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Frank Castorf

hogy az úgynevezett beszivárgás, amely a bete-
gesen felfokozott informálódási igényt szolgálta,
az égvilágon semmiféle művészi kihatással nem
járt. Bizonyára voltak színészek, akik
informátor-ként ténykedtek... De a tartalmi
vitákat a párttal és az államapparátussal
folytattuk, ha nem is nyilvánosan, de
hivatalosan.

A mai magyar színház - ha a kisszámú,
franciára fordított drámából ítélünk -

mintha kettős jelleget hordozna. Egyrészt

a pesszimizmus nyomja rá bélyegét, szereplői

voltaképpen antihősök; másfelől, és ez élesen
megkülönbözteti a világszínház egyéb

áramlataitól, csikorgó, öngúnyként működő humor

béleli. Ön szerint mi lehet az oka ennek a
jelenségnek?

- Az ön három meghatározását - pesszi-
mizmus, csikorgó humor és öngúny - nagyon
találónak érzem, de óvakodom az általánosítá-
soktól (főképp a magaméitól).

- Vagyis inkább afféle feudális kérdésről volt

szó.
Langhoff: Egy biztos: a színház szempontjá-

ból ez nem volt éppen a legrosszabb korszak.
Most néha még hiányzik is a cenzor, mert ő lega-
lább figyelmes olvasó volt. De ettől függetlenül, a
történelmünkkel mindenképp foglalkoznunk kell,
mert csak akkor találunk megoldásokat az előt-
tünk álló problémákra. De mindig arccal a jövő

felé... Fordította: Szántó Judit

Pesszimista az az ember, aki - ténylegesen
vagy hite szerint - már semmiben nem remény-
kedik. A magyarok (íme, egy újabb általánosítás)
mint nemzet mindig függőségben éltek (ha elte-
kintünk a viszonylagos szabadság rövid idősza-
kaitól: 1848-tól, 1918-tól, 1945-1948-tól, 1956-
tól). A nép nem volt szabad; náluknál erősebb
hatalom nyomta el, még akkor is, ha időnként (az
Osztrák-Magyar Monarchiában) mi is az elnyo-
mók közé tartoztunk, vagyis inkább az elnyomó
szerepét alakítottuk (már megint általánosítá-
sokba keveredem); elnyomtuk a többi kisebbsé-
get (és manapság ebből támadnak fel konfliktu

saink a többi, úgynevezett kelet-európai ország-
gal, ahol nagyszámú magyar kisebbség él).

Ha egy nép hosszú ideig meg van fosztva a
függetlenségétől, szabadság és szolgaság kö-
zött ingadozva él, ez pusztítja, egyszersmind
táplálja is a reményt. Ilyenkor igen összetett ma-
gatartás alakul ki, amelyet hol a ravaszkodás, a
furfang, hol az ambivalencia határoz meg. Es ez
a fajta bújócska hatja át az irodalmat is; a hata-
lom kényszere alatt finoman, ravaszul játszik a
szavakkal, s elsáncolja magát valamiféle örökös
relativizmusba és az anekdoták ambivalenciájá-
ba, hogy mondjon is valamit meg ne is, feltárja a
dolgokat meg ne is. Ez a szituáció persze koránt-
sem teremt eszményi szellemi állapotot az írás-
hoz, mindazonáltal a túlélés szempontjából igen
hatásos. Mi vagyunk a nagy túlélők - éppen
mert sikerült végig megőriznünk ezt a keserű
humort, és kifejlesztenünk az igaz hazugságok
iránti kifinomult érzéket. Másfelől tünetértékű,
hogy a „szabadság" két éve alatt ez a humor el-
tűnt; a híres kelet-európai vicceknek befelleg-
zett.

Íróként kötelességem hozzátenni, hogy a re-
mény korántsem ihletforrás. A remény nem több,
mint vasárnapi kenyér és hétfői vaj.
 El tudja-e választani írói magatartását a

hónapról hónapra nyomasztóbbá váló társadal-
mi valóságtól?
 Muszáj, hogy helyesbítsem önt: a „nyo-

masztó" kifejezést nem érzem találónak. Ma az
értékek teljes átstrukturálódásának korszakát
éljük. Az, hogy az ember részt vehet ebben a fo-
lyamatban (mégha az gyakran fájdalmas is, és a
legfelkészültebb szellemeket is megzavarja),
páratlan esély, és én semmiképpen sem szeret-
ném elszalasztani. Olyan ez, mintha ébren ál-
modnánk: fantomokkal harcolunk, valóságosok-
kal vagy képzeltekkel, és nap nap után konfron-
tálódunk önmagunkkal: mi is vagyok én? Ami vi-
szont nagyon is reális, az a munkanélküliség, az
eladósodás, a növekvő bűnözés, az előző állam
által garantált biztonság szétfoszlása. Ám az
egyén szempontjából sokfajta választási lehető-
ség létezik. Lehetséges például, hogy az ember
szabadon és közönyösen a hazugságot
válassza!

A gyors és hirtelen változás soha nem kelle-
mes, de szerintem a „nyomasztó" felszín alatt
rengeteg tevékenységi lehetőség bújkál. Mint-
hogy nyolc év óta szabadúszó író vagyok, sike-
rült elsajátítanom bizonyos függetlenségi „tech-
nikát", habár, merőben irracionális módon, néha
a legkicsinyebb, a legalattomosabb dolgoktól ije-
dek meg. De rájöttem: ez az ára (és ez az ár nem
is túl vészes), hogy az ember megvárja, mikép-
pen tisztázódik a helyzet; hajnalról van-e szó
vagy alkonyatról?

Annyi bizonyos, hogy az istenek egyelőre az
öltözőikben várakoznak.

LAURENT MAINDON

TUDOM, AMIT NEM TUDOK
BESZÉLGETÉS FORGÁCH ANDRÁSSAL
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- Nemrég, a Le Monde-ban, Yves-Michel

Riols azt írta egy cikkében: „Magyarország ma

nyugtalan, atomjaira bomlott társadalomnak lát-

szik, nagyszájú, de elszigetelt demagógokkal és

ritmusából kiesett, lelassult értelmiséggel. " Mi a

véleménye erről?

- Yves-Michel Riols-nak igaza van. De (látja,

sorozatban gyártom a sok „de"-t, nagy „dező"

vagyok) egy dolog véleményt mondani, s megint

más dolog élni az életet. „Atomok" helyett én in-

kább „molekulákat" írtam volna. A „kommunis-

ták" igája alatt (és a kommunista szót idézőjelbe

teszem, mert az illetők már réges-rég nem voltak

kommunisták) társadalmunk valóban atomjaira

bomlott (a szó eredeti és nem abszolutizált értel-

mében, mert szerintem még az emberek soha

nem atomizálódnak, még bizonyos végletes kö-

rülmények között sem, még Kafka úrnál sem; ez a

metafora politikusoknak és újságíróknak való).

Ezt az első szakaszt követte a második: 1988-

89-ben spontán módon nagy tömörülések jöttek

létre (számtalan párt, szervezel, egylet, klub stb. -

mialatt mások felbomlottak). Valami új fogant

meg ekkor (nem szeplőtelenül). Néha különféle

modellekről esik szó, csakhogy itt nem voltak

olyan modellek, amelyeket másolni vagy utánoz-

ni lehetett volna. Megpróbáltunk átlényegülni

többes szám első személlyé. Aztán elkövetke-

zett a harmadik szakasz, 1990.-92 között; ez az

egész társadalomra átterjedő kiábrándultság

időszaka. Ma már számos új alakulatban (újsá-

gokban, folyóiratokban, egyesületekben, szín-

házakban) van annyi erő és elszántság, hogy

folytatni tudják, hogy életben maradhassanak. Új

találkozások, tudatosabb választások mentek

végbe (választható a megalkuvás, az ellentmon-

dás, a gyávaság is - de ezúttal már szabadon).

Továbbá arra is szeretném figyelmeztetni az

illető újságírót, hogy a gyorsaságból nem szabad

fétist gyártani. A gyorsaság mítosza veszélyes;

én legalábbis nem tudok mit kezdeni ezzel a fo-

galommal. Ami engem illet, imádom a hosszúra

elnyúló pillanatokat. Semmi kifogásom a haladás

ellen, de éppúgy szeretem a mozdulatlanságot is.

2050-re a földet harminc- vagy ötvenmillió emberi

lény népesíti be. Vagy ez a dátum is későinek

tűnik?

Ami a demagógokat illeti: őket nem szenved-

hetem.

Magyarország - ez egyértelmű - viselős. Ilyen

esetben számos lehetőség kínálkozik. Szörnyet

szül-e majd vagy érzékeny csecsemőt, netán

elvetél, vagy éppenséggel csak hisztériás

terhességről van szó?

- Az úgynevezett kelet-európai irodalmak

egyes nyugati kiadókból félszeg és nemis önzet-

len rajongást váltottak ki, nemegyszer a minőség

rovására és az egzotikum javára. Miképpen vé-

lekedik erről a jelenségről?

Jelenet A játékosból (Katona József Színház,

1975)

- Amikor az irodalom, a könyvek áruvá vál-

nak, akkor alá vannak vetve a piaci törvények-

nek. Azok, akik könyvekkel kereskednek, teszik

a maguk dolgát, és én is teszem a magamét. Ami

az egzotikumot illeti: egy irodalmat a maga

mélységében csak hosszú távon lehet

megismerni (egyébként a magyar irodalom

ebből a szem-pontból már eleve eléggé

egzotikus): a komoly embereknek, kritikusoknak,

olvasóknak, író társaiknak magát az országot is

tanulmányozniok kell, mérlegelniök a szavak

súlyát, ráérezniök a

szavak zenéjére, feltárni forrásukat... És ilyen-
kor felmerül bennem a kérdés: miféle motiváció
bírhatja rá őket erre? Motiváltság nélkül semmi
sem működik. Legföljebb a kíváncsiság válhat
ilyen motivációvá, a kíváncsiság ugyanis igen
összetett, öntudatlan érzelmekre és vágyakra
épülő indíték.

Ha a magyarok azt akarják. hogy befogadják
őket, nekik is meg kell tenniök a magukét (hacsak
az írás önmagában nem elégíti ki őket): a maguk
sajátos eszközeivel kívánatossá kell, hogy te-

Jelenet a Vitellius pécsi előadásából (1991)

(MTI-fotók)
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gyék magukat. Az ön kérdése mintha csak a
helyzet egyetlen aspektusát venné figyelembe:
a felületes kiadókét, akik mindenáron haszonhoz
szeretnének jutni.

A magyar írók (akiket nyelvük elszigetel)
csöppet sem félénkek. Íme, a bizonyíték: itt ülünk
saint-herblaini „dolgozószobámban", és franciá-
ul válaszolgatok önnek, ami részemről igazán
vakmerő és arcátlan dolog. Tehát ön kérdez, én
meg felelek. Magyar írók, kövessétek a példám!

 Ön szerint miféle magatartást vállaljon az
értelmiségi a közösség életében?

 Az író közösségen belül... Fura alak? Ta-
nú? Titkos ügynök? Egy bizonyos: ott is magá-
nyos lény marad.

 Ön milyen tudatosan éli meg a magyarság-
hoz való tartozását?

 Nemrégiben beszélgettem egy nővel, aki
azt mondta: számára ez a kérdés egyszerűen
nem létezik. Ezen megdöbbentem. Az én szá-
momra igenis létezik a kérdés. Miképpen jut el az
ember odáig, hogy válassza azt, ami nem „vá-
lasztható". 0, a szavak, a szavak...

 Ön számos művet fordított angolból, fran-
ciából, németből. Miféle haszna származott
ezekből az anyagokból, melyeknek mondatszer-
kezete, etimológiája, nyelvtana eltér a magyaré-
tól? Mennyiben gazdagítják gondolkodását?

 „Ha minden létező füstté válna, az orr iga-
zodnék el" - mondta Hérakleitosz. De azért eh-
hez még hozzátennék néhány megjegyzést.

 Le lehet-e fordítani a „sajt" szót? Nem hin-
ném. De Racine és társai lefordíthatók.

 A fordítás a lehetségességek világa.
 Az egész pénzkérdés is, de ezúttal a tisz-

tességes fajtából. Miképpen lehet pénzt keresni,
de tisztességgel...

 A fordító megtanul élni a senki földjén, és ez
kitűnő gyakorlat a nem is oly távoli jövőhöz...

 Engem a fordítás valami elvont energiával
tölt fel, amelyet közvetlenül nem, csak hosszú tá-
von tudok felhasználni.

 A fordítás által a darabjaira hullott szellem
megtanulja, hogyan szemlélje a dolgokat a ma-
guk teljességében - ebben áll a fordítói munka
gazdagsága. A suta szellem elsajátíthatja, ho-
gyan kell járni, sőt repülni.

 A fordító eleven paradoxon: a
megoldhatatlant oldja meg. Orr lesz belőle -
mint ahogy az íróból szem, a kritikusból fül...

De elég legyen; nem vagyok hajlandó vala-
mennyi rémálmomat szavakra fordítani.

 Miféle helyet foglal el a dráma a magyar
könyvkiadásban és a magyar művészi életben?

 Lassan teret veszít, de azért harcol: időn-
ként egy görög hős lendületével, időnként a blöf-
fölő kártyajátékos cinizmusával. Aki ma színda-
rabot ír, az egyre hermetikusabb körnek dolgo-
zik. Számos barátom véleménye szerint a szín-
ház olyan épület, ahol egy halom megszállott

alak próbál ügyetlenül és elavult módon megélni.

Másfelől ismerek nagyon tehetséges embereket

is, akik egész életüket a színházban élik le. Olyan

játék ez, amelyik soha nem ér véget.
 Valamely mű külországi sorsa a fordítás

színvonalától függ. Ön mint drámafordító mit
gondol: milyen lépések lennének e téren a leg-
gyümölcsözőbbek?

- Az eszményi helyzet az lenne, ha író és for-
dító titokban együttműködnének, s így a végér-
vényes szöveg egy idegen földön bemutatott si-
keres előadás eredménye lenne. De hát mindez
csupán illúzió.

- Melyik szépirodalmi mű hatotta legjobban

önre és írói munkásságára?
 Személyes ízlésem e téren a magam szá-

mára is érdektelen. Engem önmagában egyetlen
könyv sem izgat; annál inkább a sorsa, az író
vagy a hősök sorsa. De ha már ragaszkodik hoz-
zá, azt mondanám - és ez még azén számomra
is nagy meglepetés! -, hogy Dosztojevszkijtől A
félkegyelmű. Mert annyiszor olvasom el, ahány-
szor csak akarom.

- Mi a véleménye a színház helyzetéről a mai

Magyarországon?
 Először is néhány odavetett szót monda-

nék. A kicsi szép. Széthullás. Nincs igazi közép-
pont. Termékeny frusztráció. Véget értek a cen-
zúra szép napjai. A felelősség világosabbá válik
annak ellenére, hogy a jelenlegi hatalom kedveli
az általam olyannyira gyűlölt „kultúrpolitika" szót.
Azt mondják, ők rendelkeznek ilyennel. Na, majd
kiderül!
 És miként vélekedik a mai francia

színházról?
 Csak néhány nevet ismerek, a lényeget

nem, de úgy érzem, a német színház jelenléte
erőteljesebb. A német példát sok ország színhá-
za követi. De ettől függetlenül minden előadást
és teljesítményt igyekszem saját értéke szerint
megítélni.
 Miféle szabadságot és miféle kényszert

jelent az ön számára a drámaírás?
 Minden szabadság és kényszer egyenlő-

nek születik. A többi műfajhoz, a költészethez
vagy a prózához képest az a különbség, hogyha
az ember színpadon szeretné látni a darabját,
akkor számtalan gyakorlati kérdéssel kerül
szembe, s állandóan a realitás határán mozog.
Viszont ha csupán nyomtatásban látjuk viszont
színpadi művünket, ez nem nyújt igazi kielégü-
lést. A színházban az embernek mindig meg kell
győznie partnereit a maga igazáról; személyisé-
gének különféle metamorfózisokon kell átesnie.
A színházban rengeteget számítanak az ember
reakciói, a kisugárzása. Örökké két világ között
lebegünk.
 Ön szerint a kommunió vagy a kommuni-

káció színhelye-e a színház?
 A színház legnagyobb erénye a közvetlen

ség. A többi csak látszat; csak más dolgok vissz-

fénye. Talán a pillanat szakralizálásáról van szó.

De a legfontosabb jelenség a színházban a vágy,

hogy ugyanazt az előadást, ugyanazt az alakí-

tást viszontlássuk, hogy vissza akarjunk térni és

újra átélni az egészet. Ezért, ami személyes ta-

pasztalatomat illeti (és ha, Poloniust variálva,

igazán lényeges, mito-mágikus pillanatról van

szó), a legfontosabb a rákövetkező éjszaka és a

másnap, amikor az ember öntudatlanul is újra

végiggondolja az eseményt, s emlékezetében

részletről részletre rekonstruálja, egyszerűen

mert vágyat érez rá. Hogy újra Hérakleitoszt

idézzem: „Az Úr, akinek jóshelye Delphoi, sem-

mit nem szól, és semmit nem hallgat el: jelez."
- Mit érzett az első bemutatóján?
 Először bizonyos büszkeséget. Azután fé-

lelmet. Aztán reménységet. Azután meg - sem-
mit. Életünk legfontosabb pillanataiban nem va-
gyunk jelen. Valahol másutt vagyunk. „Életünk a
halhatatlanok halála, halálunk pedig az ő életük" -
írta ismét csak Hérakleitosz.

Mindenesetre csak ettől a perctől fogva tekin-
tettem magam igazán írónak. Egyébként bukás
volt, de ezt értéke szerint tudtam megítélni.

 Mi az, amit mindennél inkább gyűlöl?
 No de kérem, hát mi ez? Valami jógagya-

korlat? A gyűlölet ad ugyan bizonyos energiát,
de megfosztja az embert tisztánlátásától. Nekem
pedig szükségem van a szememre. Annyit azért
elárulok - túl azon, amit beszélgetésünk során
ellenszenveimről már elmondtam -, hogy gyű-
lölöm a gyermekek ellen elkövetett bűnöket.

Hát ennyi. Tudom, amit nem tudok.


