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A SZÍNHÁZ: VÁLLALAT ÉS M ŰVÉSZET
INTERJÚ JEAN-PIERRE MIQUELLEL, A COMÉDIE-FRANCAISE IGAZGATÓJÁVAL

Comédie-Francaise fogalom. S nem
csak a színházi közvéleményben
számít annak; maguk a franciák is
úgy tekintenek rá mint nemzeti
kultúrájuk egyik szimbólumára. Ám a

közel háromszázhúsz éves hagyomány ellenére
- vagy talán éppen azért - a színház állandóan
viták kereszttüzében áll. Ami-kor XIV. Lajos
1680-ban egy királyi rendelettel létrehozta a
francia komédiásokból álló társulat o t -
megbékítve ezzel Moliére egykori színészeit nagy
riválisaikkal, az Hôtel de Bourgogne sokat csúfolt
tagjaival -, máig irigylésre méltó egyér-
telműséggel jelölte ki az új csapat helyét és sze-
repét a korabeli színházi életben. A társulat az
akkoriban jóval nagyobb népszerűségnek örven-
dő olasz komédiásokkal szemben alakult meg, és
élvezte a francia nyelvű színjátszás monopóliu-
mát. A XX. század végére a politikai körülmé-
nyekből fakadó helyzeti előnyök megszűntek, s a
nemzet első színházának egy olyan városban kell
megküzdenie a nézőkért, ahol rajta kívül csak-
nem száznegyven teátrum van, s ezek közül is
még másik három viseli nevében a nemzeti jel-
zőt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az elmúlt év-
tizedek decentralizáló kultúrpolitikájának kö-
szönhetően közel negyven vidéki városban mű-
ködnek államilag támogatott úgynevezett Szín-
házművészeti Központok, elképzelhető, milyen
nyomás nehezedik a Comédie mindenkori első
emberére, hogy érvényes válaszokat találjon a
szakmai közvélemény és a nézők elvárásaira.

Jean-Pierre Miquel, aki öt éve áll az intézmény
élén, azonban egyáltalán nem tűnik elgyötörtnek.
Ez magyarázható egyrészt közel harmincéves
igazgatói gyakorlatával, amely
mindig kiegészítette rendezői
karrierjét, másrészt tiszta és
következetesen végigvitt szervezeti-
művészeti elképzeléseivel, de talán
leginkább türelmes, figyelmes,
ugyanakkor diplomatikus és
rendkívül határozott egyéniségével.
Éppen egy olyan pillanatban járt
Budapesten előkészíteni a Comédie
jövő februári vendégjátékát, amikor
még az is bizonytalan volt, hogy ő
vezeti-e jövőre a társulatot, hiszen
megbízatása lejártával sorsa
kinevezői kezében van, akik
dönthetnek úgy, hogy újabb három
évre neki szavaznak bizalmat, de
választhatnak a másik három jelölt
közül is utódot. A döntési
mechanizmust is-merve a jelenlegi
direktor egy mégoly sikeres
periódust a háta mögött tudva sem
tarthatja magát biztos befutónak.

- A Comédie-Francaise igazga-
tójának kinevezésén három aláírás

található: a kultuszminszteré, a miniszterelnöké
és a köztársasági elnöké. E három ember nem
feltétlenül egyformán színházrajongó, nem fel-
tétlenül hasonló ízlésű vagy érdekeltségű, ezért
aztán elég nehezen szoktak megegyezni. Azon-
ban a köztársasági hagyományok szellemében
miután megszületett a konszenzus, és kinevezték
az igazgatót a központilag támogatott kulturális
intézmény élére, sohasem szólnak bele annak
munkájába. Huszonnyolc éve vezetek különböző
állami és önkormányzati színházakat, de még
soha egyetlen utasítást sem kaptam.
 Milyen kritériumok alapján ítéli meg a fenn-

tartó egy színház működését?
 Hát ez a nagy rejtély. Természetesen

manapság vannak objektív, számszerű mutatók
a látogatottságra, az előadásszámra és a belső
költségvetés egyensúlyára vonatkozóan,
amelyeket megnéznek. A szubjektív értékelés
ennél sokkal problematikusabb, hiszen
egyénenként változik. Minden bírálat a bírálót is
jellemzi. A Kulturális Minisztérium például
kénytelen az önmagukat joggal vagy jog nélkül
kritikusnak nevező személyek sajtóbeli írásai
között eligazodni. Pedig ők is csak nézők, mint a
többiek, mégis ítéletet mondanak előadások
fölött, ahelyett hogy elemeznék őket. Nem csoda,
ha a politikusok inkább a számokra
hagyatkoznak. Az állam akkora legelége

dettebb, ha nincs velünk probémája, ha nem
okozunk neki gondot.

- Hogyan igyekszik ön megfelelni ezeknek az
elvárásoknak?

- A pénzügyi oldalról most nem beszélek, mert
azzal külön szakértői stáb foglalkozik, ter-
mészetesen az én ellenőrzésemmel. Ami művé-
szeti elképzelésemet illeti, az több, egymást ki-
egészítő szempontból tevődik össze. Először is
igyekeztem megkülönböztetni a Comédie-t a
francia színházi élet többi résztvevőjétől. Abban a
két hétben, amikor azon gondolkodtam, hogy
elfogadjam-e a felkérést, átnéztem az összes
színház műsorát, és azt tapasztaltam, hogy
mindazt, amit Lille-ben adnak, feltűnés nélkül
lehetne Marseille-ben is játszani, és viszont. Kü-
lönböző, de ugyanolyan típusú műsorterveket
láttam. Ezért elhatároztam, hogy nekünk olyan
repertoárt kell kialakítanunk, amely az összes
többitől különbözik. S eszerint cselekedtem öt
éven keresztül. Látni való, hogy a francia és
európai drámairodalom klasszikusait mindenütt
műsoron tartják. Ez azonban csak arra a pár tucat
„slágerre" vonatkozik, amelyet ma már az állami
és magánszínházak egyaránt játszanak, pedig
rajtuk kívül több száz hasonló színvonalú darab
létezik.

Tehát egyik fontos feladatunknak tartottam a
méltánytalanul mellőzött klasszikusok bemuta-
tását. Ennek szellemében állítottuk össze Ra-
cine-Corneille-ciklusunkat a két szerző négy-
négy darabjából, melyek közül néhányat a Co-
médie-ben még sosem, más színpadokon pedig
az utóbbi ötven évben nem látha tott a közönség.
Es mondhatom, hogy a nézők nagy érdeklődéssel

és örömmel fogadták ezeket az
előadásokat.

Másodszor is, meg kell becsül-ni
azt a kivételezett helyzetet, hogy a
Comédie-é az egyetlen állandó
társulat Franciaországban; erre tá-
maszkodva repertoárt építhet és
tarthat műsoron, melynek darabjait
felváltva, több évadon keresztül
játszhatja. Tudom, hogy Ma-
gyarországon jelenleg ez az általá-
nos gyakorlat, de nálunk teljesen
egyedülálló lehetőségnek és ta-
pasztalatnak számít. Így került sor
egy igen jelentős romantikus so-
rozat bemutatására, amely egyik
szezonról a másikra áthúzódva
igyekezett képet adni a korszak
drámairodalmáról, egy sosem
játszott Gérard de Nerval-darabtól
Victor Hugón át Offenbachig, egy
olyan, német szerzők műveiből ál-ló
sorozat közbeékelésével, amely
szintén tele volt újdonsággal, már
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a Comédie történetét illetőleg, pedig olyan írókról
van szó, mint Kleist, Lessing, Schiller vagy
Goethe. A klasszikusokkal párhuzamosan a kor-
társ színművek bemutatóinak körét is folyama-
tosan tágítjuk, elsősorban két kamaratermünk
fokozott kihasználásával. Jelen pillanatban a há-
rom játszóhelyünkön futó húsz előadásnak éppen
a fele kortársi darab.

Azt mondhatom tehát: úgy igyekeztünk egész-
séges egyensúlyt kialakítani, hogy közben egyre
növeltük a bemutatók számát. Es még valami: a
Comédie-Francaise stílusát, repertoárját a legna-
gyobb nyitottság és szabadság jellemzi; nem
beszélhetünk valamilyen egységes esztétikai is-
kola uralmáról. Ez még csak nem is elsősorban
az én politikámból fakad, hanem a társulati aka-
ratból, hiszen jó néhány színész több évet tölt el
a házban, mint akármelyik igazgató. Sajátos
„részvényesi" státusuk miatt érdekeltek az ered-
ményben (bizonyos mértékben anyagilag is), így
teljesen természetes, hogy ők is beleszólnak a
dolgok menetébe. Hogy érzékeltessem, mit jelent
ez a sokszínűség: igazgatásom öt éve alatt
hatvankét új darabot mutattunk be, és ezt a hat-
vankét előadást negyvenöt különböző rendező
állította színpadra. Magától értetődően negyven-
öt eltérő egyéniségről van szó, hiszen sok közü-
lük a külföldi, és a franciák sem ugyanabból az
„alomból" származnak (nem is származhatnak,
mivel nálunk nincs intézményesített rendező-
képzés).

- Ön a Comédie-Francaise előtt a Színművé-
szeti Főiskolát igazgatta kilenc évig. Van-e kap-
csolat a két intézmény között, játszik-e valamilyen
szerepet a színháza színésznövendékek éle-
tében?

-Természetesen. A főiskola a forradalom előtt
azzal a céllal jött létre, hogy utánpótlást képezzen
a Comédie számára. Azóta a kapcsolat sokat
változott, egyes időszakokban túl szoros volt,
például amikor az összes főiskolai tanár a Co-
médie színészei közül került ki. Én ügyeltem arra,
hogy ne boruljon fel az egyensúly, de mindig
legyen a testületben legalább egy tanár a
Comédie-ből. Kinevezésem a Comédie-Fran-
caise élére természetesen megerősítette ezt a
kapcsolatot. Amikor a társulatban súlyos arány-
talanságokat tapasztaltam - nevezetesen, hogy
ugyanannyi a nő, mint a férfi, és a középkorúak
és idősek túlsúlyba kerültek-, huszonnégy fiatal
színészt szerződtettem a főiskoláról, akiket is-
mertem, és tudtam, hogy ők a legerősebbek a
fiatal generációban. Néhányan rögtön a diploma
után kerültek hozzánk, de a legszerencsésebb
megoldásnak az bizonyult, ha valaki az iskolából
kikerülve néhány évet máshol dolgozott, és új
tapasztalatokkal gazdagodva érkezett hozzánk.
Elődeimhez hasonlóan a mai napig vannak „ké-
meim" a főiskolán. Jól emlékszem például, hogy
egy nap Antoine Vitez, a Comédie akkori igazga

tója felhívott telefonon, és kikérte a véleménye-
met egy bizonyos Philippe Torretonról, akiről -
úgymond - sokat hallott. Tiszta szívből ajánlot-
tam neki a fiatal színészt, mire ő leszerződtette.
S hogy egyikünk sem tévedett, arról a magyar
közönség is meggyőződhet majd, hiszen ő ala-
kítja a címszereplőt a februári budapesti Scapin
furfangjai című előadásunkban.
 Véleménye szerint meddig terjed egy Nem-

zeti Színházfelelősségeés hatásköre?
 Akárhány, a színház működésére vonatkozó

hivatalos iratot tanulmányoztam át, az első pon-
tot mindegyikben döbbenetesen homályosnak
találtam. Ez nem lehet véletlen, hiszen ez a cik-
kely rögzíti a Comédie-Francaise küldetését, sze-
repét. Az egyik legjellemzőbbet meg is jegyez-
tem: „a Comédie-Francaise olyan államilag fenn-
tartott színház, melynek feladata repertoárjának
műsoron tartása." Fantasztikus, nem? Vagyis
totális szabadságot élvezünk, és - a repertoár
műsoron tartásán kívül - vállalásainkról magunk
döntünk, munkatársaimmal és a színészekkel
együtt. Tehát minden igazgató kialakíthatja a saját
elképzelését, az államtól teljesen függetlenül. Az
államnak nincs művészeti koncepciója, mi sem
lenne veszélyesebb! Mióta a közszolgálatban
dolgozom, tucatnyi kultuszminiszter váltotta
egymást, de soha eggyel sem találkoztam, aki azt
mondta volna, hogy ezt vagy azt kellene tenni.

Ami az én saját prioritásaimat illeti, említhetem
az oktatást: fiatal színészeink rendszeresen
járnak a párizsi külvárosok hátrányos helyzetű
iskoláiba, hogy találkozzanak a gyerekekkel,
együtt játsszanak velük. Ennek természetesen
bizonyos missziójellege van, de ők maguk kérték
ezt a feladatot, és nagyon lelkiismeretesen vég-
zik. A missziók közé tartoznak a belföldi turnék,
hiszen Franciaország nem egyenlő Párizzsal, és
bár vidéken is remekül működő, színvonalas
színházi rendszer van, fontos, hogy megmutas-
suk magunkat. Erre kitűnő alkalom volta főépü-
letünk felújításának időszaka, amikor az egész
szezonban jártuk az országot, minden állomás-
helyen eltöltve néhány hetet. A városok több
termét „megszállva", folyamatosan és párhuza-
mosan játszottuk repertoárunk több darabját. Bár
a színház a pillanat művészete, mi igyekszünk
meghosszabbítani ezt a pillanatot. Saját
kiadásunkban megjelentetjük a repertoáron lévő
darabokat, amelyeket egyéb kiadványokkal és
ajándéktárgyakkal együtt saját boltunkban érté-
kesítünk. Rendszeresen tartunk felolvasóesteket
rádiós közvetítés keretében. Újrafogalmaztuk a
televízióhoz fűződő kapcsolatunkat is, az Artéval
közösen évről évre stúdiókörülmények között
filmre veszünk néhány rövid darabot. Elkezdtük
egy tizennyolc részből álló Moliére-sorozat rög-
zítését, amelyre véleményünk szerint világszerte
nagy igény van - elég, ha visszagondolunk a BBC
Shakespeare-kollekciójának fogadtatására.

- Közel három évtized vezetői tapasztalatával a
háta mögött van-e valamiféle igazgatói ars
poeticája?
 A színház az emberi tevékenységek fantasz-

tikus egysége; egyszerre üzem és művészet. Az
én szememben ez a két terület már pályakezdé-
semkor az Egyetemi Színháznál kiegészítette
egymást. Úgy érzem, hogy az olyan igazgatói
feladatok, mint a munkatársak megválasztása, a
műsorpolitika kialakítása stb., szorosan kapcso-
lódnak a tisztán művészeti-esztétikai jellegű kér-
désekhez. Szeretek mindennel foglalkozni, ter-
mészetesen rengeteg megbízást adok ki, de nem
osztom meg a hatalmat. Látja, most is itt van
előttem a jövő évi műsorfüzet tervezete, amely
egész évadon át fogja képviselni a színház arcu-
latát; természetes, hogy látni akarom, mielőtt a
nyomdába megy. A Comédie-Francaise óriási
üzem is, ahol négyszáz ember dolgozik, és bár
természetesen gyakran szeretnék visszavonulni
egy csendes sarokba néhány kedves színészem-
mel, hogy senkitől és semmitől sem zavartatva
dolgozhassunk egy érdekes szövegen, ugyanak-
kor mégis igazgatóként teljesedik ki előttem az a -
persze rendezőként is ismert - nagy tanulság,
hogy a színházat sosem csinálhatjuk egyedül,
mert ez a legkollektívebb művészet.
 Végezetül árulja el, mire számíthatunk a jövő

évi vendégjáték során, milyen előadás a Scapin
furfangjai?

- Először is nagy öröm számunkra, hogy újra
eljuthatunk Magyarországra, hiszen legutóbb
elég régen, 1975-ben járt itt a társulat, éppen egy
általam rendezett Racine-előadással. Sajnos a
pénzügyi megszorítások miatt nagyon gondosan
kell megterveznünk a külföldi turnékat, de való-
ban úgy tűnik, hogy jövő februárban három al-
kalommal játszhatjuk Budapesten ezt a különle-
ges előadást. Különleges, mert sok vihart kavart
ötéves működésem alatt ez az egyetlen olyan
előadás, amely osztatlan sikert aratott. Mintha
angyalok vigyáznának rá: egy roppant eredeti
elképzelést bont ki fölényes mesterségbeli tu-
dással. Szereplői a Comédie általam szerződte-
tett fiataljai, akik új lendületet adnak egy új kon-
cepcióhoz, miszerint nem Scapin a darab komi-
kus figurája, épp ellenkezőleg, ő az egyetlen, aki
normális, míg körülötte mindenki dühöngő
őrültként viselkedik. Ezt a meglepőnek tűnő
megközelítést a rendező Jean-Louis Benoit meg-
győzően viszi végig egy nagyon plasztikus, egy-
szerű környezetben, szakítva a commedia
dell'artés hagyományokkal. Ez egy nagyon ko-
moly Scapin, amely meglepő vadsággal tárja fel
a szenvedélyes emberi kapcsolatokban rejlő ko-
mikumot.

Köszönet a Francia Intézet munkatársainak az interjú
elkészítéséhez nyújtott segítségükért.


