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Tíz evvel ezelőtt rendeztem
Sepsi-szentgyörgyön a Woyzecket, akkor
persze a darabértelmezésem egészen
másról szólt. Abból a bemutatóból két
képet őriztem meg: az egyik a kezdőkép, a
másik pedig az a jelenet, amely
Büchnernél úgy fest, hogy Andres és
Woyzeck vesszőt vág a cserjésben. Én
ebben a vesszővágásban az értelmetlen
cselekvés legerőteljesebb képét láttam,
mintegy Sziszifusz mítoszát, de úgy érez-
tem, hogy ennek más formát kell adnom.
így született meg a vödörjáték. Ott, Sepsi-
szentgyörgyön talán egyfajta militarista drill
bemutatása volt fontos számomra, mivel
elég friss élményem volt a porosz típusú,
stupid katonaságról. Most jobban
érdekelnek az egyén és az emberi egzisz-
tencia bizonyos kérdései. Például az, hogy
miként kergetnek pusztulásba, hogyan
aláznak meg egy embert, aki más, mint a
többi. Ez a másság sok mindent jelenthet.
Jelenthet például más nyelvűséget is, és
az a tény, hogy Woyzeck nem tudja helye-
sen kifejezni magát azon a nyelven, ame-
lyen kínzói oly folyékonyan beszélnek,
nem elhanyagolható, éppen az etnikai
forrongások Európájában vagy pedig a
demokratizmus álarcába bújtatott pogro-
mok idején.
 Az előadás mely részletéből érzékel-

hető az, hogy egy olyan nyelvi kisebbség-
ben élő rendező és társulat munkája hívta
létre, kiket egy határ választ el, s rossz
tapasztalatokkal megélt európai kisebbségi
élmény köt össze?
 Bajor Andor nagyon érdekesen fogal-

mazta ezt meg múltkoriban egy televíziós
interjújában. Szerinte minden, ami létezik a
világon, az valamihez képest kisebbség.
Ebben a fordított értékrendű világban az
egyetlen morális lényt, az „etikai szemé-
lyiséget" - ahogy azt Tarkovszkij szerette
megfogalmazni - mint panoptikumi fur-
csaságot mutogatják.
 A látvány lehetőséget nyújt a szerep-

lők kettős énjének megjelenítésére, nem
igaz?
 Véleményem szerint minden megírt

történetben felfedezhetők az emberiség

alapvető mítoszai. Akár az előbb említett
Sziszifusz mítoszáról, akár másról van
szó. Ezért azt gondolom, hogy az ember-
akár drámát ír, akár előadást rendez -
akkor igazán markáns, ha elemi erővel -
nem föltétlenül tudatosan - emlékeztet
ezekre az alapmítoszokra.

Engem több ízben foglalkoztatott a szín-
ház a színházban gondolata, a világ mint
színház; a shakespeare-i teátrum mundi;
amikor az emberek addig kénytelenek el-
játszani egy szerepet az életben, amíg
mintegy azonosulnak vele, és akkor bekö-
vetkezik az a fantasztikus tudathasadás, az
a kettősség, amiből aztán nehéz kitörni. Ez
jelen van a Hamletben, de jelen van az
Ahogy tetszikben is (amelyre most Ko-
lozsvárott készülök, egy kis intermezzó-
val, ami egy székelyföldi passiójáték lesz).
Ott is az a gondolat foglalkoztat, hogy az
ember már nem tudja levetni azt a masz-
kot, amelyet magára öltött, hanem azono-
sul vele: ő maga szereppé válik, illetve a
szerep fölveszi az ő arcát.

Lényegében minden büchneri kép
egyetlen végjáték felé mutat. Noha elkép-
zelhető, hogy nemsokára valóban bekö-
vetkezik a bibliai apokalipszis, úgy érzem,
talán szomorúbb az, ha az emberben már
megtörtént ez az apokalipszis, ugyanak-
kor ez az, ami reményt is ad arra, hogy a
teljes (igazi) pusztulás mégsem követke-
zik be.

Hamlet meg Woyzeck távoli rokonságot
mutat, párhuzamuk olyan értelemben ér-
dekes, hogy esetükben kétfajta, nem egy-
formán tragikus lényről van szó. Úgy vi-
szonyulnak egymáshoz, mint Tarkovszkij
Stalkerjében az író (Hamlet föltétlenül ér-
telmiségi) meg Stalker, mondjuk úgy: a
hitét elvesztő Messiás (végső soron egyik
sem a legtökéletesebb etikai lény, mert
talán az asszony az).

A Hamletben is, a Caligula helytartójá-
ban i s - az utóbbi években megrendezett
előadásaimban - az értelmiségi, a mű-
vész drámája érdekelt; most pedig a bib-
liai értelemben vett erkölcsi lénytragédiá-
ja. Mi az utóbbi időben nagyon erősen
éltük meg az értelmiségiek drámáját, de

nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
ilyen értelemben nem az egyedüli dráma
az, ami mosta világban zajlik.
 Végül: milyen esélyei vannak a közel-

jövőben Romániában a magyar értelmi-
ségnek, a magyar színháznak?
 Azt hiszem, a legutóbbi romániai, el-

sősorban marosvásárhelyi események a
magyarságot a józanság, az illúziókkal
való leszámolás medrébe terelték. Talán
túlságosan is abba, hiszen az utóbbi
időben megint növekedett a kivándor-lók,
az áttelepültek száma, s ezek között szép
számban találhatók értelmiségiek. Én
továbbra is úgy érzem - noha illúzióim
nincsenek -, hogy az értelmiséginek vál-
lalnia kell azt az utóbbi időben valóban
küldetéssé vált szerepét, amelyet helyze-
te meghatároz, és nem szabad elhagynia
azt a szellemi térséget, amelyből vétetett;
főleg azért nem, mert itt Európa
legnagyobb nemzeti kisebbségéről van
szó.

A magyarság, ami a jogok követelésé-
nek radikalizmusát illeti: sokkal egysége-
sebb, és nem akarja megismételni azokat
a hibákat és kompromisszumokat, ame-
lyeket '45-ben követtek el politikai szer-
vezeteink (a Magyar Népi Szövetség vagy
a Magyar Dolgozók Országos Szövetsé-
ge), amelyek feltétel nélkül beolvadtak, és
megbíztak abban, hogy a román de-
mokrácia majd önmagától mindent meg-
old a magyarság számára. Ma már világo-
san látszik, hogy 1945 csak egy láncszem
volt az 1848 óta következetesen végigvitt -
enyhén fogalmazok - román nemzeti
politikában. Akkor a világ számára kel-lett
a látszatdemokrácia, ami valóban sok
mindent jelentett: intézményeket, hat ma-
gyar nemzetiségi színházat, autonóm ma-
gyar egyetemet. Ezek azután fokozatosan
leépülőben voltak. Én most azt remélem,
hogy az elkövetkező nemzedék
apáinknál, nagyapáinknál következe-
tesebb lesz. Ugyanakkor aggódom is,
mert gyakran úgy érzem: igaza van Sütő
Andrásnak, amikor azt mondja, hogy
„hosszú és keserves küzdelem követke-
zik..."


