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– Milyen színházat akartak képviselni?
– Ó, hát azt se tudtuk, hogy mit fogunk játszani!

Nem voltunk mi se brechtiek, se semmik, mindössze
együtt voltunk. Az az ötletünk támadt, hogy vigyük
színre Gorkij Kispolgárok címû darabját Arthur Ada -
mov fordításában, mert, végül is, azok voltunk. Majd
mindnyájan kispolgárok voltunk, színre akartuk hát
vinni, mert leckéül szolgálhatott. Volt egy kis sikerünk
a montreuili ifjúsági házban, aztán a Mouffetard
Színházban. Megkaptuk a két elsô igazi kritikát is.
Valamint elôször jött el megnézni minket két színház-
felelôs a kultuszminisztériumból: Gaston Deherpe és
Georges Lherminier. Akkoriban ôk ketten a külváro-
sokat járták, felkeresték a legtávolabbi mûvelôdési és
ifjúsági házakat, a plébániák közösségi házait is. Min -
dent láttak. Egyetlen valamirevaló fiatal társulat sem
kerülhette el a figyelmüket. Ha valaki valami minimá-
lisat letett az asztalra, ôk buszra, metróra szálltak, ha
esett, ha fújt, elôkerültek a semmibôl, és nemcsak
megnéztek mindent, ami elkészült, de utána beszél-
gettek is az alkotókkal. Ha nem tetszett nekik, gondo-
lom, nem lehetett túl kellemes. De ha tetszett, bátorí-
tottak, nyomon követték, mit csinálunk, telefonáltak:
„Hogy álltok? A további tervek?” Igazi színházbolon-
dok voltak! Nekik köszönhetô, hogy mi, fiatalok, kezdôk,
remélhettünk némi támogatást a minisztériumtól.
Végtelenül hálás vagyok nekik. Szerencsénkre a hatva-
nas évek elején kezdtük, ezekkel a ritka, túlterhelt tün-
dérekkel a bölcsônk körül. A színház szerelmeseivel,
akiknek egyetlen vágyuk volt: látni, ahogy megszüle-
tünk. Manapság sokkal nehezebb a fiatalok dolga.

Aztán elmentünk Sonia Debeauvais-hoz, aki a TNP-
ben dolgozott Jean Vilarral.1 Késô estig ott maradt ve-
lünk, magyarázta, hogy mi az a közönségkapcsolat,
hogyan kell plakátot tervezni, megszervezni a jegyel-
adást stb. Akkoriban voltak emberek, akik nem sajnálták
ránk az idôt, foglalkoztak velünk, tanítottak, elmond-
ták azokat az elemi dolgokat, amelyek nélkül nem ta-
lálhattuk volna meg a helyünket a színház világában.

– A Kispolgárok után, mikor a csapat már tud együtt
dolgozni, színre viszik Théophile Gautier Fracasse kapi-
tányát 1965-ben.

– Be kell ismerni, hogy rendkívül esetlen, gyerekes,
amatôr elôadás volt, egy kicsit a cirkusz és a musical
hatása alatt. Voltak benne dalok is. Meg verses részek
is. Röviden: nem jött el rá senki. Az elsô adósságok.
Nekem tetszett az az elôadás. Nem tagadom meg.
Egyébként semmit sem tagadok meg.

– A bukás ellenére marad a társulat vezetôje?
– Mert? Ha minden társulatvezetô „felmondana”

egy bukás után, nem sok társulat maradna! Meg aztán,
a baj akkor van, ha a vezetô mindenki véleményével
szembeszállva dirigál, aminek aztán bukás a vége. De
ha mindenki tiszta szívvel dolgozott, még ha a munka
nem is tökéletes, ha ôszinték voltunk, és jól szórakoz-
tunk, nem ér bennünket nagy megrázkódtatás. Ebben
az idôszakban csak Gilles Sandier állt ki mellettünk,
de nyilván nem dolgoztunk elég komolyan.

– Mit jelentett komolyan dolgozni?
– Rögtön utána A konyhával, 1967-ben már úgy

kezdtünk dolgozni, amit én komoly munkának hívok.
Ez azt jelenti, hogy végkimerülésig! Minthogy közü-
lünk a legtöbben dolgoztak napközben, hogy legyen
mibôl élniük, este hétkor találkoztunk, és éjjel egy-két
óráig próbáltunk. Akkor azoknak, akik másnap mun-
kába mentek, el kellett menniük lefeküdni.

– Hogyan került a kezébe Arnold Wesker szövege?
– Martine Franck2 egy nap azt mondja: „Van most

Londonban egy igazán érdekes darab, egy kis színház

„A színház mûvészetét is, 
nemcsak a színház
adta kalandot”
A R I A N E  M N O U C H K I N E  

A  N A P S Z Í N H Á Z  K E Z D E T E I R Ô L

1 TNP: Théâtre National Populaire.
Jean Vilar: a TNP igazgatója 1951-tôl 1963-ig. Az Avignoni Színházi
Fesztivál atyja, és váratlan haláláig, 1971-ig fô szervezôje. Legfôbb cél-
kitûzése az volt, hogy a kortárs színházat a legszélesebb körben nép-
szerûsítse. Tôle származik az a rendszeresen elôkerülô gondolat, mely
szerint a kulturális költségvetésnek a mindenkori állami összköltség-
vetés egy százalékának kellene lennie.

2 A Napszínház egyik alapító tagja, a mai napig egyik fotósa. Egyébként
Henri Cartier-Bresson özvegye.
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játssza, és nagyon jól megy.” Elolvastam, és kitûnônek
találtam. Álmodni sem mertem volna, hogy Wesker,
aki épp akkor aratott sikert Angliában, odaadja a dara-
bot nekünk. Azért írtunk neki valami levelet, hogy
„Nem vagyunk senkik, nyilván többtucatnyian kérték
már, de ha netán véletlenül fantáziát látna benne, és
vállalná az ôrültséget, hogy odaadja a darabot egy csa-
pat fiatalnak, ígérjük, hogy teljes erônkbôl küzdünk
majd, hogy jó kezekben legyen”. Hihetetlen, de idead-
ta! És mi feldolgoztuk, Philippe Léotard3 és én.

– Hány színész játszott A konyhában?
– Már huszonöt. És már akkor mindenféle nemzeti-

ségûek, mert a darab ezt elôírta.

Szóval diadal. Elsô ízben kerestünk valamit. Úgy ér-
tem, pénzt.

Azt hiszem, ettôl kezdve volt nemcsak kedvem, de
ambícióm is igazi, nagy színházat csinálni. A konyha
mindenkit rákényszerített, hogy találjon magának egy
formát, egy fizikai metaforát. Megpucolni egy nyelv-
halat, ami nem létezik, az színház. Valaki reményte-
lenségét megfogalmazni abban, ahogy a tojást felveri,
az színház. Ettôl fogva szenvedélyesen szerettem a
színházat. A színház mûvészetét is, nemcsak a szín-
ház adta kalandot.

Az interjút Limpek László szerkesztette és fordította a kö-
vetkezô kiadvány alapján: L’art du présent, entretien
d’Ariane Mnouchkine avec Fabienne Pascaud (A jelen mû -
vészete; Ariane Mnouchkine-nal Fabienne Pascaud be-
szélget). Plon, 2005.

3 A Napszínház egyik alapító tagja. 1970-ben kilép a társulatból. César-
díjas filmszínész, népszerû énekes lesz, de az alkohol és kábítószer
rabjává válik, kokainkereskedelem miatt felfüggesztett börtönbünte-
tésre is ítélik. 2001-ben halt meg.

smaragd sziget fôvárosa, Dublin meglepôen kicsi
– persze, Írországgal arányos. Még meglepôbb

azonban, hogy ehhez képest mekkora az irodalmi hír-
neve. Az ír színház nem tartozik ma a mûfaj kortárs
progresszív fôsodrába, de az ír dráma igen, ezen túl
pedig itt van az angolszász színházi fesztiválok korel-
nöke, a Dublini Színházi Fesztivál, amely 2007. szep-
tember–októberben ünnepelte fél évszázados jubileu-
mát gazdag programjával (harminchárom színpadi
produkcióval tizenhárom országból – köztük a Katona
József Színház Ivanovjával és a Krétakör Sirájával és
Feketeországával). 

A fesztivált egy sokoldalú színházi ember, Brendan
Smith alapította 1957-ben, az Ír Turisztikai Hivatallal.
Mûvészeti koncepcióját érdekes és elérhetô nemzetkö-
zi produkciók meghívására, valamint bemutatkozási
lehetôség biztosítására hirdette meg – fôleg a kortárs
drámán alapuló – hazai elôadások számára. Operát,
zenét és táncot is befogadtak, de a fô hangsúlyt a pró-
zai elôadásokra fektették. Az ötvenedik mustrán végig-
tekintve láthatóan hasonló elvek érvényesülnek a je-
lenlegi fiatal mûvészeti vezetô, a drámaíróként és tár-
sulatvezetôként már szakmai hátteret maga mögött
tudó Loughlin Deegan alatt is.  Ugyanakkor ez a kon-

cepció nem kölcsönöz markáns arculatot a fesztivál-
nak: a több mint kéthetes programsorozat csaknem fe-
lét az Irish Theatre Magazin meghívottjaként végigláto-
gatva nem fedeztem fel mélyebb összefüggéseket a be-
válogatott elôadások közt. Egyaránt helyet kapott
benne egy hagyományos miliôben játszott Ványa bá-
csi, Brian Friel új fordításában és egy csodálatosan erô-
szakos világfi Szerebrjakov (John Kavanagh) szereplé-
sével; két nagyon erôs gyerekprodukció; a legjobb
West End-i hagyományokra épülô, The History Boys
címû komédia a londoni Nemzeti Színházból; az ír kí-
sérleti színház, a Pan-Pan Dogma-film-adaptációja; va-
lamint néhány különleges csemege. 

BROOKOK

A Karamazov testvérek egyik fejezetében a tizenöt év-
század után, a tomboló inkvizíció közepette Sevillába
visszatérô Krisztus csodát tesz a nép között, mire a
nagy inkvizítor lecsukatja, mondván, már nem zavar-
hatja össze a rendszert, amelyet tanításaiból létrehoz-
tak. Számon kéri rajta felelôtlenségét, hogy elônyben
részesíti az egyéni szabadságot, holott az ember –
mint történelme azóta is igazolja – alkalmatlan erre,

Sz. Deme László

Tiszta áhítat, 
éneklô vagina
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