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Változó színházi világ Franciaországban

E rövid ismertető egy franciaországi tanulmányút élményeit és információit foglalja össze. A
két ország közötti kulturális csereegyezmény folytán nemcsak emlékezetes színházi élmé-
nyekben volt részünk, hanem hivatalos és igen tartalmas tanácskozásokat is folytathattunk.
Ezáltal lehetőségünk nyílt arra, hogy saját élményből szerzett tapasztalatainkat összevessük a
kapott tényekkel, a francia színházak szervezeti felépítésére vonatkozó adatszerűségekkel.
Mivel éppen a nagy tavaszi politikai és társadalmi megrázkódtatás előtt jártunk Párizsban,
lényegében még a tízéves gaullista rendszer idején kibontakozott pozitív és negatív tenden-
ciákról kaphattunk képet. Olyan jelenségeket is tapasztalhattunk, amelyek utólag megértetik a
május-júniusi eseményeket. A helyzet azóta sem változott lényegesen, hiszen a színház-
művészetet irányító Malraux-féle minisztérium, eltekintve néhány személyi változástól,
továbbra is hivatalban maradt.

Mindenekelőtt az ragadta meg a figyelmünket, hogy az állami színházművészeti irányítás
határozott, koncepciózus, olyannyira, hogy lényegesen és egy-két vonatkozásban demokratikus
módon átformálta a színházművészet több szektorát. Módunkban volt elbeszélgetni a
Kulturális Ügyek Minisztériuma néhány vezető tisztviselőjével, akik kezdetben szelíden
ironizáltak a mi művelődéspolitikánk vélt sajátosságain. Később azonban kölcsönösen rá-
jöttünk arra, hogy bizonyos problémákról szinte azonos módon gondolkozunk.

Számukra a legfontosabb és legjobban kézben tartott szektor az állami, a közvetlenül a
minisztérium irányítása alá tartozó színházak csoportja. Ezek mindegyike világhírű, évszáza-
dos hagyományokkal rendelkező intézmény: az Opéra, az Opéra Comique, a Comédie
Francaise, a Théátre National Populaire és a Théátre de France, régebbi nevén Odéon. Élükön
a minisztérium által kinevezett adminisztrátor-igazgató áll, szubvenciójuk (ezen belül a bér-
alapjuk is) állandó, s így a minisztérium miként a közelmúltban is, kíméletlenül beleszól a
személyi és művészi kérdések megoldásába. A két zenei színházról közismert, hogy már jóval a
májusi események előtt válsággal küszködtek. Repertoárjuk, stílusuk ma is meglehetősen
konzervatív, s csak néhány nagy név teszi az ékszer- és divatbemutatóknak is beillő előadásokat
magasabb színvonalúvá. Malraux legutóbb a francia színházművészet egyik kiemelkedő
egyéniségét, Jean Vilart bízta meg az operaházi reform elkészítésével. Áprilisban még biza-
kodva nyilatkoztak róla, de a májusi válság alatt Vilar lemondott megbízatásáról. A három
prózai színházban egyszerűbb a helyzet: mind sajátos profillal rendelkeznek, részben eddigi
hagyományaiknak megfelelően, csak az Odéon küszködik régebbi és újabban (a májusi ese-
mények óta) felmerült nehézségekkel.

A nagy párizsi színházak

A Comédie Francaise elsősorban a klasszikus drámairodalom színpadra állításával foglal-
kozik, de ezt korántsem értelmezik szűken, hiszen ottlétünk alatt magunk is láthattunk - többek
között - egy szellemes, ironikus felhangokkal színesített Jules Renard-egyfelvonásost.
Nyilvánvaló tehát, hogy a Comédie modern klasszikusokat is játszik, konzerválja és
modernizálja a nagy francia színjátszó hagyományokat, s jó néhány társulattal utazgatva, a
világ sok tájára exportálja a klasszikus francia színjátszást. Exportra, úgy látszik, inkább a
„múzeumi előadásokat" tartogatják. Aki saját otthonában is látta a Comédie-t, elcsodálkozhat
azon, hogy mennyivel korszerűbben játszanak, mint például Budapesten.



A TNP feladata az, hogy a világirodalom és a modern drámairodalom nagy alkotásainak
színrevitelével minél nagyobb közönséget toborozzon, szociális vonatkozásban is bővítse a
nézők táborát. Erre a Chaillot Palotában megvan a lehetőség, hiszen a nagyterem befogadó-
képessége több mint kétezer, s még a kisteremben is mintegy ötszáz néző fér el. A nagyterem
egyúttal a TNP - e ritka szép színházi vállalkozás - sebezhető pontja: az óriási színpad és
nézőtér megszabja a repertoárt, s furcsa módon leszűkíti a választási lehetőségeket. Csodál-
kozva tapasztaltuk, hogy a franciák, legalábbis a színházi szakemberek, tulajdonképpen nem
szeretik ezt a - szerintük a hitleri Németország „Kulturhaus"-aira emlékeztető - palotát. (De
azért mégiscsak rangot jelent itt szerepelni.) Mindenesetre magas színvonalú, közérthető
előadásokat kell produkálniuk, népszerű színházat kell csinálniuk. Munkájuk sok tekintet-ben
eredményes. Igen jó kapcsolatuk van például az üzemekkel, munkásszervezetekkel, rendkívül
jó módszerrel töltik meg estérőlestére a két termet. (E jó kapcsolatok titka az, hogy tudatosan
nem a boulevard-ok közönségének játszanak, hanem a munkásságnak, ifjúságnak, kispénzű
értelmiségieknek, a külterületek népének. Ismerik az ezeket a rétegeket összefogó
szervezeteket, ezek igényeit, s közvetlenül tárgyalnak velük.)

Kevesen tudják, hogy a TNP-ben rendszeres vendégszereplés is folyik. Gyakran játszanak a
Chaillot Palotában külterületi vagy vidéki együttesek, főleg a fiatal, demokratikus meggyő-
ződésű, baloldali világnézetű főrendezők, igazgatók irányításával működő új társulatok.
(Franciaországban tehát a vidékiség nem is olyan vidékiség. Más fórumokon is fellépnek
vidéki együttesek. Mint beszámolónkból később kiderül, nemrég még egészen más volt a
helyzet.) A TNP munkáját művészeti tanács segíti, amelynek tevékenységében az igazgatón és
néhány művészen kívül technikai, fizikai dolgozók, sőt nézők - társadalmi-politikai szer-
vezetek képviselői - is részt vesznek. (Nem kellene e téren tanulnunk tőlük?) A műsor össze-
állítása persze náluk is gond: sokat küszködnek például] az új francia dráma támogatásával. A
színház irányítói szerint a francia drámairodalom legfrissebb hajtásai elsatnyultak, a közel-múlt
nagyjainak írói vénája pedig kiapadt. Nagyon érdeklődnének a közép- és kelet-európai dráma
iránt, csak nincs elég (és főleg jó) fordításuk.

A májusig Barrault vezette 'Théátre de France (Odéon) elsősorban mai vagy „félmodern"
alkotások bemutatására vállalkozik, s a világhírű színészdirektor az elmúlt években bőségesen
kísérletezett darabokkal, szerzőkkel, színészekkel és rendezőkkel. Gyakran itt mutatták be
Genet vagy Ionesco egyik-másik művét s ezek több ízben botrányokat is kavartak. Látoga-
tásunk alkalmával az intézmény vezetői hangoztatták, hogy az Odéon friss szellemű színház,
elsősorban a fiataloké. Májusban ez szó szerint érvényesült. Mint köztudomású, az egyetemisták
megszállták a Sorbonne-hoz közel levő színházat, s nem egészen szobatiszta állapotban
hagyták ott, a rendőrség nem túl szíves noszogatására.

A zavaros hetek után Barrault egészen más alapokon kívánta újjászervezni színházát,
tartalmasabb avantgarde-szerepet szánva neki. Káröröm nélkül mondjuk, hogy a „történelmi
viharra" itt némi szükség is volt, mert az Odéonban látott előadások (Claudel Téte d'or-ját és
Beckett 0 , les beaux jours-ját nézhettük meg) a modern és ókonzervatív rendezési, játék-beli és
szcenikai törekvések furcsa elegyét jelentették számunkra. Malraux nem bízott az új tervekben,
s megneheztelt Barrault-ra májusi kijelentései miatt. Augusztus végén fel is mondott neki.

Vidéki helyzetkép

Külön szektort jelentenek a vidéki színházak. Szembetűnő a vidéki színjátszás szervezeti
formáinak fejlődése. Szűkítve a kört, itt elsősorban a décentralisation dramatique elnevezésű
mozgalomról, s ennek legfőbb eredményeiről, a művelődési házakban (maisons de la culture)
működő külterületi és vidéki együttesekről kívánunk szólni. Sajátos tény, hogy a második
világháború előtt - s még inkább alatt - ebben a színházművészetileg is nagymúltú országban
vidéki színjátszás egyszerűen nem létezett. A színházművészet (gazdasági és tár-



sadalmi okokból) főváros-centrikus volt; a nagyhírű párizsi (főleg bulvár) színházak saját
szakállukra „tájoltak" az ország különböző városaiban minden irányítás, koncepció nélkül. Ez
a helyzet 1945 után nyilvánvalóan tarthatatlanná vált. Ugyanakkor a nagy történelmi
fordulópont után sok fiatal rendező és színész elutasította a párizsi színházi világ bulvár-
szellemét, stílusban, szemléletben is új utakat keresett (sok baloldali kommunista művész volt
köztük). Másrészt a Kulturális Ügyek Minisztériuma és a helyi szervek is támogatták a friss
kezdeményezéseket. Külön hangsúlyoznunk kell itt, hogy az úgynevezett vörös övezetek és a
baloldali többséggel rendelkező városok tanácsai vagy haladó (munkás) szervezetei több he-
lyen segítették és segítik ma is a lelkes fiatal társulatokat, s ez a mi „színházdiplomáciánk"

szempontjából sem lényegtelen.
A folyamatnak hamarosan neve is támadt - a már említett décentralisation dramatique -,

amely kitűnően kifejezi az államilag támogatott törekvés lényegét.
A décentralisation dramatique fokozatosan olyan népszerű lett, hogy amikor a vidéki szín-

játszásról érdeklődtünk, mindjárt erről kezdtek beszélni. Történetéről röviden még annyit,
hogy már a második világháború után néhány évvel, Vilar és Copeau támogatásával, Jean
Dasté, Dulin, Sarrasin, Gignoux és sokan mások társulatokat kezdtek szervezni Boulogneban,
Saint-Étienne-ben, Toulouse-ban, Rennes-ben és Strasbourg-ban, később Párizs egyes
külvárosaiban és egyéb nagy vidéki központokban is. Jogilag különböző vállalkozások voltak
ezek (egyéniek, szövetkezetiek, kartellek stb.), s a támogatást is sok fórumtól kaphatták. Máig
tíz akadt közülük, amelyik elfogadta, illetve teljesítette a minisztérium által kidolgozott
feladatkört, s megkapta az ezzel járó, s a mai francia színházi életben nagyon nemesen csengő
„centre dramatique" (színházi központ) címet. Hallatlanul érdekesek ezek a kötelezően előírt, de
szívesen, lelkesedéssel fogadott célkitűzések. Érdemes idézni belőlük:

„Legfőbb feladatunk, hogy az emberiség és elsősorban Franciaország nagy alkotásait elér-
hetővé tegyük a lehető legtöbb francia polgár részére; a legszélesebb körű közönséget bizto-
sítsuk kulturális örökségünknek, és támogassuk az ezt gazdagító szellemet és művészi alkotó-
tevékenységet."

Többnyire hipermodern művelődési palotákat kapnak, amelyekben egyrészt pontosan és
nagyvonalúan előírt, korszerű felszerelés van, másrészt ügyesen megszervezett hivatalos és
társadalmi apparátus segíti e célkitűzés megvalósítását. Az igazgató egyszerre színházdirektor,
hangversenyszervező, könyvtárvezető és galériatulajdonos, mert palotájában a színházi elő-
adásokon kívül helyet kell adnia koncerteknek, könyvtári foglalkozásoknak, kiállításoknak is.
Mondanunk sem kell, hogy mindez színházcentrikussá teszi a vidéki francia művelődést, s
ennek könnyen kimutatható és tapasztalható előnyei vannak.

Részt vettünk például a bourges-i vidéki színházi fesztiválon, s a gyönyörű művelődési
palotában öröm volt látni a színházi előadásokra áramló szakmabeli és laikus érdeklődőket,
akik előadás előtt, után vagy a szünetben a könyvtár újdonságait lapozgatták, hanglemezeket
hallgattak, vagy a képzőművészeti kiállítást nézték meg. Sokan közülük hajnalig szórakoztak az
épületben elhelyezett nagystílű bisztró kabaréműsorán. (Amelyet mellesleg a színtársulat
egyes tagjai állítottak össze és adtak elő, puszta kedvtelésből!) Nincsenek túlterhelve magas
bemutató-, előadás- és nézőszámokkal, hiszen egy évadban mindössze három premiert kell
tartaniuk (egy klasszikus, egy modern klasszikus drámabemutatót, valamint egy kísérleti elő-
adást, úgynevezett création-t). Évi előadásszám-kötelezettségük a tájolással együtt száz.

Mit csinál a minisztérium?
Működik még vidéken tíz úgynevezett troupe permanente, tehát állandó társulat is; ezek jogi,

művészeti és működési szempontból egyaránt körülbelül a magánszínházak és az államilag-
tanácsilag, szervezetileg irányított színházak között helyezkednek el. A színházi központokkal
együtt ezek működését is ellenőrzi, támogatja a minisztérium, illetve az ebből a célból
létrehozott bizottság. Minden naptári év elején az igazgatók jóváhagyatják a minisztériummal



költségvetésüket s az év végén benyújtják a költségvetés teljesítéséről készített jelentésüket.
Tevékenységükről az évad végén jelentést küldenek a minisztériumnak, sőt háromhónaponként
megadják egy kis szakasz mérlegét, jelzik a következő szakasz feladatait, célkitűzéseit, s a három
hónap tervteljesítési mérlegét is megküldik. Ha a felsorolt követelményeknek mind a centre
dramatique-ok, mind a troupe permanente-ok tartalmilag és adminisztratíve eleget tesznek,
akkor rendszeresen szubvencióban részesülnek. Ennek méreteire jellemző, hogy az 1967. év
folyamán a húsz együttes 7 745 000 frank támogatást kapott a központi állam-hatalomtól.
(Ehhez jön még a helyi támogatás, amelynek végösszege kb. ugyanennyi!) Ha mindehhez
hozzávesszük még azt a mintegy hatvan együttest, amelyek troupe provisoire-ok (ideiglenes
társulatok) lévén különböző feladatokat látnak el, váltakozó tagsággal és színvonalon, s
amelyeknek irányításába ugyancsak fokozatosan belekapcsolódik a minisztérium, akkor
világossá válik előttünk: a vidéki színjátszás példátlan mértékben bontakozott ki az elmúlt egy-
másfél évtized alatt Franciaországban, s hovatovább eredményesebb, mint a közvetlenül a
minisztériumhoz tartozó színházak működése. Nem lehetetlen, hogy elsősorban a tíz szín-házi
központban fog felnőni az elkövetkező évtizedek francia színházművészetének sok vezető
egyénisége. Közülük kerülhetnek ki azok, akik hozzájárulnak majd az egész ország
színházpolitikájának, rendezői, tervezői, szcenikai és színjátszó stílusának további megújhodá-
sához, és főleg demokratikusabb tartalommal való megtöltéséhez.

A kívülállók

A harmadik szektor: a párizsi magánszínházak. Mintegy Ötven ilyen színházról beszélhe-
tünk, ezek az igazgatóktól kapott információk szerint is egyre nagyobb anyagi nehézségek-kel
küszködnek. A minisztérium a fővárosi szervekkel egyetértésben segíteni próbál rajtuk,
egyesülésbe, kartellbe tömöríti őket, efölött az ellenőrzést maga gyakorolja, sőt, még járulékot
is kivet rájuk, hogy a kartell pénztárába gyűjtve a jegyek után fizetett adót, a maga obulusaival
egyetemben támogassa az egyes produkciókat. A pénzalap kezelésére létre-hoztak egy
úgynevezett Comité de Sélection-t, amely szakemberekből és hivatalnokokból áll. E
bizottsághoz a magánszínházak vezetői költségvetéseket nyújtanak be: írásban közlik, hogy
milyen darabot kívánnak legközelebb bemutatni, s részletezik az előadások költség-vetését.
Kimutatják a várható deficitet, s annak megtérítését kérik az egyesüléstől. A bizottság a kérelmek
alapján dönt, hogy a deficitből hány százalékot vállal magára. Az ilyesfajta segítségen kívül
mindaz egyesülés, mind a minisztérium és a főváros egyedi támogatást is nyújt a színházaknak,
főleg renoválásokra, modernizálásra.

A jövő azonban a javuló munkát végző nagyszínházak és az avantgarde színházak mellett a
színházi központoké. A mi figyelmünket is egyre jobban megérdemlik.

MAGYAR SZÍVÁTÜLTETŐK.

címmel minidráma estre készül az Irodalmi Színpad szerzői együttese: Csurka István, Dániel Ferenc,
Dévényi Róbert, Eörsi István, Gáli József, Salamon Pál.
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