
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-



színháztörténet
ben. Óhatatlan, hogy teljesen tiszta nor-
matívák esetén is bizonyos értéklazulás
következik be. Ennek pedig éppen a
szakmát féltők és szeretők érdekében gátat
kell szabni. S amennyire érzékeny alkatú
az előadóművész - ha nem lenne az,
nyilván oda sem került volna - anynyira
lelkiismeretesen, tudatos előkészítéssel
lehet csak e szakmai önvizsgálatot
megtartani.

Szorosan ehhez kötődik az a társadalmi
igény, amely erősen megnövekedett az
irodalmi műsorok tekintetében. Az igény
persze lehet latens, olykor anyagi
kivitelezés szempontjából megtorpanó.
Azt viszont tények bizonyítják, hogy or-
szágszerte több ezer műsort rendeznek,
amelyek fontos szerepet játszanak a köz-
művelődésben, az irodalom népszerűsí-
tésében. Találkozunk színes irodalmi
mellékletek jelentkezésével, és örömmel
halljuk, hogyan terjed az ún. rend-hagyó
irodalmi órák gyakorlata. Talán
szükségtelen hangsúlyozni, hogy a jövő
nemzedékének alapműveltségét menynyire
befolyásolhatja irodalmi, művésze-ti
élményvilága. S e téren is számos a
tennivalónk. Felkapjuk fejünket, ami-kor
egy nagyszerű kezdeményezésről hírt
kapunk. S nem értjük: miért reked meg
számos sikeres produkció a terjesztésben.
Magyarán szólva a forgalmazás is
sürgetően kopogtat ajtónkon. Művelődési
házak ömlesztve kapják a különféle
propagandaanyagot. Megelégedhetünk-e a
bőséges kínálatdömpinggel? Úgy érzem,
sokszor áttekinthetetlenséghez vezet, és
egy kissé a prakszisban méltatlan
módszerekhez is.

Külön is szólni kell azokról a jelent-
kezőkről, akik mesterségük, hivatásuk
művelése mellett nélkülözik az üzleti
szellemet. Az értékrend-szilárdítást cé-
lozza az a javaslat, ami valamiféle be-
mutatkozási fórumot sürget, s ez az 1980-
81-es évadban meg is valósul Budapesten.
A Radnóti Színpad példa-mutatóan
ráérzett működési köréhez nem szorosan
tartozó, de az előadóművészet iránti
elkötelezettségéből fakadó funkciójára.
Sikerült előteremteni az anyagi hátteret,
így várható, hogy rangos szak-emberek
közreműködésével nagy lépést teszünk
előre. Nem új színház alakul, nem oldunk
meg egzisztenciális problémákat, talán
csepp lesz ez a tengerben. A jó szándékok
azonban nem keresztezik egy-mást. Újabb
arcok mutatkozhatnak be, csakúgy, mint a
következő Előadómű-vész Fesztivál
újjászülető válogató elő-adásán.

SZILÁGYI FERENC

A pesti
„nevendék papok"
előadásaitól a Nemzetiig

A British Museum könyvtárának
magyar anyagából

Mint ismeretes, a szomszédos államok
könyvtáraiban, levéltáraiban még sok
értékes anyag lappang a magyar szín-
háztörténetre vonatkozóan. De hogy
Bécsen túl is van mit keresnünk, azt a
British Museum Könyvtárának (a British
Librarynak) gazdag hungarika-
gyűjteménye, az ún. Waltherr-gyűjtemény
(Waltherr Collection) bizonyítja, amely a
múlt század végén egy lipcsei árverésen
került a híres „világkönyvtár" tulajdonába.

Waltherr László, a Kisfaludy Társaság
tagja, buzgó színházlátogató volt, s -
szerencsénkre! - a színlapokat is
megőrizte gondosan, amelyek közül a
kisebb méretűek - olykor selyemre nyo-
mottak - meghívóul s afféle emléklapul
szolgáltak. Szerencsénkre, mert majd
félszáz olyan színlap van hagyatékában,
amely közgyűjteményeinkben nincs meg,
még a Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Tárából is hiányzik.
Helyszíni kutatásaim alapján Geoffrey
Arnold osztályvezető lekötelező szíves-
ségéből most ezeknek az itthon hiányzó
színlapoknak másolatai megérkeztek.

Kezdődik a sorozat az 1814. évvel, a
második magyar színjátszó társulat, a
„Nemzeti Játszó Társaság" előadásaival, s
zárul a pesti magyar színház - a Nemzeti --
megnyitása körül: 1837-ben. Természe-
tesen nem egyszerűen annyiról van szó,
hogy most már csaknem ötven játék
előadásának eddig hiányzó színlapjait
pontos hasonmásokban besorolhatjuk a
megfelelő helyre, s hogy dátumaikat,
szereposztásukat s egyéb adataikat be-
írhatjuk a hazai színjátszás „esemény-
történetébe", napi krónikájába: a szín-
lapok sok egyéb fontos színházi: „szí-
nésztörténeti", színpadtechnikai, zenei,
koreográfiai stb. információt tartalmaz-
nak.

Mindjárt az 1814. szeptember 19-i
bérletszüneti előadás színlapjáról sok
fontos tudnivaló olvasható le: a hazai
tárgyú A' szebeni erdő (Wald bey Her-
mannstadt) szerzője írónő volt: „Szerzette
Weiszenthurm Johanna Asszonyság, Bécsi
Udvari Színjátszó". Az elő-adás maga
„Thellerné Színjáttzó' külö

nös Javára" történt, azaz jutalomjáték
volt. A második magyar színjátszó tár-
saság érdemes tagja (aki a darabban egy
parasztfeleséget alakított) a színlapon ezt
a figyelemre méltó nyilatkozatot tette
közzé, amely nemcsak az erősödő nemzeti
önérzetnek, hanem az ébredező női ön-
tudatnak is érdekes korai megnyilvánu-
lása: hiszen egyelőre egyedül a színészet
volt az, ahol a nők elismert, egyenrangú
társként működhettek egy értelmiségi
pályán: „Kettős emlékezet indított ezen
játék választására, az egygyik, hogy a'
Játékszínnek nagy érdemű Kedvelőiben
felelevenítsem a' Hazánkban végbement
régi nagy történeteknek már tsaknem el-
törűltetett képét, mellyek sok Uri Fami-
liáknak díszét megújíthatnák, ha a' The-
átromon előtűnnének; a másik, hogy az
Aszszonyi Nemnek ditsőségét az által is
neveljen, hogy nagy érdemű pártfogóimat
egy Színjátszó Aszszonynak munkájával
gyönyörködtethetem. - Bizonyos-nak
tartom ugyan, hogy sokkal nagyobb
részvétellel fogadnák, ha Hazánk nagy
lelkű Leányainak egyike által készült
munkával kedveskedném: de azt talán
jobb lessz a' jövendőtől várnunk, mint-
sem valamelly éretlen gyümöltsöt idő-nek
előtte fitogtassunk. Nagy okok vagyon a'

Magyar Asszonyoknak, hogy
Nemzetekben büszkélkedjenek. Azért
bizodalommal reménylem, hogy vala-
mint egyéb nemzeti Intézetekhez, úgy a'
Theátromhoz is naponként nagyobb in-
dúlattal fognak viseltetni: Én erre tsak
kérni bátorkodom, és nagy lelkűségekben
bizakodván szerentsémet az ő nemes
szívekben letészen. Hazánk nagy lelkű
Leányinak, és minden Tit. Tit. Párt-
fogónak kegyelmekbe magamat tisztelet-
tel ajánlva

Özvegy Thellerné
született Ludvig Borbála."

Nem kevésbé jelentős mozzanat az is
hogy megtudjuk a színlapról: a jutalom-
játék zenés, táncos előadás volt, amelyen
román nemzeti táncokat adtak elő: „Egy
nevezetes, nagy Néző Játék oláh tánttzal",
mondja a műfaji megjelölés, s a színlap
szerint „A' tántzosok közt, a' Nemzeti
Theátrom' Balet-Mesterének, Ehrenstein
Urnak Fia különösen fogja magát
producálni." Az is figyelmet érdemel,
hogy a felvonásközökben Esterházy
herceg zenekara muzsikált (s föltehetően
az játszott a táncokhoz is): „A'

Felvonások között pedig a' T. Herczeg
Eszterházy Bandája fog muzsikál-ni."


