
Ami létrejött, nem nevezhető élő szín-
háznak: közepesen-gyengén folytatott
deklamáló színjátszás, a teátrális fantá-
ziátlanságot irodalmiaskodással leplező
„könyvszínház", üresjáratok, sztereotip
sablonok, több-kevesebb színfalhasoga-
tás. Mindazonáltal nem tagadható, hogy a
maga helyén és a maga közegében az
előadásnak lehetett bizonyos közműve-
lődési-ismeretterjesztő funkciója.

De milyen funkciót töltött be a Víg-
színházban, a lengyel romantikában és
különösen Krasinski munkásságában já-
ratlan magyar publikum előtt? Aligha
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy már maga
a történet is érthetetlennek, hova-tovább
követhetetlennek bizonyult. A magyar
néző magától értetődően meg-próbál
analógiákat keresni: talán a magyar
romantikában, talán a közelmúlt
lengyelországi eseményeiben. Ez az Iry-
dion-történet azonban sehogy se illesz-
kedik az elképzelhető analógiákba. Ro-
konszenvezünk Irydionnal, amíg a zsar-
nokság ellen tüzeli az elnyomottakat, s
érezhetően rokonszenvez vele maga a
szerző is. De egyszerre kiderül, hogy
Irydion bűnös. S nem azért, mert vétke-
zett, akár a közösség, akár önmaga el-len,
hanem mert nem ismerte fel, hogy a
keresztényi szeretet az igazi történe-
lemformáló erő, nem pedig a forradalom.
Am ha az író ebből a perspektívából nézi
népe históriáját, tűnődik tovább az
egyszerű pesti néző, akkor miért ma-
gasztalja fel a hőse forradalmi hevületét?
Summa summarum, a klasszikus dráma
papirosízű tolmácsolása épp a

lényeggel marad adós: az író és kora, a
műben rejlő ellentmondások megjelení-
tésével. Ez a vendégjáték épp azt nem
tudta elhozni Budapestre, ami az értelme
lehetett volna: a lengyel romantika máig
ható üzenetét. Quo vadis Irydion? -
kérdezzük tanácstalanul Sienkiewicz
szavaival: honnan hová vezet e különös
nemzeti hős útja? A forradalomtól a
bűnbánatig? Krakkóból Budapestre? Az
az igazság, hogy egyik utat se tette meg
igazán. Mert ha egy színielőadásnak
nincs művészi igazsága, akkor aligha
alkalmas rá, hogy a népeink közti kul-
turális csere médiuma legyen. Legfeljebb
elkönyvelhetjük, hogy 1984-ben volt egy
lengyel színházi vendégjáték nálunk,
mely - kivételesen! - nem öregbítette a
lengyel színjátszás hírnevét.

Annál sajnálatosabb ez, mert abból az
élő lengyel színházból, mely a nagy
romantikusok műveivel valóban a mához
tud szólni, szinte semmit sem láttunk
Budapesten. Nem láttuk se Wajda, se
Dejmek, se Hanuszkiewicz itt említhető
híres előadásait. Nem láttuk a lengyel
romantika talajáról sarjadt, úttörő szere-
pet betöltő Grotowski-színházat. És fő-
ként nem láttuk a tíz esztendeje repülő-
gép-szerencsétlenség következtében el-
hunyt Konrad Swinarski nagyszerű pro-
dukcióit, pedig az ő „romantikus szín-
háza" máig is él és hat: nem egy rende-
zése a krakkói Stary Teatrnak ma is
repertoárdarabja. Nem lett volna-e hasz-
nosabb és értelmesebb a lengyel kultúra
napjai alkalmából ebből az adósságunk-
ból törleszteni valamit?

SZENTGYÖRGYI RITA

Műhely Színház
Belgiumból

Beszélgetés Armand Dalcampe
művészeti igazgatóval

Á Francia Intézet és a Belga Nagykövetség
szervezésében került sor november 14-én a
Louvain-la-Neuve-i Műhely Színház
társulatának vendégszereplésére. A belga-
francia színtársulat Paul Claudel Délforduló
című drámájával mutatkozott be a magyar
közönség előtt a Pataky Művelődési Ház
színháztermében.

Nagyon elhamarkodott lenne egyetlen
előadás kapcsán arról beszélni, hogy a
társulat profilját a francia irodalmi nyelv
hagyományainak őrzése jellemzi, de ebben
az esetben kétségkívül igaz, hogy a képi
hangulatokra, halvány és eleven színek
kontrasztjára épülő színpadkép, a
színészek kifinomult mozgása, koreog-
rafált gesztusrendszere mind a nyelv
költőiségét, a szövegre koncentrált játékot
támasztják alá. Hogy valójában milyen
összetételű, célkitűzésű színházról van szó,
arról a társulat alapítója, művészeti
igazgatója, színész-rendezője, Armand
Delcampe beszél.
 Miután a Műhely Színház először jár

Magyarországon, és tevékenysége számunkra
alig ismert, megkérném, hogy beszéljen a
színház múltjáról, jelenéről, profiljáról.
 A valóban színházi előadásokat létre-

hozó, állandó társulattal is rendelkező
színház 1976-ban jött létre. Előtte is
létezett a színház, de nem volt társulata,
nem „csinált" színházat, csak fogadta a
színházakat egy-egy meghívás erejéig.
Vendégszerepelt nálunk Ariane Mnouch-
kine színháza, a Théátre du Soleil. Az
önálló alkotótevékenységet Benno Bes-
sonnal kezdtük el, a Volksbühne egy-kori
igazgatójával, aki a Berliner Ensemble-val
is dolgozott. Besson 1976-tól 1979-ig
dolgozott velünk, nevéhez fűződik több
Shakespeare-előadásunk és Brecht A
kaukázusi krétakörének rendezése. Ezt
követően 1979-től 1983-ig dolgoztunk
Krejcával, a világhírű cseh rendezővel, az
ő nevéhez fűződik Beckett Godot-ja,
Csehov Három nővére, amit százötvenszer
játszottunk, Schnitzler A zöld kakaduja és
nem utolsósorban Dosztojevszkij
Ördögökje. Rendezett nálunk Shakespeare-t
Peter Brook. Ami pedig az én
rendezéseimet illeti, Beckett A játszma vége
című darabjával kezdő-
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dik a sor, és olyan előadásokkal folyta-
tódik, mint Claudel Cseréje, egy francia
kortárs író, Pierre Rey A z enyémet Reginek
hívták című darabja, melynek nálunk volt a
világpremierje, Pirandello Hat szerep keres
egy szerzőtje, amivel nagyobb turnén
szerepeltünk Franciaországban, és a
közeljövőben készülök Moliere
Mizantrópjának a rendezésére. Az utóbbi
időben állandó munkatársam a világhírű
cseh díszlettervező, Josef Svoboda.
Visszatérve a társulat szerkezetére,
harminc állandó tagot számlálunk,
közülük tizenöt színész és néhány
adminisztratív és műszaki munkatárs.
Ezen felül vagy egy évre szerződtetünk
színészeket, vagy egy-egy előadásra.
Meggyőződésem, hogy nem lehet és nem
szabad a megunásig ugyanazokkal az
emberekkel színházat csinálni, ezért is
vagyok a műhely jellegű színház híve.

- A műhely megnevezés munkamódszerre
utal?

- Igen, azt jelzi, hogy olyan vállalko-
zásról van szó, amelynek tagjai válogatott
mesteremberek. Kis közösség vagyunk,
amelyen belül mindenki az egy-szerű
szerkezetű színház híve , mindenki
lehetőségekhez jut, mindenki szabad
elhatározásából dolgozik. A műhely név
ugyanakkor visszautal a nagy francia
színházi ember, Charles Dullin Műhely
Színházára. Ahhoz, hogy menjen egy
színház, szerintem három vezető személy
kell: a művészeti igazgató, a technikai
(műszaki) vezető , és rendkívül fontos egy
propagandával, adminisztratív vezetéssel
foglalkozó személy.

- Rendezőként milyen színházi stílus híve,
elkötelezettje?

- Nincs kedvelt stílusom. Mindig az
írott anyagra helyezem a hangsúlyt. Olyan
szerzők műveit szeretem bemutatni, akik
provokálnak, felkeltenek bennem valamit,
akik relatíve tökéletes költői műveket,
dialógusokat írnak. Engem az a színház
érint meg, amely életrő l, halálról,
szenvedélyekről , szenvedésről, pénzről ,
szerelemrő l, egyszóval örök emberi
témákról szól. Ha végignézzük a görög
tragédiákat, az Erzsébet-kori színházat, az
olasz drámairodalmat, azon belül is
Gozzit, Goldonit és Pirandellót, rájövünk
arra, hogy ugyan-az a téma fedezhető fel a
Hamletben és a Hat szerep keres egy
szerzőtben: élet, halál, szex, emberi
összeütközések. Nagyon szeretem
Csehovot, ő mondta, hogy az emberi
szellem évszázadok óta mit sem változott.
Az emberi szellem, akarat, természet nem
változik;

ami változik, az a mód, ahogy felvesszük a
felöltőnket. En nem akarok olyan
színházat csinálni, ami a felöltővel fog-
lalkozik, engem a szellem érdekel.

- Milyen szerepet tulajdonít a kortárs
francia szerzők darabjai bemutatásának?

- Lehet, hogy ez világjelenség, de az
írók egyre jobban eltávolodnak a szín-
háztól, eléggé kiábrándultak. Ezért is
örültem meg annak, amikor rátaláltam
Pierre Rey Az enyémet Reginek hívták című
darabjára. Mielőtt hozzánk került, már
számtalan francia színháznál utasították
el a darabot. A mi kis színházunkban
hatvan előadást ért meg. Ezenkívül egy
tehetséges francia kortárs regényíró,
Patrick Mondiano készül egy dráma
megírására, amit izgatottan válok.

- Ha jól tudom, Európa számos országában
jár! már a társulat, és állandó résztvevője
különböző színházi fesztiváloknak.

- Hét év alatt több száz városban jár-
tunk, Európa szinte minden fővárosában
és Kanadában is. Többnyire olaszországi
és franciaországi fesztiválokon veszünk
részt, például Rómában., Torinóban,
Genovában, Taorminában, Párizsban,
Avignonban, Nancyban, Lyonban.

- Anyagi szempontok is közrejátszanak
abban, hogy ennyi t turnéznak ?

- Mivel kis színház vagyunk, kevés
anyagi támogatást kapunk. A költség-vetés
teljesítéséhez körülbelül hatszáz-ezer
belga frankot kell keresnünk évente. A
jegyek eladásával háromszázezer belga
frank bevételünk van, az összeg másik
felét a turnéknak kell fedezniök. A Pi-
randello-előadás egy hónap alatt
ötvenezer frank bevételt hozott.
Egyszóval jelentős bevételekre kell szert
tennünk ahhoz, hogy fenntartsuk a
színházat. Számunkra létfontosságú, hogy
legyen közönségünk. Az anyagi gondok
ellenére sem szeretnék valami nagyüzem-
szerűen működő színházat igazgatni,
melyet teljes mértékben az állam finan-
szíroz.

- Évente átlagosan hány előadást és be-
mutatót tartanak? Milyen próbamódszerrel
dolgoznak?

- Louvainban évente százötven elő-
adást tartunk, a turnékkal együtt átlagban
kétszáz alkalommal lépünk fel. Ami a
próbarendszert illeti , annyi próbát
tartunk, amennyit egy-egy előadás létre-
hozása igényel. Naponta általában két-
szer négy órát próbálunk. A legelső pil-
lanattól kezdve díszletben, világítással.
Évente két-három bemutatónk van, és

az előző szezonból áthozunk két-három
előadást.

- A külfőldi rendezők közül kiknek a
tevékenységét kíséri különösebb figyelemmel?

- Nagyon jól ismerem Efroszt, Tovsz-
tonogovot. Figyelemmel kísérem Ljubi-
mov, Kantor, Krejca munkásságát. Kap-
csolatban állok Strehlerrel, kíváncsi
vagyok mostani Corneille-rendezésére, a
Komikus illúziókra. Strehler színházában, a
Piccolo Teatróban pár éve játszottam a
Három nővérben, Krejca rendezésében.
Minden törekvésem az, hogy színházam
nemzetközi színház legyen. A Dél-forduló
női főszereplő je például a Comédie
Francaise-ben játszott tíz évig. Az a
színész pedig, aki Mezát alakítja ebben az
előadásban, filmszínész volt . Giraudoux-
val, Francois Périer-vel dolgozott együtt,
és a Wajda által rendezett Danton-film
főszerepét játssza Párizsban. De
sorolhatnám még: az egyik technikusom
orosz származású; az a jelmeztervező,
akivel már a Pirandello-darabban is
dolgoztam, és most a Mizantróp terve-
zésére készül, olasz származású, állandó
munkatársa Vittorio Gassmannak. A
Molicre-darab díszletét pedig a Théátre
du Soleil díszlettervezője fogja elkészí-
teni. Láthatja, hogy minden egyes elő-
adáshoz olyan nemzetközi munkatársak-
ból álló csapatot szervezek, amelyet a
legideálisabbnak tartok.

- Megvan hozzá a lehetősége
Igen, csakhogy a lehetőségeket is

meg kell teremteni. A Műhely Színház
esetében az előadások felét importáljuk.
1984-ben egy amerikai balett-társulatot
hívtunk meg, a világhírű Alvin Nicolais
koreográfus vezetésével; 1985-ben a
lengyel Tadeusz Kantor társulata és a
prágai Laterna Magica vendégszerepel
nálunk.

- Ha jól tudom, a Műhely Színház mellett
oktatással és lapszerkesztéssel is foglalkozik.

- A színház mellett létezik egy Szín-házi
Tanultrányi Központ, il letve egy
Színészképző Iskola. Ezenkívül az én
hatáskörömbe tartozik a Louvain-i Színházi
füzet című folyóirat kiadása, ami
világszínházi események közlésével fog-
lalkozik.

- Igazgatóként milyen munkamódszer híve?
Legfontosabbnak a professziona-

lizmust tartom, ezt meg is követelem
minden munkatársamtól. A színházi
munka speciális tevékenység, tisztelet-ben
kell tartanunk a személyiséget, színésznek
és rendezőnek egyaránt ki kell



elégítenie saját önző hajlamait. A szabad
emberi kapcsolatok híve vagyok, a tár-
sulaton belül fontos szempont a függet-
lenségünk fenntartása. Gyűlölöm a para-
zitákat, a csordaszellemet. Színésznek,
rendezőnek, igazgatónak lenni egyaránt
kemény feladat minálunk. És nem hi-
szem, hogy húsz-harminc évig megülhet
valaki ugyanazon a poszton. Amíg vannak
terveim, vágyaim, addig szeretnék
dolgozni; a színházat nem lehet, sőt tilos
megszokásból, rutinból csinálni. A
gyakorlat nélkülözhetetlen ehhez a
munkához, de csak addig érdemes és kell
gyakorolni, amíg azok, akikkel együtt
dolgozom, szintén szükségét látják a je-
lenlétemnek.

- Minek köszönhető, hogy Budapestre
látogattak egy előadás erejéig?

- Ez a meghívás egy kelet-európai turné
kapcsán jött létre. Budapest, Prága, Varsó:
olyan városok, ahol a szín-játszásnak
hagyománya van. Ezért szeretek ezekben
az országokban játszani. Franciaországban
és Belgiumban például nem annyira
közügy a színház, habár nagyon sok
tehetséges író, rendező, színész van. A
színház mindkét országban kicsit
luxuscikk. A budapesti közönséget nem
ismerem, de tudom, hogy a mi előadásunk
azoknak szól, akik valamilyen fokon
ismerik, beszélik a francia nyelvet, vagy
szakmabeliek.

- Claudelt, az emberi lét metafizikus
magyarázóját a katolikus dráma vezéralak-
jaként tartja számon a drámairodalom. A
Délforduló új hangvételt jelez a költő-
drámaíró életművében: a szerelem miszté-
riumára keresi a választ. Jean-Louis Barrault,
a szerző néhány darabjának rendezője, Claudel
szakavatott ismerője a kortárs irodalom egyik
legszebb dalának, egyik legszebb szerelmi
sikolyának nevezi a darabot, ami nem tartozik
a közismert, sokat játszott drámák közé. Miért
éppen ezt rendezte meg?

- Meggyőződésem, hogy a Délforduló
mindannyiunkat érintő, aktuális kérdé-
sekről szól. Elsősorban a férfi-nő kap-
csolatról, a szerelemről, a szenvedélyek-
ről, a szerelem okozta szenvedésekről.
Erőteljes drámai anyag. Engem az raga-
dott meg elsősorban, hogy a nő rend-kívül
erőteljes egyéniség, maga a hatalom, a
tekintély, ugyanakkor érzéki,
szenvedélyes, hús-vér figura. A dráma
négy ember kapcsolatrendszerén belül
játszódik. A nő tulajdonképpen kény-
szerűségből van összezárva három férfi-
val: a férjével, a volt szeretőjével és azzal
a harmadikkal, aki a minden addigi
érzelmeket felülmúló szerelmet hozza
meg az életében. Claudel pszichológiai
drámát írt a Délfordulóban. Én úgy gon-
dolom, hogy mint minden igazi alkotás a
drámairodalomban a görög tragédiák óta,
ez is az égi, fenséges és a földi, vagyis
szennyes dolgok, érzések, hatások dia-
lektikájára épül.

- Végül arról kérdezném, hogy ön milyen
rendevői módszerrel dolgozik?

- Nagyon egyszerű: először is úgy
olvasom a darabot, hogy kicsavarjak
belőle mindent, amit lehet, akár egy
citromból. Ha a darab jó, minden benne
van! A rendező munkája a fogalmak
megtestesítése. Ez annyit jelent, hogy a
tervezőkkel együttműködve térben és
időben meg kell találni az író gondola-
tainak színpadi jeleit. Mindez rendkívül
precíz munkát igényel. Minden rendezé-
sem előtt beható előkészületeket végzek:
nagyon sokszor elolvasom a dara-bot, a
vesszőket és a pontokat is, és minden a
darabra vonatkozó irodalmat, történelmet,
filológiát; pszichoanalitikai
tanulmányokat is végzek. Már a kész
szövegkönyvvel állok a színész elé. Nem
vagyok híve a teoretikus, asztal melletti
csevegéseknek. Mindent a színpadon
csinálok, nem bújom a jegyzeteimet.
Színházat csinálni számomra annyit tesz,
mint cselekvő munkát folytatni.

BARTA ANDRÁS

Beszélgetés Major
Tamással igazgatói
működéséről

A felszabadulás előtt három olyan kor-
szaka volt a Nemzeti Színháznak, amely
egy-egy nagy névhez kötődött. Paulay
Ede, Hevesi Sándor és Németh Antal
művészi munkája hagyott mély nyomokat
a nemzet színházának működésében. 1945
után Major Tamás korszaka következett:
tizenhét esztendeig igazgatója,
főrendezője és színésze volt a Nemzeti-
nek. Mielőtt rátérnénk azokra az évekre,
amikor teljhatalommal rendelkezett, ves-
sünk egy pillantást az előző időszakokra
is, hiszen Major Tamás 1931-ben szer-
ződött a Nemzetihez, tehát még Hevesi
Sándor utolsó évét is megélhette.

- Milyen volt a színház Hevesi igazgatása
alatt?

- Vegyes - válaszolja Major Tamás. -
Voltak nagyon rossz előadások, mert a kis
szerepeket játszók egyáltalán nem
készültek fel, az összjáték pedig silány
volt. De amikor Hevesi hivatástudattal
eltelt színészekkel dolgozott, olyanokkal,
mint Jászai Mari, Ódry Árpád, Bajor Gizi,
Sugár Károly, Kürti József, Gál Gyula
vagy a ma már szinte ismeretlen Hajdú
József, amikor Shakespeare-t rendezett
vagy Shaw-t, akkor ez igazán feszült, jó
színház volt. A hivatástudat mellé Hevesi
világszínházi szemléletet hozott a
Nemzetibe, ami annyit jelen-tett, hogy ki
akart tekinteni az egész világra, elvetette a
szűken értelmezett hagyományőrző
szerepet, idegszálaiban érezte a kor
minden feszültségét, tragikumát,
abszurditását, bűneit, butaságait, és ezeket
kívánta a színpadra vinni a lélektan és a
megalapozott szerepépítés művészi
eszközeivel, hogy meg tudja változtatni az
emberek gondolkodását. Világos, hogy ez
nem megy egyetlen elő-adás alatt. Nem
megy, ha a művészi élmény nem kelt
meghökkenést, nem hoz felfedezést,
valamifajta örömöt vagy fel-háborodást,
ha nem vált ki indulatot. Mindezek nélkül
nem volt és nincs szín-ház, amely teljesíti
hivatását. Ez Hevesi öröksége, amelyet a
mai napig őrizni kell. Még mindig
tartozunk neki.

- 1935-ben Németh Antalt nevezték ki
igazgatónak, aki valóságos földrengést okozott
a Nemzeti életében. A felszabadulás


