
ille fôterén – amelyet a helyi köznyelv csak „istennôs tér” 
(Place de la Déesse) néven ismer a közepén álló szökôkútból

mintegy tizenöt méter magasba nyúló, karcsú oszlop tetején laza
tartással a város látképében gyönyörködni látszó nôalakról –, nos,
itt áll Franciaország Párizstól északra fekvô területének legna-
gyobb színháza, a Théâtre du Nord. Az 1800-as évek elején emelt,
klasszicista stílusú épület egykori megrendelôi – a város katonai
parancsnoka és polgármestere – szemmel láthatóan nem sokat
foglalkoztak azzal, hogy a teret övezô gyönyörû, flamand stílusú
palotákkal és kereskedôházakkal (köztük a ma is a tér ékkövének
számító egykori Tôzsdével) akár csak a legcsekélyebb mértékben is
harmonizáló épületet kapjanak. Így azután városépítészeti kon-
textusban ugyan bízvást otrombának nevezhetô a valahai hely-
ôrség parancsnoki központjaként funkcionáló épület, ám az két-
ségtelen, hogy az évszázadok folyamán szervesen belesimult a
városképbe, olyannyira, hogy amikor a Lille, Európa Kulturális
Fôvárosa, 2004 program keretében felmerült az átépítés, netán
egész egyszerûen a lebontás ötlete, az általános tiltakozás hatására
sürgôsen levették a kérdést a napirendrôl. 

A XIX. század második felétôl kezdve azután a város elsôsorban
a politikai összejövetelek egyik kiemelt fontosságú helyszíneként
mûködtette az épületet. A nagyteremben – a mai négyszáz férôhe-
lyes nagyszínházban – gyûléseket tartottak, de sporteseményeket
(például ökölvívóversenyeket) is rendeztek. Késôbb a szomszédos
téren emelkedô Városháza tehermentesítésére jól jött, hogy a helyi
adminisztráció egy része vehette birtokba az épületet. Egészen a
XX. század hetvenes éveinek végéig, nyolcvanas éveinek elejéig a
fent elôsoroltak maradtak az épület funkciói, bár az idôsebbek
még emlékeznek rá, hogy a második világháború után, elsôsorban
a hatvanas–hetvenes években a nemzeti ünnepek alkalmából
nagy fogadásokat tartottak itt, mi több, koncertek is helyet kaptak.

Színházként kívül teljesen felújítva, belül teljesen átépítve
(a négyszáz személyes nagyterem mellett egy száz férôhelyes alag-
sori stúdiót alakítottak ki) 1989-ben avatta fel az épületet az ak-
kori miniszterelnök, amúgy Lille polgármestere, Pierre Mauroy –
a várost járva az az ember benyomása, hogy Mauroy nagyon szere-
tett felavatni, megnyitni, átadni: a lille-i, személyzet nélküli met-
róban vagy a régi kolostorból átalakított, gyönyörû luxusszállodá-
ban éppúgy ott van a megnyitási ceremóniát levezénylô miniszter-
elnöki-városvezetôi gesztust megörökítô márványtábla, mint a
vásárcsarnokban vagy a Városháza épületében. 

Eddig az idôpontig tehát nem volt állandó színházi játszóhely
Lille-ben, pontosabban Lille szigorúan vett közigazgatási határain
belül. Az okokat firtató, hitetlenkedô kérdésemre Yannick Mancel,
a Théâtre du Nord mûvészeti vezetôje (hivatalos címe: mûvészeti
és irodalmi tanácsadó) kifejti, hogy a válasz Észak-Franciaország
történetében gyökerezik: a hagyományosan bányászatra és textil-
feldolgozó iparra épülô gazdaság évszázadokon át szigorú szegre-
gációban tartotta a városi polgárságot és a bányákban, gyárakban,
üzemekben dolgozó munkásokat. Ez utóbbiak a külvárosokban és
a környezô településeken felhúzott, jobbára elképesztôen sivár
lakónegyedekben éltek családjukkal, míg a bányák, gyárak és üze-
mek tulajdonosai, különbözô rangú vezetôi (mérnökök, gazda-
sági, mûszaki, adminisztratív irányítói) az igen elôkelônek számító,

XVII–XVIII. századi flamand–francia stílusú, girbegurba utcács-
kákkal szabdalt, gyönyörû városközpontban, az úgynevezett Vieux
Lille-ben. 

A színház, a koncert, a zene és a tánc – egyáltalán, a kultúra
minden válfaja – ez utóbbi városrészhez kötôdött, s a helyi polgár-
ság színházigényeit kielégítette az idôrôl idôre ide eljutó társula-
tok, illetve együttesek számára kialakított ideiglenes játszóhelyek
hálózata (a Városháza díszterme, a tiszti kaszinó vagy a mai
Théâtre du Nord épülete). Ebbôl következôen a lakosság döntô
hányada úgy vélte, hogy a kulturálódás majd’ minden fajtája egy-
szerûen úri huncutság. Különösen a színházra tekintettek úgy,
mint egy privilegizált réteg kivételes szórakozási lehetôségére,
amelyet ebbôl következôen – a korabeli sajtó tanúsága szerint –
ritka megjelenései alkalmával mindig valami különös misztikum
lengett körül. Megközelíthetetlen, elzárt világ volt itt a XVIII–
XIX. században Thália szentélye, és különös módon az maradt
hosszú évtizedekkel azután is, hogy már sem bányászat, sem tex-
tilipar nem volt a környéken. 

Mancel úr szerint mind a mai napig tart a küzdelem azért, hogy
Lille immáron több mint másfélmilliósra becsült vonzáskörze-
tébôl – amelybe természetesen beletartoznak az egykori elôváro-
sok is – a színházba tudják csábítani a közönséget, pontosabban
hogy elhitessék az egykori munkásnegyedek lakóival, hogy a szín-
ház nekik (is), értük (is), róluk (is) szól. Egyszerû nézôként
ugyan ma már nem érzékelhetô ez a „nézôcsalogatási igyekezet”,
hiszen a gyakorlatilag állandóan telt házzal játszó színházban
nehéz lenne megkülönböztetni a belvárosban lakó értelmiségi-
vezetô tisztviselô-gazdag polgárt és családját a Roubaix-ból,
Arras-ból, Béthune-bôl érkezô, ki tudja, milyen foglalkozást ûzô
nézôtôl. 

1960-ban éppen a fenti logika alapján nem is Lille-ben, hanem
egyik elôvárosában, a régebben bányászatáról híres Tourcoing-
ben nyitotta meg kapuit a régió, Nord Pas-de-Calais elsô állandó
színháza a helyi mozi és kultúrház e célra korszerûsített épületé-
ben, elôbb La Salamandre, majd az igazgatóváltások során
Théâtre de la Licorne, a kilencvenes években pedig La Métaphore
néven. Jó egy évtizeden át az intézmény élére kinevezett mûvészeti
igazgatók (André Reybaz, Gildas Bourdet, 1991-tôl Daniel Mes-
guich) és tanácsadóik másutt készült elôadásokat hívtak meg, s
ezeket nyolc-tíz alkalommal játszották el. Ugyanakkor évente egy-
két produkciónak úgy is otthont adtak, hogy a próbafolyamattól
kezdve a bemutatóig terjedô, hat hónapos idôszakra hívtak meg
társulatotokat, amelyek itt – „távol a világ zajától”, mint azt Man-
cel úr fogalmazza – nyugodt körülmények között dolgozhattak.
Az így elkészült elôadásokat azután tíz-tizenkét alkalommal elját-
szották Tourcoing-ben, majd országos turnéra indulhattak. 

A siker igazolta a kezdeményezés életrevalóságát, s Mancel úr
nem kevés plebejus rátartisággal teszi hozzá, hogy akkoriban bi-
zony a színházba vágyó, de elkényelmesedett belvárosiaknak – te-
hát a Lille központjában lakóknak – fel kellett kerekedniük, s az
eladdig talán soha meg nem látogatott szegénynegyedbe kellett za-
rándokolniuk egy-egy elôadás megtekintéséért. E hagyomány
egyébiránt mind a mai napig él: az 1978-ban Michel Guy igazga-
tása alatt nevet változtató tourcoing-i színház, a Théâtre de l’Idéal

55 66 ■ 2 0 0 6 .  O K T Ó B E R X X X I X .  é v f o l y a m  1 0 .  s z á m

K a r s a i  G y ö r g y

Egy francia modell
■ T H É A T R E  D U  N O R D ,  L I L L E ,  2 0 0 6  ■

T
H

É
A

T
R

E
 

D
U

 
N

O
R

D

ˇ

L

ˇ

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z



ma is szorosan együttmûködik a lille-i nagyszínházzal, s majd’
minden produkciójukat több alkalommal itt is eljátsszák; mi több,
egyes elôadásokat ugyan a Théâtre du Nord programjában hirdet-
nek meg, de csak Tourcoing-ben játsszák ôket. Ilyenkor Lille köz-
pontjából ingyenes autóbusz viszi a nézôket a tourcoing-i szín-
házba, s többször ellenôrzött tapasztalatom alapján elmondha-
tom, hogy a szisztéma tökéletesen mûködik, az elôadások nagy ré-
szét éppen úgy telt házak elôtt játsszák Tourcoing-ben, mint Lille
központjában. Mancel úr mûvészeti, színházvezetési koncepciójá-
nak sarokköve az, amit Antoine Vitez fogalmazott meg (amúgy
Schiller nyomán) követendô elvként: elitista színházat mindenki-
nek! – erre alapul az egész közönség felé fordulás, az elôadások
belvárosi, illetve tourcoing-i játszása, a folyamatosan szervezett
közönségtalálkozók, a  felolvasó színházi estek és a középiskolá-
soknak tartott színházórák, valamint a közönségnevelésnek elneve-
zett elôadás-sorozatok is.

1998-ban pályázat útján nyerte el az ekkorra már komoly tekin-
télyre szert tett Théâtre du Nord igazgatói posztját a mind a mai
napig a színház élén álló, amerikai származású rendezô, Stuart
Seide. A hatvanéves színházi szakember 1970 óta él Franciaor-
szágban, volt saját társulata (KHI néven a hetvenes évek elején
majd’ negyven elôadást készítettek Seide rendezésében), 1989-tôl
a párizsi Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (a mi
Színmûvészeti Egyetemünk megfelelôje) tanáraként drámaelem-

zést tanított tíz éven át, s innen érkezett a lille-i színház élére.
Folyamatosan rendez, elsôsorban Shakespeare-t (Macbeth [1998],
Romeo és Júlia [1999], Antonius és Kleopátra [2004], Hamlet(s)
[2006)], Franciaországban mégis elsôsorban mint Harold Pinter
legértôbb színpadra állítóját tartják számon (megrendezte A gond-
nokot, a Hazatérést, a Születésnapot, a Holdfényt és a Tájképet is).
Seide irányítása alatt szilárdult meg a Théâtre du Nord – Francia-
országban egyébként nem egyedülálló – mûvészi irányvonala,
amely két fô pilléren nyugszik: 1. kész elôadások befogadása, 2. sa-
ját produkciók elkészítése.

Mielôtt a színház szakmai értékelésérôl kezdenénk beszélgetni,
Yannick Mancel urat a színház irányítási szintjeirôl, általában a
francia színházak mûvészi, intézményfenntartási, illetve mene-
dzselési rendszerérôl kérdezem. Azzal kezdi, hogy a nyolcvanas
évek kezdetétôl nagy tisztelôje a magyar színháznak, fejbôl sorolja
Zsámbéki, Ascher, Babarczy nevét, az újabbak közül Frenák Pált,
Schilling Árpádot említi – a Krétakör elôadásait Párizsban és
Lille-ben is mindig megnézi (igaz, nem náluk léptek fel… eddig,
hanem Villeneuve d’Ascqban, az ottani nemzetközi fesztiválokon;
mert ebben a kerület nagyságú elôvárosban minden évben van
nemzetközi színházi fesztivál – de ez egy másik áttekintés témája
lesz). Mancel úr ezután nosztalgiával és ôszinte tisztelettel hang-
jában idézi fel azt az interjút, amelyet valamikor a hetvenes évek
végén olvasott egy szakfolyóiratban: Aczél György a színházról
mint a tudatformálás és értékközvetítés kiemelkedô jelentôségû
területérôl beszélt egy francia újságíró kérdéseire válaszolva, s
kifejtette, hogy ebbôl következôen a kulturális politikában a szín-
házak fenntartása, kiemelkedô állami támogatása mindennél fon-
tosabb. 

Mancel úr csodálattal adózik ma is az – ahogy ô nevezi – magyar
szisztémának, ahol tudomása szerint minden nagyobb városban
állandó társulattal, széles repertoárral mûködô színház van. Kér-
désére, hogy ugye ez ma is így van, természetesen igennel válaszo-
lok, s a szemében felvillanó irigység láttán már hiába is fûzöm
hozzá: egyre világosabb jelek mutatnak arra, hogy sajnos recseg-
ropog az egész „szisztéma”, Magyarország jelen gazdasági helyze-
tében a hagyományos támogatási rendszer vállalhatatlan, ami
pedig a mûvészi színvonalat illeti, ott a legtöbb helyen bizony na-
gyon nagy bajok vannak. Ezek az információk leperegnek róla, s
valahová a távolba révedve csak annyit jegyez meg, hogy ahol
ennyire közönségbarát a rendszer, ott az anyagiakat mindig meg-
oldják valahogy, a mûvészi színvonal meg úgyis változó, a megíté-
lés mindig szubjektív, s hogy ô nagyon irigyli magyar kollégáit.
Nem vitatkozom. Itt és most a francia színházi rendszerrôl szeret-
nék informálódni. Így azt sem firtatom, vajon mekkora tér jutott
az általa idézett interjúban a támogat–tûr–tilt aczéli ars poetica
utóbbi két tagjának kifejtésére, inkább jegyzeteimbe mélyedve a
Théâtre du Nord jelen helyzete felôl érdeklôdöm.

A válasz: négy fô anyagi forrásból táplálkozik a színház. A Kul-
turális és Kommunikációs Minisztérium biztosítja az éves költ-
ségvetés – ez 2005-ben kb. ötmillió euró volt – négyötödét. A ré-
gió (Nord Pas-de-Calais megye), valamint Lille és Tourcoing
városa állja a költségek fennmaradó részét. A jegyeladásból, bérle-

tezésbôl befolyó összeg is fontos – mi több, egyre fontosabb, de
errôl bôvebben nem beszél –, de ha ma komolyan kellene szá-
molni vele a költségvetés összeállításánál, akkor legalább a három-
négyszeresére kellene emelni az árakat. Azt már én teszem hozzá,
hogy a 2006–2007-es szezonra kiadott tájékoztató szerint 23 eu-
róba kerül egy jegy, ám csak a premierre, a következôkre már csak
11 eurót kell fizetni; ha bérletet vált valaki, 18 euróra jön ki az elsô
jegy, a többi 9 euróra; a huszonhat éven aluliak, a diákok, a mun-
kanélküliek, a rokkantak 9 euróért vehetik meg az elsô jegyet, a
többiért 7 eurót kell fizetniük. Ezenkívül van csoportos jegy, har-
minc éven aluliaknak, hatvan éven felülieknek, álláskeresôknek
(ez más kategória, mint a munkanélküli) és tanároknak szóló ked-
vezmény. Saját tapasztalat: csodabogárnak (vagy inkább balek-
nak) számít az a nézô, aki teljes árat fizet a színházban – de ez
egyébként is általános Franciaországban: ugyanígy, csak még át-
láthatatlanabb tarifarendszer szerint mûködik például a vasút és a
városi tömegközlekedés is.

A központi (minisztériumi) és a helyi támogatás közötti arány-
talanság csak elsô pillantásra ilyen nagy, mivelhogy a város bizto-
sítja a színház infrastruktúráját: ô adja és tartja fenn az épületet,
valamennyi közüzemi számlát állja, a szükséges karbantartási
munkákat elvégezteti, és ezenfelül juttat bizonyos összeget az
elôadások létrehozására is. Az egész fenntartási-támogatási rend-
szer egy, még 1946-ban született, majd 1970-ben véglegesített
szövegû, úgynevezett „decentralizációs szerzôdésen” alapul, me-
lyet folyamatosan a napi gyakorlathoz igazítanak: a cél az, hogy a
központi pénzek a lehetô legközelebb kerüljenek a felhasználási
helyekhez. A színházak esetében ez azt jelenti, hogy a miniszté-
rium a régió (megye) tanácsának közvetítésével juttatja el a támo-
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gatást az adott színházhoz. Mancel úr hangsúlyozza, hogy az ál-
lamnak papíron semmiféle beleszólási joga nincs az összeg fel-
használásába. Kérdésemre elmagyarázza, hogy a minisztérium-
ban háromévenként értékelik az egyes színházak mûködését, s
ennek alapján határozzák meg a következô idôszakra érvényes tá-
mogatási összeget. Az állami pénz – amely függ a lakosságszám-
tól, a helyi kulturális fejlesztésektôl, az ezen a téren benyújtott ha-
zai és európai pályázatok számától és minôségétôl – tehát a mi-
nisztériumból a minden francia megyében felállított Kulturális
Ügyek Területi Igazgatóságához érkezik. Itt a színházakra vonat-
kozó döntéseket alapvetôen két szakmai ellenôr jelentésére ala-
pozva hozzák meg – természetesen ugyancsak három évre. A két
ellenôr közül az egyik a megye színházainak gazdálkodását, szerve-
zeti mûködését figyeli, míg a másik a mûvészi teljesítményt értékeli:
munkája abból áll, hogy minden elôadást megnéz (olyikat akár
többször is), és mindegyikrôl részletes elemzést ír. Mindkét el-
lenôr részt vesz a színházak igazgatósági ülésein (ezekre a Théâtre
du Nord esetében minden héten egyszer kerül sor), folyamatosan
konzultálnak a gazdasági, illetve a mûvészeti kérdésekrôl, de man-
dátumuk egyiküket sem jogosítja fel arra, hogy beleszóljanak akár
a színház gazdálkodásába, akár mûsorpolitikájába. Viszont a har-
madik év végén az ô jelentésük alapján nevezik ki az igazgatót, il-
letve döntenek a következô ciklusra érvényes támogatás össze-
gérôl, tehát nem tanácsos nagyon rosszban lenni velük.

Mancel úr szerint általában korrekt, mi több, kollegiális a kap-
csolat a színház vezetése és az ellenôrök között. Képzett, elismert
gazdasági szakemberek, illetve színházi kritikusok, dramaturgok,
ritkábban rendezôk kapnak ilyen megbízást, s azt is pontosan
tudni lehet, milyen kritériumokat jó figyelembe venni a színhá-
zakban ahhoz, hogy például mûvészeti kérdésekben a hároméven-
kénti jelentésben magasra értékeljék az intézményt. Ilyen krité-
rium mindenekelôtt a színház mûvészi színvonalának biztosítása:
az éves mûsor összeállítása, a befogadó színházi és a produkciós
színházi jelleg együttes hangsúlyozása, a klasszikus (hazai és kül-
földi), illetve a kortárs (hazai és külföldi) szerzôk mûveinek meg-
felelô arányú vegyítése a programban, a meghívott rendezôk, tár-
sulatok minôsége és még sok minden más. Az elmúlt évek során
például fokozottan odafigyeltek Lille-ben a kortárs francia nyelvû
szerzôkre: a tavalyi évadban Aziz Chouaki (algériai) és Laurent
Gaudé egy-egy mûvét vitték színre (Jean-Louis Martinelli, illetve
Vincent Goethals rendezésében), jövôre Patrick Kermann és
Olivier Py szerepel a mûsoron. 

Francia nyelvterületen esetleg már jó nevû vagy még kevéssé is-
mert, illetve pályakezdô szerzôkrôl van itt szó, akik egy szisztema-
tikusan felépített, az egész országra kiterjedô rendszer vérkeringé-
sébe kapcsolódva jutnak színpadi megszólaláshoz, hiszen ez mind
utazó elôadás, jó esetben általában hat-hét hónapon keresztül jár-
ják velük a francia színházakat, és mindenhol nyolc-tíz-tizenkét
elôadást tartanak.

A rendszer természetesen nemcsak Nord Pas-de-Calais-ban mû-
ködik: egész Franciaország körzetekre van osztva színházi szem-
pontból, s két-három megye jut egy-egy ellenôrre – Párizsban kü-
lön ellenôr dolgozik –, aki teljes munkaidôben látja el feladatát.

Az viszont már helyi specialitásnak mondható – bár Mancel úr
hangsúlyozza, hogy sok helyütt ugyanígy mûködik a rendszer
Franciaországban –, hogy a régió tanácsa úgynevezett helyzetérté-
kelô tanácsot állít fel, amely évi rendszerességgel értékeli a színház
teljesítményét, mûködését. Ebben meghívottként mindig ott van a
minisztérium képviselôje, tagjai pedig a városi tanácsok (Lille és
Tourcoing) delegáltjai és a színház vezetôi. Ezek a megbeszélések
szolgálnak az esetleges vészharangkongatásra, a ciklus közbeni
korrekciós javaslatok felvetésére, illetve a korábban elôre nem lá-
tott helyzetek kezelésére.

Maga a Théâtre du Nord szervezeti felépítése is igen érdekes.
Saját társulatuk a fent leírtak értelmében természetesen nincs,
elsôsorban befogadó színházként, másodsorban produkciós szín-
házként mûködnek. Mancel úr itt nem kevés büszkeséggel veti

közbe, hogy 2003 óta Professzionális Színmûvészeti Fôiskolát is
mûködtetnek Stuart Seide vezetésével, s az idén végez az elsô, ti-
zenöt fôs osztály; közülük a legtehetségesebb nyolcnak egyéves
szerzôdést kínál a színház, nem titkoltan azzal a távlati céllal,
hogy egy állandó társulat alapjait megvesse. A végzôsök Hamlet(s)
címû vizsgaelôadását látva – bár ez itt nem a színházi kritika he-
lye –, azt kell mondanom, Lille-ben még hosszú, nagyon hosszú
utat kell megtenni a társulattá alakulásig (amennyiben a szakmai
tudás meghatározó követelmény lesz). 

Öttagú igazgatóság irányítja a Théâtre du Nord-t, élén a mûvé-
szeti igazgatóval, Stuart Seidével. Yannick Mancel úron kívül tagja
még e testületnek a kommunikációért felelôs fôtitkár, a gazdasági
igazgató és a technikai igazgató (az utóbbi felel a díszletért, a jel-
mezért és a színpadi technika minden eleméért). Ôk öten szerda
reggelenként ülnek össze, áttekintik a folyó ügyeket, és közösen
döntenek a felmerülô kérdésekben. Csodálkozásomra, hogy
ugyan miért szólna bele például a mûsor összeállításába a mûszaki
vagy a kommunikációs igazgató, Mancel úr visszakérdez: nálunk
talán nem így van? Távolról sincs átfogó képem a magyar színhá-
zak mûködési rendjérôl, de az az egy-két színház, amelynek dön-
tési mechanizmusáról képet tudok alkotni, nem hasonlít a Mancel
úr által vázolt rendszerhez. 

A mûvészeti kérdésekben természetesen a Seide–Mancel duóé a
kezdeményezés, ôk állítják össze a programot, az ô mûvészi kon-
cepciójuk kerül az igazgatóság elé, de mi sem természetesebb,
mint hogy a többieknek is fontos szavuk van a végleges változat ki-
alakításában, hiszen mégiscsak ôk tudják pontosan, mi valósít-
ható meg a tervekbôl, és mi nem. Ennek részletezésére Mancel úr
ki sem tér, annyira evidensnek véli, hogy ebben a felépítésben a
közös felelôsségvállaláson, a színházon belüli demokratikus dön-
tési mechanizmuson van a hangsúly. 

Az egész színházban összesen mintegy negyvenen dolgoznak.
A létszám fele irodai alkalmazott, nagy részük a közönségszerve-
zéssel, a sajtókapcsolattokkal foglalkozik. Kiemelkedôen fontos
csoport a gazdasági szakembereké: három teljes állású alkalmazott
foglalkozik a bérszámfejtéstôl kezdve a jegyeladásokon át a meghí-
vott, illetve a helyben létrehozott produkciók anyagi ügyeiig min-
dennel, ami egy színházi elôadásnál pénzbe kerül. 

Mintegy húsz színpadi munkás (mûszaki szakember, díszle-
tezô, öltöztetô, fodrász stb.) dolgozik a színházban, nagy részüket
azonban meghatározott idôre, legtöbbször hat–tíz hónapos
szerzôdéssel alkalmazzák. De természetesen ez a létszám je-
lentôsen bôvülhet is, ha nagy munkaigényû, komoly díszlet-, illet-
ve jelmezfelhasználással készült produkció szerepel a mûsoron.

Színész, rendezô – az igazgatón kívül persze – nincs a társu-
latban (illetve, mint fentebb említettem, a következô szezontól
kezdve lesz nyolc „kezdô színész”). Helyben készülô elôadásra
szerzôdtetik a rendezôt, akinek vagy vannak „saját” színészei,
akikkel együtt szokott dolgozni, vagy úgy válogatja össze – álta-
lában az egész országból merítve – a szereplôket. A maximális
idôtartam mûvészszerzôdés esetében eddig kilenc hónap volt, de
mint Mancel úr mondja, ez teljesen általános gyakorlat Francia-
országban. Tamáskodásomra, hogy akkor ez nagyon bizonytalan
életet jelent, meg hogy hosszú távon hogyan lehet egy színésznek
így életet tervezni, hol marad a család, a barátok, az otthon, meg
egyáltalán! – megint csak a csodálkozó értetlenség, hogy hát
persze, ez természetes, ez egy ilyen pálya, a néhány sztáron kívül
valóban így él egy színész, amikor hívják játszani, amikor van
munka, akkor jól megél a mûvészetébôl, s ami a legfontosabb, a
pályán van, amikor pedig nincs szerep, akkor valami „polgári”
foglalkozás után kell néznie, különben felkopik az álla. Aztán a
már ismert, irigykedô sóhaj, hogy ja persze, Magyarországon
nincsenek ilyen gondjaik a kollégáknak, hiszen állandó társula-
toknál dolgozhatnak. Nagyot nyelek, s mindössze annyit jegyzek
meg, hogy nem tudom, jobb-e az állandó társulatnál átszámítva
úgy négyszáz euró havi bruttóért állásban lévô magyar színész-
nek, nem létbizonytalanság-e ez is, csak éppen másfajta, olyan
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A  F I N N  P A N A S Z K Ó R U S

Két finn képzômûvész rendhagyó mûvet hozott létre: olyan em-
bereket keresett, akik hajlandók bármilyen természetû panaszai-
kat nyilvánosan megfogalmazni és elénekelni, és ezt filmre vette.
A két alkotó, Tellervo Kalleinen és Oliver Kochta-Kalleinen sem-
milyen feltételt nem szabott, zenei vagy énektudáshoz sem kötötte
a részvételt, csupán a nyilvánosság vállalását kérte a jó finnektôl.
Az összegyûjtött panaszokat Mike Hurley zeneszerzô segítségével
megzenésítették, majd a panaszkodóknak betanítva a dalt nyilvá-
nos, közösségi színhelyeken – Helsinki különbözô terein, metró-
állomásokon stb. – elôadták. Az így készült kisfilmet Helsinki
KIASMA nevû múzeumának nemzetközi, ARS06 címû kiállításán,
a kortárs mûvészet ötévenként megrendezett legjelentôsebb ese-
ményén mutatták be. Az alkotók abból indultak ki, hogy a pa-
naszt, sôt az egész elviselhetetlen életet könnyebb kibírni, ha egy-
részt a bajt közösségben lehet kimondani, másrészt ha el lehet
énekelni. Mert a tökéletesnek tûnô Finnországban is van mire pa-
naszkodni: hogy rövid a nyár, hogy az ôsök messzi északra költöz-
tek, hogy fél évig kell sorban állni a tébé fogorvosánál, amíg az em-
bernek az összes foga ki nem hull, hogy a Nokia csak Jáva-progra-
mozókat alkalmaz, hogy a svédek mindig megverik a finneket jég-
hokiban meg az Eurovízión, hogy Helsinki központjában újabb
nagyáruházat akarnak felhúzni, hogy a hármas villamos húgy-
szagú, hogy az embernek kicsi a lakása, mégis rámegy a fizetése.
„Ez nincs rendben” – szól a refrén. A kórusban elmondott panasz
közösségi és nyilvános esemény. Vicces formában elôadott és ko-
molyan veendô társadalomkritika. Nincsenek benne egyéni han-
gok, elkülönített személyiségek, de vannak nemek és életkorok.
Jó minôségû zene, nagy kórus, odaadóan éneklô kóristák. 

Az egész olyan, mint a finn színház: közösségi és kritikai.
Amelyrôl kívülrôl megállapíthatatlan, hogy milyen, mert kívülrôl
felfoghatatlan. Aki kívülrôl nézi, az ugyanis nem tagja a közösség-

nek. Számára érthetetlen, nemcsak mert finnül van (drámai szín-
házi hagyományok uralják a színpadot, a játék nem szimbolikus,
szinte kizárólag csak kortárs realista darabok mennek), hanem
mert az itt élôk közös tulajdona – a hangsúly a közösségen van.
A finn színház – az európaival szemben – történetileg nem az
arisztokrácia és az udvar szórakozásaként jött létre (a finneknek
nincs is ilyen, a svédeknek, késôbb az oroszoknak volt errefelé),
hanem mint a munkás-paraszt réteg amatôr szórakozási és mû-
velôdési – bár ez utóbbi nyilvánvalóan másodlagos – formája.
Hogy ma Európa (és világ)-szerte Finnországban adják el a leg-
több egy fôre esô színházjegyet – az ötmilliós országban három-
milliónyi kel el évente –, ezzel a hagyománnyal magyarázható.
A felsôbbségtudat e protestáns országban ki sem alakult, a társa-
dalmi együttlétezés, -mûködés fô hajtóereje ma is a látható egyen-
lôségre való törekvés: az egyén ne váljék ki, ne legyen más, ne kü-
lönbözzék a többségtôl – ennek összes jó és rossz oldalával. És ha
mindenki egyenlô, könnyebb kommunikálni, könnyebb megbe-
szélni a dolgokat, akár a politikusokkal is. A színház mint intéz-
mény itt olyan masszív társadalmi rétegre támaszkodhat, amely
megtartotta és meg is fogja tartani minden, e mûvészetet vagy
kommunikációs formát fenyegetô versenytárs (médiumok stb.) el-
lenére. Ebben a tekintetben egyedülálló és a nemzetközi színházi
porondon, fesztiválpiacon teljesen ismeretlen színházi kultúráról
van szó. A kétszázezres Tamperében például (amely minden
szempontból kivételesen „színházi” város) több mint húsz játszó-
hely, színházterem van – rendszerint dugig tele; az országon be-
lül összesen körülbelül ötvenöt hivatásos színházban, százhar-
minc színpadon évi négyszáz elôadást mutatnak be. 

A színház itt ma is: együttlét és szórakozás. Együtt lenni azon-
ban csak olyan ügyek színpadravitelével lehet, amelyek mindenkit
érdekelnek. Éppen ezért a finn színházban a mûvészszínház és a
népszínház vagy a mûvészszínház és a kereskedelmi nem áll szem-
ben úgy, mint Európában általában (amely szembenállás nemcsak
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magyarosan álságos: úgy tenni, mintha anyagi és mûvészi biz-
tonságot nyújtanék színészemnek, közben pedig tudom, hogy
nem lehet megélni a munkahelyén, a színházában kapott fize-
tésbôl. Mancel úr számokat nem mond, de annyit azért érzékel-
tet, hogy ha egy színész két-három produkcióban szerepel egy év-
ben, akkor igen komoly pénzt visz haza. A legtöbben pedig úgy
építik fel életüket, hogy a felhalmozott keresetükbôl, illetve ki-
sebb, áthidaló munkákból igyekeznek az ínségesebb idôket átvé-
szelni. De hát aki színésznek áll, az pontosan tudja, mit vállal –
állítja Mancel úr. 

Az utolsó kérdésem a 2004-es évre vonatkozik, amikor is Lille
volt Európa Kulturális Fôvárosa: mennyire sikerült bekapcsolni a
színházat az egész éves, monstre programsorozatba? A város és a
színház külön szerzôdésben rögzítette erre az évre az együttmûkö-
dés kereteit, mondja Mancel úr, ez természetesen eltért a korábbi
és a késôbbi évek általános feltételeitôl. A Théâtre du Nord 2004-
re vállalta, hogy produkciós színházként Lille-be hoz egy világ-
sztárt, aki itt hoz létre egy elôadást, amely azután majd innen in-
dulhat Európa, illetve világ körüli turnéra. Ennek anyagi hátterét

vállalta a város, s ebbôl született Peter Brook új elôadása, az afrikai
ihletésû Tierno Bokar (lásd Lakos Anna beszámolóját: SZÍNHÁZ,
2005/8.), amely óriási siker volt a városban, s azóta is mûsoron
van Európa különbözô városaiban. De ugyanabban az évben ját-
szottak azért Harold Pintert, kanadai kortárs írót, Daniel Danis-t,
francia, ugyancsak kortárs szerzôket: Gildas Milint és Jean-Luc
Lagarce-ot, aztán Kleistet és Ibsent is. Meghívták Andrej Tar-
kovszkijt, a rendezô Olaszországban élô fiát is, hogy meséljen ap-
járól, illetve a róla írott darabját stúdió-elôadásban be is mutat-
ták. Jevgenyij Svarc klasszikusa, A sárkány szerepelt még többek
között a programon. Jó volt az évad, sokat köszönhettek a Kultu-
rális Fôváros-eseménysorozatnak, de Mancel úr úgy gondol vissza
erre az évre, hogy ugyanazt csinálták, ugyanúgy állították össze
mûvészi programjukat, mint elôtte és utána is. Brook meghívását
már hosszú évek óta tervezték, elôbb-utóbb biztosan ki is gazdál-
kodták volna az ehhez szükséges pénzt. Elhiszem. Azzal búcsú-
zunk, hogy szeretne eljönni Magyarországra, közelrôl tanulmá-
nyozni azt a színházi mûködési rendszert, amelyet mind a mai na-
pig követendônek, elérendônek tart. 

T o m p a  A n d r e a

Három szelet valóság 
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