
jobban kortársai..." (Ez is izgalmas téma,
a nagy előadóművészek legendás
fukarsága. Nem hiszem, hogy ez Harpa-
gon vagy Gobseck harácsolásával rokon.
Nem, ez a rettegés az öregkor koldusbot-
jatol .. Tündöklő csillagok sárba hullása-
nak nyomasztó példái. . . Ez a nagy testű,
de gyengéd lelkű Wilt Mária végrendeleté-
ben a pesti Nemzeti és a Magyar Királyi
Operaház Nyugdíjintézetére ötezer fo-
rintot hagyományozott. Nem mai forint!)

És ezek a mesterien tömörített kis
esszék nemcsak a színi világban, hanem a
korabeli közéletben és szellemi életben is
eligazítanak. De ha a „híresen szép"
Andrássy grófról azt olvassuk, hogy „állí-
tólag Erzsébet királyné kedvese", ezzel a
gyönyörű pár, akiknek képét egymás
mellett láthatjuk, nem sokat nyer. Kivált
nem a királyné, akinek a nemzet külön
trónust emelt a lelkében, nem éppen a
Széchenyi által „apostoli bitor"-nak ne-
vezett felséges férj oldalán. Bánatos arcára
sehogyan sem illik a kokett fátyol, amivel
titkos légyottra surranna. És a szerző sem
szorul rá „intimpista" bennfentességére,
kelléktárát sokkal finomabb eszközök
teszik ki. Milyen nemes tapintattal
bogozza Blaha Lujza asszonyi-anyai
drámájának kényes szövedékét - élőkre-
holtakra egyként tekintettel, és mégis,
semmit el nem hallgatva.

Végül, de nem utolsósorban: a közre-
adó lelkiismeretes kutató munkája és a
kiadó nagyvonalúsága most először adja
az olvasó kezébe az eredeti, csonkítatlan
naplót. (Könyv alakban először 1920-ban
jelent meg, azóta sem. De jelentős kiha-
gyásokkal.) Es ez a tény nemcsak szín-
háztörténeti jelentőségű, hanem a napló
művelődéstörténeti becsét is növeli.

„Színpadi hercegek! Katonák, nép, sora-
kozzatok! ...Királynőt temetünk most" -
idézi a Bevezető Beöthy László búcsú-
szavait.

1926 januárjában, hetvenhat éves korá-
ban halt meg Blaha Lujza; egy esztendő-
ben nagy tragikánkkal, Jászai Marival,
akivel egy évben is született. A magyar
színháztörténetnek ezt a két polárisan el-
lentétes tüneményét egy életciklusra je-
lölte ki a sors. Vajon puszta szeszélyből,
vagy rejtjeles üzenetet hagyott vele hátra,
melyet az utókornak kell megfejtenie?

CSÍK ISTVÁN
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Díszlet- és jelmeztervek öt világrészből

Prágában, nem messze a szeszélyesen
kanyargó Moldvától, egy sivár iparnegyed,
egy villamosok és autók zajától hangos
nagyvárosi főútvonal és egy haragoszöld,
a háborítatlan, ősi erdők csendjét és nyu-
galmát őrző, hatalmas liget találkozásánál
impozáns kiállítási épület büszkélkedik: a
Julius Fucik Park központi kiállítási
csarnoka. Formájában, szerkezeté-ben
azoknak az éveknek az emlékét őrzi,
amelyekben az új technikai-technológiai
lehetőségek bűvöletében a nagyvárosok-
ban szinte gomba módra nőttek ki a föld-
ből az ilyen s hasonló épületek. Ebben a
múlt század végén készült, de a jövő szá-
zad igényeire kacsingató kultúrkatedrá-
lisban rendezik meg négyévenként a Prá-
gai Quadriennálé - PQ - néven ismert
seregszemlét, a világ színházaiban szüle-
tett díszlet- és jelmeztervek alighanem
legjelentősebb kiállítását.

A „nagy" kiállítás mellett, ahol a kü-
lönböző nemzetek nagy gonddal össze-
állított-megszerkesztett bemutatói lát-
hatók, mint afféle bolygók, különböző
szak- és tematikus tárlatok is helyet kap-
nak az épületben. Ebben az esztendőben
a színházi tervezést oktató intézmények
és főiskolák hallgatóinak, valamint a szín-
házépítészet - egyébként igencsak vegyes
képet mutató - eredményeinek már-már
hagyományos bemutatkozásával egyide-
jűleg találkozhattunk a színpadtechnika
legújabb vívmányait, az elektronika és a
lézersugár kínálta csodákat megidéző
tárlattal, s egy olyan tematikus kiállítással
is, amely a világ különböző pontjain
született Csehov-előadások színpadképét
volt hivatva szembesíteni. Természetesen
- a hagyományoknak megfelelően - a
többi résztvevőtől elkülönülve, és
lényegesen nagyobb területen mutatko-
zott be a házigazda, Csehszlovákia szín-
házi tervezőművészete, hiszen a Quad-
riennálé számukra egyben nemzeti sereg-
szemle is.

Az 1987-es PQ központi jelszava így
hangzott: művészettel a békéért!
Hatalmas felirat hirdette a bejáratnál ezt a
szép gondolatot - minden látogatónak
azonnal a szemébe ötlött -, a nemzeti
kiállításokon azonban semmi sem
mutatott arra, hogy a bemutatkozó
országok e jel-

mondatot komolyan vennék. Kicsit som-
másan fogalmazva: mindenki mondta a
magáét.. .

A bemutatók sokszínűségét, a látoga-
tók beavatása és megnyerése érdekében
felvonultatott ötletek kavalkádját látva,
tulajdonképpen még haragudni sem le-
hetett ezért. A magam részéről inkább
azon töprengtem, hogy ha egy ilyen ran-
gos, nagy múltú kiállítás szervezői - akik-
nek minden bizonnyal nemcsak rutint,
de tekintélyt is sikerült szerezni - nem
tudják keresztülvinni elképzeléseiket, ha
képtelenek elérni, hogy rendezvényükön
a résztvevők a kitűzött cél, a központi
gondolat jegyében állítsák össze anyagu-
kat - érdemes-e jelszót kitűzni? Kell-e
egy ilyen gyönyörű és időszerű gondolatot
cégérül választani? Ez a kérdés már csak
azért is elgondolkoztató, mert egyáltalán
nem vagyok biztos abban, hogy jobb lett
volna, ha a kiállító nemzetek egy-egy
formális főhajtással, egy hangsúlyos
helyre kipántlikázott tervvel, fotóval vagy
makettel megadják a jelszónak, ami a
jelszóé, hogy azután nyugodtan
adózhassanak saját igényeiknek és
elképzeléseiknek.
Őszintén bevallom, visszagondolva né-

hány nap távlatából a Prágában látot-
takra, nekem egy-egy nemzeti kiállítás
hangulata ugrik be először, élesebb az
összkép, mint a konkrét tervek, maket-
tek, fotók emlékképei. Igy hát beszámo-
lómban inkább ezeknek a rapszodikus
benyomásoknak adok hangot, minthogy
meghatározott terveket elemezzek. A
bosszúságok s megkapó élmények laza
csokráról adott szubjektív kép talán a ki-
állításról magáról is többet árul el.

A Kínai Népköztársaság kiállításán
például kifejezetten bosszantott, hogy a
szervezők - a hagyományok iránti tiszte-
letből, avagy az egzotikum kínálta min-
dig biztos sikerre kacsintva, ki tudja? -
az ősi, nemzeti színjátszás produktumát
állították előtérbe. Pedig, amint azt né-
hány fénykép alapján sejteni lehetett, egy
talán kevésbé szemet gyönyörködtető,
de az európai néző számára sokkal izgal-
masabb anyagot lehetett volna összeállí-
tani például Han Xiyunak Az ügynök ha-
lálához, vagy Hu Miaoshengnek a Titus
Andronicushoz készített terveiből. Ho-
gyan láttatja a kínai színház az európai,
amerikai drámákat, klasszikusokat és kor-
társ műveket - ez nagyon izgalmas téma
lett volna, de csak annyi ízelítőt kaptunk
belőle, ami a bosszankodáshoz elég.

Amit a kínaiaknál hiányoltam, azt a
japán anyag lényegében magában hord-
ta: két különböző, egymás mellett élő,



néha mereven elkülönülő, néha sajátos
szimbiózist alkotó kultúra kölcsönhatá-
sáról ad látleletet, pillanatképet. Sajnos,
kiállításként korántsem volt olyan izgal-
mas az a bemutató, mint elemeire bont-
va: némileg zsúfolt, áttekinthetetlen, he-
lyenként zavaros. Itt ezért lehetett
bosszankodni.

A távol-keleti kiállítók közül még
Vietnam anyagában lehetett felfedezni
halvány nyomait efféle integrációs törek-
vésnek; Laosz, Kambodzsa hagyományos
színháza, úgy tűnik, még érintetlen, zárt
világ. Hogy az európai, amerikai színház
mennyire nyitott, gesztusokon túl van-e
törekvés itt is a nyitásra - ez természete-
sen más kérdés.

Ha már bosszúságokról volt szó: a bol-
gár kiállításon hallatlanul érdekes, bár
kissé túldimenzionált tárgyi világot állí-
tottak koromfekete felületek elé, s egy
rendkívül ügyes megoldással, egy galé-
riával megkétszerezték és szellőssé tet-
ték a rendelkezésükre álló teret. Már-már
lelkesedni kezdtem ezért a színházi
világért, s egészen biztos, megszállott
szószólójává is váltam volna, ha... Ha a
kiállítók nem állítottak volna be egy
videoberendezést. A képernyőn látható
előadásrészletekből pedig az derült ki,
hogy az izgalmas térképzés, fantáziadús
formavilág a színpadon szinte teljesen
kihasználatlan marad.

A spanyol - akarom mondani katalán,
hiszen a kiállítók Katalánia színházát
dokumentálták - bemutató más okból
nem tetszett. A sima, tervekkel-rajzok-
kal-fényképekkel kitapétázott falak kö-
zül nem az hiányzott, hogy egy-egy ruha
vagy díszletelem a bemutatott látvány
anyagi világát, egy-két makett a díszletek
működését mutassa be - a színház szel-
leme nem volt jelen. A képanyag száraz,
teoretikus; a fényképek egytől egyig
afféle kirakatfotók, statikus tablók, nem
pedig egy ihletett pillanat hiteles lenyo-
matai. Dokumentálnak sok mindent, csak
épp a lényeget nem közvetítik.

A lengyel tárlat éppen az ellenkező
véglet felé hajlott. Egy meghatározott
előadás díszletelemeiből s néhány szug-
gesztív színpadi felvételből komponált,
egyetlen „műtárgy"-nak szánták a bemu-
tatót. Lehet, hogy azok, akik az előadás
ismeretében tekintették meg Jerzy Grze-
gorezewski és Barbara Hanicka munkájá-
nak eme sűrítményét, másként értékelték
- sőt, szinte bizonyos, hiszen a tematikus
Csehov-kiállításon látható, hasonló
szellemben megfogalmazott lvanov a mű
ismeretében rám is másként hatott -, de

így, ismeretlenül, ez a műtárgy hidegen
hagyott.

Lehet, hogy csak az európai emberek
szégyellni való előítéletei miatt, de szá-
momra Új-Zéland kiállítása rendkívül
kellemes meglepetést szerzett. Egy na-
gyon is határozott karakterű színházi
világgal találkozhattunk, amelyet kere-
setlen egyszerűséggel, mégis hatásosan
mutattak be a tárlat rendezői.

Egészen másként és mással hatott az
Amerikai Egyesült Államok bemutatko-
zása. Nem a tervet, hanem a tervezés
folyamatát állította a kiállítás középpont-
jába, elénk varázsolva egy olyan színházi
műhelyt, amelyből látszólag csak egy
perce - és egyetlen percre - mentek ki a
tervezők. Ez a forma - bár nem egészen
eredeti, láttunk már hasonlót az ameri-
kaiaktól Budapesten is - rendkívül tet-
szetős és hatásos. A bravúrosan megter-
vezett, megszerkesztett esetlegesség, a
rajzasztalon szétszórt vázlatok között
uralgó, csikkekkel teli hamutartó, a ká-
véscsésze, amelynek alján beszáradt a
kávémaradék, a látszólagos rendetlen-
ségben szanaszét heverő festékestubu-
sok, rajzeszközök bohém enteriőrje meg-
kapó látvány, s fölöttébb szórakoztató. A
falakon természetesen tervek lógnak, s a
tervezéshez - is - használható számító-
gép képernyőjén ott él a munka ered-
ménye csakúgy, mint a sarokban meghú-
zódó videón; a látogató azonban csak
akkor tudta appercipiálni az így bemuta-
tott, magas színvonalú tervezői munka
eredményeit, ha másodszor, harmadszor
is végigsétált a „műhelyen", s már immú-
nissá vált annak közvetlen hangulatára,
sajátos levegőjére. A rendkívül hatásos
forma ugyanis szinte eltakarta azt, amit
el kellett volna „adnia": a színpadi ötlete-
ket, érdekes elképzeléseket, a tervezői
művészetet.

Rendkívül érdekes színházi világról
tudósított a svéd kiállítás is. A svédek -
érdekes módon - nem videóval próbál-
koztak, hogy teljesebbé tegyék az él-
ményt; a hangot használták fel: a képek-
ben dokumentált, tárgyakban megfogal-
mazott látvány keretei között megszólaló
szöveget, felcsendülő zenét. Aligha-nem
abból indultak ki, hogy a képi hatással a
kiállításnak kell szolgálnia. Az előadás
hangulatát az akusztikus élmény teszi
hozzá, természetesen hangszigetelt
sztereó fejhallgatók segítségével, hogy
senkit ne zavarjon a mások műélvezete.
Erről a kiállításról mégsem a hangeffek-
tusok, hanem az a gömbölyű kövekből
felépített világ maradt meg az emlékeze

temben, amelyet Ulla Kassius teremtett
színháza Szentivánéj a földön című pro-
dukciójához. A kövek egy hatalmas fény-
kép, színpadi fotó folytatásaként léptek a
látogató elé; ez a pont az egész kiállítás
leghatásosabb szeglete lehetett volna, ha
nem rejtik el túlságosan a tárlat egyik
eldugott szögletében.

Ha a svédek arra törekedtek, hogy el-
szigeteljék a többi látogatótól a nézelő-
dők egyéni zene- vagy szöveghallgatását,
az NDK körképszerűen elrendezett ki-
állításán, ahol rendkívül magas színvo-
nalú, technikailag átgondolt, de kicsit
ötletszegény tervek sorakoztak, a kör
közepére állított harangjáték kellemes
hangja az egész kiállítást bejárta, ha
valaki éppen úgy döntött, hogy egy gomb
megnyomásával működésbe hozza.

Sajátos, „önkorlátozó" kiállítás volt a
svájciaké, de a maga nemében szinte
tökéletes. Témáját egy speciális terü-
letre, a színházi maszkokra szűkítette:
egy kitűnően megszerkesztett maszkso-
rozatot mutatott be, ideális megvilágítás-
ban, rendkívül elegáns, mondhatni disz-
tingvált környezetben. Werner Strub, e
maszkok készítője valóban kiemelkedő,
ihletett művésze a szakmának; a kiállítás
mégis hagyott valami piciny hiányérze-
tet. Túl szép volt talán, vagy inkább túl
steril?

A legnagyobb hatást, a legmaradan-
dóbb élményt két, kicsit hasonló szel-
lemben fogant és saját hangvételét karak-
teresen őrző kiállításnak köszönhettem.
E kettő: a Német Szövetségi Köztársaság
és a Szovjetunió visszafogott, nemes egy-
szerűségében is elementáris erejű bemu-
tatója. Igazság szerint inkább a tematikus
Csehov-kiállításon lett volna a helyük -
hiszen csak, vagy legalábbis meghatá-
rozó módon csak Csehov-előadások szín-
padképeit vonultatták fel -, de nemzeti ki-
állításként is megállták a helyüket. Olyas-
mit reprezentáltak, s úgy, hogy meghatá-
rozó elemévé váltak a PQ egészének is.

Az NSZK kiállítására belépve, egy
bíborvörös selyemtapétával burkolt tér-
be, egy századvégi színház foyer-jának
hangulatába csöppenünk: ezt az atmosz-
férát erősítik a hasonló anyaggal kárpito-
zott bútorok, a veretes rézkilincs, a falra
erősített világítótest. A terveket, vázlato-
kat e korhoz illő blondelkeretekben füg-
gesztették ki. Innen egy fehér, semleges
jellegű kis termen át, mintha a színpadra
lépnénk: egy jellegzetes csehovi dácsa
világába csöppenünk. A leheletvékonyan
lefestett fenyőfa deszkák s a fehér kerti
bútorok között ugyanúgy otthon



vannak a különböző darabok különböző
előadásainak tervei, mint a kiállítás kez-
detén. Érdekes módon, itt még az sem
zavart, ami általában bosszantani szokott:
az, hogy a rendezők valóságos „név-
sorolvasást" tartottak, rengeteg tervezőt -
több mint harmincat - vonultatva föl, s
mindegyiktől egy-egy tervet vagy maket-
tet állítva ki. A kötött téma, a csehovi
világ variációi ugyanis egyszerre kínáltak
egységes képet s összehasonlítási alapot.
Bár, őszintén szólva, itt sem az egyes ter-
vek sajátosságai maradtak meg emléke-
zetemben - kivétel talán csak Jürgen
Dreier Cseresznyéskertje és Ottowerner
Meyer Három nővére -, hanem az egész
bemutató egységes színvonala.

A simára gyalult, fehér fenyőfa lécek
és a hozzájuk simuló nyírfaágak teremtik
meg a hamisítatlan csehovi atmoszférát a
szovjet kiállításon is. A szeszélyes labi-
rintussá formált térben kis zugok, beug-
rók, szögletek rejtik egy-egy művész - a
többi között Mart Kitajev, David Bo-
rovszkij, Eduard Kocsergin, Alexander
Vasziljev - Csehov-értelmezéseit vagy
inkább szerelmes vallomásait. Borovszkij
munkái közt - előkelő helyen - ott látható
a budapesti Platonov-előadás szín-
padképe is.

De a csehovi szellemben fogant kiállí-
tás nyitottságát bizonyítandó, egy más
világból érkezett híradás, egy szomorú
aktualitású mű, a Szarkofág, e Csernobil
keserű tanulságait feltáró mű előadásához
készült tervek is láthatók.

Szólni kellene még a mértani pontos-
sággal felépített, megkomponált belga
kiállításról, ahol az egymás mellett so-
rakozó makettekkel szemben egy-egy
hatalmas poszter ad némi fogalmat az
előadásról; a román bemutatóról, amely,
bár egy kicsit halványabb volt annál, amit
várhattunk volna, néhány szép tervet így
is felvonultatott - igaz, a legemlékezete-
sebb, az a pókháló-kürtő, amelyet Ro-
mulus Fenes a Harag György rendezte
Cseresnyéskerthez tervezett, a tematikus
Csehov-kiállításon volt látható -; a hol-
land, a francia, az olasz anyagról, Finnor-
szág derűs, vidám hangvételű kiállításáról
s a jugoszláv színházakat reprezentáló
tervekről is. Kvalitásaik miatt meg-
érdemelnék, még akkor is, ha nem mu-
tattak fel olyant, amiről nem lehet nem
beszélni. De egy tételes, értékelő beszá-
molóhoz köteteket kellene teleírni, hiszen
a meglehetősen tömör katalógus is több
mint ötszáz oldal.. .

A PQ többi kiállításáról, a Quadrien-
nálé bolygóiról viszont nem érdemes
sokat beszélni. Kivétel talán csak a tema-
tikus Csehov-bemutató, de erről „menet
közben" már elég sok szó esett. Annyit
azonban mégis megjegyeznék, hogy az
ott kiállított anyagot - az NSZK és a
Szovjetunió anyagával kiegészítve - ér-
demes lenne körutazásra vinni Európá-
ban, s elhozni Budapestre is: színvonalas,
szép és tanulságos kiállítás.

A tanintézetek bemutatója a nagy pon-
tossággal végrehajtott, magas színvona-
lon megoldott kötelező feladatoktól a
fiatalos mindent akarás túlzásaiig fel-
vonultatja mindazt, amit fel illik vonul-
tatnia. Ígéretes, induló tehetségeket lát-
hattunk ugyan, de ígéretes, meghatározó,
új iskolát - azt, sajnos, nem.

A színházi építészet bemutatója már
csak azért is egyenetlen, mert míg elő-
adások, jók vagy rosszak, minden szín-
házban évről évre születnek, új színház-
épületek még a világ leggazdagabb orszá-
gaiban is viszonylag ritkán épülnek fel, s
ami épül, az sem mindig igazán színházi
fogantatású. A szokványos rekonstruk-
ciókat pedig nehéz összevetni az igazi
nagy feladatokhoz felnövő építészek szár-
nyaló fantáziájának termékeivel. Ez utób-
biak kevesen vannak ahhoz, hogy megha-
tározzák a kiállítás szellemét.

A házigazdák kiállítása szintén elkülö-
nítve, az épület másik szárnyában kapott
helyet. A többi nemzetét többszörösen
meghaladó területen lehetőség volt arra,
hogy ne csak tervezői, de kiállítási stílu-
sokat egymással párhuzamosan vonul-
tassanak fel. Szerencsés ötvözet kereke-
dett ki belőle: egy nagy hagyományokkal
rendelkező - a színpadi látvány megte-
remtésében is élen járó - színikultúra ke-
resztmetszetével találkozhattunk. Nagy-
szerű alkalom kínálkozik arra, hogy több
oldalról is megismerjük Josef Svoboda
vagy Ladislav Vychodil művészetét. De
be kell vallani, nemcsak előnyei voltak a
nagy kiállítási területnek. Gyakorta úgy
éreztem, hogy a nemzeti seregszemle
protokolláris szempontjai - meg a ren-
delkezésre álló négyzetméterek nagy szá-
ma - a szelektáló zsűrit némileg elné-
zőbbé tették a feltétlenül szükségesnél.

Végül utoljára - az udvariasság is így
kívánja - a bemutatott magyar anyagról is
el kell készíteni a mérleget. Bár a szín-
háztechnikai bemutató kivételével min-
denütt jelen voltunk, szereplésünk mégis

elsősorban a nemzeti kiállítás szempont-
jából érdekes. Az elmúlt évek egy kicsit
elkényeztettek: annak ellenére, hogy nem
valami előnyös helyet kapott az anya-
gunk, 1979-ben Schaffer Judit, 1983-ban
Koós Iván elnyerte a Quadriennálé ezüst-
érmét. Ebben az esztendőben ilyen si-
kerrel nem dicsekedhetünk, de a bemu-
tatott anyag - bár most is a hatalmas
pavilon talán legelőnytelenebb zugában
kapott helyet - nem okozott csalódást.
Ha el kellene helyeznem a nemzeti
kiállítások rangsorában - bár minden
efféle „rangsor" rendkívül szubjektív és
vitat-ható - a nemzeti bemutatók első
harmadába, azon belül is elég előkelő
helyre állítanám. E bemutató
meghatározó elemét a Józsefvárosi
Színház Szent Johanna-előadásának
tárgyi világa, Gyarmathy Ágnes művei
határozták meg, s körülötte a mai magyar
színházi tervezésre valóban jellemző,
magas színvonalú munkák kaptak helyet.
Szerencsésnek éreztem a tervek,
fényképek, tárgyak és makettek arányát
is az anyagban; ha valami zavart, az csak
annyi, hogy Khell Csörsz Csirke-fej-
makettje és Antal Csabáé, amely a Vonó
Ignác szolnoki előadásához készült, túl
közel került egymáshoz. Két külső-
józsefvárosi udvar a művek lényegéből
fakadóan hasonló tálalása, ha legalább
egy kicsit lett volna egymástól távolabb!

Az a tény, hogy a kiállítás mint kiállítás
kívánt hatni, szerényen beérte a maga
sajátos eszközeivel, és nem vonultatott
fel diavetítést, videót, magnetofont, fény-
orgonát - akár koncepcióként is elfogad-
ható, még akkor is, ha agylátogató gyanítja:
inkább az anyagi eszközök szűkös volta
játszott itt szerepet. De végeredményben
nem hiányoztak a technikai eszközök sem.
Annál jobban hiányzott viszont valami-
féle szórólap, prospektus, katalógus vagy
más efféle írásos útmutató. Félreértés ne
essék: nem nekem hiányzott. A látoga-
tóknak. Azoknak a különböző nemzeti-
ségű vendégeknek, akik értetlenül for-
gatták, majd csalódottan tették vissza a
kiállítás előtti asztalra kirakott, vaskos,
régi kiadványokat, amelyeknek a bemu-
tatóhoz még véletlenül sem volt közük.

Ami a többi tárlaton való részvételün-
ket illeti: a Képzőművészeti Főiskola
anyaga volt talán a legkiegyensúlyozot-
tabb az összes többi között; s magas szín-
vonalú, bár kicsit ötlettelen volta temati-
kus Csehov-kiállításunk is. A színházi
építészet seregszemléjén ugyancsak részt
vettünk - őszintén szólva, nem tudom,
miért. . .


