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MARTON LÁSZLÓ

Nyáron Franciaországban

„A francia színház nagyon rossz! - mondta
egyik párizsi barátom -, szinte évek óta nélkülözi
a nagy eseményeket. Francia szerző tollából
hosszú idő óta nem született kiemelkedő értékű
dráma. Es ami esemény, az vagy amerikai vagy
angol színpadi mű."

És valóban, ha valaki kezébe veszi a párizsi
műsorfüzetet, rögtön észreveszi a bulvár művek
óriási számbeli fölényét. Kilenc éve megy például
Camoletti Leszállás Párizsban című darab-ja, öt
éve P. Bruno Pepsie-je.

Az idei bemutatók közül Harold Brook és Kay
Bennermann Le coeur sous le paillasson (Szív a
lábtörlő alatt) című bohózatát láttam a Capucines-
ben. Tíz hónapja megy táblás házakkal. Az évad
sikere.

A darab egy szállodában játszódik, ahol min-
denki mindenkit másnak hisz, és ebből kellene a
mulatságnak fakadnia. A szerzők Feydeau-hoz és
Labiche-hoz jártak iskolába, de félek, akkor

hiányoztak, amikor a legfontosabb dolgokat t a -
nulhatták volna. Hiányzik belőlük a francia bo-
hózat e két nagy mesterének kérlelhetetlen logi-
kája, amellyel mániákus hőseiket egyre képtele-
nebb szituációkba sodorják. Az ő figuráik akarat
nélkül lötyögnek ki-be az ügyelőtői és vissza, és
jobb híján szóvicceket sütnek el.

Az előadás, mozgalmas, helyenként színvona-
las, helyenként nem. Néha ízléstelen. A díszlet
harsány, naturalista. A színészanyag nagyon ve-
gyes. A darab nyolc szereplője közül jó néhány
nálunk alig kerülhetne színpadra. Fellép az elő-
adásban Jean jacques, ő jelenleg a legnépszerűbb
francia komikusak egyike. Sikerének titka
számomra érthetetlen. Görcsös és többnyire íz-
léstelen színészetet produkál. A másik főszerepet
Philippe March játssza (akit Kovács András
„Falak" c. filmjéből itthon is ismerünk). Az övé
kitűnő, finom alakítás.

Állítólag a Le coeur sous le paillasson a jobb
párizsi bulvárelőadások közé tartozik. Az átlag
még rosszabb. Áll alános jellemzőjük, hogy egy
vagy két sztár játszik bennük (óriási gázsiért), a
többieket pedig úgy-ahogy összeszedik. A nagy
sztárok helyett nyáron gyakran sokkal gyengébb
képességű másodszereposztás lép fel.

A Comédie Française-ben a több éve műsoron
levő két egyfelvonásos, Jules Renard Le pain de
menage és Marivaux A szerelem és véletlen játéka
előadásait láttam. Az előadás unalmas, hatástalan,
üresen retorikus. Hiányoznak az izgalmas
színészegyéniségek, akik nélkül még a
hagyományos színház sem képzelhető el. Az elő-
adás semmiféle rendezői munka nyomát nem
viselte magán. Olyan a díszlet s a színészi játék,
amihez foghatót, azt hiszem még nem láttam. Az
előadás körülbelül negyven ember részvét-len
jelenlétében zajlott. Utólag tudtam meg, hogy a
társulat komoly problémákkal küzd. Az utóbbi
években tömegesen távoztak el a színészek, akik
egyszerűen nem voltak hajlandók továbbra is itt
játszani. Én a „maradékot" láttam. A társulat
egyetlen megmaradt sztárja Robert Hirsch majd
csak októberben lép ismét színpadra. Ennek a
több száz éves intezménynek a jelenlegi szomorú
állapota elkedvetlenített volna, ha nem látom a
következő este a másik hagyományos, bár csak
tizenkét éves Huchette színház virágzását. Ez a
parányi „színház" (az épület e szót legfeljebb
idézőjelben érdemli meg) tizenkét éve játssza
megszakítás nélkül Ionesco két egyfelvonásosát,
A kopasz énekesnőt és A leckét, telt házakkal.
Négyezer előadás fölött tartanak. Fogalmam
sincs, hányadik szereposztást láttam, de mértani
pontosságot, szellemes, kitűnő színházat és őr-



jöngő sikert, az kétségtelen. Lehet, hogy ez a vi-
lág legpiszkosabb, legrendetlenebb színháza, de
hogy az egyik legjobb is, az biztos.

Aki nem bulvárszínházat próbál jelenleg csi-
nálni, annak alaposan meg kell erőltetnie magát,
mert a bukás kockázata nagyon nagy. Egy-egy
igényesebb mondanivalójú produkcióhoz elég
nehéz pénzembert találni, ők is szívesebben fek-
tetik pénzüket „a biztos sikerű" bulvárdarabba.
Azért persze akadnak más jellegű próbálkozások.
A Vieux-Colombier-ben játsszák egy este a Le
Tableau (A kép) című Ionescót és Arrabal
Guernicáját. Különösen az utóbbinak van nagyon
jó híre. A Michelben pedig Henry Montherlant La
ville dont le prince est un enfant (A város,
amelynek gyermek a fejedelme) című darabja
megy. A Caleidoscope-ban Maupassant és
Csehov novella-dramatizálások szerepelnek a
programon.

A Théátre de Grammont-ban a Je ne veux pas
mourir idiot c. (Nem akarok hülyén meghal-ni)
produkciót láttam. A darabot egy Volinsky nevű
karikaturista írta, aki éles hangnemű politikai
rajzaival rendkívül népszerű. A darab tulaj-
donképpen a rajzok és az alájuk írt szöveg alapján
készült improvizáció. A mai francia fiatalság
problémáival foglalkozik. A teljesen csupasz
színpadra lépnek be a civil ruhás fiatal színészek.
Bemutatkoznak. Én vagyok az elnyomó, a tőke,
mondja az egyik. En vagyok a haladó értelmiségi,
mondja a másik, én munkás vagyok, én pedig
gazdag szeretnék lenni, szól a harmadik, negye-
dik. En diák, lép be az egyetlen női résztvevő. Én
vagyok az, aki leütöm őket, ugrik váratlanul a
színpadra egy hatalmas termetű színész. Rend-
őrsisakot visel, és gumibotjával mindenkit leüt, a
tőkés kivételével.

Így kezdődik a játék. Egy gitáros énekes san-
zonjaival kíséri végig a darabot, mely pillana-
tonként változó képekből áll. A francia élet jelen-
legi konfliktusait ábrázolja bátran, szókimondóan.
Mindig visszatér az alapkérdés: mi a francia
fiatalság szerepe a jelenlegi francia életben? A
darab egyik jelenetében a tőkés kihirdeti:
„Fiatalok, tiszteljétek a Múltat! Tiétek a Jövő!
Csak hagyjátok a Jelent!" „Nem akarunk hülyén
meghalni" - éneklik válaszul a darab szereplői.

Hasonló gondolatkörben mozog, szinte tökéle-
tesen azonos problémákkal, csak sokkal maga-
sabb szintű megvalósításban az utolsó időszak
legnagyobb színházi sikere, a Hair. Híre régen
eljutott hozzánk, de eléggé sajátos módon, főleg
azokat a részleteket kiemelve, melyeknek e mű
lényegéhez nem sok közük van. A Hair nem azért
szenzáció, mert szereplői két alkalommal

is meztelenül lépnek a közönség elé, nem azért,
mert a szexuális élet szinte valamennyi variánsát
bemutatják a színpadon, hanem mert egy élet-
érzés, a mai amerikai fiatalság életérzésének tö-
kéletes megfogalmazása. És nem utolsósorban
azért szenzáció, mert az utóbbi évek egyik leg-
átütőbben megvalósított színpadi műve.

Azon a héten, amikor az előadást láttam, egy
nagy amerikai képeslap egyik száma került a
kezembe. A második oldalon egy cím: Kik haltak
meg a héten Vietnamban? És egymás mellett
tizenkét oldalon kis méretű „igazolványképek",
név, születési dátum. A halottak zöme tizennyolc
és huszonkét év között. A Hair-ben Claude, a
darab hőse megkapja a katonai behívót, a többiek
körülveszik és rá akarják beszélni, hogy ne
vonuljon be. Itt improvizációként még azt a
bizonyos újságot is megmutatták neki. Claude a
fejét rázza, „én más vagyok, velem csoda fog
történni". Nem történik csoda, ő is meghal. És
ekkor a többiek egymásba fonódva, felemelt
karokkal, mint egy ősi imapózban, üvöltve éneklik:
„Élni szeretnénk, nem tudjuk, hogyan, de élni."
„Nem hülyén meghalni".

Kiváló előadás! A szerzők kívánsága szerint a
rendezés, a koreográfia, a világítás hajszálnyira
egyezik az eredeti amerikaival. Az óraműpon-
tosság és a határtalan szenvedély ugyanúgy meg-
fér benne, mint a kiemelkedő színészi alakítások
egész sora. Az előadásnak a hivatásos színészek
mellett sok kiváló amatőr szereplője is van.

Egész sor művészeti esemény központja nyá-
ron Provence. Két legjelentősebb városában, Aix-
en-Provence-ban és Avignonban fesztivált
tartanak. Az előbbiben zenei fesztivált, Avignon-
ban pedig színházi előadásokat, balettprodukciót
filmbemutatót és képzőművészeti kiállítást. Egy
átlagos fesztiválnapon négy-öt eseményt lehet
megtekinteni. A produkciók egyik része a pápai
palota udvarán kerül bemutatásra, a másik az
úgynevezett Le Théátre du Soleil-ben. Ezen-kívül
a fesztivál két művészeti vezetője, Jean Vilar és
Maurice Béjart meghívják az ebben az évben
Franciaországban bemutatott érdekesebb
produkciókat. Ezeket két kolostorudvarban mu-
tatják be.

A fesztivál állandó szereplői a Béjart-balett, a
Living Theatre és még néhány vidéki társulat. A
pápai palota udvarán a Béjart-balett három
produkciója volt műsoron: Berlioz Rómeó és
Júliája, Fernand Schirren Les 4 fils Aymon című
balettje (Paolo Bertoluzzi koreográfiája) és Béjart
három részből álló balettestje: „A la recherche de
..."

Béjart balettjéről nagyon sokat hallottam.



Bizonyos hatáselemeit hazai együttesnél is lát-
tam. De ez volt vele az első személyes találko-
zásom. Azt hiszem, vezető szólistáikon, különö-
sen Paolo Bartoluzzin kívül nincs kiemelkedő
táncosuk, de produkcióikat olyan gonddal és
művészi figyelemmel kivitelezik, amihez hason-
lót talán még nem is láttam. Így Béjart koreográ-
fiájának minden részletszépsége kiválóan érvé-
nyesül. Az A la recherche de ...-t a premieren
láttam. Első része, a L'art de la Barra Béjart egy
régi kísérletének felújítása. Tizenkét táncos jön be
egymás után a színpad közepére állított korláthoz,
a férfiak fehér, a nők világoskék trikóban, és
azonos ritmusú metronómhangra ugyanazt a
gyakorlatot végzik el, először külön, aztán együtt.
A monotónia egy idő után őrjítővé válik. A met-
ronómhang elviselhetetlenül zakatol a nézők
fülében. A tizenkettedik táncos is befejezi a gya-
korlatot. Leeresztik karjukat, mozdulatlanul áll-
nak. Néma csend. És egyszerre megszólal egy
Bach-adagio. A felszabadultság csodálatos érzése
a nézőtéren és a színpadon. A hajszálpontosan
egyszerre emelkedő karok és lábak szinte együtt
lélegzenek a zenével.

A második szám címe Nomos Alpha, Ianis
Xenakis zenéjére. Paolo Bartoluzzi szólója. Néger
harcos az erdőben. Pantomim vagy balett, nehéz
eldönteni, rendkívül szenvedélyes, látványos
koreográfia és kitűnő előadó.

A harmadik szám Bhakti három epizódjából
álló balett, indiai zenére, története a Ramayana
néhány részletét idézi fel. Végtelenségig kitartott
pózok és hirtelen meginduló szenvedélyes
mozgások kontrasztjára van építve, megint na-
gyon intenzív, de matematikai pontossággal vég-
rehajtva.

A következő estén a Théátre du Soleil-ben
(szintén szabadtéri színpad) láttam a Les clowns (A
bohócok) című produkciót, Ariane Nouchkine
rendezésében. Ő a színház vezetője. Úgynevezett
création collective, az együttessel közösen
létrehozott improvizáció. Minden részt-vevője,
zenekar és színészek egyaránt bohócmaszkban és
kosztümben vannak. Egy bohóc-tréfa-sort adnak
elő. Néhány egészen kiváló részlete van az
előadásnak. Az egész produkciót azonban
erőszakosnak és kiagyaltnak éreztem, a
közönséget a végig egyforma „bohócos" hang-
hordozás és mimika elfárasztotta. A frissen, iz-
galmasan induló este erőszakos, öncélú modern-
kedéssé vált. A nagyon képzett színészek végig
nagyon fegyelmezett összjátéka okozta az egye-
düli örömet.

M I H Á L Y I GÁBOR

Miért jó az angol színház?

Amikor egy-egy külföldi társulat ellátogat
hazánkba, vagy idegenben járva mi magunk ülünk
be a Comédie Française vagy, az Old Vic
nézőterére, elkerülhetetlen, hogy össze ne vessük
az ő teljesítményüket a miénkkel hogy ne ezekhez
mérjük hazai színházi életünk eredményeit.
Tagadhatatlan, hogy ez az összevetés nem lehet
egészen igazságos, hiszen az egyik oldalon a
külföldi előadások közül csak a legjobbakat
ismerjük meg, azok járják a világot, azok
kerülnek el hozzánk, és kinn is csak ezekre ál-
dozunk időt, pénzt, fáradságot, s ezt az élmé-
nyünket vetjük össze a hazai színházunk egészé-
ről alkotott képpel, jóval-rosszal egyaránt. Ezért
amikor legutóbb Angliában jártam, arra töreked-
tem, hogy ne csak a kiemelkedő produkciókkal
ismerkedjem meg. A színházak vezetőivel be-
szélgetve igyekeztem képet alkotni a mai angol
színházi élet egészéről is. Az egyes színházak
profiljáról, műsorrendjéről, gazdasági alapjairól, a
színházvezetés mechanizmusáról, dráma-írók,
rendezők, színészek helyzetéről érdeklődtem,
hogy így próbáljam eldönteni: valóban olyan jó-e
az angol színház, mint azt mi itt Budapesten
néhány nagyszerű előadás alapján hisszük.

A számok tükrében

Bevezetőül egy kis összehasonlító statisztika.
London lakosainak száma tíz millió, annyi, mint
Magyarországé, Budapest lakossága pedig két
millió. Az angol Plays and Players című, színházi
folyóirat az operákat nem számítva 37 londoni
színház műsorát ismerteti, míg a Pesti Műsor az
Operettszínházat is beleértve tizennégy prózai
színház esti programját közli. (A tizennégy közé
nem számoltam a két Operaházat, a Bábszín
házat, a Bartók Gyermekszínházat és az Espresso
Színpadot.) Tehát Londonban nem ötször, ha-nem
csak két és félszer több színház van, mint
Budapesten. De még előnyösebb ez a kép a ja-
vunkra, ha egy meghatározott este színházi mű-
sorát vetjük egybe. Amikor 1968 novemberében




