
világszínház
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Jean Vilar drámája

Meghallván, hogy Jean Vilarról. készülök cik-
ket írni, többen csodálkozva kérdezték: miért épp
Vilar? Miért nem Peter Brook vagy Julian Beck
vagy Jerzy Grotowski? Hiszen Vilar nem a „nap
embere" többé; legfrissebb tevékenységéről
szétszórt, összefüggéstelen hírek érkeznek, hol itt
tűnik fel, hol ott, a világ különféle opera-házaiban,
de a színházhoz, melynek tizenkét éven át
„animateur"-je, programot adó és programot
végrehajtó vezéregyénisége volt, a Théátre
National Populaire-hez, az ismert TNP-hez többé
semmi köze. Miért érdemel figyelmet éppen ő,
éppen most?

Talán éppen ebben a kérdésben rejlik Vilar
személyiségének és sorsának mai. idő szerűsége.
Ez a probléma, úgy érezzük, izgalmasabb, mint
aprólékos részletességgel felidézni művészi pá-
lyafutásának fénykorát, ismertetni a Théátre
National Populaire keletkezését és tündöklését,
beszámolni az 1947 óta egészen a legutóbbi évekig
felfelé ívelő avignoni fesztiválról, melynek

alapítója és irányítója ugyancsak Vilar volt. Ná-
lunk is számos hír, cikk és tanulmány foglalko-
zott a maga idejében ezzel a dicsőséges korszak-
kal, és jó néhány színházi emberünknek, szemé-
lyes élménye is fűződik hozzá, annak ellenére,
hogy a TNP, amely a legtöbb szocialista ország-
ban vendégszerepelt, épp Magyarországot kerülte
el. Mégis, éppen a vilari pálya jelenleg kínálkozó
tanulságai érdekében szükséges röviden
visszapillantani erre a múltra.

Egy 1946-ban kelt cikkében az akkor 34 éves
művész artaud-i szenvedéllyel ítéli el az egy-korú
francia színházat, „urak és ripacsok dísz-
szemléjét este 9 és 11 között", és megállapítja: az
elmúlt harminc év igazi színházi alkotói nem az
írók, hanem a rendezők voltak. Dullin -
egyébként Vilar mestere - és Jouvet sokkal többet
mondottak el az emberről és az emberi lét nagy
kérdéseiről, mint azok a szerzők, akiknek
szövegét, jobb híján, tolmácsolniok kellett.
Csakhogy Vilart Artaud-val ellentétben nem tölti
el örömmel ez a helyzet, nem épít rá új színházi
koncepciót, amelyből lángpallossal tiltaná ki az
írót. Az értékes mai drámák megírására várva a
klasszikusokhoz fordul, akiket, újabb ellentétben
Artaud-val, eleveneknek és időszerűeknek érez,
mert - és talán ez a döntő különbség közte és
Artaud között - szeme előtt a közönség lebeg, a
közönség, a maga igényével és várakozásaival.
„E hősök (a klasszikus művek hőseinek)
drámáját, bármily kivételes legyen is, a zseni
mindig vissza tudja vezetni egy olyan értelemre,
amely mindenki számára fel-fogható. És ha a
mondanivaló nem világos, senki ne felelje:
viszont az író lángész. A közös örömöket és a
közös fájdalmakat minden férfi, minden nő
megérti. A többi kiagyalás, különféle művészi
iskolák hetvenkedése, kiáltványok, okoskodás,
porhintés."

Ezek a sorok csírájában már magukba zárják azt
a programot, amelynek végrehajtására a fiatal
művész már egy év múlva, 1947-ben módot
kapott Avignonban, 1951-ben pedig Párizsban,
mikor épp az avignoni sikerek hatására megbízták
Firmin Gémier egykor nagyszabásúan el-gondolt,
de a húszas évek óta életképtelenül tengődő
Nemzeti Népszínházának vezetésével. Avignon
és a TNP: másfél évtizedes diadalút. „Vilarral
elölről kezdődik a színház" - mondotta Gabriel
Marcel és igaza volt: Vilar hitte és munkássága
nyomán másfél évtizeden át hitte színházának
minden ismerője, hogy polgári környezetben is
létezhet és virágozhat egy szilárdan
megalapozott„ állandó, demokratikus népi szín-
ház, amelyet követ a közönség, és támogat - ez



lévén nem üzleti alapú működésének sine qua
nonja - az állam is. E színház jellegét sommázza
Vilar híres mondása: „A népi színház alappillérei
a tömegekből rekrutálódó közönség, a magas
kulturális színvonalat képviselő műsor és az a
rendezés, amely nem polgáriasítja el s nem
hamisítja meg a műveket... A TNP olyan köz-
szolgáltatási szerv, mint a gázművek vagy az
elektromos művek."

Vilar nagy reformja egyszerre és egymástól
nem függetlenül volt szociológiai és esztétikai.
Programját egyszer így jellemezte: demisztifi-
kálni a mítoszokat, anélkül, hogy Rodrigót, a
Cidet megfosztanók a „gloire"-tól. Ez a meg-
határozás színházának nemcsak művészi arcu-
latára volt érvényes, hanem valamiképpen egész
szerkezetére is. Vilar úgy akarta a színházat a
népi közönség otthonává avatni, hogy ugyanak-
kor ne fossza meg ünnepi jellegétől sem; azt
akarta, hogy a színházlátogatás nézői életében
megszokott, bizalmat és jó érzést keltő, de egy-
ben mégis nagyszabású esemény legyen. Nem
frakk és estélyiruha, de nem is pulóver és női
pantalló: sötét ruha, amelyet olyankor öltünk fel,
ha jó barátainkhoz megyünk vendégségbe. Csak a
francia színházi szokások ismerői tudják
felmérni, mit jelentett az, hogy Vilar előbb-re
hozta a Párizsban általános 9 órai színházkezdést,
hogy bevezette az olcsó helyárakat, eltörölte a
jegyszedőnő-borravalózást, reklámokkal zsúfolt,
drága műsorfüzet helyett ingyen osztogatott
magvas ismertetőt az előadott darabról; mit
jelentett, hogy a bulvárszínházakat környező
költséges vendéglők helyett a szín-házon belüli
olcsó étterem nyújtott vacsorázási lehetőséget a
látogatóknak, akiket zeneszóval üdvözöltek.
Valósággal azt mondhatnók: Vilar programja
több volt, mint jó előadásokat nyújtani. Olyan
állandó kapcsolatot, párbeszédet létesített nézők
és színházi emberek között, amelynek a
tulajdonképpeni előadás „csak" egy része, habár
kétségkívül központi és legkiemelkedőbb
fejezete.

A színház székhelye, a Chaillot-palota átala-
kítása alatt Vilar az úgynevezett „peremvárosi
víkendeken" avatta fel intézményét; itt a nézők,
igen olcsó árért, két napon át páratlanul gazdag és
változatos programban részesültek. Kaptak két-
három színházi előadást, továbbá filmvetítést,
hangversenyt vagy előadóestet, bálon vehettek
részt, ahol bármelyik fémmunkás felkérhette
Maria Casarést és bármelyik szövőlány Jean
Vilarral swingelhetett; a vitaüléseken a
jegyzőkönyvet a bálványozott Gérard Philipe
vezette és mikor egy munkásnéző felvetette,

hogy ő bizony a Cidet sokkal jobban megérti a
Kurázsi mamánál, Vilar magyarázta el neki a
brechti dramaturgia lényegét és korszerűségét. Ez
persze a hőskor volt; ám a Chaillot-palotában
berendezkedő együttes a továbbiakban is a
legváltozatosabb formákat dolgozta ki a további
közönségrétegek meghódítása, a közönséggel
való állandó kontaktus fenntartása érdekében.

A Chaillot-palota 2800 és Avignon 3800 sze-
mélyt befogadó nézőtere határozta meg Vilar
esztétikáját is, jobban mondva: e méretek nagyon
is megfeleltek már korábban kialakult esztétikai
elgondolásainak. Egy régebbi írásában is
leszögezte: „És aminthogy elvont és határtalan a
képzelet, úgy legyen a színpad is határtalan,
nyitott, és ha lehet, csupasz. Ilyenkor örül, tombol
szabadon a képzelet; költőé, nézőé, színészé
egyaránt." Valaki megjegyezte, hogy az avignoni
pápai palota udvara és a Chaillot nem is tűr
díszleteket, mert tövükben a színészek
mikróbaként hatnának; Vilar azonban nem a
szükségből kovácsolt erényt, hanem eszmény-
képét valósította meg, amelynek szép meghatá-
rozását minden díszletezője fejből idézte: „Nincs
semmi gyönyörűségesebb, mint a magányos
színész egy hatalmas, kopár színpadon." Ez az
esztétikai eszmény szorosan összefüggött Vilar
dramaturgiai eszményével, amely természetesen
világszemléletét is tükrözte. Első három
bemutatóját - Corneille Cidjét, Kleist Homburgi
hercegét és Brecht Kurázsi mamáját - a számos
különbség ellenére is - összefűzi egyrészt a
tematikai rokonság, ember és háború viszonyának
boncolása, másrészt a széles ecset-kezelés, a
„nyitott", epikus forma, amely élesen szemben áll
a polgári színházra jellemző zárt, illuzionista
drámákkal. Bár a TNP műsorát a legjobb
értelemben vett eklekticizmus jellemezte, ez a
belső, tematikai-formai összefüggés mégis
végigkísérte. A kezdő évadra a legki-fejezőbben
talán az 1961-es műsor rímelt, amelyen belül
Brecht Arturo Uija, Szophoklész Antigonéja,
Calderon Zalameai bírója került színre. Ezek az
erőteljes, nagy lélegzetű alkotások - és listájukat
még számos hasonló jellegű művel bővíthetnénk -
egyaránt otthon voltak a Chaillot palotában és
Avignonban, és előadásuk magán hordta Vilar
utánozhatatlan rendezői egyénisé-gének jegyeit.

Stíluseszménye az aszkézisig szigorú és kö-
vetkezetes volt. Szellemesen változtatta meg a
híres mondást: számára a stílus nem egyszerűen
az ember, hanem, „legalábbis a színházban, az az
ember, aki másképpen nem cselekedhet".



Kristályos tisztasággal és egyszerűséggel emelte
ki minden dráma mondandóját, híven az íróhoz és
mégis az adott időszak francia népi közönségéhez
hangolódva. E cél szolgálatába állította a francia
színház régi, világszerte becsült erényeit, a
páratlan dikciót, a hibátlan technikai tudást, a
„kézművesi" fegyelmet, a ritmus-érzéket,
ugyanakkor lehántva ezekről az erényekről
minden öncélú csillogást. Egy ausztriai
vendégjáték alkalmából valamelyik kritikus meg-
jegyezte: a rendezés precizitása olyan nyilván-
való, hogy a néző úgy érzi, a színészek behunyt
szemmel is el tudnák játszani szerepüket; de
ugyanő így folytatta: „Ez a bámulatos kultúra oly
szerencsésen egyesít szót és gesztust, tartalmat és
formát, hogy mindebből az emberiesség pompás
gyümölcse sarjad ki." A minden ízében
kiszámított precizitás, amely megfelelt Vilar
közismert intellektuális, szikár fegyelmű
egyéniségének, számtalan játékötlettel, frappáns
megoldásokkal párosult; szikrázó könnyedséggel
a komédiák, megrázó és egyben felemelő, ka-
tartikus hatású erővel a tragédiák esetében. (Ezek
a vonások jellemezték egyébként Vilart, a
színészt is, Harpagon, II. Richárd, Pedro Crespo,
Arturo Ui nagyszerű alakítóját, e nem-ben is a
francia színház egyik büszkeségét.)

Akik láthatták a TNP előadásait, soha nem
feledik a puritán színpadképeket, melyek né-hány
elemmel sugallták a mű alaphangját és az előadás
mondanivalóját is: a Ruy Blas komor árkádsorát
- az Escorial jelképét -, amely mögött a kék
bársonyfüggöny a királynő égretörő
szabadságvágyát fejezte ki; a Macbeth lakomaje-
lenetének vérpiros asztalát és székeit a pápai pa-
lota komor fekete falai előtt; a Trójában nem lesz
háború egyetlen díszletelemét: a háború
templomának zordul terpeszkedő kapuját vagy a

Don J u a n b a n a Komturnak a falra vetődő ha-
talmas árnyékát. Emlékeznek arra is„ hogy ez az
egészében homogén stílus, sajátos jellegének
feladása nélkül, idomulni is tudott, úgyhogy
egyben gazdagította a művek hagyományát és
időszerűségét. A z Arturo Ui rendezője, a Berliner
Ensemble nagy példájától függetlenülve, amerikai
ízű gengszterrevüt vitt színre, amely az egyszeri,
konkrét hitleri vonások helyett a fasiszta veszély
általános aktualitását hang-súlyozta; a Cinna
rendezője jóformán kiiktatta a fizikai cselekvést
és a monológok-dialógusok zenei felépítéséből
bontotta ki Corneille szimfóniájának
humanizmusát. És ha olyan mű került színre,
amely látszólag ellentmondott a színpad
adottságainak, ez az ellentmondás is a mű javára
vált. A Chaillot-palota hatalmas já-

tékterén szükségképp szakítani kellett például a
hagyományos Marivaux-stílus intim budoár-
jellegével, a leheletnyi árnyalatokkal, a túlfino-
mult mimikával, és íme, a cselekmény új, tár-
sadalmilag megalapozott értelmet, a szereplők új
emberi dimenziókat nyertek. A jelszó az em-
berközpontúság volt, a stílus erkölcsi hitvallás:
„Én azért jöttem a színházhoz - mondotta Vilar -,
hogy a modern technikai eljárásokkal szemben
visszaadjam neki komolyságát, szárazságát és
ezzel hatékonyságát. Ez nemcsak stílus - ez
morál."

Mondjunk számadatokat? Vilar igazgatása alatt
a TNP 3400 előadását 32 országban több mint 5
millió néző látta; Avignonban egy-egy nyáron a
nézőszám a százezret is elérte. De ennél is többet
árul cl, ha hozzátesszük: 1947-ben a
konvencionálisan érdektelen orange-i fesztiválon
kívül Franciaországban nem létezett más;
Avignon példája nyomán napjainkra mintegy
százhatvan fesztivál zajlik a nyári francia égbolt
alatt. A TNP megalakulása előtt színház Párizs-
ban csak a belterületen volt, vidéken pedig job-
bára csak néhány nagyvárosban vegetált - Pá-rizs
uszályában - egy-egy színház. Az elmúlt másfél
évtized a francia színház decentralizációjának
fénykora:; a TNP példáját követve; s azt a helyi
igényeknek s a vezetők művészi eszményeinek
megfelelően módosítva, sorban virultak fel
kitűnő, egyéni arculatú vidéki színházak, egy
Roger Planchon, egy Jean Dasté, egy Gabriel
Monnet vezetésével, a párizsi peremvárosokban
pedig izgalmas, haladó népi színházak alakultak.
Jean ViLar tehát a háború utáni francia színház
legjelentősebb, korszakot nyitó és korszakot
fémjelző úttörője - neve így fog bekerülni minden
majdani lexikonba. De vajon hogyan zárják le
pályaképét ezek a lexikonok? Vajon - függetlenül'
attól, hogy meddig él és dolgozik még ezután a
művész - az utolsó dátum nem 1963 lesz-e; az az
év, amelyben Jean Vilar leköszönt a TNP
:igazgatásáról?

A meiningeni herceg és a meiningeni társulat,
Antoine és a Théátre Libre, Sztanyiszlavszkij és a
Művész Színház, Dullin és az Atelier, Jouvet és
az Athénée - ezek lezárt egységpárok. A
társulatok vagy megszűntek az „animateurrel"
együtt, vagy az „animateurt" társulatától csak a
halál választotta el. Vilar azonban, aki maga volt
a TNP, él, és él a TNP is, csakhogy Vilar nélkül.
És bármily fényes volt is Jean Vilar másfél
évtizede, felidézése ma főleg azért érdekes, hogy
megpróbáljuk kideríteni: miért is ért véget - az ő
szavait kölcsönkérve - ez a „gyönyörű kaland".



Lássuk először a tényeket. A vég már 1961-től
előre vetíti árnyékát. A TNP háziszerzői el-
sősorban a klasszikusok voltak: Corneille, Mo-
liére, Marivaux, Hugo, Musset, Shakespeare és
Büchner; a modernek közül főképp Brecht és
O'Casey. Francia kortárs szerzőket, akik mind
dramaturgiai-esztétikai eszményeinek, mind az
adott lehetőségeknek megfeleltek volna, Vilar alig
talált. Kísérletképpen két éven át megpróbálkozott
egy kamaraszínházzal, a Récamier-val, ahol
avantgarde szerzőket mutatott be, Gattit, Obaldiát,
Pinget-t; e művek kiválogatása eleve
kompromisszumból fakadt, a vállalkozás anyagi
és művészi csődbe torkollt. Így, még a sikerek
tetőpontján, Vilar maga egyre elégedetlenebb lett.
Egy 1961-es interjúban kijelenti: bármennyire
rajong is a francia klasszikus tragédiáért, érzi,
lassan eltávolodik tőle; a kor gondjai és problémái
izgatják. Az új évad műsorával ezeket akarná
tükrözni, de e célra a 4 prózai bemutató közül
részben most is csak klasszikusokat talált - az
Antigonét, amely az emberiesség törvényeit hirdeti
és a Turcaret-t, amely a pénz mindenhatóságát
ítéli el -, a modernek közül pedig ismét csak
külföldieket: az Arturo Uit, a fasiszta veszély
leleplezésére és O'Casey Én szép piros rózsáim
című drámáját, amely a vallás problémáit mutatja
be a munkás-osztály körében. Ebben az
időszakban, ha a tárggyal foglalkozó új francia
drámákat a sem-miből nem tud is teremteni,
mindenki számára nyilvánvalóan emeli fel hangját
az algériai háború kérdésében: az erősen
aktualizált arisztophanészi Béke csakúgy Vilar és
a TNP állás-foglalását fejezi ki, mint Giraudoux
drámája, a Trójában nem lesz háború vagy
Szophoklész és Brecht említett művei.

E műsorbeli problémákkal párhuzamosan s
tőlük nem függetlenül anyagi nehézségek is je-
lentkeznek: a költségek emelkednek, a szubvenció
nem nő, az adókötelezettség viszont igen; a táblás
házak ellenére is jelentkező deficitet az egyre
sűrűbb külföldi turnékkal lehet csak el-
lensúlyozni, miáltal a TNP éppen bázisától tá-
volodik, s a további belső „piackutatás" lehető-
ségeitől esik el. Vilar lemondása már két éven át a
levegőben lóg, s mikor - feltételeinek többszöri
elutasítása után - véglegessé válik, mindenki
tudja, hogy ezt a lemondást voltaképpen
kiprovokálták, nem utolsósorban a kulturális
adminisztráció. A hír világszerte döbbenetet kelt,
Vilart forró és megrendült ünnepléssel bú-
csúztatják. Utolsó felléptén - Robert Boltnak meg
nem alkuvásáért a mártírsorsot is vállaló Morus
Tamását játszotta - addig tapsolja Avi

gnon 3800 főnyi közönsége, míg Vilar végül
kénytelen szakítani az általa bevezetett szokással,
és nem társulatától övezve, hanem egymaga jön ki
a színpadra: meghajolni - búcsúzni.

Ma úgy tetszik: itt, ezen a fájdalmasan szép,
búcsúhangulatában is diadalmas avignoni nyár-
estén kellene a történetnek megszakadnia. De az
élet ment tovább, és Vilar híveinek szájíze egyre
keseredett. Nem a TNP sorsa miatt; Vilar közeli
munkatársának, Georges Wilsonnak, a nagyszerű
színésznek vezetése alatt (a kinevezés kitűnő
sakkhúzás volt a kormányzat részéről) az
intézmény kezdeti sikerek után lassú de-
kadenciának indult, s Wilson is egyre hitetle-
nebbül-kedvetlenebbül áll posztján; de ehhez
Vilarnak már nincs köze. Megmaradt azonban
Avignon élén, és ami azóta Avignonban történt,
az valóságos megcsúfolása Vilar egykori és testet
öltött eszményeinek. 1953-ban a „Arts" című hetilap
ezt a címet adta avignoni beszámolójának:
„Avignon - értelem, szépség, egyszerűség." 1968-
ban a Le Peuple című lap fejléce így hangzik:
„Avignon, 1968: a nagy távollevő - a francia
színház". Az 1968 májusi események miatt
egyetlen francia színház sem tudott felkészülni a
fesztiválra, amelyre Vilar már né-hány éve a TNP
mellé más társulatokat is meg-hívott. A város,
amelynek hangulata a hajdani görög színházi
ünnepségeket idézte, amelynek bűbájos utcáit,
meghitt kávéházait a világ minden tájáról ide
sereglett fiatalok ünnepien áhítatos csapatai
szállták meg, és a különféle nézetek is testvéri
közösségen belül ütköztek meg - a város most
tüntetések és ellentüntetések, botrányok és
csetepaték áttekinthetetlen küzdőtere lett. Az
egyik előadás előtt ifjú szélsőbalos tüntetők a
kövezetre fekve állták el a bejáratot; egy hosszú
hajú tüntetőt az utcán kopaszra nyírtak; az
utcákon rendőrautók szirénái sivítoztak; a
vendégszereplő Living Theatre tagjait szállás-
helyükön támadták meg félfasiszta rohamosz-
tagosok, mire a prefektúra a lakosság védelme
ürügyén betiltotta a társulat további előadásait.

Milyen szerepet játszik mindezenközben Vilar?
Nyilatkozatban biztosítja támogatásáról az
amerikai művészeket, de ugyanakkor két rend-őr
kíséretében próbálja meggátolni, hogy Julian
Beckék beengedjék előadásaikra a nem fizető
botránykeltők tömegét, mire azok orra előtt jel-
képesen elégetnek egy színházjegyet, és együtt
gyalázzák a prefektussal. Színház a társadalom-
ban címmel meghirdetett vitaülését szüntelen
közbekiáltások hiúsítják meg, Jean-Jacques Le-
bel, a happening franciaországi apostola nyíl-tan a
burzsoá színház védelmezőjének nevezi, a



vilari Avignont pedig „totalitárius üzleti vállal-
kozásnak". 1963-ban a népi közönség hálás és
könnyes áhítattal búcsúztatja a „patront", a
gazdát, ahogy Vilart nevezték - 1968-ban a
„patron" pipáját harapdálva áll két avignoni
rendőr között az általa létesített színház bejá-
ratánál, ordító tömeg sértéseinek kereszttüzében.
Vajon nem volt-e illúzió Vilar álma? Nincs-e
igaza a Les Lettres Françaises-nek, mikor
Avignon sorsában, Barrault leváltásában, a TNP-
vel rokon milánói Piccolo Teatro két nagy
vezetőjének, Strehlernek, majd Grassinak
kényszerű távozásában az egész nyugati szín-házi
kultúra csődjét látja?

Ha visszapillantunk a kezdetekre, meg kell
állapítanunk: Vilar a maga „gyönyörű kaland-ját"
kompromisszummal kezdte - szükségszerű és
becsületesen vállalt kompromisszummal. 1946-
ban még független, magányos teoretikus-ként e
sorokkal zárta már idézett, cikkét: „A színház
még soká magán viseli majd az unatkozó polgár
álarcát, mindaddig . . . amíg nem napjaink
közösségi életének főszereplőjével, a néppel lesz
majd dolga . . . A feladat az, hogy új társadalmat
csináljunk; azután talán majd csinálunk jó
színházat is." Mikor azonban egy év után kezébe
kapta a színházteremtés nagy lehetőségét,
gyakorlati színházi emberként még kevésbé
várhatott erre az új társadalomra, mint ahogy nem
várhatott a még meg nem született, új, korszerű,
közérdekű francia drámára sem. Ezért
színházának társadalmi küldetését leszűkítette,
épp azért, hogy közönségbázisát kitágíthassa, és
olyan művészeti missziót teljesíthessen, amely
kielégíti, megnemesíti és felemeli a dolgozók
széles tömegeit, és ugyanakkor nem ütközik a
hatóság ellenállásába sem, sőt, kivív-ja az ilyen
típusú színház létének alapvető fel-tételét, az
állami szubvenciót. Ezért a TNP megalakulásakor
határozottan kijelentette:

... a TNP vezetőjének kötelessége, úgy érzem,
az, hogy megfeledkezzék bizonyos nézet-
eltérésekről, illetve közömbös legyen irántuk."
Nemegyszer hangsúlyozta: a TNP „nem politikai,
hanem társadalmi színház".

Elválasztható-e a két fogalom egymástól? A
kezdeti korszakban úgy tűnt: igen. Úgy tűnt: az
üzleti alapon működő polgári színházi világban
fenntartható egy széles alapokon nyugvó
demokratikus népi színház, amely a napi po-
litikába közvetlenül nem avatkozik bele, hanem a
béke, az emberiesség és a szépség általánosabb
eszményeit tárja nézői elé. Úgy tűnt: ez a kö-
zönség azért bővülhet állandóan, és azért olvadhat
a nézőtéren homogén egységgé, mert

konkrétnak és általánosnak éppen ezt a Vilar ki-
mérte egyensúlyát igényli és tudja elfogadni.

Ez az egyensúly a jelek szerint hosszú távon
nem bizonyult tarthatónak, mégpedig két alapvető
okból. Egyrészt, joggal tartva programjának
megmerevedésétől, maga Vilar kény-szerült
felborítani. Ékesen példázza ezt a TNP-nek az
algériai háború alatti műsora, és mikor a
kormányzat e műsor hatására vonta meg kegyét a
művésztől, ez törvényszerű és egyben
szimptomatikus értékű reagálás volt: rámutat a
polgári hatalom és a demokratikus kultúra
együttélésének relatív, veszélyeztetett voltára.
Ebből a harcból azonban Vilar, ha vesztes-ként is,
de osztatlan együttérzéstől övezve került ki.
Másfelől viszont Vilarnak ezt a szubjektív
fordulatát is túlszárnyalták az események. A
vietnami háború, az amerikai és a kínai fej-
lemények páratlanul éles polarizálódáshoz ve-
zettek; és a nyomukban kialakuló különböző
baloldali csoportosulások paradox módon a bul-
várszínházat például megtűrik, illetve figyelem-re
sem méltatják:, de annál szenvedélyesebb ha-
raggal fordulnak az olyan demokratikus tenden-
ciák ellen, amelyek „egyes nézeteltérésekkel
szemben közömbösek" akarnak maradni, és a jól
vagy tévesen értelmezett pártosság helyett az
egyetemességre teszik fel hitüket. Vilar te-hát -
illetve az általa képviselt szemléleti és művészeti
vonal - mind a jobboldal, mind a bal-oldal
irányában zsákutcába jutott. Egy zseniális, haladó
művész példaszerű és súlyos tanulságokat jósló
tragédiája ez - e tanulságokat azonban ma, 1969-
ben alighanem még nem tud-hatjuk végleges
érvénnyel levonni.

Vilar személyes esetében e tanulságok annál
kevésbé sem vonhatók le, mivel a művész még
alkotóereje teljében van. Időnként, alkalmi tár-
sulatok élén vagy szólóesteken, fellép Párizsban
és külföldön, a velencei La Fenicében, a milánói
Scalában, a New York-i Metropolitanben hódol
régi szenvedélyének, az operarendezésnek, és sok
szó esik arról is, hogy egy esetleg megalakuló, az
egykori TNP zenei megfelelőjének szánt Nemzeti
Népi Zenés Színház élére kerülne. Hogy mit hoz
számára a jövő, és mit hoz közönsége és tisztelői
számára ő maga, nem tudhatjuk. De két dolog
bizonyos: Vilar a TNP-vel és Avignonnal
maradandóan beírta nevét az egyetemes
színháztörténetbe; ám a vilari TNP és a vilari
Avignon diadala ebben a formában még egyszer
nem ismételhető meg.




