényegében profitelvű vállalko-
zásként működő kommersz színházaktól.
Vagyis ettől kezdve az új drámaírók és
színészi tehetségek már nem csupán a
londoni West Enden számíthattak orszá-
gos elismertetésre.

De ez a vidéki színházak megnövekedett
jelentőségének csak a legfontosabb
vonása. A közönség szempontjából külö-
nösen jelentős, hogy a repertoárszínházak
a közösségi élet új központjai is akartak
lenni. A művészi élmény korábbi
egyszerű adásvétele helyett új feladatokat
is vállaltak. Az iskolákban például a
színház művészei részt vettek a színházi
és drámai ismeretek, a színjátékos szak-
tárgyi tanítás módszereinek kidolgozá-
sában.

A színház épületének szerepe is meg-
változott. Nem egy vidéki színház való-
ságos egész nap nyitva tartó kulturális
központtá alakult. Ebédszünetben a
helybeli zenészek fiatalok, idősek,
amatőrök és hivatásosak - gyakran adnak
rövid koncerteket. Délutánonként egyszer
író-olvasó találkozót rendeznek, máskor
filmvetítést, kiállítást, ismeretterjesztő
előadást tartanak. Az ókori fórumhoz
hasonló szerepet kap a színház,



Jelenet az 1977-es chichesteri fesztivál nyitó előadásából. N. C. Hunter darabjából.
Középen: Ingrid Bergman

honossá tudtak változtatni eredetileg
előcsarnoknak, büfének, lépcsőháznak
épült helyiségeket, ahová az emberek nem
csak „rendezvényre", hanem akár egy
kávéra vagy baráti beszélgetésre is
szívesen betérnek.

A jobbmódú helyi tanácsok nem elé-
gedtek meg a meglevő épületekkel. Így a
hatvanas évek gazdasági föllendülése, a
javuló anyagi körülmények, a milliónyi
autó, az új lakótelepek között vagy har-
minc - már az új elképzelésekre alapozott -
sokoldalú tevékenységre berendezkedő,
éttermek kel, autóparkolókkal,
klubhelyiségekkel felszerelt színház is
megszületett. A színházépítészek segít-
ségével újrafogalmazták a színész és a
néző kapcsolatát. Eltűnt a játékost és
nézőjét elválasztó zenekari árok és rivalda,
megjelentek az új színházi geometria első
fecskéi, a körszínház, a félkör, a
nyolcszögletű, az előretolt színpadú, a
legyező alakú, az arénaszínház. A formák
különbözőek lehettek (a legügyesebbek a
változtatható formájú nézőtérre szavaztak),
a lényeg, az irányító gondolat mindenütt
azonos volt: fel kellett oldani a színház
elzárkózását, és eleven, kétirányú
közösségi élet központjává kellett tenni.
Olyanná, amelyben a közönség élő,
hatékony élményt kap, a színház pedig
folyamatos ihletést, témát, aktív,
véleményt nyilvánító közönségétől.

Angliában csaknem száz színház mű-
ködik vidéken. Ezek közül negyvenöt
élvez állami támogatást. Tevékenységük
éppoly sokféle, mint eredményeik és ku-
darcaik. A következőkben ennek a szín-
vonalban is sokféle színházi világnak mű-
sorpolitikájával, anyagi természetű gond-
jaival, épületeivel, művészeivel, közönsé-
gével ismerkedünk meg közelebbről.

Színházak és városok

Mielőtt az angol vidék néhány érdekes
színházi együtteséről beszélnénk, el kell
időznünk kissé a vidéki városok társa-
dalmi összetételének és ízlésváltozatainak
kérdésénél is.

A harmincnyolcezer lakosú Salisbury
százhúsz kilométerre fekszik Londontól, és
jó utak kötik össze két másik fontos
színházi központtal, Bristollal és Chiches-
terrel is. Lépten-nyomon orvosok, ügy-
védek, üzletemberek névtábláit látjuk,
lassan kialakul egy patinás dél-angliai
tisztviselővároska arculata.

A közép-angliai Derby első látásra is
lényegesen nagyobb méretű, mint Salis-
bury, viszont alig találunk villanegyedet.
Mindenfelé pirostéglás sorházak, legfel-
jebb zsebkendőszárításra alkalmas ker-
tecskékkel. A fogyasztói társadalom jel-
képéből, az autóból még több van, mint
Salisburyben. Derby fő nevezetessége a
Rolls-Royce egyik üzeme. A Közép-
Angliának is szinte mértani közepén fekvő
város polgárai nem panaszkodhatnak
színházi ellátottságukra. Minden irányba
kitűnő autóutak vezetnek, s alig egyórás
utazással az ország legjobb vidéki társula-
tait láthatják rendszeresen. Nottingham,
Manchester, Birmingham, sőt Stratford is
meglepően gyorsan elérhető.

A helyi színház közepesen jól megy, s
mindössze egy ponton hasonlít a korábban
látott Salisburyhez. Mindkettőt az ötvenes
évek elején alakították szín-házzá -
templomból. Egyik városban sincs
egyetem, viszonylag kevés az új épület.
Nincs olyan modern légkörük, mint
például a háború alatt porrá bombázott és
teljesen korszerű szellemben újjáépített
Coventrynek.

Á két város színháza csak árnyalatokban
különbözik, de a különbségek kifejezik
szociális összetételük eltéréseit. Salisbury
egyik kedvenc drámaírója William
Douglas Home, a volt konzervatív
miniszterelnök testvérbátyja. Home da-
rabjaiban királyi pletykák, a felső körök
hálószobatitkai gyakran szerepelnek.

vagyis a szabad idő felhasználásának
változatos lehetőségeit. Ezt a
változatosságot tovább növeli az
Angliában elég új-nak számító
repertoárrendszer, az esti, nagyszínházi
előadások többfélesége.

A színház együttese a felnőttek önte-
vékeny művészi munkáját is segíti. Va-
sárnaponként például sok helyen az
ama-tőröké a színház.

A helyi szellem, a lokálpatriotizmus
erősítését szolgálja az is, hogy a város
rádióállomásán, tévéstúdiójában sok he-
lyi eredetű és vonatkozású mű,
dokumentumműsor, rádiójáték,
tévédráma létre-jöttén dolgoznak. Ezek
legjobbjai könnyen utat találnak az
országos rádió- és
tévészerkesztőségekbe.

Az újfajta színházi koncepció termé-
szetesen csak bizonyos feltételek megte-
remtése után, fokozatosan jöhetett létre.
Szükség volt az állami támogatás rend-
szerének kiharcolására, a helyi
kezdeményezőkészség felszítására
éppúgy, mint az új feladatokhoz kedvet
érző, új szemléletű művészeti vezetőkre.
A színészek és a rendezők nem máról
holnapra értették meg, hogy a színház
ezentúl nem csupán esténkénti
szórakozást szolgáltató válla-lat, hogy
feladata alaposan kibővül. Es ahhoz,
hogy a szabad idő eltöltésének
(beleértve az Angliában igen hosszú
ebédszünetet) kedvelt helyévé váljon,
újfajta szakemberek kellettek, akik ott-



Egyik legutóbbi drámájában a Dame of
Sarkban (1975) egy németek által meg-
szállt angol szigetecske háborús éveit
mutatta he. Kiderült belőle, hogy a német
tisztikarban is akadtak remek úri-emberek,
igazi arisztokraták, akik ha teljesítették is
a Führer parancsait, szívük mélyén
megvetették az SS közönséges
viselkedését. Ez a darab népszerű volt
Salisbury lakói között, Derbyban kevésbé.
Ugyanakkor a Macska a forró háztetőn
Derbyban nagy sikernek számított,
Salisburyben viszont a helyi prüdéria
határozottan elutasította a dráma nyelve-
zetét, problémáját. Shakespeare-t mind-két
színház fogyaszt jó és rossz előadásban
egyaránt. Pinter Derbyban elmegy, Salis-
bury nem kér belőle. Ismert musicalek el-
len egyik helyen sem emelnek kifogást.
Brechtet mindkét helyen egyforma lelke-
sedéssel utasítják el. A derbyi néző né-
mileg felvilágosultabb, valamivel mo-
dernebb, mint Salisbury konzervatív
közönsége. De talán nem meglepő, hogy a
Rolls-Royce elitüzem munkássága azért
munkástémájú színdarabot nem kér.
Wesker vagy John McGrath itt remény-
telen szerzők, mert a közönség a közép-
osztály ízléséhez igazodik. Máshol, nagy
iparvárosokban a helyi szerzők népszerűek
mai témájú, városi vonatkozású do-
kumentumjátékaikkal. Derby és Salisbury
ebben is eltér. Itt mindmáig nem szeretik a
helyi témájú darabokat.

A színházak könnyebben tudnak olyan
helyen rétegpolitikát folytatni, ahol több

társulat működik. EIső angliai látogatá-
som idején, 1964-ben Cambridge-ben még
három színház is játszott. Az Arts, a tisz-
tes, polgári ízlést sugározta. Ide öltöny-
ben, nyakkendőben illett elmenni. A má-
sik, az ADC, igazi egyetemi szellemet
sugárzott. A diákok farmerben, pulóver-
ben töltötték meg a nézőteret, legfeljebb
panyókára vetve vitték az egyetemi kö-
penyt. Itt a dühös fiatalok új darabjait
lehetett látni, és a szellem határozottan
barátságos volt, hiányzott belőle minden
sznob viselkedés. A harmadik színház, a
New, inkább sztriptízvarieté volt. Akko-
riban még a meztelen művészet nem volt
társadalmilag elfogadott. Legtöbben eső-
kabátban, feltűrt gallérral ültek csak be,
mintegy készen arra, hogy bármikor el-
tűnjenek, ha tanáruk bukkanna fel. (Mez-
telen színészt irodalmi szándékú és szintű
előadásban először a már említett Abelard
és Heloďse 1969-es exeteri bemutatóján
láthatott a vidéki néző.)

A legtöbb vidéki város már rég nem
rendelkezik efféle színházi ízlés- és osz-
tálytagozódással, ezért a színház vezetői-
nek dönteniük kellett, hogy nagyjából
milyen ízléshatárok között dolgoznak.

Néha a véletlen nyújtott útmutatást. A
skóciai Dundee-ban például 1953-ban
tűzvész pusztította el a város közepén álló
színház épületét. A vezetőség némi huza-
vona után átvett egy használaton kívüli
templomot az egyetem mellett, és a mű-
sorpolitikát merészen a korszerűség irá

nyába csavarta. Az Egy csepp mézzel
kezdték. A hatás azonnali volt. Idős né-
zőik felháborodottan tiltakoztak, hogy
ilyen „mocskos" színdarabot játszik vá-
rosuk színháza. A hagyományos ízlésű
polgári közönség fokozatosan elmaradt,
de helyettük bejöttek a diákok, akiknek
nemcsak lehetett, hanem kellett is új da-
rabokat adni.

A televízió felfutásának évei voltak
ezek. Az aktualitást a képernyőn megjele-
nő erőteljes realizmus a korabeli drámára
is visszahatott. Á tiszta költészet, a szép
színházi szövegmondás, az időtlen értékek
sok néző szemében egyszerre avasnak
hatottak a színpadról. Miller Salemi
boszorkányokjának korabeli sikerét pél-
dául azzal magyarázzák, hogy a darab
nagy meggyőző erővel foglalt állást
pontosan azokban a kérdésekben, ame-
lyeket a közönség nap mint nap látott a
televízióban. (A tévéhíradó rendszeresen
közvetítette a McCarthy-bizottság meg-
alázó k i hallgatásai t.)

A televízió hatása, az általános élet-
módváltás a színházi vezetőket is új kez-
deményezésekre késztette. A hatvanas
években először szinte mindenütt csök-
kent a látogatottság. Mindenki egyetértett
abban, hogy a színháznak növelnie kell
vonzóerejét, mert minden évben újabb
társulatok véreznek el, újabb és újabb
épületeket kell bezárni.

Ebben az évtizedben az Arts Council, az
állami művészeti tanács végre jelen-

A chichesteri színház



tősen megnövelte a színházak állami tá-
mogatását, és ezzel igyekezett lehetővé
tenni a színház mint művészeti forma
megújulását, kilábalását a válságból.

Azt hihetnénk, hogy az állam támoga-
tását a helyi közigazgatás és a lakosság
mindenütt jó szívvel fogadta. Nem így
történt. Éppen a színházak megnöveke-
dett önállósága, függetlenebb műsor-
politikája eredményezte azt, hogy sok
városban a másik két patrónus, a tanács
és a helyi közönség elfordult a színháztól.
A leglátványosabb példa talán Shakespeare
szülővárosáé, Stratfordé. Stratford
világhírét az egyenletesen magas
színvonalú előadásokon kívül a naponta
autóbuszkaravánokkal érkező turisták
ezrei is növelték. Ez a város az egyetlen,
amelynek színháza a rezignált tűzoltóság
szeme láttára állandóan száz százalék fö-
lötti telt házakkal mutatja be előadásait.
És a helyi hatóságok éppen itt egyetlen
pennyt sem hajlandók világhírű színhá-
zuk támogatására szentelni.

Az uszoda és könyvtárhálózat országos
kiépítését senki nem támadta. A szín-
házak állami támogatásával kapcsolatban
azonban magam is szereztem olyan él-
ményt, amely mutatja az ellenséges érzü-
let gyökereit. 1974 karácsonyán egy kis
yorki szállodában a tulajdonosnál ér-
deklődtem a színház műsora iránt, mert
csodálkozásomra, más városokkal ellen-
tétben, itt nem volt ott a prospektusok
között a színház szórólapja. „Mi nem
szeretjük ezt a színházat" - mondja a tu-
lajdonos. „Miért nem szeret színházba
járni ?" - kérdeztem. „Mert a színészeket

nem lehet kikapcsolni, mint a tévét, mi-
kor kezdem unni az egészet. Ha előadás
közben kimegyek, nagy a feltűnés, ha
maradok, megfájdul a fejem." Pár
mondattal később nyíltan megmondta,
hogy szerinte a jó színháznak nem kell
szubvenció, azt eltartják a nézők. A mű-
sor ebben a színházban nem az ő ízlése
szerinti. Sokaknak hasonló a véleményük,
de a színház mégis fennmarad, mert az
állam pénzt ad rá. Pedig az adófizetők
pénzéből csak olyasmit volna szabad fi-
nanszírozni, amiből mindenkinek haszna
van.

A demokratikusan hangzó véleményt
főleg azoknak a gazdag városoknak a kö-
zönsége osztja, amely nem kér az állami
szubvencióból, mert nem érdekli a szín-
házjegyek ára, és amely kizárólag kom-
mersz társulatok kikapcsolódást, könnyű
szórakozást jelentő előadásait igényli.

Talán ez az egy ellenvélemény is jelzi,
milyen nehéz lehet döntést hozni nem-
csak a meglevő színházak állami támo-
gatása, hanem műsora ügyében is. Na-
gyon kell ismerni az adott város közön-
ségét ahhoz, hogy a társulatok életben
maradhassanak. Be kell mérni, hogy ha
Ionesco Székekje a skót főváros, Edin-
burgh Traverse Theatre Clubja közön-
ségének már avas ócskaság, vajon nem
lesz-e reménytelenül modern - mondjuk -
Wolverhampton Grand Theatre-jében. A
legjobb szándékú művészeti vezetők is
csak apró léptekkel tudnak haladni a
megnyugtató, a mindent felvizező nyárs-
polgári színháztól a kérdező, zavarba ejtő,
gondolkodásra késztető, provoká-

lóan politikus színház felé. Hiszen nem is
olyan régen a politika-vallás-szex volt az a
három terület, ahol szigorúan csak a
bevett polgári értékrend keretei között
mozoghatott a színház.

Az elmúlt húsz év egyik érdekessége,
hogy könnyebben születtek csillogó,
modern színházak, mint új szemléletű
műsorok.

(Folytatjuk)
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gandaosztályának csoportvezetője

DEBRECZENI TIBOR a Népművelési
Intézet osztályvezetője
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