
I.  
 

Ari a ne Mno uch ki ne ne ve el vá laszt ha tat lan a 
Théâtre du So leil -tôl. Tár su la tát 1964-ben ala -
pít ja az egye te mi szín pad szí né szei bôl és szak -

em be rei bôl.  
A tár su lat el sô ként Ma xim Gor kij Kis pol gá rok cí -

mû mû vét mu tat ja be (1964–1965), majd a Thé o -
phi le Gau tier mû ve nyo mán ké szült Fra cas se ka pitány 
cí mû da ra bot. De iga zán is mert té Ar nold Wes ker 
Kony ha (1967) cí mû mû ve te szi ôket. Az elô adás 
ha tal mas si kert arat, és több mint hat van ezer nézôt 
vonz. Ezt kö ve tôen Ari a ne Mno uch ki ne egy Shakes -
peare-da ra bot mu tat be, a Szen ti vá né ji ál mot (1968). 
A kö vet ke zô há rom, kö zö sen lét re ho zott al ko tás -
sal az együt tes beír ja ne vét a szín ház tör té net be: Les 
Clowns-t (A bo hó cok) 1969-ben mu tat ják be az 
auber vil liers -i Nép szín ház ban, majd az Avi gno ni 
Fesz ti vá lon az 1789-et (1970–1971) és az 1793-at 
(1972–1973), s vé gül l`Âge d`or-t (Az arany kor, 1975).  

Ezek az al ko tá sok el söp rô si kert arat nak. Új faj -
ta szín ház fel fo gás kör vo na la zó dik ben nük: egy részt 
a szí né szi já ték na gyon kö zel áll a com me dia dell`ar -
te tra dí ció já hoz, nagy mér ték ben a test re épül, más -
részt a kö zön ség olyan kér dé sek kel ta lál ko zik, ame -
lyek érin tik a kör nye zô va ló sá got. Ari a ne Mno uch -
ki ne egyé ni lá tás mód já val, erô tel jes esz té ti kus nyel -
ve ze té vel fel tár ja a tör té nel met, a múl tat és a je lent. 
Pro duk ciói kat szá mos he lyen be mu tat ják Fran -
ciaor szág ban és kül föl dön. A So leil elôadá sai val 
meg nye ri Mar ti nique, Lau sanne, Ber lin, Lon don, 
Belg rád, Var só, Bécs, Mi lá nó, Lo u va in- la- Neu ve kö -
zön sé gét (száz ezer né zô lát ta Az arany kort, két száz -
nyolc van ezer az 1789-et).  

Eme pezs gô al ko tói idô szak ban Mno uch ki ne he -
lyet ta lál tár su la tá nak egy el ha gya tott, nem szín há -
zi cé lok ra ter ve zett épü let ben, a Car to u che rie- ben, 
a Vin cen nes -i Töl tény gyár ré gi üze mé ben. Úgy 
dön te nek, elôadá sok be mu ta tá sá ra és a kö zön ség 

be fo ga dá sá ra al kal mas te ret ala kí ta nak ki a csar no -
kok ból. Mindeköz ben Mno uch ki ne az 1789 film -
adap tá ció ján dol go zik, majd a Mo lière cí mû fil men, 
mely hez ô ma ga ír for ga tó köny vet.  

A Klaus Mann Mé phi sto, egy kar rier re gé nye címû 
mû vé nek átira ta nem a tár su lat köz re mû kö dé sé vel 
ké szül. Mno uch ki ne ideig le ne sen vissza tér a szö -
veg hez, ame lyet ezút tal ô adap tál szín pad ra. A tár -
su lat a da rab ter mé sze té bôl kiin dul va ala kí tja ki a 
szín pa di te ret, mint az 1789 és Az arany kor ese té -
ben. A kö zön ség két, egy más sal szem ben lé vô játék -
 tér kö zött he lyez ke dik el, a szí né szek, a mo no ló -
go kat ki vé ve, egyik hely rôl a má sik ra jár kál va ját -
szanak, így né zôk ar ra kény sze rül nek, hogy hol 
erre, hol ar ra for dul ja nak.  

Ezt kö ve ti a Shakes peare-cik lus, a tár su lat tör -
té ne té nek má sik fon tos moz za na ta. 1981 és 1984 kö -
zött Mno uch ki ne át dol go zott for dí tá sá ban ke rül 
szín re a II. Ri chárd (1981), a Víz ke reszt (1982) és a 
IV. Hen rik (1984). A Shakes peare-cik lus elôadá sait 
szá mos fesz ti vál ra meg hív ják (Mün chen, Ber lin, 
Avi gnon), ame lyek kö zül kiemel ke dik a Los An ge -
les -i Olim piai Mû vé sze ti Fesz ti vál.  

Mno uch ki ne so ron kö vet ke zô elôadá sai Hélène 
Ci xo us köz re mû kö dé sé vel jönnek lét re. Az együt -
tes erô fe szí té se nyo mán lét re jött al ko tá sok öt vö zik 
a kor társ tör té nel met és a teat ra li tást. Ezt pél dáz za 
az Hi sto i re ter rib le ma is ina che vée de No ro dom 
Sihanouk, roi du Cam bod ge (No ro dom Si ha no uk, kam -
bo dzsai ki rály bor zal mas, ám be fe je zet len tör té ne te, 
1985), az In di a de ou l`In de de leurs rêve (In dia, avagy 
ál muk In diá ról, 1987–1988), a Vil le par ju re ou le Réveil 
des Éri nyes (Az es kü sze gô vá ros avagy az erün ni szek 
éb re dé se, 1994) és legutóbb az Et so u da in, des nu its 
d`éveil (És hir te len, az éb re dés éj sza kái, 1997).  

1990 és 1993 kö zött Mno uch ki ne egy má sik 
fon tos cik lus szín re vi te lé re vál lal ko zik, az At rei dák -
é ra, mely Eu ri pi dész Iphi gé nia Au lis ban (1990), vala -
mint Aisz khü losz Aga mem nón (1990), Ál do zat vi vôk 
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A szí nész má so dik bô re
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(1991), és az Eu me ni szek (1991) cí mû mû vei bôl áll 
össze. A da ra bok, ame lyek nek Mno uch ki ne vagy 
át dol goz ta a for dí tá sát vagy tel je sen új ra for dí tja a 
szö ve gét, egyaránt ha tal mas si kert arat nak a Cartou -
che rie- ben, és a vi lág min den ré szén. Szá mos feszti -
vál és szín ház tû zi mû so rá ra az At rei dá kat: töb bek 
kö zött a Hol land Fesz ti vál Amsz ter dam ban, a Thea -
ter der Welt Es sen ben, az Ore sti a di di Gi bel li na 
Szi cí liá ban, a Ber li ner Fests pie le Ber lin ben, az Euró -
pai Mû vé sze ti Fesz ti vál Brad ford ban, az Ame ri kai 
Szín há zak Fesz ti vál ja Mont ré al ban, a B. A. M. New 
York ban, a Wie ner Fest wo chen Bécs ben. 1995-ben 
Mno uch ki ne a Tartuffe-öt az isz lám fun da men ta -
liz mus le lep le zé se ként ren dezi meg. 1997-ben pe -
dig be mu tatják az Et so u da in, des nu its d`éveil-t, mely 
Hélène Ci xo us köz re mû kö dé sé vel szü le tik.  

Ari a ne Mno uch ki ne mû vé szi el kö te le zett sé ge 
po li ti kai el kö te le zett ség gel pá ro sul. 1979-ben a fil -
mes Clau de Le lo uch- sal megala pít ja az AI DA-t 
(Asso ci a ti on in ter na ti o na le des ar ti stes vic ti mes de 
la rép res si on dans le mon de – „A vi lág el nyo mott 
mû vé szei nek nem zet kö zi szer ve ze te”). A szer ve zet 
kü lö nö sen 1979 és 1984 kö zött te vé keny ke dik a 
la tin-ame ri kai, a ke le ti or szá gok és Eu ró pa más or -
szá gai ban élô mû vé szek vé del mé ben. Újab ban pe -
dig párt fo gá sá ba veszi a ter ro riz mustól szen ve dô 
al gé riai mû vé sze ket.  

 
II.  

 

Ami kor 1987-ben, a Shakes peare-be mu ta tók kap -
csán in ter jút ké szí tet tek Ön nel, azt mond ta, hogy 
a szín ház fon tos sze re pet tölt be a mai tár sa da -

lom ban, mert ak kor is „a szó lás, a gon do lat, az írá sos 
meg nyil vá nu lás, a tör té ne lem lel ké nek a szín te re, mikor 
eze ket a dol go kat el nyom ják és eluta sít ják. A szín ház 
olyan hely ma rad, ahol ta nu lunk, ahol a megér té sünket 
pró bá ra tesszük, ahol megérin te nek, ahol ta lál ko zunk 
má sok kal, és ahol má sok va gyunk”. Majd a szín házról 
mint a je len ko ri tár sa dal mat rep re zen tá ló in téz mény -
rôl be szélt. Gon dol ja, hogy ez ma nap ság is ér vé nyes? 

A szín ház olyan hely volt, ahol tár sa dal mi prob -
lé mák ke rül tek szín re. De ez ba ná li san hang zik. 
A szín ház fon tos, an nak el le né re, hogy so kan vé -
lik úgy, már nem az. A szín ház hely ze tét je len leg 
egy ki csit ha son ló nak lá tom Ti be té hez. Ti bet ben 
csak hatmil lió em ber él, mégis alap ve tôen fon tos, 
hogy a ti be ti gon dol ko dás „élet ben ma rad jon”. 
Ugyanez áll a szín ház ra is. A szín ház na gyon pa rá -
nyi. A te le ví zió hoz ké pest csak ke vés em bert ér de -
kel (jól le het sok kal töb bet, mint ahogy gon dol ják). 

So kan nem jár nak szín ház ba, s na pi rend jük mit 
sem vál toz na, ha a szín ház nem lé tez nék töb bé. 
Ugyanak kor men né nek el a hi va ta luk ba, ugyanab -
ban az idô ben men né nek ha za, ugyanazt a te le ví -
ziós mû sort néz nék. A szín ház olyan, mint egy 
szen tély. Az em be ri ség tör té ne té ben van nak olyan 
pe rió du sok, ami kor – úgy gon dol ják – a szín ház 
nem szá mít, de en nek a szen tély nek nem sza bad 
el tûn nie. 1987 óta ez ta lán meg vál to zott. Én azt 
mon dom, nem kell ab ba hagy ni a szín há zat csak 
azért, mert sok em ber épp most hagy ja ott.  

Utol só da rab jai felidé zik kez de ti, meg le he tô sen erôs 
po li ti kai el kö te le zett sé gét. De ke ve sebb po li ti kai töl tet 
ér zé kel he tô a Shakes peare- és az At rei dák- cik lus ban. 
Osz tá lyoz ni tud ná da rab jait a po li ti kai el kö te le zett ség 
fo ka sze rint? 

Nem. Azt gon do lom, hogy a Théâtre du So leil 
min dig is ezt csi nál ta. Min dig klasszi ku so kat mu tat -
tunk be, nagy mes te rek al ko tá sait és kor társ szín há -
zat mû vel tünk. Ter mé sze te sen, a tra gé diák szü le té -
sük ide jén va ló szí nû leg mind po li ti kai töl te tûek vol -
tak. Szá munk ra már me ta fi zi kus sá vál tak. És eb ben 
az ér te lem ben lesz po li ti kai egy elôadás. Egy faj ta po -
li ti kai at ti tûd irá nyí tot ta az At rei dák be mu ta tá sát, 
amely két ezer öt száz év vel ezelôtt ke let ke zett. Eze -
ket a da ra bo kat tö ké le te sen ért he tô vé kell ten ni, 
még hoz zá az ere de ti hez a le he tô leg kö ze lebb ál ló 
nyel ven, a mai ti zen négy éves gyer me kek szá má ra 
is. Ez már ön ma gá ban vé ve is po li ti kai ma ga tar tás.  

Ugyan csak po li ti kai at ti tûd nyil vá nul meg ab -
ban, hogy a fer tô zött vér tör té ne tét, a te me tôk ben 
ta nyát ütô haj lék ta la nok sor sát te kint jük ko runk 
tra gé diái nak, eze ket kell megér tet ni mind a gyer -
me kek kel, mind a fel nôt tek kel.  

Tu laj don kép pen ez a két do log ha son ló egymáshoz. 
Ne künk az a meg gyô zô dé sünk a Théâtre du So liel -
ben, hogy a dol gok po li ti kai ol da lá hoz hozzá tartozik 
az írás, az iro da lom, a szín ház, a fi lo zó fia, és a mûvé -
sze tek vég te len tisz te le te. Szük ség le tet akar tunk terem -
te ni. Cé lunk, hogy ki fe jez zük a vilá got a ma ga tel -
jes sé gé ben, vagyis azt, ahon nan jö vünk: az ere deti, 
a mi to lo gi kus vi lá got és a je len vi lá gát. Te hát egyfaj -
ta „át já rást” a ket tô kö zött, termé sze tes egyen súlyt.  

 
Hi szek a fény ben 

 

A szín ház te hát az Ön szá má ra po li ti kai vál lal ko -
zás. De azt is mond ta, hogy a szín ház „is me rôs sé 
te szi az is me ret lent, fel for gat ja és fénnyel áraszt -

ja el a meg szo kot tat”. Hoz zá já rult-e va la ha is ez a káp -
rá zat a kö rü löt tünk lé vô dol gok meg vál toz ta tá sá hoz? 
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Jó ma gam hi szek a fény ben, hi szek a káp rá zatban. 
Hi szek a szép ség, a fény, a re mény, az öröm, a neve -
tés, a könnyek ösz tön zô ere jé ben. Hi szek az ér ze -
lem ben. Azt gon do lom, hogy ezek a gon do lat és az 
élet irányadói. Az ér te lem köz ve tí tôi. És az jól van, 
hogy az em be rek könnyek kel a sze mük ben jön nek 
ki a Tartuffe-rôl, mond ván, fel ka var ta ôket. Mert 
va ló já ban Mo lière ere je ka var ta fel ôket, a bá torsága, 
a szí né szi já ték he ve és a re mény, ami eb ben van… 

Idé zem Önt: „Ko runk ban a szín ház hely ze te na -
gyon tö ré keny, nin cse nek tar ta lé kai, mú lé kony, egy -
sze ri, pil la nat nyi. De ta lán épp eb ben van az ere je: kell, 
hogy a kö zön ség sze res se. És le gyen bá tor sá ga utá na -
jár ni. Nem mú lik el so ha a szí né szek, az em be ri test, 
az em be ri lé lek irán ti va ló di vágy, sôt szük ség let.”  

A szín ház a kol lek tív ér zé ki ség szín he lye, de 
nem mer ném így mon da ni, mert ez túl nyer sen 
hang zik. Igaz, hogy az em be rek, azért jön nek szín -
ház ba, mert sze ret nek élô tes te ket lát ni. Azért jön -
nek, hogy fel fal ják a szí né sze ket.  

 
A szí nész nek ve szély ben kell len nie a szín pa don 
 

Gyak ran vissza té rô gon do lat, ami kor szí né szek kel 
dol go zik, hogy ve szély ben kell len niük a szín pa -
don. Mi ben áll ez a ve szély? 

Azt aka rom ez zel mon da ni, hogy a szí nészt az 
el té ve dés ve szé lye fe nye ge ti. Ami kor fel tá runk va -
la mit, ez a ve szély fe nye get. Gyak ran ho zom fel pél -
da ként Mar co Po lót és Ko lom busz Kris tó fot, akik 
az ara nyért, a fû sze re kért vagy egy sze rûen a tu do -
má nyos fel fe de zé sért kel tek út ra. A ve szély az el té -
ve dés ben, a fel fe de zés si ker te len sé gé ben áll. Ez na -
gyon nagy ve szély. És ugyanak kor itt van a szent -
ség tö rés ve szé lye, de ez nem lé te zik a mun ká ban. 
Va ló já ban a mun ká ban jo gunk van a leg bor zal ma -
sab bat csi nál ni. Amint a kö zön ség meg je le nik, ez 
a ve szély mégis lé te zik: a ha zug ság, a fél re ve ze tés, 
a be fa gyás koc ká za ta.  

Ahogy a ren de zô nek, a szí nész nek is min dig fel 
kell ten nie a kér dést: szín ház nak ne vez he tô-e, amit 
épp csi ná lok? Sok em ber csak jel mez be öl töz ve fel -
mond ja a szö ve get. És van nak, akik el játsszák. Iga -
zá ból ôk van nak ve szély ben. Ez a kü lönb ség a nagy 
szí nész és a töb biek kö zött.  

Be szél a fé le lem rôl is. Azt mond ja, hogy a szí nész 
min dig fél a szín pa don, a fé le lem min de nütt je len van 
és a szí nész nek meg kell ta nul nia együtt él ni ve le.  

A szí né szek gyak ran mond ják, hogy a fé le lem 
vissza tart ja ôket at tól, hogy vé ghez vi gye nek va la -
mit. Hoz zá kell szok niuk a fé le lem hez, mint va la -

mi bi zal mas úti társ hoz. A mû vé szek min dig fél nek. 
Ez el lent mon dás ban van az zal a le mon dás sal, 
amely ben él nek: ahol le mon dás van, ott nem kel -
le ne félni. De még mie lôtt si ke rül ne elér niük ezt, a 
mun ká hoz szük sé ges le mon dást és nyu gal mat, ott 
a fé le lem.  

Az olyan fes tôk írá sai ban, mint pél dául Van 
Gogh, tet ten ér he tô ez a fé le lem. Van Gogh ot ré mü -
let tel töl töt te el az a gon do lat, hogy nem ér ti a fes -
té sze tet, nem fest iga zi ké pe ket. Pe dig már al ko tott 
né há nyat, ami kor ezt ír ta. Nem egy sze rûen a téboly 
mon dat ta ezt ve le, ha nem mert fel tet te a mû vé szet 
lé nye gé re vo nat ko zó kér dé se ket. Ha csak nem vá -
lunk olyan ná, mint Ho ku saï, és nem vagyunk a bir -
to ká ban zse niá lis tü rel mé nek, ami hetven éves ko -
rá ban azt mon dat ta ve le: „nyolcvan éves ko rom ban 
ta lán ké pes le szek fes te ni egy ma da rat.” A szí né -
szek ben (be leért ve min den kit, a ren de zôt is) meg -
vol na ez a sze rény ség, ha alá zat tal mon da nák: ta -
lán tíz év múl va már szín ház nak lesz ne vez he tô az, 
amit csi nál nak, és alá zat tal el fo gad nák, hogy ez egé -
szen a ha lá luk nap jáig meg ma rad, ak kor még több 
jó szín ház vol na.  

A fé le lem együtt jár a ve széllyel.  
Nem min dig, mert ak kor rossz fé le lem rôl van 

szó. Ami kor a szí né szek azt mond ják, hogy a fé le -
lem nem en ge di ôket ját sza ni, nem a jó fé le lem rôl 
be szél nek. Ez a sa ját én jük bôl fa ka dó fé le lem, fé -
le lem at tól, hogy nem tud nak úr rá len ni raj ta, hogy 
nem csil log nak, nem ér nek el ered mé nye ket. Az 
iga zi fé le lem a mû vé szet tel együtt jut ki fe je zés re.  

 
El tá vo lí ta ni az aka dá lyo kat a szí nész elôl 

 

Sok meg hall ga tást tart, hogy ki vá lassza szí né szeit. 
Min dig a gya kor la tok so rán vá laszt ja ki ôket fo -
lya ma to san. Ho gyan vá laszt ki egy szí nészt? Mi -

lyen kri té riu mok alap ján? Az em be ri tu laj don sá gaik, 
a ben nük rej lô te het ség irá nyít ják vá lasz tá sá ban? 

So ha nem ren de zek ti pi kus meg hall ga tá so kat, 
ahol az em be rek tôl azt ké rik, hogy játssza nak el va -
la mit. Te hát, ho gyan vá lasz tom ki a szí né sze ket? 
Nem tu dom… ta lán a te het ség alap ján, amit azt hi -
szem, meg lá tok ben nük.  

Nem a kép zett sé gük alap ján.  
Nem, ha bár a kép zett ség össze függ a te het ség -

gel. Aki „jól is ko lá zott”, te hát jó tes te van, tud tán -
col ni, is me ri a ze nét, ké pes te ret te rem te ni ma ga 
kö rül, azt ke zel ni, pon tos gesz tus sal él, az már rá -
lé pett er re az út ra. En nek el le né re, nem ezek alap -
ján vá lasz tok.  
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Mi lyen len ne az ideá lis szín há zi is ko la? 
Egy olyan hely, ahol el tá vo lít ják a szí nész elé ke -

rü lô aka dá lyo kat, azaz ahol ki mû ve lik a tes tét, ahol 
ru gal mas, at lé ti kus, fo gé kony, pre cíz tes tet, rit mus -
ér zé ket, har mó nia ér zé ket, ze nei is me re tet kap: kul -
tú rát; s ezen nem csak in tel lek tuá lis kul tú rát ér tek 
(jól le het én nem va gyok el le ne, sôt), de a test meg -
fe le lô kul tú rá ja szin tén lé nye ges. Amit a test kultú -
rá já nak ne ve zek, az a jól át gon dolt test ne ve lés tôl 
egé szen a tán cig (min den faj ta tán cig) ter jed. És utána 
ter mé sze te sen kö vet kez het a tra di cio ná lis ke le ti 
szín há zak is me re te, de ez már egy ma ga sabb szint.  

Gon dol ja, hogy lé tez nek olyan is ko lák, ame lyek ef -
fé le glo bá lis mû velt sé get ad nak? 

Nem sok. Itt van Le co qé… De in kább a ta nu ló -
nak kell, ha mond ha tom így, meg csi nál ni a ma ga 
bolt ját: „Rend ben ta nul tam éne kel ni; ak kor most 
akro ba ti káz ni fo gok. Ta nul tam in dián tán cot; nos, 
ak kor most eluta zom há rom év re, hogy ta nul má -
nyoz zam…” Szük ség van a szem, a test, a bôr, az 
ér zé keny ség kul tú rá já ra. A kép ze let „megiz mo sí tá -
sá ról” van szó, a gyer mek kor „megedzé sé rôl”. 
Ehhez elô ször vissza kell ta lál ni a gyer mek kor ba, 
új ra meg kell ta lál ni a gye rek kor má gi kus ere jét, 
majd megiz mo sí ta ni. Hogy tet szés sze rint megidéz -
he tô, elô hív ha tó le gyen.  

A kul tú rá ról be szél, azaz az in tel lek tuá lis kul tú rá -
ról, az ál ta lá nos kul tú rá ról. Fon tos nak tart ja a já tékra 
vo nat ko zó el mé le ti szö ve gek is me re tét? 

Ter mé sze te sen. Ezek a szö ve gek na gyon fon tosak, 
mert iga zol nak dol go kat, de csak ak kor hasz no sak, 
ha a szí nész „be pisz kít ja” a smink jé vel, ve rí té ké vel, 
tak nyá val, pisz kos uj já val. Egy érin tet len sza kács -
könyv azt je len ti, hogy a tu laj do no sa nem tud fôzni.  

Te hát lé tez ne pár be széd könyv és szín pa di gya kor -
lat kö zött? 

A mes te rek köny vei, Jo u vet, Co pe au vagy Me -
jer hold írá sai elen ged he tet le nek. Azt hi szem, Co pe -
au-t ol vas va gon dol tam ar ra, hogy ol vas nom kel le -
ne el mé le ti mun ká kat. An nál is in kább, mi vel az 
alap ve tô kér dé sek ben ezek a mes te rek össz hangban 
van nak. Jó, ha az egye te men ol vas suk ôket, de még 
jobb at lé ta tri kó ban, a szín há zi gya kor la tok során! 

Ré gen a szín ház nak vol tak olyan mes te rei, akik vo -
nat koz ta tá si pont ként, mo dell ként szol gál tak, írá saik 
ösz tön zô leg ha tot tak, és irá nyí tot ták az al ko tó mun kát: 
Szta nyisz lavsz kij, Brecht, Ar taud. Ezek a mes te rek 

mint ha ke vés bé lennének fontosak mos ta ná ban, ki véve 
Szta nyisz lavsz kijt. Kik ke rül tek a he lyük re? 

Nem cse rél tük le a mes te re ket, meg kell ôket ta -
lál ni. A mes te rek a köny vek ben van nak. Ott kell 
ôket meg ta lál ni, ahol van nak. Bi zo nyos fil mek ben, 
bi zo nyos köny vek ben. Utá nuk kell jár ni. Még ha a 
já ték ról szó ló fej te ge té sek nem ta ní ta nak is meg fel -
tét le nül ját sza ni, azért hasz no sak le het nek ab ból a 
szem pont ból, hogy ha egy szer fel fog tuk a je len -
tésü ket, nem hagy juk ma gun kat fél re ve zet ni és át -
látjuk, hogy a szö veg hez ké pest, mit aka runk lát ni 
és csi nál ni. Ha pél dául ké pe sek va gyunk meg lát ni 
a ha son ló sá got a com me dia dell’ar te és Char lie 
Chaplin kö zött, ez se gít. Az tán meg a mes te rek va -
ló szí nûleg so ha nem vol tak so kan, de ké pe sek vol -
tak hat ni. Ma is hat nak. Az iga zi mes ter rit ka! 

Mi lyen mes te rei vol tak? 
So kan van nak. Nem is tu dom fel so rol ni mind. 

Van nak köz tük cso por tok is, egyé nek is. Pél dául a 
ka tha ka li, az mes ter. A Ba li- szín ház szin tén mes -
ter. Az a szí nész, akit nem is me rek név sze rint, akit 
To kió egyik ne gye dé ben lát tam ját sza ni egy kis né -
pi szín ház ban, ami lye nek már nin cse nek, szin tén 
mes te rem. Van nak ki vá ló ke le ti mes te rek, és még 
ren ge te gen má sok, aki ket nem is is me rek. Most Ön 
pe da gó gu sok ról vagy mes te rek rôl be szél? 

Kü lönb sé get tesz a ket tô kö zött? 
Igen. Van egy kis kü lönb ség. Le coq nagy sze rû 

pe da gó gus, de úgy ér zem, nem te kint he tô mes ter -
nek. Hogy miért? Ta lán, mert nem tu dott el lenáll -
ni a pénz „csá bí tá sá nak”, is ko lát ala pí tott, ami túl 
drá ga volt ah hoz, hogy mes ter le gyen.  

Ez szin tén ab ból fa kad, hogy nincs kö ze a gya kor -
lat hoz? 

Ta lán emiatt nem vált iga zán mes ter ré. Azért azt 
ki je lent he tem, hogy egyik mes te remnek tar tom, 
mert va la mi re fel nyi tot ta a sze mem, ez két ség be -
von ha tat lan. Sok kal tar to zom ne ki. Vi lart ugyan -
csak mes te rem nek val lom, még ha ta lán nem volt 
is nagy pe da gó gus. Ne ki nem volt is ko lá ja… 

A mes ter hez va ló vi szony pe dig ma nap ság na gyon 
is fon tos, mert ke vés szín há zi szö veg van for ga lom ban, 
az em be rek ke ve seb bet ol vas nak, a mû vé szek ma guk 
ke ve set ír nak. A mes te rek hez tar to zás te hát elen ged -
he tet len: mo dell ként szol gál nak.  

Je len leg az AR TA1 a kí nai ope ra egyik mes te rét 
lát ja ven dé gül, Ma dame Peit. Rend kí vü li egyé ni ség. 

1 AR TA: As so ci a ti on de re cher ches des tra di ti ons de l’ac teur – A szí nész ha gyo má nyait ku ta tó egye sü let. So phie Mos co so 
el sô gya kor la ti fel jegy zé seit az AR TA ad ta ki a kö vet ke zô címen: He bei Bang zi, a ha gyo má nyos kí nai ope ra, „M” Pei Yan hing 
és mes te re, Guo Jingg hun gya kor la ta. 
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So phie Mos co so részt vett a gya kor la tán, és le jegy -
zett min dent, amit Ma dame Pei mon dott. Azt be -
szé lik, hogy le me zen is hoz zá fér he tô vé fog ja tenni.  

A szín há zi gya kor lat egyik prob lé má ja, hogy nem -
igen tö rô dik ve le, hagy-e ma ga után em lé ket. Ezért, 
egyéb ként, mint annyian, én is saj ná lom, hogy elôadá -
sai nin cse nek megörö kít ve. Min den gya kor lat el fog 
tûnni. Csak né hány vi deo fel vé tel, né hány kri ti ka ma -
rad be lô lük, de sem mi olyan, ami visszaad ná az elôadá -
so kat a ma guk tel jes sé gé ben. A ha tá suk, az em lé kük 
ter mé sze te sen to vább él… 

Most ép pen a ren de zô nôk kel ké szí tek in ter jút. Va -
la mennyien mes te rük ként, pél da ké pük ként em lí tik Önt. 
Tu da tá ban van en nek? 

Tény leg van nak nôk, akik azt mond ták, örül -
nek, hogy egy nô csi nál ja azt, amit én, ezt meg tu -
dom ér te ni. Én ma gam is bol dog va gyok, ha lá tok 
egy si ke res nôt… Ta lán egy faj ta nôi „na cio na liz -
mus ról” van szó. Egyéb ként örü lök, hogy je len leg 
egy nô töl ti be az igaz ság ügy-mi nisz te ri posz tot 
Fran ciaor szág ban; re mé lem, hogy bol do gul ni fog. 
Ez egy szer a nôk nem  csak gyer mek megôr zés sel 
van nak meg bíz va.  

Te hát, úgy lát szik, van nak már nôi ren de zôk is, 
és tá vol ról sem rosszak. Ez je lent va la mit, s er re 
büsz ke va gyok. Ami en gem, mint pél da ké pet il let, 
nos, hogy ezt va ló ban fel fog jam, ah hoz tu da tá ban 
kel le ne len nem a ko rom nak, de ez nem megy. Né -
ha elô for dul, ami kor va la ki tôl meg kér de zem, mi -
kor szü le tett, s azt vá la szol ja „1970-ben”, ak kor el -
gon dol ko dom azon, hány éves is va gyok! Egy szer 
va la ki azt mond ta, hogy 1975-ben szü le tett! Er re 
azt mond tam ma gam ban: „Ak kor már ti zen egy éve 
lé te zett a Théâtre du So leil!” 

 
Bír ni szusszal 

 

A tes ti kul tú rá ról be szélt. Egy do log na gyon meg -
lepett a gya kor la ton az imp ro vi zá ciók so rán. Azt 
mondta az egyik el fá radt szí nész nek, hogy húsz 

per cig kel lett vol na bír nia, hogy at lé tá nak kell len ni. 
Több al ka lom mal hoz zá tet te, hogy a fá radt ság nak nincs 
he lye a fel ké szü lés ben: a já ték alap ja az öröm, a vágy. 
A színész nek na gyon in ten zív test edzé sen kell részt ven -
nie, hogy for má ban ma rad jon, ki tar tó le gyen és bír ja 
szusszal.  

Ép pen most mond tam el megint a szí né szek -
nek. A kor ról be szél get tünk és né ha pont ez a gon -
dom. 58 éves va gyok és van nak dol gok, ami ket öt 
éve még meg tud tam ten ni, mint pél dául a ka mio -
nok együt tes meg pa ko lá sa. Szó ra koz ta tott, örö met 

oko zott a ka mio nok be ra ko dá sá nak irá nyí tá sa; ré -
sze volt a szín há zi ka lan dom nak. De má ra en nek 
vé ge: már nem ra ko dok ka mio no kat, már nem 
eme lek ne héz dol go kat, mert fáj a há tam. Te hát bi -
zo nyos ér te lem ben min dig pél da mu ta tó vol tam. 
Azt kell mond jam, makk egész sé ges va gyok. Oda -
men tem ra kod ni, és nem volt kér dés, hogy pa ko -
lok-e vagy sem. Most már bú csút mon dok a ra ko -
dás nak. Egyéb ként ezt meg kel lett be szél nünk, hi -
szen a tár su lat ban min den ki azo nos fi ze tést kap. 
A Théâtre du So leil mû kö dé se mégis na gyon pa ra -
dox: ugyanis so kat irá nyí tok, ez ta gad ha tat lan.  

Min den ki ezt mond ja.  
De so ha nem egye dül ho zom meg a tár su la tot 

érin tô élet be vá gó dön té se ket! Mel les leg, né ha saj -
ná lom, hogy nem lép tem fel ha tá ro zot tab ban a 
meg be szé lé se ken, ugyanis szü let tek rossz dön té -
sek. Ilyen volt a Vil le par ju re (Az es kü sze gô vá ros) 
el ve té se. Nem va gyok min dig gyôz tes, mégis azt 
mond ják, hogy én irá nyí tok. A fia tal szí né szek szá -
má ra hôs tett nek szá mít, hogy ját sza nak, be ra kod -
nak a ka mion ba, az tán el men nek ün ne pel ni, majd 
vo nat ra száll nak és ha za men nek. Mindez an nak az 
öröm nek, an nak a hôs tett nek a ré sze, hogy egy tár -
su lat tag jai. Egy idô ben ag gód tam, hogy már nem 
bí rom eze ket a hôs tet te ket vég re haj ta ni. Most, azt 
hi szem, más fé lé ket vi szek vé ghez. Nem sze ret ném, 
ha egy szer csak úgy dön te nénk, hogy má sok már 
nem ra kod ják a ka mio no kat! Fá rad sá gos kény sze -
rû ség ez, de szin tén ré sze az öröm nek, ki vé ve (és 
er re ne kem kell fi gyel ni) azon szí né szek szá má ra, 
akik más nap dél elôtt pró bál nak. Nem pa ko lunk, 
ha a mun ka foly ta tó dik, ha nincs két nap pi he nô 
ott hon. Szük ség van ar ra, hogy ott le gyek, bár nem 
tu dom fel ven ni a ver senyt a szí né szek fia tal, „lán -
go ló” fi zi ku má val. Úgy ér zem, hogy ma más ként 
tu dom ösz tö nöz ni ôket, mint ko ráb ban.  

A ka mio nok ra ko dá sa egy faj ta ki hí vás, öröm le het, 
de bi zo nyá ra van nak pil la na tok, ami kor a szí né szek 
sze ret né nek in kább ha za men ni! 

Ter mé sze te sen! De ép pen ilyen kor kell mégis 
inkább pakolni. Néz ze, a ka mion nem tud ja, hogy 
van-e ked vünk ra kod ni vagy sem. A hôs tett nem 
min  dig okoz örö möt, né ha hul la fá rad tan is vég re 
kell haj ta ni. Csak azután jön az el vég zett mun ka 
örö me, mi kor már túl va gyunk raj ta. (?) 

A szí né szek rôl be szélt, a fia tal tes tük rôl. Van nak 
azon ban szí né szek, akik már régóta tag jai a Théâtre 
du So leil tár su la tá nak.  

Van nak szí né szek, akik nek a tes te már nem 
olyan fia tal. Az ô prob lé má juk ki csit ha son ló az 
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enyém hez. Meg kell ér te ni, hogy van nak em be rek, 
mint pél dául én (My ri am2 is negy ve negy ne hány 
éves), akik már nem tud nak min dent meg csi nál ni. 
Nos, nem fel tét le nül kell, csak azért, hogy megôriz -
zük a Théâtre du So leil -ben kiala kult egyen lô sé get, 
ugyanazt a dol got kér ni tô lük, mint at tól, aki épp 
most ke rült a tár su lat hoz, vagy aki csak két vagy 
öt éve van itt, és na gyon fia tal, ne ki meg kell csi -
nál nia olyan dol go kat is, me lye ket idô sebb kor ban 
mi már nem tu dunk. De azért még nem vá lunk hi -
va ta los ta gok ká. Min dig küz de ni kell azért, hogy a 
tár su lat ne in téz mé nye sül jön, hogy élô, ele ven ma -
rad jon. Van nak öre ge dô szí né szek, és sze ret ném, 
ha az érett sé gü ket szá mí tás ba ven nék; nem in téz -
mé nye sen, nem fös vé nyen, nem ha nya gul, ha nem 
úgy ke zel nék, mint egy le té tet, egy tre zort, egy hôs -
tet tet, mint má sutt lé vô, el té rô dol go kat. Egé szen 
olyan, mint ha azt mon da nám: „Fel nôt tem; ezt töb -
bé már nem te szem meg!” Nem a si ke rek ered mé -
nye kép pen lét re jö vô hie rar chiá ról van itt szó. Ezt 
bi zo nyá ra, nem ér tik azok, akik mégis el men tek.  

Sze ret nék vissza tér ni a tré ning és a ta nu lás té má -
já ra. A szí nész egyik prob lé má ja az, hogy ha vé get ér -
nek a ta nu ló évek és el kezd ját sza ni, ma gá ra ma rad. 
A Théâtre du So leil- nél nem ez a hely zet, hi szen min -
den nap gya ko rol nak. For má ban kell ma rad ni. Ho gyan 
tör té nik ez a fel ké szü lés? A múlt kor pél dául olyan szí -
né szek rôl be szélt, akik ép pen ca po ei rát tán col nak, hogy 
haj lé konnyá te gyék a tes tü ket. Mit te het egy szí nész, 
hogy megôriz ze for má ját? 

Na gyon ne héz vá la szol ni er re a kér dés re, mi vel 
ez az elôadás tól függ. Az At rei dák nál a be me le gí tés 
elen ged he tet len volt: a szí né szek tud ták, hogy ha 
nem me le gí te nek be, ba juk le het be lô le a szín padon. 
De ha tánc cal me le gí tet tek be, nem volt prob lé má -
juk. A Vil le par ju re (Az es kü sze gô vá ros) ese té ben ez 
már sok kal ne he zebb volt, mert a be me le gí tést ke -
vés bé érez ték szük sé ges nek: egy kis rap pel és mo -
dern tánc cal ol dot ták meg. El len ben a Tartuffe-nél 
po ko li volt. Szük ség lett vol na be me le gí tés re, mert 
a da rab fi zi kai lag na gyon meg ter he lô, de még sem 
si ke rült meg ta lál ni azt a mó dot, amely le he tô vé tette 
vol na, hogy a szí né szek a sze re pek re és a da rab ra 
rá han go lód ja nak, hogy meg fe le lôen be me le gít se -
nek. Úgy gon do lom, hogy a kö vet ke zô elôadás nál 
ez sok kal könnyebb lesz, mert rá lesz nek szo rul va.  

A kon dí ció fenn tar tá sa ál lan dó prob lé ma. Pa ra -
dox a hely zet, mert ami kor a szí né szek ját sza nak, 

a ve szély a nap fo lya mán csak sok kal ké sôbb je -
lent ke zik, ami kor azon ban pró bá lunk, már reg gel 
ki lenc tôl je len van. Egész idô alatt moz gás ban, ke -
re sés ben va gyunk. Ott va gyok ve lük, haj tom ôket, 
kia bá lok stb. Min dig van egy faj ta ösz tö ké lés. Ami -
kor ját sza nak, s ez ter mé sze tes, in kább bé kén ha -
gyom ôket. No ha mi nô sí tem ôket, azért ön ál lók. 
An nak ter he, hogy el dönt sék, mi re van szük sé gük, 
sok kal na gyobb erô vel ne he ze dik rá juk.  

Van nak, akik va ló ban tud ják, mi re van szük sé -
gük, és azt is te szik. Van nak, akik azt hi szik, hogy 
tud ják, és csi nál ják is, de ez iga zá ból sem mi re sem 
jó. És van nak, akik azt gon dol ják, hogy sem mi re 
sincs szük sé gük. Ez az tán em be ri! Ez egy em be ri 
tár su lat, te le olyan em be rek kel, akik vagy te szik a 
dol gu kat, vagy lus ták, vagy el száll nak, és min den -
kit be le rán ta nak a szar ba, mert nem tet ték meg, 
amit meg kel lett vol na ten niük.  

Az elôadá sok elôt ti tré ning rôl be szél, de a be mu ta -
tók kö zött – és nem csak a Théâtre du So leil  -re gon do -
lok – van nak olyan idô sza kok is, ami kor a szí nész nem 
dol go zik. Ho gyan le het for má ban tar ta ni ôket? 

Ép pen er re va lók a tan fo lya maink. Jöt tek hoz -
zánk szí né szek, és mond ták, hogy mi lyen ször nyû, 
hogy nem dol goz nak, és ha nem dol goz nak, ha -
lott nak ér zik ma gu kat. Ezért dön töt tünk úgy, hogy 
in dí tunk szá muk ra egy tan fo lya mot. Van egy há -
zunk, fi ze tést ka punk: így hát ez aján dék, ado mány 
a fia ta lok nak, akik nek mindez sem mi be sem ke rül 
(a tan fo lya m in gye ne s). A fia ta lok ren del ke zé sé re 
bo csát juk esz kö zein ket. Rend sze rint, éven te egy al -
ka lom mal ren dez zük meg, de nem min dig érek rá. 
Ha min den ki ezt ten né, sok hely len ne, aho va a szí -
né szek el me het né nek dol goz ni.  

 
Ariad né sor sa 

 

A tan fo lyam so rán azt vet tem ész re, hogy lan ka dat -
lan lel ke se dés sel ké pes a nul lá ról új ra kez de ni a 
mun kát a fia tal gya kor no kok kal, ugyanezt lát tam 

a ko ráb bi gya kor la to kon is. Miu tán ki ké pez te a szí né -
sze ket, azok gyak ran el hagy ják a tár su la tot. Ami kor 
egy szer Si mon Abk ha ri an nal ta lál koz tam, aki szin tén 
el hagy ta a tár su la tot, és er rôl pa nasz kod tam ne ki, ô 
ezt vá la szol ta: „Ez Ariad né sor sa.”  

Ez igaz, né ha va ló ban azt gon do lom, hogy van 
a szí né szek kö zött egy faj ta vér vesz te ség. De ez sors -
sze rû is, olyan ér te lem ben, hogy van egy pil la nat, 

2 My ri am Azan cot a Théâtre du So leil tag ja kö zel ti zen öt éve. 
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ami kor a ke re sés ter mé sze te meg vál to zik. Olyan 
ez, mint ami kor va la ki azt mond ja a szín pa don: „Itt 
ab ba ha gyom.” Csak úgy, hir te len, mint ha egy puló -
ver a sze mem lát tá ra kez de ne el bom la ni. Te het nék 
úgy, mint ha nem tud nám, meg pró bál hat nék utá -
nuk men ni. De nem moz du lok. Az igaz, hogy nem 
bí rom el vi sel ni. Si mon nak van né mi iga za, ami kor 
azt mond ja, ez az én sor som. Azt hi szem, alap jában 
vé ve, sze re tem új ra kez de ni, ami nem azt je len ti, 
hogy ne saj nál nék né me lye ket, akik el men tek, és 
akik, hogy ha egy ki csit több alá zat lett vol na ben -
nük, ép pen a töb biek mes te rei vé vál hat tak vol na, 
mes te rek ké, amik csak rö vid ideig vol tak. Fô ként 
ezt saj ná lom, mert ez se gí tett vol na raj tam. De hát 
to vábbad hat ják mindezt más hol. Azt mon dom ma -
gam ban, hogy ugyan a Théâtre du So leil szá má ra 
el vesz tek, de nem vesz tek el a szín ház szá má ra.  

Si mon úgy ta lál ja, hogy na gyon ne héz má sutt dol -
goz ni. A töb biek hez ha son lóan, akik szin tén el hagy ták 
a tár su la tot, azt mond ja, hogy se hol más hol nem ta lál 
olyan kö rül mé nye ket, mint a Théâtre du So leil  -nél, ahol 
le he tô ség nyílt „el me rül ni egy vi lág ban,” rá ta lál ni az 
„álom sze rep re”. A szí né szek, akik kel ta lál koz tam, és 
akik a Théâtre du So leil tag jai vol tak, gyak ran saj nál -
ják, hogy el men tek, ugyanak kor meg je gye zik, hogy na -
gyon ne héz lett vol na ott ma rad ni. So kan nem zár ják ki 
an nak le he tô sé gét, hogy egy nap majd vissza jön nek, bár 
elis me rik, hogy ez va ló szí nû leg na gyon ne héz len ne.  

Én sem zá rom ki en nek a le he tô sé gét. De tu -
dom, hogy ez na gyon ne héz len ne, mert más hol, 
más szo ká so kat vesz nek fel. Ez, ahogy lát ja, nem 
az Odé on3 tár sal gó ja! Azt gon do lom, be le fá rad tak, 
hogy új ra kezd jék ve lem (ha itt len né nek, azt mon -
da nák, hogy ez nem igaz, így in kább nem is nyi -
lat ko zom a ne vük ben, mi vel nin cse nek itt, hogy 
vá la szol ja nak), de mi kor lá tom azo kat az em be re -
ket, akik most itt van nak, és nem tud nak sem mit, 
mi kor lá tom, hogy fel fe dez nek dol go kat, ez ösz -
tön zô leg hat rám. Felüdít, le he tô vé te szi, hogy új -
ra fel fe dez zek dol go kat. Nem ar ról van szó, hogy 
ab ban a hit ben rin gat nám ma gam, hogy cso dá kat 
fe dez te tek fel ve lük: ezt a mun kát el vég zik a masz -
kok. Ami kor né zem ôket, amint fel fe dez nek va la -
mit, szin te visszaad ja az egész sé ge met, mert új ra 
átélem azt a ha tást, amit kez det ben ezek az ál ar co -
sok, ezek az ala kok rám gya ko rol tak. Új ra meg csi -
nál ni rész ben fá rasz tó, le gyön gít, de ugyanak kor 
be kell val la nom, hogy fel is tölt. Eh hez nincs is 

szük sé gem új em be rek re… Ne kem megada tik ez 
a va rázs lat a Théâtre du So leil szí né szei vel, amíg a 
foly to nos új ra fel fe de zés ál la po tá ban van nak.  

Ezt a foly to nos új ra fel fe de zést, amit a szí nész tôl kér, 
nem fe nye ge ti a meg szû nés ve szé lye, mi kor beépül a mû -
vé sze té be? A si ke ré be? Úgy gon dol ja, hogy, akik el hagy -
ták a So leil-t, en nek a szind ró má nak es tek ál do za tul? 

Nem aka rok er rôl túl so kat be szél ni, mert nin -
cse nek itt, hogy vá la szol ja nak. Azt hi szem, hogy 
min den ki más-más eset. Ugyanak kor azt is hi szem, 
iga za len ne, ha azt mon da ná, té ve dünk, ha mes ter -
nek hisszük ma gun kat. Ami kor nagy szí nész nek 
kép zel jük ma gun kat, ugyan csak té ve dünk.  

Az elôbb megál la pí tot ta, hogy a ré giek ké pe sek vol -
tak for mál ni a fia ta lo kat. My ri am Azen cot, aki kö zel 
ti zen öt éve dol go zik ön nel, azt mond ta, hogy ami kor 
be lé pett a Théâtre du So leil tár su la tá ba, ar ra vá gyott, 
hogy Pen che nat- val, Caubère- rel és má sok kal, aki ket 
cso dált, együtt dol goz zon. De ôk mind el men tek rö vid -
del az ér ke zé se után.  

Ez bor zasz tó krí zis volt, egy más faj ta vál ság… 
Az ala pí tók be lát ták, hogy a tár su lat nak szük sé ge 
van új em be rek re, de még sem fo gad ták be ôket.  

 
A nem cse lek vés ál la po ta 

 

Az At rei dá król ké szí tett in ter jú ban4, Ju li a na Car -
nei ro de Cun ha azt mond ta, hogy meg pró bál ta a 
moz du lat lan ság ál la po tát elér ni; Si mon Ab ka ri -

an a ma ga ré szé rôl nagy súlyt fek te tett ar ra, hogy a 
szí né szek nek meg kell ta nul niuk, ho gyan „ne csi nál ja -
nak” va la mit a szín pa don. A „nem cse lek vés”, egy faj -
ta ké szen lé ti ál la po tot je lent, a sze rep lô lel kü le té nek a 
be fo ga dá sá ra.  

Ami kor a szí nész be lép a szín pad ra, gyak ran tele 
van túl zott nar ciz mus sal. Azért van ott, hogy meg -
 mu tas sa ma gát. Azt hi szi, cse le ked nie kell. Mindad -
dig, amíg csak az a vágy hajt ja, hogy elô tér be ke -
rül jön, ma gá ra irá nyít sa a fi gyel met, meg mu tas sa 
ma gát, a szí nész sem mit sem mu tat meg. Elô ször 
is a szí nész nek meg kell ta nul nia nyi tott nak len ni, 
hagy nia, hogy át jár ja a sze rep. Sok min dent ta nu -
lunk pusz tán az zal, hogy fi gye lünk. Tud ni kell alá -
za tos nak len ni, ami kor be lé pünk a szín pad ra. A szí -
nész nek nem kell foly ton azon igye kez nie, hogy 
min denáron csi nál jon va la mit. A fi gye lem ép pen 
ezt ta nít ja: be fo gad ni, fel szív ni, átita tód ni, mint egy 
szi vacs. A szí nész olyan, mint egy szi vacs, amely 

3 Egy hely fenn tar tá sa a Car to u che rie elô te ré ben.  
4 Elô ze tes De nis Saltèr-rel „In ter jú a Théâtre du So leil  -jel”, The a ter, Ya le School of Dra ma, n° 1, 1993, 66–74. 
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min dent be fo gad, min dent fel szív. Mint egy szi -
vacs, mely úgy fo gad ja ma gá ba a dol go kat, hogy 
nem tesz hoz zá juk sem mit, ám mégis szer ke ze -
tet/for mát ad ne kik. Sem mi mást. A szí nész befo -
gad. Nem ke res. Nem ta lál. Nyi tott, a be fo ga dás ál -
la po tá ban van, a ké szen lét ál la po tá ban. Vár. Így ke -
res ve vé gül, min den ki meg ta lál ja a ma ga út ját. És 
itt a meg fi gye lés, a fi gye lem, a hall ga tás na gyon fon -
tos. Nem cse le ked ni, hagy ni, hogy a dol gok meg -
tör tén je nek, min dig csak be fo gad ni, hall gat ni. 
A szí nész min de né vel hall, bô re egész fe lü le té vel. 
Ami kor azt mon dom a bô ré vel, ez azt akar ja je len -
te ni, hogy nem csak hall ja a sza va kat, ha nem azt 
is, aho gyan mond ja a sza va kat. Be fo gad. Be fo gad -
ja, ki fe je zi a má sik ve rej té két. Ez alap ve tô do log.  

A fo gé kony ság nak ez az ál la po ta, aho vá a szí -
nész el jut hat, na gyon ti tok za tos do log. Van olyan 
szí nész, aki ke res he ti egész éle té ben, még sem ta -
lál ja meg so ha. És van olyan is, aki nek azon nal si -
ke rül. Tu dom, hogy ez kel le met le nül hang zik. 
A mû vé szet igaz ság ta lan. Nem min den ki szü le tik 
fes tô nek. Nem min den ki szü le tik ze nész nek és nem 
min den ki szí nész nek. Ez az igaz ság. Ha egy szer ezt 
tisz táz tuk, már csak a meg va ló sí tás ma rad hát ra. 
Azokra a szí né szekre, akik bir to ká ban van nak en -
nek az ado mány nak, kény sze rí tô erô vel ne he ze dik, 
na gyon ke mény mun kát ír elô szá muk ra. Ha nem 
fej leszt jük to vább ezt a te het sé get, ak kor ter mé sze -
te sen sem mi re sem me gyünk ve le.  

Ha meg van ez a te het ség, ak kor lát ha tó is. A baj 
csak az, hogy nem is mer jük. Egy pil la nat alatt el -
tûn het. Nem csak az a kér dés, ho gyan kü lön böz -
tes sük meg az ilyen adott ság gal ren del ke zô em be -
re ket azok tól, akik ben nincs meg ez az adott ság, 
ha nem sok kal in kább az, ho gyan fe dez zük fel azok -
nál, akik nek meg van, de nem mu tat ják meg, hol 
rej tô zik. Van olyan, aki nek idô be te lik, míg meg -
mu tat ko zik a te het sé ge, és van, aki nek rög tön si -
ke rül. Né ha beiga zo ló dik a vá ra ko zá som, né ha csak 
vesz te ge tem az idô met. Saj nos, egyál ta lán nem 
mond ha tom ma gam ról, hogy té ved he tet len va gyok 
ezt il le tôen. He te ket vesz te get tem el em be rek re. 
Min den ered mény nél kül. In kább az em be re ket, 
mint sem a sze mé lyi sé ge ket il le tôen té ved tem.  

A szí né szek gyak ran hasz nál ják az ener gia fo gal -
mát. Elô for dult, hogy hasz nál ta ezt a fo gal mat a mun -
ka so rán, s ha igen, ho gyan ha tá roz ná meg? 

Nem hasz ná lom ezt a fo gal mat, de hal lom, hogy 
a szí né szek né ha hasz nál ják. Hal lom, hogy azt 
mond ják, fej lesz tik, ke re sik vagy meg ta lál ják az 
ener giá ju kat. Én nem hasz ná lom ezt a szót, de biz -

tos va gyok ben ne, hogy ugyanazt a dol got ér tik raj -
ta, csak más sza vak kal fe je zik ki. Egyet len al ka lom -
mal hasz nál juk ezt a szót, ha azt mond juk: „Ma 
nincs erôm.” Eb ben az ér te lem ben legin kább fi zi -
kai ál la po tot fe jez ki.  

Fej leszt he tô a hal lás nak ez a faj ta mû vé sze te a ta -
nu ló évek alatt? 

Nem va gyok ben ne biz tos, hogy ta nul ják az is -
ko lák ban, vagyis pon to sab ban, nem va gyok biz tos, 
hogy ez az, amit ott ta nul nak. Az tán, ha egy szer a 
szí nész nek meg van ez a ké pes sé ge, nem na gyon 
fon tos, hogy mit ta nul, hi szen ez min dig az a több -
let lesz, amit tud ni fog. Pél dául, a szín ját szás csak 
ak kor lesz ér de kes, ha úgy ta nul juk, hogy köz ben 
nem aka runk szí nésszé vál ni. Nem kell szí nésszé 
vál ni. Utá noz ni kell, de nem kell szí nésszé vál ni.  

Az tán meg, sok fé le is ko la van. Néz ni kell pél -
dául a nagy mo zi szí né sze ket és ta nul ni tô lük. Kí -
vül rôl kell tud ni Chap lint, Bu ster Ke a tont, Li lian 
Gisht. Meg kell néz ni min den né ma fil met, Grif fith 
nagy film jeit. Lát ni kell, ho gyan ját sza nak ezek az 
em be rek. Ôk mind annyian szín há zi szí né szek 
voltak.  

 
Ter mé keny sé gi ál la pot 

 

A tan fo lya mon lát tam, hogy beál lít ja a szí né szek 
gesz tu sait a megele ve ní te ni kí vánt ala kok nak meg -
fe le lôen. Azt kér te pél dául Ma ta mo re- tól, hogy 

tár ja szét a kar ját, en ged je le az ál lát, dom bo rít sa ki a 
mel lét, „te gyen úgy, mint a ma dár”. Gon dol ja, hogy lé -
te zik a gesz tu sok nak egy olyan kód rend sze re, amely 
min den egyes sze rep re al kal maz ha tó? 

Nem, nem hi szem. Ha van is ilyen, amit hasz -
ná lok, az az enyém, s ez nem uni ver zá lis kód.  

A gesz tu sok, ame lye ket beál lí tott, mégis mû köd tek. 
Egy sze rep lô egy szer csak meg szü le tett a szín pa don. 
Azt gon do lom, hogy ha a szí né szek már is mer nék eze -
ket a moz du la to kat, mie lôtt hoz zá kez de né nek… 

Ez nem így mû kö dik. Nem ve zet sem mi re, ha 
egy elô re meg ha tá ro zott har le ki ni gesz tus rend szer -
rel kez dünk el dol goz ni.  

Job ban sze ret né te hát, ha a mun ka so rán ta lál nának 
rá er re, ha mindegyik szí nész ma ga fe dez né fel a ne ki 
meg fe le lô moz du la to kat. Ugyanak kor meg le pô, hogy 
azt a gesz ti kus kó dot, amely a legin kább mû kö dik, vol -
ta kép pen a tör té ne lem bôl örö köl tük, már is mer jük. 
Miért nem ad ja meg már az ele jén ezt a kó dot, szá mít -
va per sze ar ra, hogy a szí nész a sa ját test hez iga zít ja? 

Haj la mos va gyok azt gon dol ni, hogy az ala kok 
kód jai nak fel fe de zé se szí né szen ként más és más, 
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jól le het van nak kö zös ala pok. Pél dául, nem játsz -
hat juk Pan- de- Pat5 tel je sen so vá nyan! Ez lát ha tó a 
masz kon is. Nem le het egy szer re pa ráz na és egé -
szen so vány. Ez az is ten ilyen! 

Is te nek nek te kin ti a masz ko kat, és azt gon dol ja, 
hogy az Olüm posz hie rar chi zált, az is te nek kasz tok ba 
ta go lód nak. Mond hat juk, hogy ugyanez jel lem zi a szö -
veg be li ala ko kat is? 

Igen. Ha úgy ve szi, hogy a szín há zi ala kok isteni 
ere de tûek, ak kor azt mond hat juk, hogy van nak 
kasz tok a szín há zi Olüm po szon is. Ez zel nem azt 
aka rom mon da ni, hogy az érint he tet len a leg kevésbé 
fon tos a da rab sze rep lôi kö zül: le het fô sze rep lô is.  

A szí nész a Théâtre du So leil -nél el töl tött ta nu ló -
évei so rán a maszk se gít sé gé vel fej lô dik. Mi ben rej lik 
en nek a ta nu lá si fo lya mat nak a je len tô sé ge? 

Ez a kép zé si for ma alap ve tô. Ezt ál lí tom, bár tu -
dom, hogy ki csit ra di ká lis, ki csit fa na ti kus va gyok. 
De van nak em be rek, akik anél kül ju tot tak el a 
maszk hoz, hogy el ju tot tak vol na ma gá hoz a tárgy -
hoz. Te hát az olyan kép zés, amely nem hasz nál ja 
fel a masz kot, ugyan csak célt ér het. Pusz tán azért, 
mert fog lal koz tat ta ôket ez a kér dés, a tár su lat ta -
ná rai vagy ren de zôi ösz tö nö sen a me ta fo ra, a maszk 
fe lé ve zet ték a szí né sze ket.  

Azt hi szem, az egyet len pá ri zsi is ko la, amely masz -
kok kal dol go zik, Jac qu es Le coq is ko lá ja.  

Tu do má som sze rint igen… Ott volt Phi lip pe 
Gau lier, aki 1980-ban sa ját is ko lát ala pí tott Pá rizs -
ban, amit az tán át he lye zett Lon don ba 1991-ben. 
Ô sok masz kot és bo hó cot ho zott lét re.  

Ön mi kor sze re tett be le a maszk ba? 
Le coq- nál ta lál koz tam elô ször maszk kal és rög -

tön meg fo gott. Az tán egy ke le ti uta zás so rán, a ka -
bu kin ke resz tül ta lál koz tam ve le új ra. Jól le het a ka -
bu ki ban nin cse nek masz kok, a smink nek kö szön -
he tôen a já ték mégis ál ar cos, így te hát a ket tô 
ugyanaz. A n! szín ház, amit sze ren csém volt lát ni, 
szin tén hoz zá já rult eh hez. Va la mi tör tént, ami azt 
su gall ta, hogy ez nél kü löz he tet len, de ezt még nem 
tud tam az ele jén.  

 
Hal la ni a bôr egé szé vel 

 

Az ál arc le csu pa szít ja a szí nészt. Avi gnon ban, egy 
vi ta es ten, a masz kok kap csán meg je gyez te, hogy 
„a maszk le he tô vé te szi a szí nész szá má ra, hogy 

le ve gye a sa ját ját”. Va ló já ban, ami kor meg kér dez zük 
ma gu kat a szí né sze ket, ôk né ha en nek az el len ke zô jé -
rôl be szél nek, hogy az ál arc el ta kar ja, s ez zel fel is sza -
ba dít ja ôket.  

Azt gon do lom, hogy a maszk nem a szí nészt ta -
kar ja el, ha nem in kább az Ént. Va ló já ban egyál ta -
lán nem ta kar el sem mit, in kább fel tár. Fel na gyít -
ja a lel ket, lyu kat vág be lé. Egyéb ként csak a maszk 
lé te zik. A smink is ál arc. Kieme li az arc va la mennyi 
iz mát. A maszk kal együtt hir te len a szín ház min -
den tör vé nye je len van. Nem búj ha tunk ki aló la. 
A maszk nagy sá got köl csö nöz az alak nak, le he tôvé 
te szi szá má ra, hogy rá ta lál jon a lel ké re. Ar ra kény -
sze rí ti a szí nészt, hogy ki dol goz za a rész le te ket. 
Szi go rú mes ter. Az összes hi bát lát ha tó vá te szi.  

Foly ton is mét li a szí né szek nek: „Hagy ják, hogy az 
ál arc ad ja a hang ju kat. Mond ják meg az ál arc nak, 
hogy hal kít sa el a szí nészt. Nem önök azok, akik éle -
tet ad nak az ál arc nak, ha nem a maszk az, aki élet re 
kel ti önö ket. Az ál arc vá laszt ja önö ket.” 

Ez hit. Tel jes hit tel val lom, hogy a masz kok is -
te ni ere de tûek. Ez ta lán ba bo na, de emel lett – és 
nem aka rok tu dá lé kos nak tûn ni – poé ti kai stra té -
gia, poé ti kai hely zet is. A szín ház ban a köl té szet tel 
van dol gunk. Ez, ugye, ba na li tás. Aki nek maszk -
kal van dol ga, ab ban egyet ért ve lem, hogy nem a 
szí nész be szél a maszk alól, ha nem for dít va. Ez 
min den or szág ban így van, va la mennyi ôsi kul tú -
rá ban, ahol masz kot hasz nál nak: nem kép zel he tô 
el, hogy az ál arc egy sze rûen csak smink, egy sze rû 
tárgy. A masz kot fel vé ve orá ku lum má vá lunk, ha -
son lók ká vá lunk a gö rög is te nek hez, akik Pü thia 
ál ar cát vet ték fel, vagy a ti be ti is te nek hez, akik jós -
lás hoz hasz nál ták. A maszk hang ját meg hal la ni, 
meg ta nul ha tó, de fá rad sá gos. Ezt tud ják is. A szí -
né szek nek mégis ne héz sé get okoz ezt el fo gad ni. Ha 
az em ber fran cia, ez még ne he zebb. Pont teg nap 
kor hol tam ôket ne vet ve: „Nem ol vas ták a Gé né ral 
Do u ra ki ne-t Sé gur gróf nô tôl? Nem ol vas ták Per rault 
me séit? Nem ol vas ták An der sen tün dér me séit? Ak -
kor mit ol vas tak? Csak kép re gé nye ket!” De ez bor -
zasz tó! Nem is me rik a Bib liát mint tün dér me sé ket, 
sem a val lá sos tör té ne te ket mint mí to szo kat. Mit 
is mer nek? Nagy mun kát je lent ezek ben ku tat ni… 
Mindan nak, amit itt me sé lek, ke vés kö ze van 
Brecht hez, de nem baj, mert Brecht is Ázsiá ba ment 
ke res ni…

5 Egy Ba li- szi ge ti alak ne ve. A fi gu ra pu fók ar cú és na gyon szim pa ti kus nak tû nik. 
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Szta nyisz lavsz kij nagy sze rû em ber 
 

Brech tet em lí tet te, aki ha tás sal volt Ön re. De alig 
em lí ti Sza nyisz lavsz kijt. Kö zel ér zi ma gá hoz? 

Igen. A kö ve tôi ku szál ták össze a nyo mo kat, kü -
lö nö sen az ame ri kaiak, az Ac tor’s Stu dió val. Ha ol -
vas suk a köny vét, lát hat juk, hogy en nek het ven öt 
szá za lé ka megegye zik az zal, ami rôl be szé lünk. Ma -
rad hu szon öt szá za lék, ami ide jét múlt nak tû nik, 
ta lán csak azért, mert rosszul ért jük.  

Ar ra a lé lek ta ni el já rás ra gon dol, amit meg kö ve tel 
a szí nész tôl an nak ér de ké ben, hogy be leél je ma gát a 
sze rep be? 

Igen. Ez a rész ért he tô vé vá lik, ha tud juk, hogy 
Szta nyisz lavsz kij mû ve mi re rea gált, ha is mer jük a 
tör té nel mi kon tex tust. Ar ra a szín ház ra rea gált, 
amely már hí ján volt min den faj ta va ló szí nû ség nek, 
igaz ság nak.  

A Szta nyisz lavsz kij- ku ta tók egyetér te nek ab ban, 
hogy el mé le té nek leg fon to sabb ré sze, a „fi zi kai cse le -
ke de tek rôl” szó ló rész, amin éle te utol só évei ben dol -
go zott, így nem volt ide je tel je sen ki fej te ni.  

Na gyon fon tos nak ta lá lom a Me jer hold hoz fû -
zô dô kap cso la tát: ket te jük kap cso la tát egy faj ta sze -
re tet–gyû lö let, mes ter–ta nít vány vi szony jel le mez -
te. Szta nyisz lavsz kij, an nak el le né re, hogy kez det -
ben nem ér tett egyet Me jer hold dal, to vább ra is ked -
vel te, s ér de kes nek tar tot ta „ta nít vá nya” meg lá tá sait. 
Szta nyisz lavsz kij nagy sze rû em ber volt.  

 
Dup la fe szült ség 

 

Ap ro pó já ték. Gyak ran mond ja a szí nész nek, hogy 
min dig két irá nyú fe szült ség nek kell ma gát alá vet -
nie. Az egyirá nyú fe szült ség rossz. Fel fe lé és le fe -

lé irá nyu ló fe szült ség rôl be szél… 
Nem tu dom, ho gyan ma gya ráz zam el úgy, hogy 

ne fe nye ges sen a csa lás ve szé lye. Mi kor ezt ilyen 
pon to san meg ha tá roz za, rög tön azt gon do lom: „Ezt 
én mond tam?” Nem egé szen így mond tam, in kább 
meg mu ta tom. Né ha ügyet le nül, bi zony ta la nul fe -
je zem ki ma gam, tétovázom, és ezt nem kell tel je -
sen eluta sí ta ni, mert ak kor egy szer csak a mes ter 
sze re pé ben tet sze leg nék. Ami kor dup la fe szült ség -
rôl be szé lek, va la mi olyas mit ér tek rajta, ami kü lö -
nö sen a maszk ban van meg, fô leg a Ba li- szi ge ti 
masz kok ban. A com me dia dell’ ar te maszk jai ban 
ezt már ke vés bé ér zem, ke vés bé tu dom meg ma gya -
ráz ni. A Ba li- szi ge ti masz kok ese té ben a dup la fe -
szült ség tel je sen ért he tô, mert já té kuk ze nei jel legû, 

na gyon ha son lít a ma rio net tek éhez. Nem hi szem, 
hogy er rôl el mé le ti leg kel le ne be szél ni. Ez olyas va -
la mi, amit a szí né szek tes té be pró bá lok beépí te ni, 
hogy érez zék és vég sô so ron ma guk fe dez zék fel.  

Pár hu za mot von hat nánk a Bar bá tól szár ma zó, a 
szí né szek szá má ra meg fo gal ma zott sza bá lyok és a dup -
la fe szült ség kö zött. E sza bá lyok egyi ke (és azt hi szem, 
tény leg mû kö dik) azt irá nyoz za elô, hogy a szí nész nek 
tö re ked nie kell egy faj ta kie gyen sú lyo zat lan ság ra. Nos, 
az egyen súly ki bil len té sét két el len té tes erô egy más nak 
fe szü lé se idé zi elô, ez össze vág az zal, amit dup la fe -
szült sé gen ért. Ha csak egy fe szült ség van je len, a szí -
nész azt a be nyo mást kel ti, hogy megál la po dott, nincs 
elég gé ré sen. Egyetért ez zel a gon do lat me net tel? 

Ta lán van ben ne né mi igaz ság, de nem va gyok 
olyan, mint Gro tows ki, aki eluta zott, nem tud ni 
me lyik égi és olüm po szi aka dé miá ra és a tör vény 
táb lái val tért vissza. Néz ze, én nem jutottam fel az 
el mé let ilyen olüm po szi ma gas la taira. Mi kor irá -
nyí tom a szí né sze ket, úgy ér zem, ugyanab ban az 
iszap ban to cso gok, mint ôk. Ugyanak kor tu dom, 
hogy én más hely zet ben va gyok, egy ki csit el té rô a 
hely zetem. Ez ki csit olyan, mint ha egy na gyon csú -
szós fo lyó par ton len nék és kö tél lel pró bál nám ki -
húz ni a szí né sze ket a par ti ho mok ból; na gyon oda 
kell fi gyel nem, hogy én ma gam ne es sem be le. Ilyen 
a hely ze tem! 

Ma nap ság mint ha az imp ro vi zá ció ki csit el tûnt vol -
na a szín há zi is ko lák anya gá ból, ki sebb je len tô sé get tu -
laj do ní ta nak ne ki. Az ön szá má ra az imp ro vi zá ció 
azon ban to vább ra is alap ve tô je len tô sé gû. A gya kor la -
tok ból mégis az tû nik ki, hogy az imp ro vi zá ció csak 
egy fé le já té kot tesz le he tô vé, azaz va ló já ban nem nyit 
utat a tra gi kus hoz.  

Na gyon rit ka eset ben si ke rül csak be lép ni a tra -
gi kus te rü le té re imp ro vi zá ció val, mert nincs szö -
ve günk. Ke vés olyan szí nész akad, aki tra gi kus 
hang nem ben is tud imp ro vi zál ni; drá mai ban igen, 
de tra gi kus ban nem. De hát mit te he tünk? Az imp -
ro vi zá ció to vább ra is alap ma rad. Min de ne set re, 
ke vés em ber ké pes iga zán tra gé diát ját sza ni… 

Egy idô ben min den ki oda volt az imp ro vi zá cióért, 
kü lö nö sen Qué bec ben, de más hol ugyan csak ér zé kelhetô 
volt ez a ten den cia, mindez rész ben a nem ze ti imp rovi -
zá ciós li gák el ter je dé sé nek volt kö szön he tô. Már pe dig 
az imp ro vi zá ciók majd nem ki zá ró lag csak ko mi ku sak.  

El né zést, én úgy tu dom, hogy Ka na dá ban, de 
mindegy. Ez a já ték nem az el mé lye dés re épül, ha -
nem a reak ció és vá la szo lás gyor sa sá gá ra.  

Ön szá mos gya kor la tot ve ze tett. Így hát bi zo nyá ra 
lát ja a kü lönb sé get a tan fo lya mon részt  ve vô kü lön bö -
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zô ge ne rá ciók kö zött. Lát vál to zást a fej lô dé sük ben? 
Gon dol ja, hogy ez le fe lé íve lô ten den ciát mu tat? 

Ha tá ro zot tan! Ti zen öt vagy húsz éve, mi kor az 
em be rek ide jöt tek ta nul ni, De cro ux- tól, Le coq- tól 
jöt tek, és még tud tak akro ba ti káz ni, ér tet ték a 
masz kok nyel vét, ját szot tak va la mi lyen hangszeren, 
kész zsong lô rök és kö tél tán co sok vol tak. Most meg 
egy drá matan fo lyam ról jön nek, ahol sem mit sem 
ta nul nak, ki vé telt ké pez nek Le coq gya kornokai.  

És a töb bi kép zés, pél dául a kon zer va tó riu mé? 
Nem na gyon is me rem, mi vel ke vés em ber jön 

a kon zer va tó rium ból hoz zánk. Min de ne set re az a 
be nyo má som, hogy az ot ta ni kép zés po zi tív irá -
nyú fej lô dést mu tat. Egyéb ként a Kony ha6 cí mû 
elôadá sunk hoz a kon zer va tó rium ból ka punk ta -
nu ló kat.  
 

Egy csu pasz kéz be mu tat ja a szí né sze ket 
 

Em lí tet te, hogy Théâtre du So leil szce no grá fi ai 
megol dá sai na gyon egy sze rûek. Én vi szont úgy ér -
zem, e mö gött ko moly mun ka van. A szí nek rend -

kí vül szé pek, a de ko rá ció pom pás.  
Na gyon fon tos táp lál ni az ér zé ke ket. De va lóban 

mu száj ren det tar ta ni. A szín pad nak egy csu pasz 
kéz sze re pét kell be töl te nie, amely be mu tat ja a szí -
né sze ket. Min den do log, min den szín je len tés sel 
kell bír jon. Min den ar ra szol gál, hogy azt az ér zést 
kelt se, va gyunk va la hol: szín ház ban, de va la mi 
elôtt, te szem azt egy temp lom elôtt.  

A Théâtre du So leil mû kö dé sé nek kez de tén a mi se 
en scène -e krôl ké szült fény ké pek ar ról árul kod nak, 
hogy kez det ben ren ge teg színt hasz nált, majd ké sôbb 
ezt kor lá toz ta, s már csak né hány szín sze re pelt, az 
elôadá sok tól füg gôen. Az At rei dák ban már csak négy 
szín volt lát ha tó.  

Igen: a pi ros, a fe hér, az arany és a fe ke te. Ha 
na gyon tar ka az elôadás, nem lát juk a szí ne ket. 
A Tartuffe ki zá ró lag fe ke te-fe hér volt, még ha szí -
nes nek is tûnt a vásár és a kis szí nes ab lak táb lák 
miatt. Pe dig mindegyik jel mez fe ke te vagy fe hér, 
il let ve fe ke te-fe hér volt. A Shakes peare-elô adá sok -
hoz ter mé sze te sen sok fe hé ret, pi ro sat, fe ke tét vá -
lasz tot tunk és egy kis ké ket. A kö vet ke zô elôadá -
sunk egy ki csit szí ne sebb lesz, de még nem dön -
töt tük el, hogy egy bo hó za tot fo gunk-e be mu tat ni: 
mi nél job ban sze ret jük a színt, an nál vissza fo got -
tab ban kell bán ni ve le.  

Ami kor hall ga tom, hogy a szí né szek kel a jel me zeik -
rôl be szél get, lát szik, hogy mindez az él ve zet vá gyá ból 
és kü lö nö sen a lát vány örö mé bôl ered. Eb bôl a szem -
szög bôl ta lán job ban ért he tô szín há zi szem lé let mód ja 
és a ren de zé sei.  

Igen. Ép pen ele get szen ve dek a szín ház ban. 
Elég, ha csak az em be ri kap cso la tok ra, a ke re sés és 
a ta lá lás ne héz sé gé re gon do lunk. Mi len ne, ha még 
a szem nek is szín te len dol gok lát vá nyá ban kel le ne 
el me rül nie? 

Azt mond ja, sze re ti a fényt… 
Igen. De ir tó zom a mo dern meg vi lá gí tás tól, ami 

csak azt éri el, hogy sem mit sem lá tunk. Sze re tem 
lát ni a szí né szek te kin te tét.  

A szín ház gyö nyö ré rôl is be szél. Pél dául, az At rei -
dák kap csán, azt mond ja, hogy sze ret idôt hagy ni a 
né zôk nek, hogy fo ko za to san lép je nek be eb be a kép ze -
let be li vi lág ba, azért hogy ér zé sei ket és ér tel mü ket így 
„fel csi gáz za”. Ar ra tö rek szik, hogy a kö zön ség ta lál ko -
zá sa a szö veg gel, a szín ház zal, ez zel az egész el süllyedt 
vi lág gal, me lyet Ön meg pró bál fel szín re hoz ni, ér zé ki 
le gyen. Még a gya kor la to kon is érez he tô ez a gyö nyör, 
mi kor a szí né szek ren del ke zé sé re bo csát ja a So leil ré -
gi kosz tüm jeit, amelyekbôl ôk na gyon gyor san kiala -
kít ják a ne kik meg fe le lô jel mezt.  

A jel mez, a szí nész má so dik bô re, az alak bô re. 
Az el sô he lyen áll a maszk, a jel mez pe dig a maszk 
ré sze. Ha fel vesz egy masz kot, ak kor ter mé sze te -
sen eh hez vá laszt meg fe le lô jel mezt. Ki vé ve pél dául 
a Ba li- szi ge ti szí né szek nél (ez a non plus ult ra), ahol 
min den ki ugyanolyan jel mez ben van és csak a 
maszk vál to zik. Mi még nem tar tunk itt! Jel mez be 
öl töz ni annyit je lent, mint vissza men ni a gye rek -
kor ba, az öröm höz, a jel mez hez, a pro cesszió hoz, 
az át vál to zás hoz. Há la a jel me zek nek, a szí né szek 
má sok ká vál nak.  

 
A szö veg a test vá la dé ka 

 

A szö veg, il let ve a sza vak és a test kö zöt ti szük ség -
sze rû kap cso lat ról azt mond ta, hogy a szín pa -
don gyak ran ne héz elér ni e ket tô tö ké le tes egyen -

súlyát. Már pe dig kü lönb sé get tesz a szó, a hang és a 
szö veg kö zött. Gyak ran mond ja pél dául a szí nész nek: 
„Ne hagyd, hogy a szí nész el vesszen a sza vak közt. 
Add vissza a sza vak ér tel mét. A ke rep lés még nem 
beszéd.” 

Ezt tény leg én mond tam? Na gyon jó… 

6 Ar nold Wes ker da rab ja. 
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Lát ja, van nak dol gok, amelyeket jó vissza hal la ni. 
Ho gyan le het át tér ni a ke rep lés bôl a be széd re? Ho gyan 
le het úgy mon da ni a szö ve get, hogy köz ben nem „in -
terp re tál ják”? A múlt kor azt mond ta a szí né szek nek: 
„Megadok önök nek há rom mon da tot, há rom sort, a 
foly ta tást nem is me rik.” Test és szö veg vi szo nya mindig 
prob le ma ti kus a szín ház ban.  

Pe dig ez alap ve tô, mert a test az, ami be szél.  
Igen, per sze, de ho gyan in teg rál ja a ket tôt, hogy e 

vi szony ne vál jon re dun dáns sá? Ho gyan éri el, hogy a 
szö veg gel együtt a test is ott le gyen? 

Ez ha son ló a nedv ki vá lasz tás hoz. Azt gon do -
lom, hogy a szö veg olyan, mint a vá la dék. Az a jó, 
mi kor a szö veg a test vá la dé ká vá vá lik.  

De ho gyan vá lik a szö veg a test „vá la dé ká vá”? 
Át kell él ni! Át kell él ni azt, ami lét re hoz za a szö -

ve get. Át kell él ni az alak ér zel meit. Azo no sul ni kell 
a sze rep lô vel. Hagy ni kell, hogy az alak úr rá le gyen 
raj tunk, mint a szer zô, amennyi ben mél tó er re a 
név re, ugyan csak ezt te szi. Va la mi ha son ló ját szó -
dik le, ami kor Hélène Ci xo us ír. Hir te len fel hív, és 
azt mond ja: „Ari a ne, itt van va la ki, mit kezd jek ve -
le?”. Az ala kok megele ve ned nek a pa pí ron, odaáll -
nak elé és el kez de nek be szél ni. Hélène te hát mé -
dium. A szí nész is az.  

Ha a szí nész tes tét ha tal má ba ke rí ti az alak tes -
te, vagy adott eset ben a maszk, nos, ek kor, a szö -
veg a test vá la dé ká vá, tak nyá vá, vi ze le té vé, ürü lé -
ké vé, le he le té vé, nyá lá vá, vé ré vé vá lik. Miért ne héz 
ez? Mert min dig azt sze ret nénk tud ni, hogy a tyúk 
vagy a to jás volt elôbb. A to jás ból lesz a tyúk, a tyúk 
pe dig a to jást toj ja. Ugyanez a hely zet a szín ház -
ban is. Né ha nem is iga zán tud juk, hogy a szö veg -
bôl lesz a tyúk, vagy a tyúk toj ja a szö ve get. 
Ugyanaz a két ér tel mû vi szony… Ter mé sze te sen ez 
egy vég te len kör for gás! Ezek után kér dez het nénk, 
a máj ter me li az epét, vagy az epe az, ami le he tô vé 
te szi a máj nak, hogy emésszen? Ér ti? 

Megér tem, hogy ez ne héz.  
Ne héz, de nem olyan bo nyo lult! Olyan, mint ha 

az em be ri test mû kö dé sét ma gya ráz nánk. A vá la -
dék ról be szél tem, és ezt a ki fe je zést pon tos nak tar -
tom. A test egyik ré sze olyan hor mont vá laszt ki, 
amely felépí ti a tes tet. De me lyik van elôbb? A pajzs -
 mi rigy vagy az agya la pi mi rigy? Az agya la pi mi rigy 
vagy az a hor mon, amely az agya la pi mi ri gyet nö -
ve li? Miért ne té te lez het nénk fel, hogy a szín ház 
egy rend kí vü li bio ló giai mû vé szet, amely test bôl és 

hús ból áll? Hús sal dol go zik, és ez kü lön böz te ti meg 
pél dául a fes té szet tôl. Ugyanez a hely zet a ze né vel 
is: a ze nét a lé leg zet és a test al kot ja. A szín ház hús -
ból és csont ból áll.  

A szö veg úgy szin tén.  
Igen, a szö veg azért van, hogy hús sá le gyen, 

hogy lét re hoz za, és el bo rít sa a tes tet.  
Ez ol vas ha tó Valère No va ri na Le vél szí né szek nek 

(Lett re aux ac teurs) cí mû na gyon szép írá sá ban, mely 
pon to san a test szö veg hez va ló vi szo nyá ról szól.  

De ugyanak kor a szí né szek még min dig test nél -
kül mond ják a szö ve gü ket! 

Azt mond ja, hogy a szí nész nek át kell él nie az alak 
szen ve dé lyét ah hoz, hogy be szé de élô vé vál jon. Ez azt 
je len ti, hogy egy sze rep meg for má lá sá hoz kez det ben 
min dig a szö veg szol gál kiin du ló pon tul a szí nész szá -
má ra.  

Ter mé sze te sen! Ilyen ér te lem ben mon dom, 
hogy min den a szö veg bôl in dul ki és min den oda 
tér vissza. Nem aka rom túl fe szí te ni ezt a szó ké pet, 
mert tu dá lé kos nak tûn het, de biz tos va gyok ben -
ne, hogy er rôl van szó.  

Az a hír jár ja, hogy a kö vet ke zô elôadá sa a Lear 
ki rály ra épül. Új ra Shakes peare-t vá lasz tott? 

Igen, va ló ban be fog juk mu tat ni, de nem ez lesz 
a kö vet ke zô elôadás. Most egy kor társ da ra bot7 vi -
szünk szín re, amely bôl úgy gon do lom, hogy már 
ki csit ki hall ha tó lesz a Lear ki rály.  

A So leil  -ben gyak ran vált ják egy mást a kor társ és 
a re per toár-da ra bok. Ön mind két eset ben gyak ran 
hang sú lyoz za, hogy mie lôtt be le kezd egy da rab ba, lát -
nia, vi zua li zál nia kell a te ret, elô ze te sen meg kell jelen -
jen a kép ze le té ben, kü lön ben nem tud ja meg ren dezni.  

Igen, még ha nem is ez lesz az a tér, amelyet vé -
gül ki fo gunk ala kí ta ni. Amíg nem lá tom a le het -
sé ges te ret, el sem tu dom kez de ni a mun kát.  

Már több ször el ha lasz tott egy régóta dé del ge tett 
elôadást a fran cia el lenál lás ról, mert még min dig nem 
lát ja ma ga elôtt a te ret, amely ben be mu tat ná.  

A fran cia el lenál lás ról szó ló elôadás sal va ló ban 
tel je sen elakad tam, és he lyet te in kább be mu tat tuk 
a Shakes peare-cik lus da rab jait és az At rei dá kat. 
Azon gon dol ko dom, mi lyen szín há zi tér il lik eh -
hez az elôadás hoz. Amíg nem lá tom, el ha lasz tom. 
Nyi tott tér nem le het, mert rej tôz kö dô em be rek -
rôl van szó. Az el lenál lás hoz hoz zá tar to zik a sö tét -
ség, más kü lön ben az már nem el lenál lás, ha nem 
for ra da lom, lá za dás. Min den el lenál lás, le gyen az 

7 Ez a És hir te len, az éb re dés éj sza kái címû elôadás (Et so u da in, des nu its d’éveil) lesz, mely 1997 de cem be ré ben ké szült. 
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nem ze ti, bel sô vagy pszi choana li ti kus, a sö tét ben 
ala kul ki és oly kor még az el lenál lók szá má ra is 
rej té lyes és meg fog ha tat lan. A szín ház a fény, a 
meg vi lá gí tás mû vé sze te (mi se en lu mière) és még 
nem tu dom, ho gyan fo gom ezt a sö tét sé get meg -
vi lá gí ta ni.  

Azt mond ta, hogy nem mi vá laszt juk a da ra bo kat, 
ha nem a da ra bok vá lasz ta nak min ket. Ho gyan kell el -
kép zel ni, hogy a Lear ki rály meg ta lál ta Önt? Miért ez 
a szö veg akar szín re ke rül ni? 

Nem tu dom. Eb ben is tu dat ta lan dol gok ját sza -
nak köz re, egy éré si fo lya mat. A Lear kér dé sei, az 
apá hoz fû zô dô vi szo nyok, az a tény, hogy apám 
há rom éve halt meg, le het, hogy ez is köz re ját szik! 
Más részt az is ben ne van, hogy ez egy nagy mû és 
már régóta be sze ret ném mu tat ni. De még nem va -
gyok kész ve le.  

Egy faj ta vonz erô rôl be szélt, mely a nagy elôadá -
sok hoz és a ke rek tör té ne tek hez húz za: az At rei dák, 
a Shakes peare-da ra bok… Azon ke ve sek kö zé tar to -
zik, akik olyan da ra bo kat mu tat nak be, me lyek akár 
nyolc órán ke resz tül is el tart hat nak. Ez elég rit ka ság -
szám ba megy ma nap ság, s en nek el le né re mégis van 
kö zön sé ge. A hosszú idô tar tam ra azért van szük ség, 
hogy a né zôt egy má sik rend szer be, egy má sik vi lág -
ba ve zes se be? 

Nem, azt hi szem, hogy az elôadás idô tar ta mát 
csak az írás vé gén tud juk megál la pí ta ni. Kez det ben 
még Hélène8 sem tud ta, hogy a da rab, amit ír, nyolc 
órán ke resz tül fog tar ta ni. Ne héz két rész bôl ál ló 
elôadá so kat csi nál ni, és ez meg ne he zí ti a né zôk 
hely ze tét is. Ugyanak kor ész re vet tük, hogy a kö -
zön ség sze re ti a hosszú elôadá so kat. Sze ret ide jön -
ni, ná lunk töl te ni a szom ba tot vagy a va sár na pot, 
nyolc órát szín ház ban len ni. A né zôk sze re tik ezt 
fel té ve, ha kel le mes sé tesszük az idôt szá muk ra. Ha 
ki me het nek pi sil ni, ha en ni kap hat nak a szü net -
ben, ha a hely meg nyug ta tó. Vi szont, ha úgy ját -
szunk ne kik, hogy köz ben össze van nak zsú fol va, 
és köz ben a ké pük be vá gunk egy szend vi cset, hát 
ez nem megy! Ez össze tett do log.  

 
Vi lar örö kö se 

 

Önt gyak ran te kin tik Vi lar örö kö sé nek, és a 
Théâtre du So leil-t nép szín ház ként de fi niál ják. 
Gyak ran em le ge tik, hogy a Théâtre du So leil sok -

kal szé le sebb kö zön ség hez szól, mint más szín há zak.  

Vé gez tünk ilyen fel mé rést, de ez már olyan ré -
gen volt, hogy új ból ké szí te ni kel le ne egyet. Emlék -
szem vol tak ada taink a Car to u che rie- ben elô for du -
ló mun ká sok szá má ról is. Egy ki csit töb ben vol tak, 
mint át lag ban más szín há zak ban, de nem sok kal 
töb ben. Más részt van egy má sik fon tos je len ség is, 
amit nem sza bad el hall gat ni: a Théâtre du So leil 
kö zön sé gé nek es té rôl es té re vissza té rô részt ve vôi 
kö zé tar to zott kö zel száz gim na zis ta. Nem akar juk 
ezt a ke re tet túl lép ni, mert túl sok nak tûn ne… Ezek 
a gim na zis ták nem csak az elit in téz mé nyek bôl jön -
nek, sôt! Sok olyan is van kö zöt tük, akik el ma ra -
dott kör nye zet ben lé vô in téz mény bôl jön. Úgy gon -
do lom, hogy az ô köz ve tí té sük kel si ke rül a nép hez 
szól nunk. De so ha nem azo no sí tot tam a „né pet” a 
mun ká sok kal. Tú loz ni sem kell. Hogy a kö zön ség 
hat van szá za lé ka mun kás lett vol na, ugyan! A kö -
zön ség jo gos nak ér zi a nép szín ház el ne ve zést, hi -
szen elôadá saink so ka kat von za nak.  

Már be szélt a kö zön ség ét vá gya kap csán ar ról, hogy 
ke vés em ber ér zi szük sé gét, hogy megért se az elôadást 
és meg ha tód jon.  

Min de ne set re el kell mon da ni, hogy a szá mok 
azt mu tat ják, egy re töb ben jár nak szín ház ba, füg -
get le nül at tól, hogy mit ját sza nak. Az em be rek hi -
he tet le nül ma zo chis ták! Az em be rek jár nak szín -
ház ba. Nincs jo gunk azt mon da ni, még ha idôn -
ként azt lát juk, hogy nem jön nek el er re vagy ar ra 
az es té re, elôadás ra, hogy so ha nem jár nak szín -
ház ba. Ha nem jön nek, ez vagy an nak tud ha tó be, 
hogy az elôadás nem ér de mes rá, vagy mert nem 
si ke rült megér tet nünk, mi rôl szólt, mint pél dául a 
Vil le par ju re (Az es kü sze gô vá ros) ese té ben: ne he zen 
si ke rült megér tet ni, hogy ez szín ház.  

Kö zön sé ge mul ti kul tu rá lis, ahogy szí né szei is. Gon -
dol ja, hogy e ket tô össze függ? 

Igen, mul ti kul tu rá li sak va gyunk, de úgy gon do -
lom, hogy Fran ciaor szág ma ga is az. Annyi ke ve -
re dés van Fran ciaor szág ban, de et tôl egyál ta lán nem 
vész el az or szág iden ti tá sa. Re mé lem egyéb ként, 
hogy ez foly ta tód ni fog.  

Mit sze ret ne elér ni azok kal az ön tan fo lya mát nagy 
szám ban lá to ga tó fia ta lok kal azután, hogy vi lá go san 
meg mond ta ne kik, ahogy min dig is te szi, hogy nyil ván -
va lóan nem fog ják két hét alatt el sa já tí ta ni a maszk 
mû vé sze tét? 

Sze ret ném, ha kiala kul na ben nük a szín ház utá -
ni vá gya ko zás és a hall ga tás ké pes sé ge. Ha meg ta -

8 Hélène Ci xo us, a Théâtre du So leil szá má ra szá mos da ra bot írt, az l’Hi sto i re ter rib le ma is ina che vée de No ro dom Si ha no uk, 
roi du Cam bod ge (1985), az In di a de ou l’In de de leurs rêves (1987), a Vil le par ju re ou le Ré veil des Éri nyes (1996). 
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nul nák, a szín pa don nem kell fel tét le nül csi nál ni 
va la mit, ha nem elô ször hal la ni kell. Ha meg hal la -
nák a ben nük la ko zó gye re ket, ha len ne bá tor sá -
guk el lenáll ni a kör nye zô kiáb rán dult, iro ni kus, ri -
deg vi lág nak.  

Azt mond ta, utál ja a ci niz must… 
Ez így van. Le gyen bá tor sá guk el lenáll ni a ci niz -

mus nak is. Azok nak az éj sza kák nak, ami kor do há -
nyoz nak és tánc köz ben nem szép, ha nem el vont 
dol gok ról be szél get nek. Ha csak be szé lünk ró la, a 
szín ház már nem is lé te zik. Ezt ve sze del mes do log -
nak tar tom. A gya kor no kok te hát úgy men nek el, 
hogy kö ve te lik a gyer mek kor hoz va ló jo gu kat, és 
ez már ha la dás.  

 
A mû ve let len ség ero dá lá sa 

 

Az imént fel tet tem egy kér dést a szín ház és po li ti -
ka vi szo nyá ra vo nat ko zóan és nem na gyon tet -
szett Ön nek az a faj ta össze füg gés, amit a ket tô 

kö zött te rem tet tem! Sze ret ném új ra fel ten ni ezt a kér -
dést, de most más képp. Ön a mun ká ja mel lett szá mos 
po li ti kai meg moz du lás nak is el kö te le zett részt ve vô je. 
A szí né szei is mind ezt mond ják. Már pe dig, né ha az a 
be nyo má sunk, hogy a szín ház nak, az zal együtt, hogy 
be fo lyást gya ko rol a tár sa da lom ra, kor lá to zot tabb a 
ha tás kö re, mint a po li ti kai cse lek vés nek. Ez zel a té má -
val kap cso lat ban már el mond ta, hogy a szín ház is po -
li ti kai erô vel bír.  

Nem ugyanar ról a do log ról van szó. Úgy gon -
do lom, hogy azok a po li ti kai cse le ke de tek, ame lye -
ket mint pol gá rok vi szünk vé ghez, a je len ben zaj -
la nak; ezek sür gôs tet tek. Ez az, ami ér de kes a szín -
ház nál: a szín ház ép pen a pil la na tok, a je len mû -
vé sze te, de ha tá sa nem azon nal, és nem a je len ben 
ér vé nye sül, in kább hosszú tá von érez te ti ha tá sát. 
Egy da rab po li ti kai töl te te nem kész te ti a te rem ben 
ülô em be re ket ar ra, hogy feláll ja nak, és más nap 
for ra dal mat csi nál ja nak. Vé le mé nyem sze rint egy 
elô adás vé gén lesz ta lán há rom vagy négy em ber, 
aki nek az éle te azután nem lesz annyi ra dur va. Ez 
azt je len ti, hogy fel me rül nek ben nük kér dé sek bi -
zo nyos prob lé mák kal kap cso lat ban, együtt ér zôb -
bek, fi gyel me seb bek vagy test vé rie seb bek lesz nek 
em ber tár saik hoz. A szín ház nak ci vi li zá ló pe da gó -
giai sze re pe van, de min den ki tud ja, hogy a ci vi li -
zá ció nem egyik nap ról a má sik ra épül fel. Ami a 
po li ti kai cse lek vést il le ti, az nem ci vi li zá ló jel le gû: 
felada ta az, hogy megál lít son vagy ki har col jon va -
la mit. Ezért nem he lye zem egy szint re a szín há zat 
és a po li ti kai tet tet. Ki je len te ni, hogy a szín ház ha -

tás ta lan, olyan mint ha azt mon da nánk, hogy az eró -
zió ered mény te len, ami nem igaz; mert lát hat juk, 
hogy az eró zió igenis ha té kony. Úgy is mond hat -
nánk, hogy a szín ház egy ki csit ero dál ja a mû ve -
let len sé get. Ha fér fi ként vagy nô ként or szá gunk ál -
lam pol gá rai va gyunk, sze ret nénk részt ven ni a 
közélet ben vagy cse le ked ni.  

Em lí tet te, hogy az At rei dák ké pes fel lép ni a je len -
ko ri em be ri bu ta ság gal szem ben.  

Igen, azt hi szem, hogy jó el len szer, iga zi „an ti-
bu ta ság”! 

Az a meg gyô zô dé se, azt hi szem, hogy Nyu ga ton 
nem te rem tünk sem mi fé le for mát, de ne kem az a be -
nyo má som, hogy a Théâtre du So leil, mégis te rem tett 
egyet.  

Nem hi szem, hogy ezt mond tam vol na, vagy ha 
igen, ak kor csak sar kí tot tam az ál lás pon to mat. Azt 
mond tam, hogy Nyu ga ton csak egy ki fe je zés formát 
ala kí tot tunk ki, a rea liz must. Lét re hoz tuk a com -
me dia dell’ar te-t is, bár én sze mély sze rint úgy gon -
do lom, hogy ez Ázsiá ból jön. Azt mond tam, hogy 
a Nyu gat szel le mi sé gét a dra ma tur gia, a Ke le tét a 
szí né szi mun ka, a for ma jel lem zi. Ter mé sze tes, 
hogy ko runk ban van nak olya nok, akik a ket tôt 
egye sí te ni akar ják, azaz az aiszk hü lo szi vagy a 
shakes peare-i dra ma tur giát és a szí né szi já ték nak 
azt a fej lett, a szó jó ér tel mé ben vett ra fi nált mû vé -
sze tét, ami a ke le ti szí né szek mû vé sze té re jel lemzô.  

Úgy gon do lom, hogy nem al ko tunk for má kat, 
ha nem in kább rá juk ta lá lunk. A Théâtre du So leil-
ben min den fé le ál sze rény ség nél kül il lesz ke dünk 
bi zo nyos tra dí ciók hoz. Olyan ez, mint a mí to szok. 
Sem mi sem ke let ke zik, min den átala kul. Átala kít -
juk azo kat a for má kat, ame lye ket ala pok nak, mes -
te reink nek tar tunk. És ne kem ezek re a mes te rek -
re szük sé gem van.  

Egyik meg gyô zô dé se: min dig kell hogy cso dál junk 
va la kit.  

Igen, kell hogy le gye nek ezek a sze rel mek. Va -
ló ban szük ség van káp rá za tok ra. Gi or gio Streh ler 
bi zo nyos elôadá sai el káp ráz tat tak. A ke le ti szín ház 
ugyanilyen ha tás sal volt rám. És ami kor az eu rópai 
szkep ti ciz mus ról be szél, ez pon to san a lá tás, a sze -
rény ség hiá nya… Ho gyan aka runk mes te re ket, ha 
eluta sí tunk min den „fel me nôt”? Azaz, ha nem is -
mer jük el, hogy utó dok va gyunk… 

Azt mond ta egy szer, at tól fél, hogy las san már nem 
tud juk meg mon da ni, ki a szí nész. Ez a fé le lem még 
min dig je len van? 

Igen. Ezt ér zem, ami kor a te le ví ziót né zem. Ami -
kor lá tom, mit csi nál az, akit szí nész nek ne vez nek, 
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ar ra gon do lok, hogy be csap juk a kö zön sé get, aki 
las san nem tud ja meg kü lön böz tet ni az iga zat a ha -
mis tól.  

Mit le het ten ni, hogy el ke rül jük ezt? 
Úgy gon do lom, azt, amit a Théâtre du So leil- ben 

te szünk. Amit én te szek, amit má sok is tesz nek. 

Elô ször is ar ról van szó, hogy va ló di szí né sze ket 
ké pez zünk, hogy a va ló di kép zés sel szem ben va -
ló di kö ve tel mé nye ket tá masszunk, hogy ne fe led -
jük, mi ben áll a szí nész mû vé sze te.  

 
For dí tot ta Hu ber Bea


