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„Nem a királyok útján
jöttem"

Budapesti beszélgetés
Roger Planchonnal

Roger Planchon nemcsak rendezőként,
hanem Claude Brasseur betegsége miatt
színészként is bemutatkozott a Dandin
György budapesti előadásán, az Opera-
házban. A hírneves színész, rendező és
író nagy elődje, Jean Vilar népszínházi
törekvéseinek továbbvivője és az első
francia állandó vidéki társulat, a Lyon-
Villeurbanne-ban működő Théátre de la
Cité megalapítója. A színház később a vi-
lari program világszínvonalú folytatásá-
nak elismeréseként vehette fel a Théátre
National Populaire (T.N.P.) nevet.
 Nem a királyok útján érkeztem el a

színházig, hanem a parasztokén. Világ-
életemben marginális jelenség voltam, és
az is maradtam. Egy Loire menti kis falu-
ban születtem, apám éppen hogy tudott
írni, olvasni, anyám egyáltalán nem. Hét-
köznapokon teheneket őriztem, vasárna-
ponként bementem a városba, ahol a mozi
jelentette számomra az egyetlen szóra-
kozást. A művészetek iránti érdeklődést
egy paptanár keltette fel bennem, rajta
keresztül ismerkedtem meg Lyonban a
költészettel, a festészettel és a színház-
zal. Tizennyolc éves koromban egy ama-
tőrtársulattal színre vittünk egy összeál-
lítást: Labiche és Courteline könnyed
dialógusait vegyítettem a saját dialógu-
saimmal. Egyszóval kezdettől fogva szí-
nész, író, rendező vagyok.

 Kevesen tudják önről, hogy tizenhá-
rom éves korában részt vett az ellenállás-
ban, sőt, kitüntetést is kapott.
 Ez mindössze abból állt, hogy 44-

ben, az Ardennekben üzeneteket továb-
bítottam. Egyébként nem szeretek hival-
kodni a rendjelekkel. Soha nem vállal-
tam közéleti szereplést, és erre büszke
vagyok. Nem érdemes a nevünkkel vagy
hírnevünkkel nyomást gyakorolni kor-
társainkra. Színházvezetői pozíciómat
sohasem használtam arra, hogy hatalmat
gyakoroljak azok felett, akikért felelőssé-
get vállalok. A munkatársaimmal való
kapcsolatom alapja a kölcsönös megbe-
csülés, a bizalom, az egymás iránti elkö-
telezettség. Hiszem, hogy akikkel együtt
dolgozom, színészek, tervezők, műsza-
kiak, nem főnöküknek tekintenek, hanem
inkább apjuknak, barátjuknak. Célom

mindig az volt, hogyne azért tiszteljenek
vagy szeressenek, mert történetesen én
vagyok az igazgató. Számomra az iroda
fogalma teljesen ismeretlen: ha a szín-
házban vagyok, mindenki a színpadon
találhat meg.

 1952 óta az ön hivatása, foglalkozása
a színház. 1957-től az egykori Théátre de la
Cité de Villeurbanne-ban nemzeti népszín-
házat vezet. Az elmúlt több mint harminc
év alatt milyen korszakokra bontható szín-
házi tevékenysége?

 Miután számos párizsi színház ve-
zetését visszautasítottam, Lyonban tár-
sulatot szerveztem Théátre de la Comé-
die néven. Lehettünk vagy huszonnégyen
színészek, és bizony sokszor előfordult,
hogy a nézőtéren nem voltak többen,
mint tíz-egynéhányan. Avantgárd
kísérleti színház volt a miénk, burleszk-,
kabarészerű előadásokat játszottunk. Ot
évig tartott ez a korszak. Elsősorban kor-
társ szerzők darabjait vittük színre. Iones-
cót, Vinavert, Vitracot. Emellett játszot-
tunk klasszikusokat is, Shakespeare-t
vagy Marlowe-t. Később Théátre de la
Cité néven új vállalkozásba kezdtem. Ez
a korszak Vilar népszínházi törekvései-
hez hasonlított. Ebben az időben fedez-
tem fel igazán a klasszikus szerzőket. A
lyoni nyolcvan férőhelyes nézőteret Vil-
leurbanne-ban egy több mint ezer embert
befogadó színházépület váltotta fel.
Ezután következett csapatunk harmadik
korszaka, amelyet egy nagy rendező-
egyéniség, Patrice Chéreau neve fémjel-
zett. Tíz évig dolgoztunk együtt. Amikor
odaszerződött, senki nem hitte, hogy egy
hétnél tovább marad. Chéreau egyszerre
volt társigazgató, fenegyerek, barátom,
művészi ellenfelem; jó értelemben vett
rivalizálás folyt közöttünk. Aztán köl-
csönösen megváltunk egymástól, amikor
ő önálló színházat hozott létre. A múlt
évadtól kezdve Georges Lavaudant sze-
mélyében új társigazgatója van a TNP-
nek. Lavaudant Grenoble-ból érkezett, s
kapcsolatunkat ugyancsak a kölcsönös
megbecsülés, a barátság és a művészi
rivalizálás jellemzi. Most újabb korsza-
kát éljük a színházi kísérleteknek. Nagy
vállalkozásba kezdtünk: egyszerre készí-
tünk színházi és filmprodukciókat. Min-
den eddigi kísérletemben, melyet az el-
múlt harminc-egynéhány évben folytat-
tam, a legfontosabb mindig is a szellemi
feszültség megteremtése volt. Enélkül
ugyanis elképzelhetetlen számomra a
műhelymunka.

A mi színházunk egyszerre nemzeti és
nemzetközi. Az elmúlt évek során a

T.N.P. kulturális központtá vált, ahol a
világ legnagyobb rendezői és tervezői
dolgoznak. Színházunk a különböző kul-
túrkörből, szellemiségből táplálkozó egyé-
niségek találkozóhelyévé fejlődött. Es -
úgy tűnik - az idő visszaigazolja az
eddigi kísérleteket: hiszem, hogy a szín-
ház elsőrendű feladata a világban végbe-
menő változások, mozgások visszatük-
rözése. Hagyományőrzés és megújulás:
ennek a két gondolatnak a jegyében ér-
demes és kell színházat csinálni. Éppily
fontos számunkra nemzeti kultúránk ter-
jesztése a világban, ezért is utazunk
annyit. Meggyőződésem, hogy a színház
alkotóművészei azonos nyelvet beszél-
nek mindenütt.
 Ön híres arról, hogy önzetlenül

segíti a fiatal tehetségeket, rendezőket,
szerzőket, színészeket egyaránt.
 A tehetség olyasvalami, amit fel

kell emelni, táplálni kell,
légzőgyökerekkel ellátni, hogy
növekedjék. Ami a fiatalokat illeti, kicsit
olyanok, minta gyerekek: tapogatóznak a
világban. Kötelességem-nek érzem, hogy
kinyújtsam feléjük a kezem. Kizárólag
tehetséges emberek-kel szeretek és tudok
dolgozni. Ezért is igyekeztem mindig
nagy színészegyéniségeket magam köré
vonzani, mint például Claude Brasseurt,
Emmanuelle Rivát, Marie Dubois-t,
Victor Leroux-t és még sorolhatnám. Az
igazán tehetséges színész a szívével, az
agyával, a zsigereivel, az érzékeivel
dolgozik, és ebben az esetben a rendező
feladata nem egyéb, mint hogy egyenes
mederbe terelje a színész gondolatait. A
nagy színészegyéniségek közelsége pedig
ösztönzőleg hat a kollégákra. Ami a
szerzőket illeti, ma-napság mostohán
bánnak velük a szín-házban. A hatalom
többnyire a rendezőé, ezért nagyon sok
tehetséges író elbátortalanodik,
visszahúzódik. Amennyire tőlem telik,
igyekszem visszaadni a szerzőknek az
őket megillető helyet a színházban.
 Bizonyára ön is ismeri George Tabo-

rit, a neves magyar származású rendezőt.
Ő mondta nemrég, hogy az utóbbi időben
egyfajta újarisztokratizmus tapasztalható
a színházakban: az egykori forradalmár
rendezők beálltak a sorba, különböző hi-
vatalokat töltenek be, és egyre kevesebb
revelatív erejű előadást hoznak létre. Ez a
jelenség mennyire jellemző a francia szín-
házi életre?
 Sajnos, igazat kell adnom Tabori-

nak. A színháznak mindig lépést kell tar-
tania a világban végbemenő változások-
kal, érzékenyen le kell tapogatnia azo-



kat. És minden színházi ember alapvető
kötelessége, hogy feltegye magának a
kérdést: mit jelent a színház, kiért van a
színház? Ellenkező esetben lehet ugyan
esztétikailag tökéletes előadásokat lét-
rehozni, ám az elszürküléshez, öncélú
magamutogatáshoz vezet. A színháznak
örökifjú alkotókra van szüksége. Én is
azon vagyok, hogy állandóan megújítsam
a színházat, amit vezetek, hogy túl-lépjem
a saját árnyékomat. Merni kell
kockáztatni, kísérletezni, még akkor is, ha
az embernek betörik érte a fejét. Hosszú
pályafutásom során alkalmam volt sok
mindent tapasztalni: volt részem
botrányban, mellőzöttségben is, neveztek
már árulónak, antiklerikális-nak,
bugrisnak. Mégis mindig újrakezdtem.
Amikor a Tartuffe végén hitelesen
bemutattam egy rendőrségi jelenetet,
pontosan úgy, ahogy a francia rendőrség
ma egy kiszállást végrehajt, botrányba
fulladt, be akarták tiltani. Ma ezeket a
jeleneteket tanítják a Sorbonne-on.
 Rátérve a Dandin György rendezé-

sére, ön teljesen újszerű és szokatlan olva-
satát adja Moliére darabjának. A magyar
közönség nem ítélheti meg, milyen ez az
előadás Claude Brasseur főszereplésével.
Ön személy szerint mennyire elégedett a
saját alakításával?
 Saját rendezéseimben általában min-

den szerepet el tudok játszani, de sajnos
többnyire rosszul. Alapvető különbség
Claude között és köztem, hogy az ő játé-
kában benne van az a gyermeki naivitás,
rácsodálkozás, ami az én játékomból hi-
ányzik. Brasseur Dandinje olyan, mint
egy kisfiú, aki életében először pofont
kap, és nem tudja, hogy miért. Az ő alakí-
tása csupa kérdés a világgal szemben:
„Miért bántottak, amikor én semmi
rosszat nem tettem?" Ezt az élményt pró-
bálja magában feldolgozni, és az előadás
végére az eszmélő kisgyerek megjárja a
felnőtté válás keserű folyamatát. Tudom,
hogy bennem is megvan valahol mélyen
ez a világra rácsodálkozó kisfiú, de én
sokkal zárkózottabb, gátlásosabb vagyok,
ezért nekem nehezebb ezt kifelé
érzékeltetni.
 Harminc évvel ezelőtt vitte színre elő-

ször a Dandin Györgyöt, majd filmet sze-
retett volna készíteni a darabból, ez a terve
azonban akkor meghiúsult. Végül úgy dön-
tött, hogy újra megrendezi színházban.
 Ez hosszú és bonyolult történet. A

Dandin volt az első klasszikus rende-
zésem. Abban az időben ezt a darabot
méltatlanul mellőzték, nem is játszották
Franciaországban. Egyfajta kultúrsznob

szemléletnek köszönhetően úgy tartották
számon, mint Moliére egy könnyű
fajsúlyú, érdektelen művét. Talán rész-
ben én is hozzájárultam ahhoz, hogy a
Dandin kilépett a feledés homályából, és
idővel tananyag lett a leghíresebb isko-
lákban. Azt hiszem, sikerült bebizonyí-
tanom, hogy velejéig francia darab, és
hogy rendkívül furcsa és izgalmas sze-
relmi történetet rejt magában. Minden
klasszikus mű közül a legmélyebben a
Dandinhez kötődöm, bizonyára azért,
mert paraszti származású vagyok. Har-
minc éve elsősorban a saját társadalmi
helyzetem, a népi gyökerek miatt éreztem
azonosságot a darabbal. Néhány évvel
ezelőtt megint foglalkoztatni kezdett a
téma, és úgy döntöttem, filmet készítek
belőle. Megírtam a forgatókönyvet, pénzt
azonban nem sikerült szereznem a for-
gatáshoz. Később váratlan ajánlatot kap-
tam, amelynek értelmében, ha készítek
egy Moliére-filmet, biztosítanak számomra
pénzt. Újra elővettem a forgatókönyvet,
elvégeztem rajta az utolsó simításokat, és
úgy döntöttem, „főpróbát" tartok a
forgatáshoz: színpadra viszem Claude
Brasseurrel a címszerepben. Az előadás-
nak sikere lett, majd ugyanazokkal a szí-
nészekkel leforgattam a filmet. Az a tény,
hogy előbb készült el a forgató-könyv,
mint a színházi előadás, meglát-szik a
színpadon is: nem véletlen, hogy
filmszerű vágásokat, beállításokat alkal-
maztam. A film forgatása közben pedig
változtattam a forgatókönyvön, mert az
előadás is hatással volt a filmre. A film
elkészülése után újra változtattunk a szín-
padon. Ily módon befolyásolta egymást a
két műfaj, a Dandin pedig életem egyik
legizgalmasabb kísérlete, kalandja lett.

 Említette, hogy Franciaországban
alig játszották a Dandint, de másutt a
világon is a ritkábban bemutatott Moliére-
darabok közé tartozik, és ha játsszák,
általában népi vígjátéknak tekintik, a
megcsúfolt férj komédiájának. A T.N.P.
előadása viszont bonyolult lélektani
tragikomédiaként értelmezi a művet. Ön
ugyan nem ítélkezik a szereplők felett, de
azért mindenkit már-már kegyetlen
objektivitással ábrázol.

 A leegyszerűsítés, a sémákkal való
építkezés még a legnagyobb remekmű
értékeit, mélységeit is kioltja, és torzított
képet ad a darabról. Rám soha nem jel-
lemző, hogy fekete-fehéren értelmeznék.
A Dandin alapszituációja számunkra,
európai emberek számára már ismeret-len
fogalom: a kényszerházasságról be-
szélek. A világ más pontjain viszont,
legalább hatvan-nyolcvan országban, lé

tező valóság, hogy a fiatal lányoknak
nincs szabad választásuk. A szexuális
vagy érzelmi szabadság számukra isme-
retlen. A szülők választanak nekik férjet,
olyan férfival kénytelenek összefeküdni,
akit először az esküvőn látnak. A muzul-
mán országokban millió és millió An-
gyalkához hasonló fiatal lány él, aki egy
életen át nem tud kiszabadulni a kény-
szerházasság csapdájából. Tehát a Dandin
egyrészt valós problémát feszeget,
másrészt számunkra, európai emberek
számára az együttélés, a párkapcsolatok
problémájáról beszél. Pillanatokra lehe-
tünk szerelmesek valakibe, nagyon kí-
vánhatunk valakit testileg-lelkileg, de
már mást jelent együtt élni vele, egy ház-
ban, egy fürdőszobán osztozni nap mint
nap. Es ha jól odafigyelünk, a Dandin
György erről is szól. Érdekes megfigyelni,
hogy a darabban egyszer sem ejtik ki a
szerelem szót, mégis minden szituáció a
szerelem gyötrelmeit, képtelenségeit su-
gallja. Ha a saját életünkből indulunk ki:
adva van egy férfi és egy nő. Látszólag
tökéletesen egymáshoz illenek, mégsem
tudják, milyen a viszonyuk valójában.
Egyik fél sem tudja, mit gondol a másik,
tart-e még nála a szerelem, vagy más irány-
ba vitték már az érzelmei? Erről a ta-
nácstalanságról, kiúttalanságról vall Mo-
liére, ami annál is inkább megdöbbentő,
hiszen a Dandin önéletrajzi mű. Moliére
nagyon sokat vitt át a darabba a saját fele-
ségével folytatott vitáiból. Es ez még hite-
lesebbé és izgalmasabbá teszi a művet.

 Az ön rendezésében minden apró rez-
dülésnek, az élet apró mozzanatainak, a
mindennapok hitelességének kitüntetett
jelentősége van: a csendnek éppúgy, mint
az állandó mozgásnak. Es ez a precízen
megkomponált világ hatalmas festői élet-
képekben elevenedik meg.

 Ez nagyrészt Ezio Frigerio díszleté-
nek köszönhető. Az ő képi világában azt
szeretem, hogy nem illusztrálja a törté-
netet, hanem életteret biztosít a szereplők
számára, amelyben mindenki végez-heti a
maga megszokott, beidegződött
tevékenységét, szabadon járhat-kelhet, de
idővel mégis mindenkinek színt kell
vallania. A modern színházban a díszlet-
tervező jelentősége sokszor talán meg-
határozóbb, mint a rendezőé. Mégis azt
vallom, hogy a színház csapatmunka:
Jean-Pierre Fouquey zenéje, André Diot
világítástervei, Jacques Schmidt jelmezei
mind-mindaz egészen belül élnek és
hozzák létre azt a valamit, amit színházi
előadásnak nevezünk. Nem tudom, ész-
revette-e, milyen fontos szerepe van az



előadásban a korhűségnek: a parasztok
jelmezei is XVII. századi szabásminták
alapján készültek. Sokan megkérdezték
már tőlem, mennyire rendeztem más fel-
fogásban a Dandint, mint harminc évvel
ezelőtt. Akkor a kor nagy díszletterve-
zője, René Allio készítette a játékteret. A
színpad egyik oldalán volt felépítve Dan-
din parasztháza, a másikon pedig az új,
hivalkodó kőépület. Ez a játéktér nagyon
jó lehetőséget biztosított a két világ elvá-
lasztására. Amikor Dandin szomorú volt
és vigasztalódásra vágyott, a régi paraszt-
házba ment. Én különben soha nem ren-
dezek meg kétszer ugyanúgy egy dara-
bot. Erre legjobb példa az utolsó kép ér-
telmezése: a mostani előadásban nincs
végleges kibékülés, megbékélés, inkább
egyfajta harci szünet. Két megfáradt, meg-
gyötört, megszégyenült ember, a férfi és a
nő belenyugszik a sorsába: együtt kell
élniük mindhalálig. A régi változatban
még sokkal kedélyesebben gondoltam:
szinte idilli volt a zárókép, olyan, mint
egy vígopera fináléja. Bejött a színpadra
egy parasztkórus, és azt énekelte: „Éljen a
bor!" Majd bejött egy úri kórus, ők azt
énekelték: „Éljen a szerelem!" Végül a
két kórus csatlakozott egymáshoz, és
együtt énekelték: „Éljen a bor, éljen a
szerelem!" Ennyit változott azóta a világ,
ennyit változtam benne én, ennyivel lett
cinikusabb az életünk.

 Az ön rendezői pályáját végigkísérik a
Grand Siécle klasszikusai: Moliére, Racine,
és most újabb filmrendezésre készül, amely
szintén a XVII. századból meríti témáját.
Franciaországban a színházi embereknek tu-
domásom szerint nehezebb betörniük a film
világába, mint a filmeseknek a színházba.

 Hat évembe tellett, amíg sikerült
tető alá hoznom a Dandin-filmet. Fran-
ciaországban van egy sorompó, amely
lezárja a filmstúdiókba vezető utat a
színházi emberek elől. Én minden erőm-
mel harcolok az ellen a rossz beidegződés
ellen, miszerint a színházi rendezők
számára a megfilmesített színház az egye-
düli lehetőség. Az utóbbi időben Villeur-
banne, vagyis a színház és Párizs, vagyis a
filmstúdiók között élek. Nagy vállalko-
zásba kezdtem: a forgatókönyvet most
írom, pénzt viszont még nem sikerült sze-
reznem ahhoz a filmhez, amely XIV. Lajos
gyerekkoráról szól. Nemis annyira a törté-
nelmi kor bemutatása érdekel, mint in-
kább a politika láttatása egy gyerek szem-
szögéből. XIV. Lajos tizenegy évesen ke-
rült bele a politika áramkörébe, mai hason-
lattal élve ez olyan, mintha a Szovjetunió-
ban egy gyerek a központi bizottság ülésén

venne részt. Láttatni szeretném, ahogy ezt
a gyereket beavatják. Monarchikus rend-
szer van, az arisztokrácia döntésképtelen,
és egy fontos kérdésben a gyerek XIV. La-
joshoz fordulnak: „Egyetért?" Erre a gye-
rek igennel válaszol. Es egy szép napon ez
a gyerek rájön, hogy ha akkor nemet
mond, az mindent megváltoztatott volna.
Van egy másik jelenet a forgatókönyvben,
amikor arról van szó, hogy az állam nem
tudja kifizetni a katonákat. A kis Lajost
pedig talpig aranyba öltöztetik és felmutat-
ják a katonáknak: „Látjátok, nem tudunk
benneteket kifizetni, mert nincs pénz."

Talán ebből is kiderül, hogy engem nem
annyira a történelmi megközelítés érdekel,
mint inkább a politika mechanizmusának
ördögi köre. Nem véletlen, hogy a
színházban ezzel párhuzamosan Racine
Andromachéjának bemutatására készülök.
Eb-ben a szerelmi történetben szintén a
hatalom csúcsán lévő emberek szerepel-
nek, akik a szerelmet is a hatalom része-
ként élik meg: ,a másik meghódítása, le-
igázása a tét. Es ez az, amitől mindany-
nyian félünk a szerelemben: a birtoklási
vágy, a kisajátítás. Egyszóval, ha Isten
erőt ad, a producerek pénzt, a közönség
pedig további figyelmet és bizalmat, ak-
kor még hosszú ideig szeretnék szín-
házat rendezni és filmet készíteni.

Dandin: Roger Planchon (Iklédv László felvétele)

PETER VON -
BECKERMICHAEL
MERSCHMEIER

Beszélgetés
Alexander Langgal

Az 1941-es születésű Lang 1966-ban
kapott színészi diplomát Berlinben, s
színészként szerződött a Makszim Gor-
ktj Színház, majd a Berliner Ensemble
után 1969-ben a Deutsches Theaterhez,
ahol később rendezőként is működni
kezdett. Leghíresebb rendezései: Hei-
ner Müller: Philoktetész (1977; itt a

címszerepet is ő játszotta); Danton
halála (1981); majd 1986-ban „A szen-
vedélyek trilógiája" gyűjtőcímen össze-
fogva Euripidész Médeiája, Goethe

Stellája és Strindberg Haláltánca.
1985-ben rendezett először az NSZK-
ban, mégpedig a Don Carlost a mün-
cheni Kammerspielében; ezt követte
ugyanott Racine Phaedrája és Kleist

Penthesileája, melyeket egymás ki-
egészítőiként vitt színre.

1988-ban Lang hároméves szerző-
dést kötött a hamburgi Thalia-Theater-
rel mint főrendező. Ebből az alka-

lomból - történetesen Goethe Cla-
vigójának próbái alatt - beszélgetett
vele Peter von Becker és Michael Mer-
schmeier.

A Theater Heute 1988. májusi szá-
mában megjelent interjú készítői úgy
mutatják be olvasóiknak a művészt,
mint talán az egyetlen olyan mai német
rendezőt, akinek - bárhol, bár-kikkel
dolgozzon - félreismerhetetlenül egyéni
kézjegye van. (Sz. J.)

- Lang úr, mit jelent az ön számára a hely-
változtatás - az, hogy az NDK-beli Deutsches
Theaterből átjött a hamburgi Thalia-The-
aterbe?

- Mindenekelőtt óriási veszteségeket -
művészi és emberi téren egyaránt. Hiszen
természetes, hogy köztem és a sok szí-
nész között, akikkel annyi ideig dolgoz-
tam együtt, kiépült valami. Mindaz, ami
végül a Deutsches Theater előadásaiban
megnyilatkozott, nem a semmiből szüle-
tett, hanem egy közel tíz éven át tartó
folyamat eredménye. E folyamaton belül
a legfontosabb a kölcsönös bizalom volt.
Sok mindent éltünk meg, csináltunk
végig együtt, és tudtuk, hogyan kell bánni
egymással. Ha itt most merőben új
szituációba kerülök, a szakmával kapcso-
latosan is teljesen új álláspontot kell el-
foglalnom.


