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Új színházak, furcsaságok

Az új színházak két, egymással éles el-
lentétben álló elv alapján születtek.

Az első nézet a szegénységből csinált
nemcsak erényt, divatot is. W. B. Yeats, a
nagy költő a század elején írta le, hogy az
ideális színpad egy pokróc a szoba sar-
kában. Ezt a gondolatot fejlesztették
tovább mindazok, akik szerény anyagi
eszközökkel gyorsan akartak új színházat
teremteni. Szinte felsorolhatatlan, mi
mindenféle épületből szabtak át ma-
guknak színházat a vállalkozó szellemű-
ek. A híres Traverse Theatre Club a skót
fővárosban az egész angol avantgarde
színház legfontosabb műhelye volt a hat-
vanas években. Épülete azelőtt? Nyilvá-
nosház. Tucatnyi kis vidéki színház a vil-
lamosítás nyomán feleslegessé vált vasúti
széntárolóból, a farnhami Castle gabona-
raktárból, a manchesteri Stables istálló-
ból, a Newbury malomból, a Stoke-on-
Trenti moziból alakult át színházzá.

A második nézet hívei sok pénzből
akarták ugyanazt megcsinálni, amit a sze-
gény színházak fillérekből; újrafogalmaz-
ni a színész és a néző kapcsolatát. Ide-
ológiailag mindkettő hivatkozott Brecht-
re és Grotowskira.

Az új koncepciójú épületeknek négy fő
típusa alakult ki. A nyitott színpad még
óvatos átmenet csupán az egyterű színház
felé. Ilyen épült Nottinghamban.
Lényege, hogy nincs függöny, zenekari
árok és rivalda. A második típus, az elő-
retolt színpad, már mélyebben ékelődik a
közönségbe. A színész még jobban ki-
szolgáltatott. Nemcsak a függöny, hanem a
súgó biztonsága is hiányzik. A sokkal
közelebb ülő néző tartózkodóbban nyil-
vánít véleményt, nehezebben hatódik
meg, ritkábban nevet. Ilyen - lényegében
shakespeare-i típusú - színpada van a
chichesteri Fesztivál Színháznak, a bol-
toni Octagonnak. Még ennél is illúzió-
rombolóbb, valóságos katarzisoszlató
erejűek az aréna- vagy körszínházak, ahol
a játék a nézőtér kellős közepén folyik, s a
nézők puszta közelsége is elég ahhoz,
hogy lefojtsa az érzelmi túlzásokat, az
alakítás hamisságait. Ilyen a Victoria
Stoke-on-Trentben vagy a marylebone-i

Cockpít. A negyedik a változtatható for-
májú színház. Ilyen a lancasteri Nuffield
Theatre és jó néhány egyetemi drámatan-
szék „játszótere."

Jogos kérdés: ha az új színházak a
brechti elvek alapján épültek, vajon ennek
megfelelő-e a műsorválaszték. S ha igen,
vajon ez a műsor megfelel-e a lassan fej-
lődő közönség igényeinek? És nyújt-e
elegendő anyagot a drámairodalom az új
körülmények között játszó társulatoknak?

A modernség - divat. Még az angol
városi tanácsok körében is. Ha kialakul a
városok közötti versengés a színházi
státusjelképek terén, akkor a döntést már
nem az befolyásolja, hogy ennek vagy
annak a megoldásnak van-e állandóan
használható dramaturgiai jelentősége, a
közönség kér-e belőle, hanem az, hogy X
nyugatnémet városban Svoboda már a
hatvanas évek végén lézersugarat használt
egy Varázsfuvola-előadásban, tehát
nekünk is kell a lézer.

De miért mentek bele a komoly szín-
házi szakemberek, rendezők az új szín-
házépítészeti formák eluralkodásába ? Hi-
szen ők igazán tudhatták, hogy a korszerű
szellemben fogant előadás nem a szu-
pertechnika függvénye, hogy egy pince-
vagy korcsmaszínház legalább olyan intim
kapcsolatot teremthet a nézővel, mint egy
drága, Märklin rendszerű, szétszedhető
csodabogár. Az új formákat, a néző-
színész viszony intimebbre fogalmazását
elsősorban a televízió versenye követelte
meg. A tévé az ország legnagyobb szín-
háza, hetente sugároz új drámákat. Mű-
sorát gyakorlatilag mindenki látja. Az
emberek hozzászoktak a közelképhez,
ahhoz, hogy a rendezők „mélyrepülésben"

viszik felderítésre a nézőt az emberi
kapcsolatok, érzések és indulatok tájai
fölött.

A kérdés csak az, hogy az új színházak
formája mennyire határozza meg a mű-sor
szerkezetét, hogyan hat rá egy adott
környék jellege, a közönség ízlésszintje.

Vizsgáljuk meg néhány új, vidéki szín-
ház személyi lapját épület - dráma - kö-
zönség kölcsönhatása szempontjából.

Coventry színháza, a Belgrade volt az
első új színházépület az elmúlt húsz év-
ben. 1958-ban készült cl, nagyjából pár-
huzamosan a város általános újjáépítésé-
vel. Coventry Anglia mártír városa. A
Luftwaffe légi offenzívája nyomán új an-
gol szó is született: to coventrize. 1940
után annyit jelentett, mint a földdel
egyenlővé tenni. Az új színház nevét úgy

nyerte, hogy építéséhez a jugoszláv fővá-
ros adományozta a faanyagot.

A Belgrade húszéves fennállása alatt
igyekezett megfelelni a heterogén
összetételű, sokszínű iparváros
igényeinek. Építészetileg még csak
mérsékelten modern, de igen fontos
újdonság volt születésekor, hogy mellette
színészlakások is épültek. Így az ott
szereplők zöme igazi helyi lakos, nem
londoni sztár, s nem is pendliző, szerződés
nélküli, alkalmi színész. A törzsgárda
tizenhat színész, tizenkét egyéb
alkalmazott. Alig van díszletraktározási
lehetőségük, így csak en suite rendszerben
játszhatnak, a műsor gyakran cserélődik.
Gyorsan reagálnak a rossz kasszára. Ha
nem megy a színház, Agatha Christie-hez
nyúlnak, ha meg visszaédesgették a
közönséget, akkor újra megkockáztatnak
egy Edward Bondot, egy Harold Pintert. A
műsorajánlat legtöbbször megfelel a
lakosság szellemi teherbíróképességének.
Ezt a kiegyensúlyozottságot most már a
városi tanács is elismeri. (Utoljára az
1969-es uborka-szezonban hangzott el
részükről olyan pánikszerű javaslat, hogy
gyenge üzlet-menet idejére ki kell adni a
színházat kommersz társulatoknak.) A
coventryi színház egyike azoknak,
amelyek korán felismerték a
stúdiómozgalom fő lehetőségét. A stúdiót
laboratóriumnak tekintik, ahol anyagi
kockázat nélkül lehet kísérletezni
darabbal, nézővel és színész-szel.
Vigyáznak arra, hogy az avantgarde nézőt
ne tévesszék össze a nagyszínházi
közönséggel. Ezzel el is érik, hogy nagy-
színházi műsorukat az „élgárda" sok ízlést
szolgálónak, jellegtelennek minősíti.
Kétségtelen, hogy a hetvenes évek
közepén elég sokat „utánjátszottak", s új
produkcióik közül Londonba nem került át
egy sem.

Az első, formailag igazán izgalmas új
épület a Chichesteri Fesztivál Színház
1962 óta működik. A felépítéséért harcba
szálló legtekintélyesebb művészi ösztönző
erő Laurence Olivier volt. Olivier azt
akarta, hogy a stratfordi Royal
Shakespeare Companyval nemes
versenyre kelve Chichester legyen az új
angol Nemzeti Színház magja. Hallatlanul
izgalmas első évadot állított össze, a
turisták és az angolok éppúgy zarándo-
koltak Chichesterbe, mint Stratfordba.
Két-három évig. Ez az idő Oliviernek elég
eredményt hozott ahhoz, hogy meg-
alapítsa a Nemzeti Színház társulatát, és
kezdetnek megszerezze a jó hagyományú,
népszerű Old Vic színház épületét - Lon-
donban. Időközben ő is, Peter Hall is (a



Shakespeare Színház akkori igazgatója)
rájött, hogy egy nemzeti intézménynek a
fővárosban kell működnie, ha állandó és
széleskörű hazai közönséget akar kiépíteni
magának.

Mi történt Chichesterrel? Az épület
változatlanul megmaradt építészeti bra-
vúrnak. Telt ház esetén ezerháromszáz-
hatvanan ülik körül az előadást valóban
intim légkörben, senki sincs húsz méter-
nél távolabb a színészektől. A baj csak az,
hogy Olivier Londonba vonulása után
kiderült, hogy egy városszéli chichesteri
parkba színházat építeni meglehetősen
önkényes döntés volt. Chichester a már
említett dél-angliai tisztviselőövezetben
fekszik. Harmincezer lakosa között igen
sok a nyugdíjas. Ahhoz, hogy a színház
teljes évadot játsszon, a város minden la-
kójának legalább havonta kétszer kellene
színházba mennie. Ebben az övezetben ma
is a tájoló kommersz társulatokat kedveli a
közönség. Így már érthető, mi-ért került
kibékíthetetlen ellentétbe a színház
formája a város jellegével, a közönség
izlésszintjével. Az egyetlen meg-oldás az
volt, hogy az évadot a meleg nyári
hónapokra korlátozták. Állandó társulat
nem alakult, csupán fesztiváltitkárság,
amely évadról évadra meghív rendezőket,
színészeket néhány nyári produkcióra. A
hetvenes évek közepén, amikor többször is
ellátogathattam ide, ez a „szépreményű"
színház, amely tizenöt éve minden
irányban nyitott színpadával úgy indult,
hogy itt a tehetséges rendezők és színészek
végre új körülmények között mutathatják
meg oroszlánkörmeiket, már az amerikai
turistaautóbuszok egyik meg-állóhelyévé
süllyedt, félúton a tengerparti Brighton és
a Salisbury síkságon fekvő pogány
templom, Stonehenge között. Láttam itt
ötletszegény Cyranót és André Obey Noé
című bibliadramatizálását a húszas
évekből, mely optimizmusával, mosolygós
konfliktusmentességével olyan meggyőző
erőt sugárzott, mint egy fog-pasztareklám.

A legszerencsésebb új színház az 1963-
ban épült Nottingham Playhouse. Építé-
séhez az anyagi alapokat úgy teremtették
meg, hogy amikor a gázgyártást államo-
sították, az állam nagy összegű megváltási
díjat fizetett a városi tulajdonban volt
gyárért. A legfontosabb az, hogy az új
színház építésére csak akkor került sor,
amikor a városnak már országos hírre
emelkedett a társulata.

Az új színház a város kellős közepén
épült, így mód nyílt arra, hogy a hagyo-
mányos „üzemidőt" alaposan széthúzzák.

Egész nap nyitva tartó éttermet,
eszpresszót létesítettek, a színház
előcsarnokában állandóan új és érdekes
kiállításokat rendeztek, és nemcsak
színházi témákról. A görög agórához és a
római fórumhoz hasonló szerepet vállaló
színház minden különösebb hagyományos
propaganda nélkül, a bérletezést elvből
elutasítva -elérte, hogy évtizedes
vetületben is állandóan nyolcvanöt
százalékos volt az esti előadások
látogatottsága.

A nézőutánpótlás terén ugyanilyen si-
keresen jártak el. Ifjúsági Műhelyük nem
egyszerűen szombat délelőtti gyermek-
színház. A szokásos darabokon kívül je-
lenetekkel illusztrált előadások is elhang-
zanak a színháztörténetről. Aki rendsze-
resen jár ide, az valóságos nézőképző
akadémiát végez, és mire felnő, okos, értő
színházbaráttá válik.

Coventryvel, Bristollal vagy Sheffield-
del ellentétben, itt nem működik külön
stúdiószínház. A nottinghamiak szerint a
stúdió rossz hatású. Kettévágja a közön-
séget, s lehetetlenné teszi a nagyszínházi
nézők ízlésének fejlesztését. Ők inkább
nem lépnek egyszerre nagyot, de ha új,
merész dologra vállalkoznak, azt a nagy-
színházban vállalják. Eddigi sikereik ré-
vén elég magas állami támogatáshoz jut-
nak, így igazi repertoárt játszhatnak.
Négy-öt egyéb darab között havonta
háromszor kockázat nélkül elhelyezhető
valami merészebben modern produkció.
Tény, hogy Coventryvel ellentétben Not-
tinghamban eddig még nem volt szükség
arra, hogy olcsó musicalekkel vagy
Agatha Christie pánikszerű bemutatásával
javítsanak a bevételi adatokon.

Egy százfejű mecénás
Nottinghamról az imént azt mondtuk,
hogy igazi repertoárszínház. Az „igazi"

kifejezéssel arra a meglepő tényre muta-
tunk rá, hogy az a negyvenöt államilag
támogatott vidéki színház, amelyet az
angolok repertoárszínháznak neveznek, a
mi szóhasználatunk szerint csupán né-
hány esetben jelent repertoárt. Angliában
repertoárszínháznak tekintik a műsort
havonta, három-, sőt kéthetente cserélgető,
de teljes szezont végigjátszó színházakat
is. Előfordul, hogy a „repertoár" éves
viszonylatban mindössze két-három darab.
A teljes szezon lehet tíz hónap, fél év vagy
csak néhány nyári hónap, mint például
Chichester esetében.

Ezt a sajátos repertoárrendszert kü-
lönböző okok hozták létre. A szélesebb
műsorválaszték kialakítását olyan - már
említett - praktikus akadály is gátolhat-

ta, hogy a színháznak nincs megfelelő
díszletraktára. De a társulat jellege is
meghatározó lehet. A néhány nagy lét-
számú, vendégrendezőket, színészeket is
foglalkoztató színház (Nottingham, Bris-
tol, Birmingham) könnyebben tud párhu-
zamosan több darabot műsoron tartani. A
bevezetőben említett negyvenöt társulat
többsége azonban egészen kicsiny. Kis
pénzből gazdálkodnak, megeshet, hogy
egy-egy produkcióra nincs is elegendő
színészük. Ilyenkor rövid időre a
munkanélküli színészhadseregből (15 - 16
ezer fő) hívnak meg művészeket.

Az egészen kis színházaknak csak ad-
minisztratív vezetői vannak. Évadjuk
rendkívül rövid, műsorukat a szűkös
anyagiak tovább korlátozzák. Ezek leg-
többje a nagyvárosok környékén elterülő
kisebb településeken működik. A színé-
szek szerződtetése London közelében a
legkisebb gond. Ha egy fővároshoz közeli
kis színház művészeti titkárának
naprakész betűrendes füzete van, akkor
válogathat a sétáló fővárosi színészek
közül. Nem csoda, hogy időnként kitűnő
társulatot tudnak összehozni - egy-egy
rövid életű, Londonba is könnyen átkerülő
produkcióra.

A negyvenöt „repertoárszínház" való-
jában két nagy csoportra osztható. Az el-
sőbe sorolhatjuk az igazi repertoárt ját-
szó, viszonylag kevés társulatot. Ezután
következnek az en suite rendszerben mű-
ködő színházak, melyek aszerint tehetők
további alcsoportba, hogy a műsort ha-
vonta, háromhetenként vagy kéthetente
cserélik.

Hogyan, milyen szempontok alapján
történik ennek a nagy színházi hálózat.

nak az állami támogatása ? Erre nézve az
alapmű az Arts Council 1970-es jelentése,
mely a színház helyzetét átfogóan igye-
kezett felmérni az évtized elején.

Az olvasó első benyomása az, hogy a
nagy angol közgazdász, Adam Smith fo-
rogna sírjában, ha látná, milyen kevéssé
érvényesül nagy fölfedezése, hogy az
ember akkor dolgozik legjobban, ha tel-
jesítménye alapján fizetik.

A Művészeti Tanács drámai osztálya
mindössze hét előadóval működik, akii

nemcsak a vidéki, hanem a fővárosi
színházak állami támogatására is javas-
latot tesz. Javaslatuk (mely minden évben
az áprilissal kezdődő pénzügyi „időszá-
mítás" előtt egy-két hónappal esedékes)
mintegy hatszáz megtekintett előadásra, az
előző évi műsorra és a havi pénztári
jelentésekre épül.

Mivel a műsorszerkezet és a bevétel



alakulása sok tényezőtől függ, az általános
gyakorlat az, hogy ismervén a pénz-
ügyminisztérium által nyújtott támogatás
összegét, a legjobb esetben az előző évi
szubvencióra, plusz az infláció okozta
reális költségnövekedés fedezésére szá-
míthat minden színház.

A Művészeti Tanács eredeti jelszava az
volt: „állami támogatás állami ellenőrzés
nélkül". Ma is hangsúlyozott gyakorlat,
hogy nem a műsorpolitikát díjazzák. Ha
egy társulat közönségétől elszakadva igen
magas színvonalú műsort játszik, akkor -
bár a magas színvonalért pontokat nyer - a
rossz pénztárkönyv miatt ugyanannyi
pontot el is veszít. A rangos műsor éppoly
fontos, mint a gazdaságos üzem.

Az egyszerűség kedvéért tehát egyál-
talán nem változtatnak a szubvención, ha
az egyik társulatnak idén jobban megy, a
másiknak rosszabbul. Ezt azzal indokol-
ják, hogy a minőség szüntelen méricské-
lésével csak ártanának a társulat művészi
függetlenségének, és arra késztetnék a
helyi tanácsot, az anyagi támogatást nyújtó
helyi intézményeket, cégeket, hogy vonják
vissza saját támogatásukat, hiszen a
műsorpolitikát a londoni Piccadilly 105-
ből sugallják. Ez a nézet azonban csak
kevés helyen megalapozott. 1977-ben
szinte mindenütt a Művészeti Tanács volt
a fő mecénás, főként ettől a támogatástól
függtek a vidéki társulatok.

A Művészeti Tanács egyik vezetője, J.
W. Lambert rámutatott arra, hogy olyan
társulatokat is támogatnak, amelyek
nemcsak egyszerűen baloldali, de forra-
dalmi szemléletű darabokat játszanak.
Szellemesen hozzátette, hogy a Tanács
úgy viselkedik, mint Biedermann úr Max
Frisch darabjában, amikor udvariasan
kiszolgálta háza felgyújtóit.

A számok tanúsága szerint a haladó
politikát folytató kis vidéki „fringe"
társulatok együttesen sem kapnak annyi
támogatást, mint például Coventry, mely
jellegzetesen hibrid műsort játszik, Agatha
Christie, Noel Coward, Shakespeare és
Pinter egyaránt elfér a zászlóján. A
szellemes hasonlatból ugyancsak kimarad,
hogy a sok nagy vidéki színház a te-
hetségek szüntelen vérátömlesztését éppen
a szegény társulatok legjobb erőiből hajtja
végre.

Ami pedig a „gyújtogatók" előzékeny
kíszolgálását illeti, az minden, csak nem
korlátlan. Amikor a hatvanas évek végén
Jím Haynes Ar ts Laboratory nevű szín-
háza a túlzott elhippisedés jeleit mutatta,
az anarchizmust, a kommunaéletmódot

hirdette, az Arts Council szokatlan lépés-
re szánta magát: teljes egészében meg-
vonta tőlük az állami támogatást.

Igaz, ilyen lépésre nagyon ritkán kerül
sor. A műsorpolitika befolyásolása több-
nyire kifinomult módszerekkel folyik. A
Művészeti Tanács inkább olyan papára
emlékeztet, aki annak arányában segíti
fiait, ahogyan hozzá hasonlítanak. Azon
segít anyagilag leginkább, aki „nyakken-
dőt köt" és „rendes állást" vállal.

A vidéken működő kísérleti „fringe"
színházak fiatal művészei éppen a Tanács-
nak a fennálló status quót támogató és
erősítő politikáját bírálják a legélesebben.
Szerintük ez a változásellenesség nem se-
gíti az újat kezdeményezőket, akik letér-
nek az uralkodó ízlés útjáról. A fontolva
haladó művészet Anglia fennállása óta
csakugyan nem kapott még soha olyan
bőkezű mecénást, mint amilyen az Arts
Council volt az elmúlt húsz évben. A for-
radalmian új művészetnek azonban ma
éppúgy a szegénység az osztályrésze,
mint Beethoven vagy az impresszionisták
idején.

A drámai osztály az egész évre szóló
szubvenció összegét elhatározó döntésé-
hez meghívja a tanácsadói jogkörű Drá-
mai Táblát. Ennek tagjai a színházi élet
teljes spektrumát képviselik, kezdve a
nagy, országos intézményektől a vidéki
színházakon át a „fringe" társulatokig. A
művészetügyi miniszter és a Tábla elnöke
választja ki őket. Elvárják tőlük, hogy
nem munkahelyük érdekeit fogják kép-
viselni, hanem mint autonóm művészek,
írók, díszlettervezők, színészek, kritiku-
sok, az országos érdekre gondolva fogják
egyéni véleményüket nyilvánítani.

Charles Marowitz, a londoni Open
Space kísérleti pinceszínház igazgatója
keserű cikksorozatot írt 1971-ben a
Guardian hasábjain, melyben képtelen
rendszernek nevezte azt, hogy olyanok
adnak „független" tanácsot az állami
szubvenció ügyében, akik így vagy úgy,
de közvetlen kapcsolatban állnak az
egyes kedvezményezetettekkel.

Lehet, hogy Marowitz érzékeny pont-

ra tapintott rá. Lehet, hogy a nagy vidéki
színházak aránytalanul nagyobb támoga-
tásban részesülnek, s a futás a fontokért
eleve lefutott verseny. De talán az általa
kavart sajtóbotrány is hozzájárult ahhoz
az 1973-ban bevezetett nem jelentéktelen
módosításhoz, hogy évente két kisebb és
két nagy társulat munkájának minőségét
megnövelt szubvencióval jutalmazzák.

Ezzel az állami támogatás nem vált
igazán teljesítményre alapozottá, de a
premizálás komoly ösztönző lehetett
volna, ha 1974-ben nem következik be a
minden eddiginél súlyosabb infláció. Á
színházakra nézve az első komoly csapást
a VAT nevű adó bevezetése jelentette,
amely máról holnapra 8%-kal emelte a
jegyek árát. A CORT, a vidéki színházak
szövetsége már 1974 végén azt jelentette,
hogy hat vidéki színház az azonnali csőd
szélére került, a többiek pedig program-
juk jelentős csökkentésére kényszerül-
nek. Az első áldozatok a stúdiószínházak
és az ifjúsági színházi oktató programok
voltak. A szűk esztendők szükség-állapot
légköre a műsor érdekességére is
kihatott, egész sor új darabot töröltek a
programból, s a legtöbb helyen biztonsági
játékra rendezkedtek be. 1975-ben J. W.
Lambert, a Művészeti Tanács drámai osz-
tályának vezetője a Sunday Timesban
már Rekviem az angol színházért címmel
kondította meg a vészharangot.

Azóta az állami támogatás nem emelke-
dett az infláció arányában. A színházak
kénytelenek voltak új mecénásokat is
keresni. 1977-re az Arts Council szub-
vencióján felül újra nagyon fontossá vált
az iparvállalatok, jómódú magánosok, a
szakszervezetek, a helyi tanácsok anyagi
támogatása is. Sajnos ezzel a művészeten
kívül álló, a színház munkáját befolyásoló
tényezők száma is megnőtt.

A hatvanas évek gazdasági konjunktú-
rájának leglátványosabb eredménye, a
harminc új színházépület nincs veszély-
ben. De azok, akik ezekben a színházak-
ban dolgoznak, továbbra is napról napra
vívják harcukat a fönnmaradásért, mű-
vészi céljaikért, függetlenségükért.
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