
s még számos kisebb-nagyobb szerep
alakítójának. Ehelyett az amúgy is ön-álló,
kerek, Latabár Kálmánról szóló részt adják
ki külön, teljes kötetként. Az olvasó, mire
őhozzá ér, némiképpen elfárad, és a
számtalan, kevésbé fontos, Latabárról
szóló családi-rokonsági vonatkozásba bele
is gabalyodik. Az elméleti többlet, amit
Emgépé a dinasztikus bemutatástól remélt,
hogy tudniillik a Latabárok azelőtt is, ma is
egy elkülönülő, másokétól
megkülönböztethető játékstílust
képviseltek, mintegy családi
hagyományként, s mindig is ezért voltak a
kritika mostohagyerekei, csak tételesen
mutatható ki a könyvből, de
prekoncepciónak nehezen igazolható,
némiképp erőszakolt állításnak bizonyul.
Lényegében nincs is szükség rá. Latabár
Kálmán, a könyv igazi hőse épp eléggé
eredeti és zseniális művészként rajzolódik
ki akkor is, ha nem vetítik mögéje őseit.
Persze, ki tudja? Emgépé legfontosabb és
leginkább megszívlelendő állítása e
könyvben így hangzik: „Nehéz bármit
biztosan tudni a színházról." A kezünkben
tartott könyvről szólva is csak egy a biztos:
1978 nyarán, Visegrád-
Szentgyörgypusztán ezt és így gondolta
Emgépé a Latabárokról.

(Népművelési Propaganda Iroda, 1983)

SIMONE DE BEAUVOIR

Sartre, a drámaíró

Simone de Beauvoir 1982-ben nagy fel-
tűnést keltő könyvet publikált
Búcsúszertartás címmel, amelyben Sartre
utolsó éveit elevenítette fel. Művét azzal a
hoszszú beszélgetéssorozattal egészítette
ki, melyet 1974 nyarán folytatott élettár-
sával. Az olykor kissé nyers hangfelvétel
többek közt megörökítette beszélgetésük
színházi vonatkozású részleteit is. Ezt
közöljük alább.

A nagy író és filozófus sokoldalúsága az
enciklopédistákéra emlékeztet, s ami-kor
elhunyt, sokan (jómagam is) új Voltaire-
ként emlékeztek meg róla, habár szellemi
frissesége, csapongó tehetsége Diderot-t is
idézi. Abban is rokon az en-
ciklopédistákkal, hogy akárcsak ők, szí-
vesen folyamodott a drámai kifejezés
eszközéhez, éspedig megint csak mint
dicső elődei, szintén nem csupán művészi,
hanem propagandaszempontból is. Sartre
ennek ellenére a drámai ráhatás fegyverét
szerencsésen (s nem sematikusan)
forgatta, sőt talán e téren aratta leg-
nagyobb sikereit, amelyeket azután rész-
ben a film és a tévé továbbhalmozott
(nálunk is!). Az ismert eredeti drámákon
kívül, amelyek egy kivételével magyarul
is megszólaltak színpadainkon, és könyv
alakban is többször megjelentek, francia
színpadra alkalmazta Dumas Kean című
darabját és Euripidész A trójai nők című
tragédiáját, valamint írt két filmforgató-
könyvet is.

B. L. E.

Simone de Beauvoir
és Jean-Paul Sartre beszélgetése
a színházról

Simone de Beauvoir: Búcsúszertartás (La
cérémonie des adieux) című könyvéből.

S. de B. - . . . Mi a magyarázata annak,
hogy színházzal kezdett foglalkozni, és
mi volt ennek a jelentősége?

J.-P. S. - Mindig is gondoltam, hogy fogok
színdarabot írni, hiszen már kö-
lyökkoromban, nyolcévesen, kézre
húzható, mozgatható bábukkal mentem
ki a Luxembourg-kertbe.

S. de B. - És kamaszkorában újra foglal-
kozott a darabírás gondolatával?

J.-P. S. - Hát persze. Paródiát, operettet
írtam; az operettet La Rochelle-ben
fedeztem fel, ahol a kispajtásaimmal
jártam a városi színházba, és az operett
sugallatára kezdtem el írni a Horatius
Cocles-t.

S. de B. - Persze, csakugyan.
J.-P. S. - Két sorára emlékszem is: „Je suis

Mucius, Mucius Scaevola / Je suis
Mucius, Mucius et voilŕ." Azután az
École Normale-on írtam a Szép temetésem
lesz című egyfelvonásos darabot. Ez a
vígjáték egy pasasról szól, aki el-meséli
a haláltusáját.

S. de B. - És előadták?
J.-P. S. - Dehogy, hová gondol?! Az École

Normale egyik revüjének is én írtam az
egyik felvonását. Minden év-ben
előadást rendeztünk, amelyen ki-
figuráztuk az igazgatót, a beosztottait, a
diákokat, a szülőket. Ennek írtam egy
felvonását. Visszataszítóan trágár volt.

S. de B. - És játszott is a darabban? J.-P.
S. - Én játszottam Lansont, az igazgatót.
S. de B. - De ez még csak amolyan mókás

kedvtelés volt. Mi lett azután?
J.-P. S. - Írtam egy darabot, azt hiszem,

Epimetheusz volt a címe. Az istenek
alászálltak egy görög faluba, amelyet
meg akartak büntetni, a faluban költők,
regényírók, művészek laktak; szóval úgy
kezdődött a tragédia, hogy Prométheusz
elűzte az isteneket, az-után mindenféle
kellemetlenségei voltak. De úgy
gondoltam, a színház kissé
alacsonyrendű műfaj. Eleinte ez volt a
véleményem.

S. de B. - És azután? Gondolom, beszélnie
kellene a Barioná-ról.

J.-P. S. - Hadifogságom alatt egy mű-
vészcsoport tagja voltam, amely minden
vasárnap előadást tartott egy nagy
hangárban; magunk csináltuk a dísz-
leteket, és mivel értelmiségi voltam és
írtam, megkértek, hogy karácsonyra
írjak darabot. Akkor született a Bariona,
nagyon rossz volt, de igazi szín-házi
alapgondolatra épült. Mindeneset-re
akkor kaptam kedvet igazán a szín-
házhoz.

S. de B. - Írt is nekem róla a leveleiben, és
azt is megírta, hogy komolyan fog-
lalkoztatja a színház. A Bariona elköte-
lezett színmű volt: a rómaiak elfoglalta
Palesztina ürügyén Franciaországra
célzott.

J.-P. S. - Amire a németek nem jöttek rá,
egyszerű karácsonyi darabnak te-
kintették; a fogságban lévő franciák



azonban megértették, és nagyon érde-
kelte őket a darabom.

S. de B. - Jólesett magának, hogy belső
közönségnek játszották, nem pedig
külsőnek, mint a polgári színházakban.

J.-P. S. - Igen, a Barionát olyan közönség
előtt játszották, amelyet közelről
érintett az ügy, s olyanok is látták, akik
abbahagyatták volna az előadást, ha
megértik. És minden fogoly tisztában
volt a helyzettel. Ebből a szem-pontból
csakugyan igazi színház volt.

S. de B. Azután jött A legyek. Beszél-jen
egy kicsit a darab megírásának kö-
rülményeiről.

J.-P. S. - Mint magának, nekem is a ba-
rátom volt Olga Kozakevics. Dullin-nél
tanulta a színészi mesterséget, ki-ugrási
alkalomra volt szüksége. Felajánlottam
Dullinnek, hogy megírom a darabot.

S. de B. Mit jelentett magának A legyek?
J.-P. S. A legyek, mint minden régi témám

kiszélesítendő legenda volt, amelyet
jelenkori tartalommal kellett
megtölteni. Megtartottam Agamemnon
és felesége történetét, Oresztész
anvagvilkosságát meg az Erünniszeket,
de más értelmet adtam neki. Valójában
úgy értelmeztem át, hogy a német
megszállást jelentse.

S. de B. - Ezt fejtse ki bővebben.
J.-P. S. - A legyekben a szabadságról

akartam beszélni, a saját tökéletes sza-
badságomról, az emberi szabadságom-
ról és főleg a megszállt franciák sza-
badságáról a németekkel szemben.

S. de B. - Azt mondta a franciáknak: le-
gyetek szabadok, szerezzétek vissza a
szabadságtokat; és ne legyen lelkiis-
meret-furdalásotok, csak azért, mert
belétek akarják sulykolni. És milyen
hatással volt magára a darabja előadása
? Ott volt a közönség és a maga műve;
mennyiben különbözött ez egy könyv
megjelenésétől?

J.-P. S. Nem leltem nagy kedvem ben-ne.
Dullinnel barátok voltunk, vitatkoztam
vele a rendezésen. Nem nagyon
értettem hozzá, de vitatkoztam vele. A
rendező munkája azonban olyan fontos,
hogy nem éreztem magam igazán jelen
a színpadon. Olyas-mi volt, aminek
kiindulópontjában az én írásom állt, de
nem egyezett meg azzal, amit írtam,
Később, a többi darabomnál, már nem
volt ez a benyomásom, azt hiszem,
éppen azért, mert akkor már magam is
beleszóltam.

S. de B. - Es hogyan volt később, a többi
darabbal ? Először a Zárt tárgyalással ?

J.-P. S. - Rouleau nagyon jól dolgozott,
remek rendezése mintául szolgált a kö-
vetkezőkhöz. Úgy vitte színre a dara-
bot, ahogyan én írás közben elképzel-
tem.

S. de B. - És a következő darab?
J.-P. S. - A Temetetlen holtak. Azt akartam

bemutatni, milyen közönyössé vált a
francia közönség a háború után az
ellenállókkal szemben, hogyan felejtette
el őket szép lassan. Akkoriban a
polgárság, a németekkel többé-kevésbé
cinkosságra lépett polgárság új erőre
kapott; és bosszantotta az El-lenállásról
szóló darab.

S. de B. Sőt, botrányt okozott, különösen
a kínvallatási jelenetekkel. Valójában
miért írta ezt a darabot?

J.-P. S. - Hogy felidézzem, kik is voltak
az ellenállók, hogy megkínozták őket,
hogy bátrak voltak, és hogy mennyire
undorítóan beszéltek róluk abban az
időben.

S. de B. -- Nem vesszük sorra minden
darabját. Szeretném, ha elmondaná,
milyen különbséget tesz a színházi és a
szorosan vett irodalmi munka közt?

J.-P. S. - Először is roppant nehéz a té-
maválasztás. Általában két hétig, egy-
másfél hónapig csak ülök az íróaszta-
lomnál, és olykor egyetlen mondat mo-
toszkál a fejemben.
S. de B. - Emlékszem, mondott is ilyes-
mit: „Az apokalipszis négy lovasa." J.-P.

S. - Időnként homályosan felköd-
lik valamilyen cselekmény.

S. de. B. - Meg kell mondanunk, hogy a
darabjai jórészt alkalmi művek. Oly-kor
nem volt semmiféle feldolgozandó
témája. Hanem, mondjuk, darabot akart
adni Wandának, hogy eljátszhassa.

J.-P. S. - Igen.
S. de B. - Szerette volna, ha játszik. Rég

nem játszott, szeretett volna, maga pedig
segíteni akart neki. Es gondolt egyet:
„Majd én írok neki darabot."

J.-P. S. - Pontosan így volt. De egy témát
örökké dédelgettem, csak sohasem írtam
meg. A pasasról, akinek állapotos az
anyja és kétségbe van esve.

S. de B. - Csakugyan.
J.-P. S. - Végiggondolja a saját életét, a

néző a színpadon az egymás után le-
pergő „jeleneteket" látja. Élete minden
eseményét végigkövethetjük, bele-értve
kínszenvedését és halálát. Az asszony
szül, megszületik a gyerek,

felnő, újraél valamennyi előző jelenetet,
de végső soron nagy ember, hős.

S. de B. - Igen, sokat töprengett ezen a
darabon. De sohasem s került igazán
ráhangolódnia.

J.-P. S. -- Soha.
S. de B. - Térjünk vissza a színházi

munkamódszerére.
J.-P. S. - Dolgozom egy-egy témán,

azután félreteszem. Mondatok, párbe-
szédek jutnak eszembe, feljegyzem őket.
Többé-kevésbé bonyolult formát ölt az
egész, amit azután egyszerűsítek. Így
írtam meg Az Ördög és a Jóistent.
Mindenre emlékszem, ami csak eszembe
jutott és amit elhagytam, mire elkészült
a...

S. de B. - A végső változat.
J.-P. S. - Igen, ilyenkor írás közben már

nincsenek nagyobb nehézségeim. Már
csak beszélgetésről van szó: az emberek
egymás képébe vágják a mondókájukat.

S. de B. Én láttam dolgozni, úgy vélem,
hogy a színház tekintélyes előzetes
agymunkát igényel, a novella meg a
regényírás pedig papírmunka.

J.-P. S. Igen.
S. de B. A könvvsiker nagyobb örömet

szerez magának, mint a színházi?
J.-P. S. - Hajaj ! Az ember boldog, ha a

darabnak sikere van, persze. Nagyon
hamar kiderül, hogy a darab kudarc-e
vagy siker. De különös egy-egy darab
sorsa: az előadás megbukhat, vagy el-
lenkezőleg, feljavulhat, ha a főpróbán
nem ment. A siker mindig kétséges. A
könyv esetében azonban nem. A könyv
sikeréhez hosszú idő kell, három hónap
is, de az ember akkor már bizonyos a
dolgában. A színdarab viszont később is
megbukhat vagy bukásból sikerré
változhat. Nagyon furcsa dolog ez. Meg
aztán a nagy siker így vagy úgy véget ér;
Brasseur például kétszer is
cserbenhagyott: egy ideig játszott a
darabban, azután szabadságra ment vagy
megoperáltatta magát és akkor levették a
műsorról a darabot.

S. de B. - Más: nagyon ritkán fordul elő,
hogy újraolvassa a könyveit. A darabjait
viszont sokszor újra megnézi, ha például
felújítják vagy külföldön adják elő őket.
Ha egy-egy színdarab-ját viszontlátja,
szűz szemmel tudja-e nézni? Esetleg az
a benyomása, hogy valaki másnak a
darabját látja?

J.-P. S. - Nem. Az előadás alatt a rende-
zést figyelem.
S. de B. - Mi volt a legnagyobb szín-



házi öröme; pontosabban fogalmazva:
nézni az előadást és azt gondolni, hogy
jó a darab vagy remek a rendezés vagy
hogy sikere van; egy szó mint száz,
melyek a legboldogabb drámaírói élmé-
nyei?

J.-P. S. - Szó, ami szó, furcsa, de a könyv
élettelen, élettelen tárgy. Itt hever az
asztalon, nem tudok közösséget vállalni
vele. A színdarab, legalábbis egy ideig,
egészen más. Az ember él, dolgozik, de
valahol minden este tovább játsszák a
darabját. Mókás dolog, hogy az ember
itt lakik a boulevard Saint-Germainen és
tudja, hogy az Antoine Színházban, ott
meg...

S. de B. - ...játsszák a darabot. A Te-

metetlen holtak esetében kellemetlen volt.
Máskor esetleg jólesett, nem?

J.-P. S. - De igen. A z ördög és a Jóisten
sok örömet szerzett. Nagy siker volt.

S. de B. - És amikor Wilsonnál újra
bemutatták.. .

J.-P. S. - Persze, annak is örültem.
S. de B. - Gondolom, annak is örült,

amikor Prágában láthatta A legyeket.
J.-P. S. - Igen, annak is. Igen, nagy örö-

mem leltem a színházban, ha jól ment a
darab. De nem a bemutató a leg-
nagyszerűbb; nem, a bemutatón még
nem tudja az ember, hogyan alakul.

S. de B. - Sőt, az ember szorong egy
kicsit; én csak magának szurkoltam, s
kivétel nélkül minden főpróbáján ret-
tentően izgultam.

J.-P. S. - És ha jól sikerül, még ez is csak
valamiféle jel... Persze, amikor továbbra
is jól megy, akkor valóban megnyugszik
az ember, mert a darabban van valami
érdemleges; ilyenkor igazi kapcsolatba
kerül az ember a közönséggel; ha kedve
tartja, minden es-te bemehet a
színházba, megbújhat valahol és
figyelheti, hogyan reagál a közönség.

S. de B. - De maga sose csinálta ezt. J.-P.
S. - Soha, vagy csak nagy ritkán. S. de B.
- És melyik darabját kedveli

a legjobban?
J.-P. S. - Az Ördög és a Jóistent.
S. de B. - Nekem is nagyon tetszik, de az

Altona foglyai is.
J.-P. S. - Nekem nem annyira, de azért

elégedett vagyok vele.
S. de B. - Na de olyan körülmények közt

ír ta. . .
J.-P. S. - Az 58-as kiborulásom ide-jén...
S. de B. - Talán attól volt olyan lehangolt.
J.-P. S. - Emlékszik? - amikor értesül

tünk De Gaulle államcsínyéről, elutaz-
tunk pihenni, Olaszországba mentünk, az
Altona utolsó jeleneteit ott írtam.

S. de B. - A családi tanácsot...
J.-P. S. - Igen.
S. de B. - Nagyon rossz jelenet volt.
J.-P. S. - Nagyon. Különben a két első

felvonás csak vázlatos volt még. Az-után
egész évben azon dolgoztam...
Emlékszik?

S. de B. - Nagyon jól. A Szent Eustatius
téren voltunk, nem messze a szállodától,
ahol laktunk.

J.-P. S. - Igen.
S. de B. Lejöttem és elolvastam az utolsó

felvonást, megdöbbentett. Maga
egyetértett velem, rájött, hogy nincs
szükség a családi tanácsra, csak arra,
hogy az apa jelentést tegyen a fiának.

J.-P. S. - Igen.
S. de B. - És most hogy áll a színházzal?
J.-P. S. Már nem írok színdarabot,

végeztem a színházzal.
S. de B. - Miért?
J.-P. S. - Miért ? Mert az ember bizonyos

koron túl kiszeret a színházból. A jó
darabokat nem öregek írják. A színda-
rabban van valami sürgős. Jönnek a
szereplők és azt mondják: „Szervusz,
hogy vagy?" - és tudjuk, hogy két vagy
három jeleneten át valamilyen sürgős
dolgot el kell intézniük és valószínűleg
nagyon rosszul sikerül ne-kik. Az
ilyesmi nagyon ritkán adódik az életben.
Az ember nem siet; meg-lehet, hogy
súlyos veszély fenyegeti, de semmi sem
sürgeti. A darabban viszont mindig jelen
van a sürgősség. Es az embernek
visszaköszön a sürgősség, mégpedig a
közönségé. A nézők képzeletben sürgető
perceket él-nek át. Azon fognak
töprengeni: Götz meghal-e, elveszi-e
Hildát? Igy azután a darab, amit
megírtunk, ami-kor éppen játsszák, a
hétköznapok szükségállapotába
kényszerít bennünket.

S. de B. - De idős korában miért nem érzi
magában a sürgetést? Hiszen inkább azt
kellene gondolnia: „Elvégre nekem már
nem sok van hátra. Sürgősen el kell
mondanom a végső dolgokat, amelyek
még kikívánkoznak belőlem."
J.-P. S. - Igen, csakhogy pillanatnyilag

nincs mit mondanom a színháznak.
S. de B. - Van ebben valamilyen szerepe

annak a ténynek, hogy manapság Fran-
ciaországban a színház egyáltalán nem
szerzői színház?

J.-P. S. - Bizonyára. Mnouchkine 89-ét
például színészek csinálták, színészek
írták a szöveget.

S. de B. - És ez valójában befolyásolja
magát vagy nem?

J.-P. S. - Igen; az én színházam elavult.
Ha most darabot írnék -, de nem fogok -
más formába önteném, a mai
kísérleteknek megfelelően.

S. de B. - Meg aztán az a kellemetlen a
színházban, hogy a közönség szinte
mindig polgári. Egy időben úgy véle-
kedett: „Végül is semmi mondanivalóm
sincs azoknak a polgároknak, akik látni
akarják a darabomat."

J.-P. S. - Munkásközönségem is volt. A

Főbelövendők klubja esetében. Akkoriban
jó viszonyban voltam a L'Humanitével, a
kommunista párttal; nagy-üzemekből,
párizsi peremkerületekből küldtek
embereket a Főbelövendők elő-adásaira.

S. de B. - Tetszett nekik a darab?
J.-P. S. - Nem tudom. Csak annyit tudok,

hogy eljöttek. Meg aztán több munkás
színjátszó csoport játszotta a gyárakban
a Tisztességtudó utcalányt, mégpedig
sikerrel.

(Szoboszlai Margit ford.)

E számunk szerzői

BŐGEL JÓZSEF
a ,Művelődési Minisztérium főmunkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propagan-

daosztályának csoportvezetője DÉVÉNYI
RÓBERT

a Népművelési Propaganda Iroda
munkatársa

GERGELY IMRE újságíró
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,

a Filmkultúra főszerkesztője
MÁTÉ LAJOS

a Népművelési Intézet főmunkatársa
NÁDRA VALÉRIA újságíró,

a Magyar Televízió munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÓR ANNA irodalomtörténész
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SCHULCZ KATALIN tanár
SELMECZI ELEK

az Állami Bábszínház közművelődési
titkára

VINKÓ JÓZSEF
a Vidám Színpad dramaturgja

ZÖLDHEGYI SAROLTA amatőr rendező


