
kiszolgálná, hajlongana előtte. Aztán Ig-
nác király előlép, nyakon csípi a szol-gát -
és semmi folytatása nincs a dolognak,
abban a pillanatban tovább játszszák
megszokott szerepüket, máris azon törik a
fejüket, hogyan lehetne megoldani az
udvarban támadt abszurd konfliktust,
hogyan kellene eltenni láb alól Yvonne-t.
Ennyi kivétel, úgy tetszik, kellett ahhoz,
hogy a gombrowiczi-bergmani játékmodor
semmiképp se kelthesse valamiféle
mechanikus játék be-nyomását.

Mert máskülönben a pontosan megter-
vezett, koreografált mozgások és moz-
dulatok tökéletes fegyelmezettsége a
legjellemzőbb az egész előadásra. Ha eh-
hez még hozzávesszük a német színészek
ragyogó szövegmondását, tökéletes
beszédtechnikáját, máris elgondol-
kodhatunk azon, hogy Ingmar Berg-
mannak alighanem a legjobb német
színházi hagyományokat sikerült moz-
gósítania egy sajátosan gombrowiczi világ
megjelenítéséhez. Mert nem egyszerűen
egy fegyelmezett színtársulati munkáról
van szó - ez megszokott lehet német
színpadokon -, hanem arról, hogy
Bergman az abszolút fegyelmezett, leg-
apróbb gesztusaiban is (szöveglejtés-ről s
magáról a szövegről nem is szólva!)
változtathatatlanul kidolgozott és beállított
cselekvéssort tett meg a gombrowiczi
„szerepjátszó világ" s az Yvonne által
„megsértett szerepjátszó világ" kifejező
princípiumává. Nem az előadás változik,
„érlelődik" vagy „lazul" az eset-ben, ha a
színészek valamelyik későbbi előadáson
apró rögtönzésekbe kezdenek, hanem
maga az ábrázolt színpadi világ sérül meg,
omlik össze. A próbákon megtalált forma
tehát annyira végleges ebben a
rendezésben, hogy az a benyomásom:
egyszerűen nincs mód a továbbiakban a
legcsekélyebb változtatásra sem. (Nem
lehet róla fogalmam, hogy vajon
hasonlóképpen van-e ez Bergman más
színházi rendezéseiben is. Ez min-
denesetre a filmrendező Bergmant jut-tatja
az ember eszébe: a celluloidon vég-leges a
megtalált forma. De azt gyanítom, hogy
nem lehet mindig így. Hiszen nem minden
darab tartalma és fel-tételes
jelzésrendszere kíván meg a hét-köznapi
viselkedéstől ennyire megkülönböztetendő
színpadi életet.)

Természetes, hogy ehhez a játékmód-
hoz egyszerű, majdhogynem szegényes,
világosan tagolt és homogén színhatású
díszletek és jelmezek párosulnak (Gu-•
nilla Palmstierna-Weiss munkája). A lát

vány egyértelműsége alapfeltétele annak,
hogy a játék mindenkori kétértelműsége
azonnal szembetűnjék.

Azt azonban mégsem lehet elmondani,
hogy az előadás minden részletében
tökéletes volna. Elsősorban az Ignác ki-
rályt játszó Klaus Guth tehet erről. Az
Yvonne-ban is vannak (nem csupán a cím-
ben) operettutalások, életben megfigyelt
„szerepek" mellett színpadi szerepkörök-re
tett utalások is. De a „burgundiság"

ábrázolása - a dolog lényegéből követ-
kezően - nem lehet azonos azzal, amire
csupán utalnia kell, szabad olykor-oly-
kor. Márpedig ez a király nem képes lé-
nyében, megjelenésében hordozni ezt a
fontos distinkciót. Ez a totyogó-nyáladzó
öregúr olyan szívós összeurópai szín-házi
(leginkább kabaré-) séma, amellyel
 úgy látszik - Bergman is hiába kelt
birokra, alulmaradt. Helyenként hason-ló
érzést kelt még a király legfőbb partnere
is, a kamarás - Hans Zander.

A többiek viszont legalábbis kifogás-
talanul, a két főszereplő pedig - a Fülöp
herceget alakító Robert Atzorn és az
Yvonne-t játszó Andrea-Maria Wildner
 csodálatosan oldja meg feladatát. Talán
furcsa, hogy a Gombrowicz-előadásról ez
jut eszembe, de a fiatal Atzorn nagyon
nagy Hamlet lehet még valaha, akár a
legközelebbi jövőben is, minden adottsága
- intellektualitása, érzékisége, mozgás- és
beszédkultúrája - megvan hozzá. Andrea-
Maria Wildner, javarészt néma
szerepében, csakis a nagy és érett
színészekre jellemző szuggesztivitással
képes mindvégig az egész előadás igazi
motorja lenni: puszta jelenlétével provo-
kálni idegfeszültséget, maszkokat lelep-
lezni a hozzá közeledőkről, eszelősnek
ható és mégis törvényszerű változásokat,
cselekedeteket kiváltani környezetéből.
Nélküle aztán végképp lehetetlen volna az
igazi Gombrowiczot bemutatni a kö-
zönségnek; azt a Gombrowiczot, akit Jan
Kott így jellemzett: „Semmit sem szeretett
úgy valóságos életében, mint az olyan
helyzeteket, amelyekben vala-mi
szégyellnivaló hirtelen lelepleződik,
fölrúgják a konvenciókat, s erőpróba
következik, amiből kiderül, hogy ki kit
hajt uralma alá. Az uralom volt mindig is
a kedvenc szava. Lélektani kísérlet-ként
gyakorolta a társadalmi provokációt."

Túloldalon:
A TNP Sartre-összeálításának plakátja

ÉBERT TIBOR

A francia Népszínházról

Az elkötelezett és újat kereső francia
színjátszás egyik legfontosabb fellegvára
Lyon mellett a villeurbanne-i Théâtre
National Populaire (közismert rövidítése:
TNP). Igazgató-rendezője a jelen-kori
színházművészet egyik legmarkánsabb
egyénisége: Roger Planchon, „a színház
amolyan szürke mindenese", „színházi
fenegyerek", a színház polihisztora, író,
rendező, színész, szervező, díszlet- és
jelmeztervező, publicista, agitátor
egyaránt. Mellette tevékenykedik még
rendezőként Patrice Chéreau és Robert
Gilbert is. Planchon és együttese folytatja
azt a nemes hagyományt, amelyet már
Romain Rolland népszínházról szóló
esszéje, Firmin Gémier, Jean Vilar és
Georges Wilson nagyszerű próbâlkozásai
meg eredményei fémjelez-nek: valódi
népszínházat teremteni a szórakoztatásra
berendezett bulvárszínházak mellé, a
népnek játszani, a korszerű mű-vészi
színházat eljuttatni a közönség széles
rétegeihez, megfelelő műsorpolitika és
közönségszervezés kialakításával. A
villeurbanne-i Théâtre National Populaire
folytatja a modern, társadalmilag-
politikailag is elkötelezett népszínház
legjobb hagyományait, felhasználva
Brecht örökségét is.

Saját műsora mellett a TNP otthont ad a
különböző modern együtteseknek,
elsősorban a Párizs külvárosaiban (Au-
bervilliers, Ivry, Nanterre, Gennervilliers-
ben) alakult, a TNP-hez hasonló művészi
és politikai elveket valló szín-házaknak,
de nemrég fogadták a kelet-berlini
Volksbühnét és Ljubimov szín-házát, a
Tagankát, valamint a krakkói Cricot
Színházat Tadeusz Kantor darabjával.

Nagy sikert aratott az Antoine Vitez
rendezte Catherine, amelyet Ivry együttese
mutatott be. Az előadás Aragon A bázeli
harangok című regényéből Catherine
Simonidze történetét eleveníti meg. A
rendező szándékosan nem hagyományos
dramatizálást, hanem a regényre ha-
tározottan utaló narratív előadást visz
színre, amit az is jelez, hogy a kispolgári
ebédjét fogyasztó nyolc színész mellett,
aki közben „eljátssza" az egész





történetet, ott van A bázeli harangok egy-
egy példánya is. Az előadás aktualitását a
Catherine történetének eszmei hát-teret
nyújtó lázadás és a munkásmozgalom
kapcsolata biztosítja. A gennervilliers-i
színház Balzac Parasztokj ának szín-padra
alkalmazott változatát mutatta be a hajdan
a Berliner Enseble-nál inaskodó Bernard
Sobel rendezésében. Olivier Perrier olyan
saját maga által összeállított egyszemélyes
dokumentumdarabot adott elő, amely a
hagyományos francia parasztság
mindennapi életét és tudatát ábrázolja; a
lille-i Théâtre de la Salamandre Jack
London Martin Edenjét játszotta. 1978
nyarán a Théâtre National Populaire
otthont adott fiatal lyoni kísérletező
társulatoknak. E júniusi fesztiválon a
Claude-Pierre Chavanon vezette
Compagnie des Huit Saveurs magyar
szerző darabját mutatta be.

Az 1977/78-as évad kiemelkedő elő-
adása egy összeállítás volt Sartre művei-
ből, amely korunk e reprezentatív alak-
jának eszmei-szellemi alakulását-fejlő-
dését a maga teljességében mutatja meg.
Kiemelkedő sikerét a Sartre-szövegeket
remekül összeállító Jeanette Colombelnek
és a szövegeket mondó egyet-len
színésznek, Guillaumat-nak köszön-heti,
aki belső átéléssel, ugyanakkor meg-felelő
távolságból, helyenként iróniával mondja
el Sartre életművének jellemző darabjait,
első regényének, az Undornak a létre
ráébredő Roquentin-monológjától a Szavak
kritikai önvizsgálatán át az utóbbi két
évtized politikai állásfoglalásáig. Jacques
Poulet, a France Nouvelle kritikusa
jellemzőnek tartja a színpad-képet, amely
az egzisztencialista kávé-házak hangulatát
idézi. Hosszú vörös bisztrópad a Flore-
ban, a Coupole-ban, felette üveg és tükrök.
Erre vetítik a megtalált vagy összeállított
képeket: családi fényképeket, a háború,
Algéria, Vietnam képeit, Sartre-ot, amint a
mikrofonba beszél, vele szemben Camus...
Egy kis kerek asztal a sarokban, Camus a
zajos kávéházban ír, nem elefántcsont-
toronyban... Leonardini, a l'Humanité
kritikusa szimbolikusnak érzi az üvegre
vetített hatalmas kezet, amelyet átszúr egy
toll. . . a tinta a kiomló vér . . . Jelzi, hogy
Sartre először „irodalom", Verlaine híres
sorát átfogalmazva azt mondhatnánk, hogy
az összes többi csak politika. „Élete
hatalmas erőfeszítés, hogy az egyikből
eljusson a másikba" hangoztatja a
l'Humanité kritikusa. A Robert Girones
rendezte előadás főként Sartre-nak abból a
korszakából merít,

amikor felfedezte az egyén társadalmi és
politikai dimenzióját. Szemléletének ez az
átalakulása egybeesik felnőtté válásával,
valamint a háború és az Ellenállás éveivel.
Guillaumat is idézte Sartre híres mondását
önmagáról: „Azt akarom be-mutatni,
hogyan jut el egy ember a politikához,
hogyan ragadja meg, hogyan formálja át.
Nem születtem politikus-nak, mégis a
politika annyira megváltoztatott, hogy
végül kénytelen voltam politikával
foglalkozni."

Guillaumat Sartre politikai állásfogla-
lásával nem teljesen azonosulva, a belső
szemlélő hangján szűri át, differenciál-tan
mondja el az egzisztencialista politikus
megállapításait, aki vizsgálódásai
középpontjába az egyéni felelősséget ál-
lítja.

„Szüntelenül kifejtettem azt a gondo-
latot, hogy végeredményben mindig
mindenki felelős azért, amit belőle csi-
náltak, még akkor is, ha mást nem tud
csinálni, mint hogy vállalja ezt a felelős-
séget."

A felelősségérzet, valamint az a tudat,
hogy saját egyéni szabadsága szolidáris
mások szabadságával, juttatja el a gyar-
mati felszabadító mozgalom, Algéria,
Vietnam ügyének támogatásához, az
1968-as május-júniusi diák- és munkás-
megmozdulásokkal való azonosuláshoz,
de az objektív történelmi folyamatból le-
vont individualista-szubjektivista követ-
keztetések anarchisztikus ultrabalos meg-
fogalmazáshoz is vezetnek, amelyet Sartre
tudatosan is vállal. Mindezt kitűnően
érzékelteti Guillaumat Sartre-interpretá-
ciója, amely két év óta hatalmas siker.

1978-ban Planchon rendezésében
Shakespeare-ciklust játszott a színház. A
shakespeare-i trilógia tulajdonképpen
kísérlet: három darab váltakozó elő-adása.
Bemutatták az egyik első Shakespeare-
darabot, A felsült szerelmesek című
vígjátékot, az Antonius és Kleopatrát s
ritkán játszott késői, regényes álmodo-
zását, a Periklészt. Planchon a ciklust azzal
indokolta, hogy rendkívüli élvezet lesz a
színészek számára Shakespeare-t játszani,
méghozzá különböző műfajú darabokat, s
ízlelgetni, valóban különböző minőségről
van-e szó, vagy ugyan-azon, csak
különböző intenzitással modulált hangról.
A témaválasztást a közönség belső
igényeivel is magyarázza, hiszen a
Shakespeare-darabok arról szól-nak, ami
mindenkit érint: politikáról és szerelemről.
A reneszánsz individuum kiteljesedése a
szerelemben különösen szól a mához,
hiszen a szerelem

ilyen teljes, autonóm, igényes, az egyént
átformáló értelmezését torzító és parti-
kuláris ábrázolások váltották fel a leg-
újabb polgári irodalomban, filmben és
tömegkommunikációs eszközökben: ci-
nizmus, szentimentális siránkozás vagy
pornográfia - hangoztatja Planchon.
Természet és elmélet, érzelem és érdek
reális ütköztetése után késői, ritkán ját-
szott darabjában, a Periklészben egyfajta
mesevilágba jutunk, ahol a bűnösök mind
szörnyű véget érnek, a szerelem, a
szeretet, a jótett, a hűség, a bölcsesség és a
jóság elnyeri jutalmát: „Bár kegyetlen
sorsuk kint fakaszt, Erényük vészben meg
nem ing soha, Ég védi, s díjuk
aranykorona." (Áprily Lajos ford.)

A villeurbanne-i Théâtre National
Populaire hosszú idő óta Planchon ren-
dezői műhelye. Az elmúlt színházi évad-
ban az ő rendezésében mutatták be
Moliére Don Juanját és Racine Athalieját.
A két nagy XVII. századi klasszikus
műben a történetiséget keresi, s a korra
jellemző halálszemléletet találja meg.
Planchon szerint minden XVII. századi
francia dráma - kimondva vagy kimon-
datlanul Nicole-lal, a színházellenes
janzenista filozófussal vitatkozik. „Vessük
össze a drámákat egyetlen térben az
ellenreformáció kupolája alatt, s ma
meglátjuk, hogy a Don Illan és az Athalie
egy példás korszak, XIV. Lajos századá-
nak határkövei, amikor a színházi emberek
és a költők kénytelenek voltak választani
művészetük és lelki üdvösségük között, s
a szabadságuk területét az abszolút
monarchia és az államvallás közt kellett
megtalálniuk."

A történelmi szemlélet nem jelenti a
jelentől való elszakadást. „Az volt a sze-
rencsém - mondja a nagy rendező -, hogy
nagyon későn olvastam a klaszszikusokat.
S azonnal úgy olvastam őket, mintha
kortársaim lettek volna. Műveik
számomra patinátlanok voltak, s így újra
tudtam őket alkotni."

Az 1979-80-as színházi évadban Robert
Wilson Edison című operájának európai
ősbemutatójával jelentkezett a TNP a New
York-i Byrd Hoffman Foundation
előadásában. Wilson operáira az
álomképek gomolygása, a líraiság, a
lélektani mélység jellemző. „A világon
soha szebbet nem láttam, születésem óta
egyetlen színházi előadás nem volt, amely
akár a bokájáig ért volna ennek" - írta
Aragon 1971-ben, amikor Wilson álom és
ébrenlét keveredéséből szüle-tett első
darabját látta. Edison című lírai operáját az
első, kereskedelmi for-



fórum
galomba került villanykörte feltalálásának
századik évfordulójára írta, s a szöveg, a
hang- és fényhatások ugyanolyan harmó-
niájára törekszik, mint előző műveiben.

Marcel Maréchal a marseil le-i Nouveau
Théâtre National rendező je, aki 1960-tól
1975-ig Lyonban dolgozott, az Huitiéme,
a nagy hírű Centre Dramatique National
de Lyon vezető jeként, most
vendégszereplőként visszatért a TNP
deszkáira. (Nemrég járt nagy sikerrel a
Szovjetunióban, nemsokára rendez
Ogyesszában.) Maréchal Moliére Képzelt
betegével mutatkozott be. Fel-fogásában a
darab nemcsak az orvos-tudomány
hagyományos szatírája, ha-nem azt is
érezteti, hogy a mű a halálára készülő
Moliére szorongásait is tartalmazza. A
másik Maréchal-előadás a nem-rég
nyolcvanéves korában elhunyt: Lois
Guilloux híres harmincas évekbeli regé-
nyéből , a Fekete vérbő l készült, s a fősze-
replő neve alapján a Cripure címet viseli.

A. Théâtre National Populaire nagy
eseménye: 1980 márciusában náluk ren-
dezett Andrzej Wajda először francia
színpadon.. A lengyel rendező Stanislaw
Witkiewicz 1920-as években írt Ők című
darabját mutatta be.

Georges Lavaudant grenoble-i tár-
sulata a Kannibálokat mutatta be, a Tsé
csoport, amelynek alapító tagjai argenti-
nok. A rendező Balzac egy novelláját
alkalmazta színpadra.

A. párizsi Théâtre National de l'Odeon
együttese Jean-Claude Grumbert Mű-hely
című darabját játszotta, a Salamandre
kamaraszínház Vigyázat, dolguzunk címmel
a mechanikus munka elidegenítő hatását
ábrázolta, Guillaumat Jacques Prévert
verseit szavalta, és ismételten
megtartották a Forum du Jeune Théâtre-
ot, ahol a kezdő , újat kereső szín-
társulatok szélesebb közönség előtt is
bemutatkozhatnak.

A TNP műsorpolit ikájának legfőbb
törekvése továbbra is az, hogy eleven
kapcsolatot tartson az üzemekkel, a dol-
gozó kollektívákkal a lelkes baráti szer-
vezőgárda segítségével, amely 1959 óta
dolgozik a. színház hivatásának betölté-
sén, azon, hogy a néphez eljuttassa a
kultúrát. A sokoldalú, klasszikus és mo-
dern darabokat bemutató, a hagyományos
színház határait kitágító rendező i
törekvéseknek mindig helyt adó, mához
szóló előadásokat produkáló Théâtre
National Populaire joggal hívja fel magá-
ra a modern kultúra megteremtésén fára-
dozó szakemberek és közvélemény fi-
gyelmét Franciaországban és világszerte.

SÁRMÁNDI PÁL

Gondolatok
az előadóművészetről

Nem pusztán a nyomdai átfutás köz-
ismert lassúsága miatt késett ez az írás.
Jószerivel az Előadóművész Fesztiválról
szándékoztam összefoglalót írni. Az-tán,
hogy szigorú hangú írások jelentek meg a
III. József Attila Előadóművész
Fesztiválró l, úgy éreztem, érdemes még
várni egy cseppet,

Előrebocsátom, hogy mivel a feszti-
válnak előkészítésétő l lebonyolításáig
tanúja voltam, minden ellenkező híresz-
teléssel szemben áll íthatom, hogy jó
szándékban most sem volt hiány. Nem
sikerült? Kategorikusan ezt senki nem
fogalmazta így meg. Ám elkezdődött egy
igen egészséges gondolkodás, kutatván
az okokat, elfogadva a bírálatokban a
tényeket. A szakma mint kifeszített húr
megpendült. Az igazsághoz tartozik: a
Magyar Színházművészeti Szövetség
szekciója Nagy Attila vezetésével már
régen elemzések és ötletek kíséretében
sürgette, jelezte: az előadó-művészet
problémái feszítenek. Apróbb lépések
történtek is. Például megalakult a Vers-és
prózamondók köre. Hírek tudósítottak
előadóművészeink bemutatkozásairól,
fórumok keresésérő l vagy éppen
sikertelen kudarcokról. Ismert és
ismeretlenebb nevű művészek nyilatkoz-
tak a pálya egzisztenciális kérdéseirő l .
Mindezek a fesztivál után rendeződtek.
Így megváltoztattam szándékomat, s nem
fesztivál-összefoglalót írok, hanem átfo-
góbb témaként azokat a neuralgikus
pontokat veszem sorra, amelyek az egész
előadóművészetet érintik.

A kifejezés talán ijesztő : neuralgikus.
Részt vettem a fesztivált értékelő mű-
helybeszélgetésen, amely szerencsére nél-
külözte a sokat- és semmitmondó sum-
mázásokat, bátran mondhatom, a részt-
vevők érzékeny reagálásai, konstruktív
javaslatai s az azóta történt egyeztetések
biztató ígéretei pozitív irányba moz-
gattak meg az előadóművészettel foglal-
kozók szemléletét. S ehhez jó értelemben
vett neuralgikus indításra volt szükség.
Az egyik megállapítás így hangzott: az
1980-as fesztivál tükrözte az egész elő-
adóművészet helyzetét.

Nem lenne szerencsés, ha részletei-ben
ismertetném a fesztiválértékelés menetét,
hiszen nemcsak errő l esett szó. Bár a
tömegkommunikáció, a rádió és televízió
jelenléte seregnyi izgalmas vitát ingerelt e
műfaj értő i között. Nevezetesen talán az
intimitást emelném ki, ami teljességgel
hiányzott Győrben. De őszinte
eszmecsere alakult ki a szerkesztés és
rendezés viszonyáról. S ezzel az egyik
legfontosabb alapkérdéshez értünk. A
következő , negyedik fesztivál
előkészületei megkezdődtek. Számos
érdekes és hasznos, sokakat érintő
változás tanúi lesznek. Egy fesztivál
mechanizmusa valóban javítható, de nem
tereli el a figyelmet a lényegrő l . Az
előadóművészet személyiségeket követel.
Olyan önkifejezés ez, amely képes a
pódium lehetőségein belül újrafogal-
mazni. Az irodalmi anyag nem kerekedhet
fölébe elmondójának, viszont olyan
inspiráció kezdete, aminek folyamán az
előadóművész átszűr, feltranszformál.
Nem arról van szó, hogy az át-adás, a
közvetítés eszközrendszere másodlagos.
Sőt ! Ennek abszolút birtoklása nélkül
nem születhet míves produkció. Aki
azonban pusztán interpretáló-ként
kapcsolódik a műhöz, i l letve
közönségéhez, az arathat formai bravúrt,
de az újrafogalmazás igényét kár lenne
számon kérni.

Köztudott, hogy számos rangos szín-
művészünk gyakran szerepel, mások
viszont kerülik a pódiumot. Nem való-
színű , hogy kedv és lehetőség, kényszer
vagy kényelmesség szabályozná pusztán e
jelenséget. A színművész és előadó-
művész tevékenysége sok helyütt egybe-
esik, de nagy részben el is válik egymás-
tól. Az említett Vers- és prózamondók
körében, amikor vitáznak, voltaképpen a
pódiumművészet titkait fürkészik.
Többségük éppen hogy nem színész.
Mivel e fórum nevelő célzatú, hosszabb
távon sok hasznot hajthat.

Nem vállalkozom arra, hogy a színész-
és előadóművész-pályaazonosságait és
eltérőségeit számba vegyem, csupán
jelezni akartam, hogy az előadóművészet-
rő l napvilágot látott nyilatkozatok eléggé
kevertek, gyakran egzisztenciális rugók
se rken ik íróikat. Ha ez így van, akkor
nem lehet megkerülni e pálya
értékrendjének kérdéseit sem. Az al-
kalmasság valami vizsgához kötött aktu-
son dő l el . Kétségtelen, hogy a pil la-
natnyi forma erősen befolyásolja a szín-
vonalat. A teljesítők és elbírálók szub-
jektuma egyaránt osztozik a felelősség-


