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Ön rendszeresen váltogatja a klasszikusokat
s a kortársi drámákat. Néhány évvel ezelőtt a
hakespeare-ciklust szánta a Szihanuk herceg-
ől szóló munka előkészítéséül, most pedig az
treida-drámákkal készül fel egy újabb kortársi
rodukcióra.
 Ez a megközelítés a Théâtre du Soleilben
ár hagyományos. Munkánkat egyenlő mérték-
en szenteljük a kortársi színháznak, azaz

egfrissebb történelmünknek, illetve a színjáték
orrásaihoz való visszatérésnek. Szerintem egy
ársulat számára a kettő egyaránt és együtt
ontos.

Ha az ember a görögökön vagy Shakespeare-
n dolgozik, az olyan, mintha visszakanyarodva
aladna előre. Mosta francia Ellenállásról terve-
ünk darabot; ez a téma Franciaországban kife-

ezetten virulens, kényes, vitatott, sőt azt monda-
ám: sokszorosan megtagadott. Én gyűlölöm
zt a hamisítást. Hélène Cixous, az lndiade és a
zihanuk herceg szerzője már hozzáfogott a
unkához; nagyon szép dráma lesz. Jómagam
bben az összefüggésben egy színházi problé-
ába ütköztem: a realizmus problémájába. Mi-

el a Résistance témája nagyon közeli, sajátos
etaforanyelvet kerestem, olyan színházi for-
át, amely túlmutat a televíziós realizmuson, és
em sikerült mindjárt megtalálnom. Ezért térünk
issza a görög klasszikához...
 Csakhogy az utóbbi években éppen az

nök klasszikus-előadásai, kivált a Shakes-
eare-ciklus, keltettek nemzetközi visszhangot.
em kockázatos most átváltani a kortársi drámá-

a?
 Minden mai rendező tudja, hogy egy tisz-

ességesen összehozott klasszikus-előadással
indenkor könnyebb pozitív visszhangot kivál-

ani, mint egy kortársi darabbal. Ez nem
eltétlenül vonatkozik a közönségre is, de ami a
zínikritikát illeti, az a benyomásom, hogy az ő
onatkoztatási rendszerükben egyszerűen
incs hely a kortársi dráma számára. Kockázat
ehát van, mert még ha színészi és rendezői
zempontból a két előadás egyformán jó is, a
ortársi darab akkor is kételyekbe ütközik;
zkepszist vált ki éppen azokból, akik hivatás-
zerűen figyelik a színházat, tehát voltaképpen
ártolniok kellene a felfedezéseket. Ezzel szem-
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ben úgy fest, mintha valósággal félnének a mai
tárgyú színháztól. De hát ezeket a mechanizmu-
sokat már régóta ismerjük. Való igaz, hogy az In-
diade és a Szihanuk korántsem kapott olyan
nemzetközi visszhangot, mint a Shakespeare-
előadásaink, de számunkra ugyanolyan jelentő-
sek, mert, hogy nagyképű szót használjak, hoz-
zátartoznak a küldetésünkhöz. A színházat a le-
gősibb és a legújabb együtt tartja életben.

Aiszkhülosz, Euripidész,
Nietzsche - francia szemszögből

- Én megdöbbentem azon, hogy Aiszkhülosz
Oreszteiáját ciklusba lehet fognia sokkal moder-
nebb Euripidész Íphigeneiájával, a két klasszi-
kus közötti jelentékeny dramaturgiai különbsé-
gek ellenére. *

- Igaza van: Aiszkhülosz a színházat, Euripi-
dész a modern színházat alapította meg. De vég-
ső soron mégis ugyanazt a műfajt képviselik.
Munkásságukat negyven év választja el egy-
mástól, de drámáikat ugyanazon a helyszínen
adták elő, hasonló jelmezekkel, és egyazon esz-
tétikai rendszeren belül. Nem lehetett célunk,
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hogy a nyilvánvaló nyelvi vagy dramaturgiai-
koncepcionális különbségeket tovább erősítsük,
vagy eltérő díszleteket építsünk. Az, hogy az
Íphigeniát az Oreszteia elé helyeztük, pusztán
pszichológiai okból történt. Hiszen néhány, elő-
zetesen felkészült embertől eltekintve mai kö-
zönségünk nem ismeri az Atreidák történetét.
Nézetem szerint az Agamemnón Klütaimnészt-
ráját nem lehet megérteni, ha az ember nem tud-
ja, mi is történt Auliszban. Egyébként a munka
kezdetén ránk is ragadt valami a népszerű fran-
cia előítéletből, miszerint Aiszkhülosz nagyszerű
író, Euripidész pedig nem az. Ezek a régi képze-
tek itt még ma is kísértenek; Nietzschére vezet-
hetők vissza, habár ő később helyesbítette ön-
magát, és megvallotta, hogy A tragédia születé-
sében túl szigorúan ítélte meg Euripidészt. De
Franciaországban még mindig azt hiszik, hogy
Aiszkhülosz nagy író volt, Euripidész pedig ba-
nális...
 És Arisztophanész őt tette meg

vesztesnek a Szophoklésszel vívott
versenyben...
 Persze, Arisztophanész is bűnös a

verdikt-ben. De ez a vélekedés alaptalan, és ezt
éppen az Íphigeneia kapcsán állapíthattuk meg,
lépés-ről lépésre. Euripidész modern drámaíró,
de persze nem laposan realista, ami számomra
újabb bizonyíték rá, hogy a nagy színház soha
nem éri be az ismerős valóság másolásával.
 Euripidész a nagy kételkedő...
 Nem, én mosta formára utaltam.

Kételkedni Aiszkhülosz is kételkedik az
istenekben. Mind kételkedők; ezért olyan nagyok.
Az Agamemnón éppenséggel a kétség, a
szorongás, az önmagunkban való kételkedés,
sőt azt mondhatnám, a megvakulás drámája.
 Önök új, e célra készült fordításokban

játszsz á k a z A t r e i d á k -
t e t r a l ó g i á t .
 Igen, a fordítások már a próbák előtt elké-
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szültek. A próbák elején általában már tudom,
mit akarok, de azt, hogy merre tartunk, még nem.
Vannak persze képek a fejemben, de a gyakorla-
ti munkában csak néhány ilyen kép bizonyul
helytállónak, a többi a próbák során kialszik. Az
Íphigeneiát egyébként Jean Bollack fordította le,
az Eumeniszeket Hélène Cixous, az Agamem-
nónt és az Áldozatvivőket pedig én magam,
mégpedig azért, mert a régi fordításoknak meg-
vannak a maguk érdemei, de a mi előadásunk-
hoz nem kínálnak eléggé érdekes lehetősége-
ket, és gyakran el is távolodtak az eredetiktől.
Nem átdolgozásokat akartam, hanem igazi for-
dításokat; minél közelebb szerettem volna ma-
radni az eredeti szöveghez. A legrégibb szöveg-
gel dolgoztunk, ami csak hozzáférhető; ez a IX.
századból származik, és valószínűleg már eb-
ben is vannak eltérések az eredetihez képest.
Jean Bollack és Pierre Judet de la Combe, ez a
két kiváló filológus, végig segített; megmondták,
melyek azok a pontok, ahol már az eredeti szö-
veg is manipulált.

- Az első részből, az lphigeneiából elsőnek egy
kép ragadt meg bennem: Agamemnón úgy

Jelenet az Atreídákbół

megy át a színpadon, hogy a teste furcsán jobb-
ra, vagyis a ráció, az értelem irányába hajlik. Ké-
sőbb majd megtudjuk, hogy a nemek háborúját
az értelem és az érzelem harca jellemzi.
 Ez nem volt rendezői szándék. Mindig mu-

lattat, hogy a közönség olyan dolgokat is észre-
vesz, amikre mi egyáltalán nem törekedtünk tu-
datosan. Nagyon is lehetséges, hogy Simon Ab-
karian mint Agamemnón - aki persze az állam-
rezón elkötelezettje, és a maga módján értelmezi
hatalmi pozícióját - öntudatlanul is többet dol-
gozik teste jobb felével, de erre nem én utasítot-
tam. A nemek harca sem játszott különösebb
szerepet felkészülésemben, bár természetesen a
dráma fontos motívuma. Mert hiszen mondjuk ki
nyíltan: a legtöbb tragédia nők meggyilkolásáról
szól. Ha az ember az Íphigeneiát és az Oresz-
teiát rendezi, természetesen észreveszi, hogy
az elsőben egy nőt ölnek meg, a másodikban
Agamemnón és Kasszandra, az Áldozatvivők-
ben Klütaimnésztra az áldozat, az Eumeniszek-
ben pedig az Erünniszek megsemmisítő veresé-
ge tárul fel. Ez olyan nyilvánvaló, hogy nemis kell
különösebben hangsúlyozni. Az Íphigeneia Au-
liszban központi alakja egy nő, Klütaimnésztra,
aki lánya életéért harcol egy hadsereg hatalom-
és dicsőségvágya, hegemóniára való törekvése
ellenében.
 Minden szereplőnek markáns maszkot

festettek, csak a Klütaimnésztrát játszó Juliana
Carneiro da Cunha marad a sápadtra maszkíro-
zott arc mögött is felismerhető. Vajon ő az egyet-
len, emberileg továbbra is felismerhető alak ab

ban a világban, amelyet értelmüket vesztett lé-
nyek népesítenek be?

 Nem, ezt a tapasztalatból merítettük. A
maszkok a többi szereplőnél sem rejtik el az ar-
cot, inkább megmutatják, azáltal, hogy hangsú-
lyozzák a mimikát, és felerősítik az arckifejezés
minden változását, a szemöldök minden rángá-
sát és így tovább. Juliana Carneiro da Cunhánál
azonban a maszk épp az ellenkező irányban ha-
tott: az ő arcát elrejtette. Ezért a próbák alatt egy-
re kevesebb festéket vittünk fel az arcára, és így
jutottunk el ehhez a kivételesen átlátszó maszk-
hoz, ami végső soron meg is felel Klütaimnésztra
szerepének; hiszen ő bizonyos értelemben sok-
kal „meztelenebbül" harcol, és nem külsődleges
célokért, hanem az anyai szeretettől vezérelve.
Ez jó példa arra, hogy a gyakorlati munka során
miként fedik végül egymást a tartalmi és a formai
elemek.

Játékosan birtokba venni
a felfoghatatlant

 Az Íphigeneiában van egy katartikusan
feszült pillanat: miután íphigeneia monológjában
elfogadja apja akaratát, és ezzel vállalja a halált
- táncolni kezd!

 Ilyen mozzanatok minden tragédiában
adódnak. A társulat mindvégig tudta: egyszerre
kell megbirkóznia a rettegéssel és az elragadta-
tással; számomra ez az ókori tragédia lényege,

A meggyilkolt nők és a meztelen
maszk



és való igaz: ez katartikus hatású. Hiszek benne,
hogy a görögök tánccal és énekkel tudták kife-
jezni a fájdalmat, és ezzel voltaképpen a halált
szólították meg. Amikor íphigeneia kifejezi, hogy
feltétel nélkül elfogadja apja gondolatmenetét,
valójában ujjongva veti magát a halál karjába. Ez
is olyan mozzanat, amelyet ma rendkívül nehéz
megértenünk; végső soron felfoghatatlan marad.
Amikor erre ráéreztünk, okultunk belőle. Rá-
jöttünk: az egész próbafolyamat tartamára le kell
tennünk arról, hogy mindent meg akarjunk érte-
ni. Az a dolgunk, hogy kettős képességet
fejlesszünk ki magunkban: egyfelől meg kell
értenünk mindazt, amihez értelmünk hozzá tud
férkőzni, másfelől el kell fogadnunk, hogy
vannak pillanatok, amikor nem megértenünk kell,
hanem át-éreznünk. Az íphigeneia említett
mozzanata az utóbbihoz tartozik, és az a
nagyszerű, hogy a szerepet játszó Nirupama
Nityanandan képes erre. Nem minden színész
tudná követni.

 Később, az Agamemnónban Nirupama
Nityanandan játssza Kasszandrát, s így a felál-
dozott Íphigeneia újra felbukkan a Trójában
zsákmányolt szerető alakjában. Csodálatos
alakváltás...

 Ezt sem én kezdeményeztem; ő talált rá
Kasszandrára. Egyvalami legyen világos: nem én
osztok szerepet. A próbák elején a színészek jó
ideig valamennyi szerepet próbálják. Ezért is
jelenik meg mindig későn a műsorfüzetünk. Az
első előadásokon még csak stencilezett lapokat
tudunk adni a nézőknek; a végleges szereposz-
tás csak nagyon későn jut el a nyomdába.

 Emlékszem arra a pódiumvitára, amelyet
ön tavaly nyáron Avignonban folytatott a Théâtre
des Amandiers új igazgatójával, Jean-Pierre
Vincent-nal. Ő azt mondta, hogy a rendezői
munka mindig kanyargós utakon halad előre; ön
ezt az utat egyenesnek nevezte.

A rendezés útjai, a színész
munkája

- A probléma ott rejlik, hogy az ember soha nem
mer egyenes vonalban haladni, hanem először
mindig kanyarokkal kísérletezik. A rendezők
kezdetben mindig cikcakkban szaladoznak, hogy
aztán később rájöjjenek: valójában egyenesen
haladnak előre. Az ember fél attól, ami a
szövegben áll. Pedig hát a görögök nagyon is
egyenesen írnak. Még amikor a legtitokzatosabb
lelki szorongások tekervényeit írják le, akkor is
nyílegyenesen haladnak éppen e szorongás felé.
Mi nem vagyunk ilyen bátrak. Próba közben
mindent túlbonyolítunk, fedezzük magunkat, vé-
dőpajzsokat és szemellenzőket barkácsolunk.
Csak ha összeszedjük minden bátorságunkat,

Juliana Carneiro da Cunha (Klütaimnésztra) és
Simon Abkarian (Oresztész) az Atreidák elő-
adásában

és a színészek is bemerészkednek a bizonyta-
lanba, olyankor sikerülhet szabadon kilőnünk azt
az iszonyatos erejű nyilat, amelyet a szöveg
hordoz.
 Ön híve a szigorú formáknak; sokat

kölcsönöz a kabukitól és egyéb távol-keleti
színházi formáktól. Vajon kívülről indul befelé?
Az előre megadott formából kiindulva tereli-e
színészeit az érzelmi állapotok kimunkálásához?
Arra ösztönzi őket, hogy érzelmi kifejezést
találjanak ah-hoz a formailag idegenszerű
gesztushoz, amely-nek a mindennapi
pszichorealisztikus viselkedésben nincs
semmiféle megfelelője?
 Az ember - egy francia mondás

szellemében - mondhatja magának: „Térdelj le,
és az imádság megjön magától." Ebben van is
igaz-

ság; csak épp nem ez a teljes igazság. A szí-
nésznek meg kell értenie, hogy egy-egy szöveg-
részlet milyen érzelemből fakad. Fel kell, hogy
fedezze például a jókedv formáit; hiszen nem
csak egyetlen ilyen forma létezik. Van piros vagy
kék jókedv, van könnyed vagy vérmes... A test
természetesen csak akkor ábrázolhat valami-
lyen érzelmet, ha az ember azt az érzelmet ön-
magában megtalálta. Miközben tehát nem taga-
dom az imént idézett mondás igazságát - mint
módszer néha nagyon hasznos -, a színésznek
mégis az a legfőbb dolga, hogy lemerüljön a
mélységekbe. Néha a gyémántvadász
analógiá-ját használjuk: az ember talál a
mélyben egy nyers állapotban levő érzést - egy
megmunkálatlan ékkövet. Így megy le a
mélységbe a színész, megkeresi az érzés
ősállapotát, és miközben ismét a felszínre
emelkedik, megmunkálja a szóban forgó érzést:
olyan formára szabja, amelyet testileg ki tud
fejezni, úgy, hogy mások is értsék. Ezért az út
elsősorban belülről vezet kifelé, a
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fizikai ábrázolás felé. Franciaországban gyakran
fog el az érzés, hogy a színészek játékukkal ép-
pen az ellenkezőjét akarják közölni: idenézz, mi-
lyen ügyesen rejtem el az érzéseimet. A távol-
keleti kultúrák színésze egészen más alapgesz-
tusból indul ki: idenézz, milyen jól meg tudom
mutatni a figurám érzéseit. És én ezt a második
iskolát pártolom.

 Az ön előadásai mindig a közönség felé

nyitottak, a színészek jóformán mindig „face au
public" játszanak, minél világosabb színpadi ké-
pekben.

 Nehéz fejtegetnem ezeket a dolgokat,
mivel számomra magától értetődik, hogy
színházat a közönség számára kell játszani.
Még olyankor is, amikor a színészek a
nézőtérhez képest profilban állnak, s egymás
szemébe nézve intim párbeszédet folytatnak -
igen, még akkor is háromszögről van szó. A
fonál az egyik színésztől a másikon át
gombolyodik a közönség felé, vagy az egyik
színésztől a közönségen át a másik színészig.
Nehezemre is esnék, ha két színészt két
replikánál hosszabb időre kellene profilba állíta-
nom. A görög tragédiánál ez a „face au public"
még fontosabb, és nemcsak azért, mert a görög
amfiteátrumok akusztikája ezen alapult, hanem
mert a görög tragédia szereplői végig, a játék
minden egyes másodpercében, a közönséghez
szólnak. A kórus ezt közvetlen formában teszi,
hiszen a közönséget képviseli. Amikor a kórussal
dolgoztam, akkor ébredtem rá, hogy a cselek-
ménynek színházinak kell lennie - különben
már-már azt hittem volna, magával az élettel van
dolgom. A görögök számára döntően fontos volt,
hogy a kórus szem előtt legyen, mert különben
végül már nem tudták volna megkülönböztetni
egymástól az életet meg a színházat.

Térjünk át a színpadi kép tisztaságára. A szín-
ház más, mint a mozi, ahol a nézőt nem dolgoz-
tatják, hanem cumisüvegből etetik. Ez pompás
dolog, és én tisztelem, sőt szenvedélyesen sze-
retem a mozit. A moziban az embert körülfogja a
sötétség és az anonimitás melege, és ő hagyja
etetni magát. A színházban viszont egyáltalán
nincs olyan sötét, mint ahogy azt előszeretettel
állítják. És dolgozni kell! A közönség igenis dol-
gozik: benépesíti a színpadot. Ezért vallom, hogy
a színpadnak a lehető legüresebbnek kell lennie,
hadd népesítse be a néző azokkal a képekkel,
amelyeket a színész megkíván tőle. Nem szabad
megnehezíteni hatszáz néző fantáziájának mun-
kálkodását azzal, hogy telezsúfoljuk a színpa-
dot... Van egy álmom: szeretném lefényképezni
azt a hatszáz előadást, amelyet a közönség es-
téről estére produkál! Gyakran figyelem egy-egy
néző tekintetét, és tűnődöm: vajon mit lát, amikor
Agamemnón a folyóról vagy a hadseregről be-
szél, vagy amikor a kar leírja a görög flotta hajóit.
Miféle kép fogan meg minden egyes nézőben?
Minden bizonnyal egészen fantasztikus előadá

sok születnének, megvalósíthatatlan, elkép-
zelhetetlen képek... Egy szó, mint száz: ha a
nézők nem látják a színészek szemét, nem
hallják jól a hangjukat, és ha nem szólítják meg
őket közvetlenül, akkor a színház önmagát
árulja el.

A színháznál nincs törékenyebb
művészet

 Vajon a modern médiatársadalmat nem fe-
nyegeti-e a veszély, hogy az elektronikusan
közvetített információk áradata felold minden
elütő jellegű kifejezést? Nem a színház-e má-
ra az utolsó hely, ahol az egyre uniformizál-
tabb társadalom még közvetlen, meglepő,
meghökkentő és felszabadító konfrontációkat
élhet meg néző és színpad viszonylatában?

- Ez túl széles általánosítás. Soha nem
szabad összekeverni az egyes korszakokat a
világ fejlődésével. Erről egynémely ki-
emelkedő francia értelmiségi jut eszembe, aki
a berlini fal leomlása után már megint a törté-
nelem végét emlegette. Három hónap múlva
aztán felbukkant az Irak-komplexum, és így
tovább. Jót szórakoztam rajta, és arra gondol-
tam: nahát, hogyan is ér majd véget ez a mi
történelmünk?

Persze az ön által említett fejleményekben
van, ami meggondolkodtató: fennáll a veszély,
hogy a nyelv elszegényedik, és ezt, ha
bekövetkezik, megsínyli a gondolat fejlődése
is, vagyis az ember egyre passzívabb lesz,
egyre megvásárolhatóbb. Jelenleg, semmi
kétség, a színház a legtörékenyebb minden
művészet közül, szinte azt mondanám, a
legnevetségesebb, és ugyanakkor... keresem
a megfelelő kifejezést...

- ... a legszükségesebb...?
- A legszükségesebb? Nos, én természe-

tesen hiszek a színház szükségességében, de
legyünk őszinték: ebben csak nagyon kevesen
hisznek. A színházi közönség minden
országban igazán csak egy egészen kis cso-
port. Maguknál, Németországban még van
nagy tömegű színházi közönség, de Francia-
országban ez a réteg viszonylag mindig is szűk
volt. A színház azonban újra meg újra
emlékezteti az embereket arra a lehetőségre,
hogy közösen próbáljuk feltárni történelmün-
ket, és elmeséljük egymásnak. Ellentmondá-
sok, hatalmi harcok mindig lesznek, és a lelki
hasadtság sem tűnik el. De azt hiszem, a szín-
ház minden másnál hatékonyabban tud szólni
az önmagunkon belüli ellenségről. Hát igen, a
színház; homokszem a forgatagban...
Theater heute, 1991. június

Fordította: Szántó Judit

In his standard column on recent Hungarian
theatre history Gábor Szigethy now publishes
some fragmentary notes written in 1970 by the
great and tragically fated actor Zoltán Latinovits.
True to the traditions of this review we publish the
results of the ballot of Hungarian theatre critics
on the outstanding achievements of the 1990/01
season, including the individual votes and short
summaries of each participant. As before, prizes
are allotted in nine categories.
On the occasion of the seventieth birthday of
Polish playwright Tadeusz Różewicz we
publish some notes by the author himself, an
interview made with him by Konstanty Puzyna
as weIl as essays on Rózewicz by Jan Kott, Nina
Király, Kazimierz Braun and Helmut Kajzar.
Summer productions take up our column of re-
views. István L. Sándor writes about Karel and
Josef Čapek's The Play of Fateful Love at a new
Budapest open air venue, István Nánay exam-
ines the Gyula Castle Festival's premiere of The
Moors, a play by János Székely, important Hun-
garian author living in Transylvania, while Katalin
Kállai and Tamás Tarján saw for us the summer
events which took place at Kapolcs, a small vil-
lage in Western Hungary.
In our column dealing with world theatre readers
may find Eberhard Spreng's interview with cel-
ebrated French director Ariane Mnouchkine.
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