
világszínház
közömbösség, mint a sokadik év felé ta-
posó, kiüresedett házasságokból. A szép
szavak csak rontják a helyzetet, azonnal
lelepleződő, közönséges hazugságnak
hatnak.

Lisbeth és Kolhaas Mihály szerelme
szavak nélkül is forróságot áraszt a szín-
padról. Molnár Piroska ritka varázslatra
képes: színpadra lépésekor alig véteti észre
friss szépségét. Ez a szelíd, belülről is
sugárzó szépség csak akkor bomlik ki
előttünk, amikor Kolhaas Mihály
megjelenik a színen. Ez a szépség érte és
általa van, ő gyújtja ki Lisbeth arcát, ő
lobbant szemébe fényt.

Egy férfi és egy nő él, lélegzik, mozog
előttünk a színpadon, s ez a két ember hat
egymásra. Rezdüléseik nem függetlenek
egymástól, egyazon erőtér törvényei
irányítják 'őket. Testük van egymás
számára s nemcsak szavuk.

Mindez mélyen emberien, bensőséges
lírával telítve jelenik meg előttünk. Molnár
Piroska erotikát sem rejtegető szerelme és
odaadása nem valamiféle általános
érzelem, egy telivér asszony világnak
kínálkozása, hanem a személyhez
kapcsolódó, teljes emberi összetartozást
vágyó és vállaló, boldogító érzés. A

szerelem, csak éppen nem annak unalmassá
és sterillé silányított árnyéka.

Lisbeth és Kolhaas szerelme nem
közjáték. Nem némi kis magánéleti „lazí-
tás" a súlyos mondanivalójú történelmi-
társadalmi drámában. Molnár Piroska és
Vajda László olyan erővel tudják e két
ember felkavaró érzelmeit kisugároztatni,
hogy abban egész személyiségük
megnyilatkozik. Kolhaas teljes egyénisége
kifejeződik ebben a szerelemben, s
Lisbethről is meg kell éreznünk: szerelme
milyen nagy erejű emberi támaszték
Kolhaas számára. Alig megrendíthető
emberszeretete és világgal szembeni
türelme nagyon döntően magyarázható
azzal a testi és lelki örömmel, amelyre
Lisbeth mellett rátalált, s haragjánák
fájdalmában meghatározó Lisbeth
elvesztése. Kolhaast mélyebb gyász teperi
le, mint a hitvesüket elvesztő családapáké.
Kolhaasban a férfitól eltépett asszony
indulata is dühöngeni kezd.

Az előadás legszebb, legsugárzóbb je-
lenete már a darab elején megbabonázza a
nézőt. Kolhaas hosszabb távollét után
négyszemközt marad Lisbethtel, s az
egymásra találás szavai után megszólal a
testük is. Rezzenésekből, simogatásokból,
a szemük villanásából élő, lüktető
forróságú jelenet születik.

KOLTAI TAMÁS

Brook Athéni Timonja

Budapesttől Párizsig

Amikor a Királyi Shakespeare Társulat a

Szentivánéji á l o m m a l 1972-ben Buda-
pesten járt, Peter Brook nélkül jött. De a
rendező nem kísérte el együttesét más-
hová sem, pedig ez az egyéves turné va-
lószínűleg minden idők leggrandiózusabb
színházi vendégszereplése volt: Európa,
Amerika, Ausztrália és Japán harmincegy
városában, háromszázhét előadáson,
csaknem félmillió nézőt mozgósított.

Néhány hónappal a Szentivánéji álom
világkörüli útjának megkezdése előtt
Brook ezt írta valahol: „Be tudjuk bizo-
nyítani, hogy azon a költségen, amelyen a
Királyi Shakespeare Társulatot elküldjük
egy hétre, mondjuk Budapestre, el lehet
küldeni egy kis színtársulatot Afrikába
hatszor annyi időre."

Így is történt. Miközben elegáns vi-
lágvárosok kivilágított színháztermei-ben
estélyi ruhás közönség ünnepelte a Peter
Brook rendezte előadást, ő maga egy tucat
különböző országból származó színésszel
poros afrikai falvak fő-terén egy leterített
szőnyegen játszott színházat olyan
embereknek, akik írni-olvasni sem tudtak,
de talán éppen ezért közelebb voltak a
színház mágikus szer-tartásokból
kifejlődött gyökereihez, mint a civilizációs
társadalmak manipulált közönsége. Az
afrikai út nem hirtelen ötlet
szüleményeként, hanem egy meghatározott
munka adott fázisában jött lét-re. A munka
- nevezhetjük kísérletnek is - 1971-ben
kezdődött Párizsban, amikor Brook
különféle, főleg amerikai alapítványok
segítségével létrehozta a Szín-házi Kutatás
Nemzetközi Központját. A már említett
maroknyi nemzetközi szín-társulattal a
színházi hatást és a közönséggel való
kapcsolat új formáit kezdte kimunkálni.
Ennek a kísérletnek az volt a lényege,
hogy eltávolodva az irodalmi színháztó],
az anekdotikus szín-háztól, az elbeszélő
színháztól, a szavak színházától - a
gesztusok és a hangok összetettebb
nyelvén, a valóságos nyelvi korlátokat
ledöntve egyszerre és egy-forma
intenzitással szóljon minden nézőhöz,

Három év gazdag munkája után,
amelynek során játszottak gyerekeknek és a
híres amerikai süketnéma színház-nak,
jártak Iránban, ahol a régi perzsa királyok,
Darius és Artaxerxes sírjai szolgáltak a
játék színhelyéül,* Afrikában, ahol A

madarak értekezlete című tizenkettedik
századi perzsa allegóriát játszották, és
végül Amerikában, ahol egész napos
kurzusokon a közönség be-vonásával adták
elő gyakorlataikat - 1974 késő őszén Brook
visszatért Shakespeare-hez, és Párizsban
megrendezte az Athéni T i m o n t .

Ebből az előadásból vált újra érthetővé,
hogy Brook egész eddigi munkásságának
csúcsai Shakespeare-előadások. Egyszerre
összefoglalások és újrakezdések.
Korszakok végét és új korszakok kezdetét
jelentik. Mintha a hároméves kísérlet az
írott dráma nélküli színházzal csak arra
kellett volna, hogy a kimunkált eszközök
újfajta Shakespeare-előadást
esztergáljanak.

Erzsébet-kori színház

1973. március 16-án, ugyanrabban az év-
ben, amikor megkapja a hamburgi FVS
alapítvány Shakespeare-díját, Brook
válaszol egy angol diáklány levelére:

É p p most jöttünk Afrikából, ahol va-
lóságos Erzsébet-kori viszonyok között
játszottunk. Úgy értem ezt, hogy a fal-
vakban az egész lakosság a körül a
négyszögletes szőnyeg körül szorongott,
amelyen játszottunk. Vagyis az aggas-
tyánok, a bölcsek, a félnótások, a fiatalok
és még a kisgyerekek is mind ott voltak
egyszerre, és nagy megelégedésünkre
szolgált, hogy mindannyiukat le tudtuk
kötni különféle módon és mégis egyazon
pillanatban. Az én szememben ez a
shakespeare-i színház lényege. A darab
minden sora fölfogható különböző szinten:
minden szint eljut a közönség valamelyik
rétegéhez, a közönség pedig magát a teljes
életet tükrözi. Következésképpen a darab
egyszerre hat a legdurvább és a
legkifinomultabb ízlésűelzre. Csaknem az
összes többi színházi iskola csupán a
közösség egy részét elégíti ki, és ha
történetesen egy másik osztály vagy
csoport jut el az előadásra, akkor úgy érzi,
hogy teljesen kívül reked. Azt hiszem,
minden shakespeare-i típusú írói és
rendezős technikát annak az eszményi
állapotnak az alapján kell megítélnünk,
hogy képes-e egy embercsopor-

* Lásd Szántó Judit cikkét a SZÍNHÁZ 1973.
júliusi számában. (A szerk.)



tot a maga összetettségében a közös él-
mény hatása alá vonni.

Az Erzsébet-kori színház mint eszmény
nem váratlanul jelenik meg Brooknál. Már
korai, 1948-as Shakcspeare-tanulmányában
fölteszi a kérdést, hogyan lehetne az
Erzsébet-kori színház nyers erejét
átmenteni a XX. századba:

Észre kell venni, hogyan szakad meg a
hagyománynak az Erzsébet-kortól a
Viktória-korig tartó közvetlen lánca, és
hogy a századnak, amely társadalmilag
közelebb jár az Erzsébet-kori Anglia
atmoszférájához, mint bármikor az elmúlt
négyszáz év során, mennyire szüksége van
egy új stílusra és friss megközelítés-re.

Később, a Királyi Shakespeare Társulat
fénykora idején, x967-ben így ír a színház
Flourish című lapjában:

Az a célunk, hogy új Erzsébet-kori.
viszonyokat teremtsünk - összekapcsoljuk
az egyénit és a közösségit, a meghittet és a
tömegeset, a titokzatosat és a nyíltat, a
vulgárisat és a varázslatost. Ehhez
tömegre van szükségünk a színpadon és
tömegre a nézőtéren. És orra, hogy erről a
zsúfolt színpadról egyes emberek juttassák
el legbensőségesebb igazságaikat a zsúfolt
nézőtéren ülő egyes emberekhez, osztozva
velük a közös élményben.

Néhány év múlva elkanyarodik ugyan
mindattól, ami „tömeges" és „nyilvános",
de azután éppen az afrikai falvakban fedezi
föl az Erzsébet-kori színház modelljét.

Afrika után cikkeiben és interjúiban
egyre gyakrabban bukkan föl a nagy,
közösségi ,színház és a mindenkihez szó-ló
shakespeare-i előadásforma eszméje. Egy
újságírónőnek adott válaszában
nosztalgiával említi a görög színházat is,
amely mint esemény ötvenezer embert
érintett:

Van valami nagyon jó a nagy színházi
eseményben szemben a kicsivel, ezért a
következő szakaszban a kimunkált anyagot
egyre inkább könnyebben hozzá f érhető
formákba öntjük, vállalva az ezzel járó
kockázatot. Mert - ne ámítsuk magunkat -
nagy méretekben nehezebb dolgozni.

A californiai Teatro Campesino ve-
zetőjével, Luis Valdezzel folytatott be-
szélgetésben ezt mondja az Erzsébet-kor
Angliájáról :

Az akkori Anglia létrehozott egy szín-
házat. Ez a színház - amennyire meg tudom
állapítani - elérte azt a legma

gasabb szintet, amelyet színház valaha is
elért, azt megelőzően azóta. Olyan színház
volt, amely egyszerre szólt az egész
közösséghez. A legdurvább értékek,
amelyek a legvadabb és legvér-
szomjasabb, .sőt legpornográfabb és
legobszcénabb szinten hatottak egy Shakes-
peare-dráma minden egyes pillanatában,
pőrén, szégyentelenül és rendszerint vi-
dám formában jelentek meg, kapcsolatot
teremtve az emberekkel.

Végül 1 New Society című folyóiratban
fogalmazza meg legtisztábban a maga
útját:

Évek óta mindig megütközöm azokon a
mesterségesen létrehozott korlátokon,
amelyekkel elválasztják egymástól a
kísérleti, a politikai, az intellektuális és n.
populáris színházat, mind-egyiknek külön
jelrendszert, közönséget és életvitelt
tulajdonítva. Én egy másfajta színházban
hiszek., amelynek modelljét az Erzsébet-
koriak nyújtották át nekünk.

Az „anonim" Shakespeare

Shakespeare-t eddig csak angolul ren-
dezett. Az Athéni Timont Párizsban viszi
színre - franciául.

A Színházi Kutatás Nemzetközi Köz-
pontjának megalakulása óta eltelt négy
évben az a látszat keletkezett, mintha
Brook hontalanná, de legalábbis gyö-
kértelenné vált volna. Hivatalosan - Peggy
Ashcrofttal, Peter Hall-lal és Trevor Nunn-
nal együtt - még mindig társ-igazgatója a
Királyi Shakespeare Társulatnak, a
valóságban viszont nemcsak az együttestől
szakadt el, hanem magától az angol
színháztól is. De ez csak látszat.
Bármennyire egyetemes is a rendező
művészete, sohasem tagadhatja meg
gyökereit. Brook, egy soknemzetiségű
együttes vezetőjeként, miközben éppen
Amerikában dolgozik, közösen egy
bevándorolt kisebbséget képviselő
társulattal, a Teatro Campesino nevű
chicano színházzal, vezetőjüknek, Luis
Valdeznek ezt mondja nyilvánosságra
hozott beszélgetésükben:

Habár a Központ nemzetközi, az én
munkám benne mégis egy angol ember
angol munkája.

Nyílt titok, hogy egy angliai rendezés
terve is fölmerült. Helyette mégis a párizsi
Timon valósul meg, és ez alkalmat ad
Brooknak, hogy - mint Shakespeare-
rendezései idején mindig - általános
számvetést készítsen a Shakespeare-
játszásról. Egy interjúban, amelyet Caroline
Alexandernek adott 1974

szeptemberében, fölfedi az összefüggést
az új típusú munka és a shakespeare-i
drámaforma között:

Igyekeztem fölkészíteni egy csoportot,
amely különféle kísérletekből kiindulva
képes belezetni magát egy nagyszabású
vállalkozásba. Ezért miután három évig
„titkosan" éltünk Párizsban, most átadjuk
magunkat egy tágabb kísérletnek, amelyet
közvetlenül ebben a városban és a
mesterséggel szorosabb kapcsolatban
kezdünk el. Abban a pillanatban, amikor
munkánk során áttérünk a nyilvános
kifejezésre, természetes, hogy a teljes
szánház legjobb példája: az Erzsébet-kori
színház felé fordulunk. És ágy az is
természetes, hogy Shakespeare-t játszunk.
Shakespeare-t, aki szembeszökő példáját
adta, hogy a színház egyszerre lehet
populáris és arisztokratikus, obszcén és
költői, vaskos és metafizikus, és hogy a
nemes gondolat meg-fér a nevetés el_

Egy Le Monde-nak adott interjú foglalja
össze nézeteit:

Shakespeare azért páratlan, mert bár-
melyik darabijának legkisebb részlete is
magában foglalja az egész színházat és az
egész világot. Ugyanúgy, mint ahogy
Leonardo dal Vinci vagy Michelangelo
géniuszát is magában foglalja egy raj-
zának vagy freskójának legkisebb részlete.

Shakespeare életműve természetének
leglényege szerint anonim, mint a Szfinx,
a chatres-i székesegyház, a Parthenon. A
Szfinxet nem a szél mintázta meg, amely
átfúj a sivatagon. Ezek az alkotások nem
véletlenül jöttek létre, hanem energiák
koncentrációjából. Sem-mi légiesség sincs
bennük. Emberi vállalkozások, amelyeket
„intenzíven" megszerkesztettek és
kiviteleztek, s egy alkotó, irányító
gondolatra, valamint kézművesek
százainak munkájára alapulnak. És
mindez egy „anonim" és tökéletesen
homogén együttest eredményez.

Aki csak belép a chartres-i

székesegyházba vagy a Nap és a Hold
mexikói templomába, hatalmas
megrendülést érez, amelynek semmi köze a
múlthoz: közvetlen és (brutális, mint a
tigris előtti félelem. Emellett nem szabad
elfeledkezni egy fontos torzulásról: az
érzések az egyénektől függően változnak,
de a kő mozdulatlan marad. Egy drámai
anyag esete sokkal szövevényesebb.
Egyrészt a szavak ugyanazok marad-nak:
papírra nyomtatott jelek. Másrészt a
jelentésük megújhodik, valahányszor



különleges érzékenységgel találkoznak.
Ebből egy paradoxonhoz jutunk: a mű
legkisebb részletét tekintve is meghatá-
rozott, ennek ellenére semmiben sem
rögzített. Csak a „találkozás" függvé-
nyében létezik.

Ha Shakespeare-ről van szó, az elő-
adást nem lehet a „szerző szándékára"

fölépíteni, egy modellre hivatkozni, amely
az igazi Shakespeare kellene hogy legyen,
mert ezt senki sem tudja rekonstruálni.
Nem létezik, annyiban, amennyiben nem ő
nyilatkozik meg; a szereplők nem az ő
szócsövei. A shakespeare-i anyag
energiahordozó elemekből és fényből áll,
amelyeket a rendezőnek és a színészeknek
kell átformálniuk, le-/ordítaniuk,
közvetíteniük

Bármelyik országban, bármely korban
játsszák Shakespeare-t, az a mód, ahogyan
játsszák, megfelel az ország,

a kor egyik igazságának. Mi azt a ro-
mantikus tradíciót örököltük, amely egy
lírai és betegesen kifinomult nagy költőt
látott Shakespeare-ben, álmok és hősök
világát fedezte föl benne, s hozzákap-
csolta szentimentális és polgári erényeit.
Semmi sem esik távolabb az Erzsébet-kori
értékek izzó magjától. A fölfedezéseknek,
a változásoknak, a társadalmi osztályok
közötti normális és állandó kapcsolatnak
ez a dinamikus korszaka nem ismerte sem
az esztétizmust, sem a félelmet. Ma közel
vagyunk ehhez, közelebb, mint valaha.

Ismét csak ugyanoda jut el Brook: az
Erzsébet-korhoz. De vajon hogyan lehet az
Erzsébet-kort újjáteremteni? Hogyan lehet
Shakespeare-t újjáteremteni?

Az a jelenlegi törekvés, hogy az em-
bereket történelmi összefüggéseikbe he-
lyezzék, egészséges reakció a XIX. szá

zadi beállítottsággal szemben. De tíz élet
sem lenne elegendő ahhoz, hogy egy
másik korszak embereit megismerjük. Mi
mást lehet csinálni, mint elolvasni
könyvek ezreit, és tudatára ébredni annak,
hogy ezekből csak igen homályos képek
maradnak. Shakespeare a reneszánsz
idején élt, de nem a „reneszánsz embere".
Géniuszát bezárni ebbe a meg-
határozásba, zsákutcához vezet. Vegyük
egyik leggazdagabb, legsűrűbb, legtágabb
mondatát: „Lenni vagy nem len-ni?" Még
ha tanulmányozzuk is a középkor és a
reneszánsz hatását Shakespeare
magatartására, hogyan lehetne analitikus
módon megállapítani, milyen rezonanciát
keltett benne? Dokumentumokat keresünk,
egy ikonográfiát, és találunk mindenféle
komplex ér ellent-mondó teóriákat.
Akárhogy is, ezt a mondatot nem ő
mondja, hanem Ham-

Próbajelenet Peter Brook Athéni Timonjából (Théátre des Bouffes du Nord, Párizs) (Béatrice Heyligers febr.)



let, dán királyfi. Egy olyan Dániában,
amely nem létezik, éppúgy kitalált, mint
Brecht Sohója.

Ahhoz, hogy a színház élővé és meg-
kapóvá tegye ezeket a szavakat, hogy
ráleljen a meggyőződésre, amelynek a
segítségével ezer ember előtt kimondja és
galvanizálja őket, önmagát kell legbelül
megfaggatnia. De csapda lenne
rögeszmésen ragaszkodni ehhez a mon-
dathoz. Ha addig töprengek ezen a négy
szón, amely az ember szorongását
summázza, míg elhatározom, hogy köréje
építem föl az előadást (kezdhetem például
azzal, hogy az egyik szereplő bekiabálja a
sötétbe: „Lenni vagy nem lenni"?), ezzel a
darabot egyetlen elemére redukálom. Mire
jó korlátozni magunkat a kihívások
szövevényében, amit a darab magában rejt,
s amit sohasem tárhatunk / öl teljesen?

Lehet színpadra vinni nagy műveket,
változtatni az előadásokon, különböző, új
és hatásos interpretációkat találni, és ilyen
módon szokatlan portrékat készíteni nagy
szerzőkről. De Shakespeare-ről semmilyen
portrét sem lehet készíteni. Ő „anonim":
eltűnik a leírt szó realitása mögött.

A lebecsült Timon

Az Athéni Timon az életmű egyik
légkérdésesebb darabja. Sokan Shakespeare
szerzőségét is vitatják. Egyesek szerint
töredékes vázlat, amelynek Shakespeare
legföljebb csak a felét nézhette át. Vannak,
akik azt állítják, hogy alig változtatott a
forrásként fölhasznált színdarabon, mások
úgy vélik, hogy az átdolgozást valamelyik
kortársa fejezte be. Shakespeare életében
nem játszották, az utókor pedig sokáig
igyekezett nem tudomást venni róla.
Általában megpróbálták „leírni" az életmű
értékeit föl-soroló listáról.

Csaknem húsz esztendővel korábban
Brook egy hasonlóképpen lebecsült
Shakespeare-drámával aratta élete egyik
legnagyobb sikerét. A Titus Andronicus

példája most bizonyára sokak előtt föl-
derengett.

Két nevet szoktak említeni a Timon hívei
között. Schillerét, akinek legkedvesebb
Shakespeare-drámája volt, és Marxét, aki az
1844-es, befejezetlenül maradt Gazdasági-
filozófiai kéziratokban, majd a Tőkében is
megjegyzéseket fűz a darabnak azokhoz a
soraihoz, amelyekben az „emberiség közös
rimájá"-nak, a „látható isten"-nek nevezik

az aranyat. Shakespeare, miként Marx
rávilágít, valóban fölismeri a korai ka-
pitalizmus érdek- és pénzviszonyait, a
darabot mégsem lehet pusztán ezek
illusztrációjának tekinteni - ha hiányzik is
belőle a jellemek megszokott shakespeare-i
gazdagsága és a sokoldalúan motivált
emberi tragédia.

Timon csak jellemének szélsőségeiben
következetes. A darab elején tékozló
szertelenséggel kényszeríti barátságát és
pénzét boldog-boldogtalanra, ami épp-úgy
nélkülözi a józan észt, mint kivet-kőzött
átkozódása azután, hogy tönkrementen
tapasztalnia kell a megajándékozottak
hálátlanságát. A nagylelkűen adakozó
Timon és a világra mocskot okádó
embergyűlölő Timon egyaránt szélsőség, de
ez semmit sem von le a hálátlanság
tragédiájának érvényéből, amely sokak
szemében a Lear királlyal rokonítja a
darabot. És a szélsőséges reagálás egyazon

jellem.: a valóságra vak, naiv illuzionista két
véglete.

Mindez nem változtat azon a tényen,
hogy a jellemek (Timoné is) vázlatosak.
Benedek Marcell például megjegyzi, hogy
fontos .szereplőknek még nevük sincs.
Ezért érthető, hogy a rendezők, ha nagy
ritkán vállalkoznak a darab szín-padra
állítására, szívesebben tekintik
modelldrámának - ha tetszik: parabolának
mint egyéni tragédiának. Ugyancsak
Benedek Marcell említi, hogy van némi
hasonlóság az emberi közösségnek hátat
fordító Coriolanus és az emberiséggel
leszámoló Timon között. Talán nem
tekinthetjük véletlennek, hogy Brecht a
Coriolanusban látta meg a modelldráma
lehetőségét, a módszerét szívesen követő
Major Tamás pedig éppen. az Athéni

Timonból rendezett brechti értelemben
politikus előadást.

Major 1969-es rendezésének a Nemzeti
Színházban két határozott találata volt. Az
egyik, hogy Timon fiatal ember. A másik,
ami ennél fontosabb: hogy nem a
jellemben, hanem a dráma ábrázolta
világban kereste a darab kulcsát. Azok, akik
az előbbit, vagyis a címszereplő fiatal korát
vitatták, nem vették észre, hogy abban a
pillanatban, amikor egy olyan életformáról
van szó, amelyben az elidegenedett érdek-
és pénzviszonyok elfedik a valóságos em-
beri kapcsolatokat, mit sem ér az egyén-ben
fölhalmozódott tapasztalat, és így Timon
életkora másodlagossá válik. Lát-ni fogjuk
egyébként, hogy Major, aki nem először
előlegez meg gyors ráismerésekkel
külföldön létrejött darabértel

mezéseket, sok tekintetben - például az
előbb említett kérdésekben is - öt évvel
Brook Timonja előtt azonos megoldásokra
jut.

A fordítás

Mielőtt rátérnénk magára az előadásra,
tisztáznunk kell egy fontos kérdést: a
nyelvét. Sokaiknak meglepő, hogy egy
minden ízében angol rendező franciául
rendez Shakespeare-t. Talán csak azért,
mert történetesen Párizsban nyílt lehetőség
a darab előadására, és az évek alatt
összeszokott nemzetközi társulat
érintkezési nyelve a francia? Nyilván-
valóan többről van szó. Brook a már
említett Caroline Alexander-interjúban
maga ad magyarázatot a nyelv kérdésére:

Természetesen vannak. Shakespeare-ben
olyan alkotóelemek, amelyeket egyetlen
fordítás sem tud pontosan visszaadni.
Másrészt viszont, amikor Angliában
játsszuk, tudatára ébredünk, hogy a nyelve
archaikus, és emiatt néha, főleg
Angliában, gát keletkezik a szavak síkján -
a néző előtt. A Lear király-film
előkészületei során nagyon eleven módon
vetődött föl ez a kérdés. Nagy hatással
volt rám a Macbeth japán adaptációja,

amelyet Kurosava készített. Ennek a
fordításnak köszönhette, hogy neki nem
kellett, mint nekünk, szembenéznie a képek
realizmusa és a nyelv archaizmusa közötti
szakadékkal. Akkor megkérdeztem
magamtól, hogy vajon nem lehetne-e a
Lear királyt mai angolra lefordítani, és
meghíztam a költő Ted Hughes-t, hogy
készítse el ezt a fordítást angolról
angolra. Hosszú hó napokig dolgozott.
Megkísérelt bizonyos elavult terminusokat
direktebb kifejezésekkel helyettesíteni. Az
eredmény érdekes lett, mégis éreztük, hogy
rossz úton járunk. Az eredeti szöveg
nagyon híres volt, és azáltal, hogy
könnyebben érthetővel helyettesítettük, a
figyelem el-terelése felé haladtunk.: a
nézők a szavakra ügyelnének, rejtvényt
fejtenének, ahelyett, hogy átadnák
magukat a film egészének.. Azóta
gondolok arra, hogy más formában
lehetne kísérletezni: egyszerüen
lefordítani Shakespeare valamelyik
darabját egy másik nyelvre, olyan
lecsupaszított, kortársi terminusokkal,
amelyek jelentése kézzelfogható a mai
közösségnek.

Az Athén; Timon fordítója Jean-Claude
Carrière, Bunuel filmjeinek állandó
forgatókönyvírója. Szövege mai nyelvi
állapotot tükröz, bár egy dolog-



ban visszatér az eredeti Shakespeare-hez:
nem tagolja sem felvonásokra, sem
jelenetekre a darabot, és mellőzi az inst-
rukciókat. (Mindezek utólagos betoldások.)

Új Shakespeare-színpad

Az előadás színhelye a Théátre des Bouffes
du Nord, Párizs északi részén: egy százéves
viktoriánus színház, amelyben 1950 óta
nem játszottak. Az 1974-es őszi Fesztivál
színházi eseményeinek egyikeként a
Timon-előadás megkapja az elhanyagolt
épületet. Brook itt rendezi be nyilvános
produkciókra alkalmas színházát. Nem
újítják föl, ellenkezőleg: meghagyják
csupasz, omlatag szépségében, még a
megmaradt stukkókat is eltüntetik. (Az
ezzel kapcsolatos műveletek egyébként
egymillió frankba kerültek.) A patkó alakú
erkély és emelet kőmintázata nemes
kopárságával harmonizál a szürke falakkal,
amelyek málló vakolatát fehér
gipszfoltokkal injekciózták be. A színpad
helyén hatalmas űr tátong, az egykori
süllyesztőből lépcsőkön lehet feljönni az
orchesterbe, hátsó falán keskeny vasjárda
fut körbe. Kétoldalt a magasban (talán
reflektorok voltak ott valaha) ablaknyílások
tátonganak, előadás közben ezeket is föl-
használják a szereplők.

A játék a valamikori rivalda előtt, a
nézőtér elülső részén folyik. A képzeletbeli
játéktér mélyen benyúlik a széksorok közé -
ezeket természetesen kivették, és a
kőpadlóra hátrafelé magasodó falócákat
állítottak, arénaszerűen. Így a nézők - a
földszinten és az emeleteken egyaránt -
három oldalról körülülik a színpadot. A
dísztelenül hideg mellvédek, a kőpadló, a
vakolatlan, gipsszel pöttyözött falak nem
keltenek enteriőrhatást. Olyan, mintha nem
szín-házteremben, hanem szabadtéren
folyna az előadás - akár az Erzsébet-kori
szín-házban. Ezt az érzést fokozza, hogy a
játék során majdnem mindvégig teljes a
megvilágítás: látni egy szelet nézőteret a
nézőkkel, amint - a legtöbbjük farmerben,
pulóverben - a lócákon és a földön
kuporognak, vagy áthajolnak az erkély
mellvédjén, kabátjukat maguk alá gyűrve,
esetleg a vállukra terítve. (Ruhatár
egyáltalán nincs a színházban.)

Az előadás előtti hangulatban csak-
ugyan van valami az Erzsébet-kori szín-ház
fesztelenségéből. Talán a Roundehouse-ban
előadott civil ruhás Szentivánéji álom volt
ehhez hasonló. A színészek a nézők között
sétálnak, néhányukkal

beszédbe elegyednek. Maguk is mint nézők
foglalnak helyet vastag kanavászból
készült párnákon - ezekről ugranak majd
föl, amikor a darab elején Timon arcképét
hozza a festő. Az Erzsébet-kori színház
beköltözött a falak közé, de nem úgy,
ahogy Granville-Barker elképzelte:
rekonstruált Erzsébet-kori színpadon.
Brook már 1948-ban elítélte a
rekonstrukciós törekvéseket:

Ez az újjáteremtés lehetetlen a modern
színházépületekben. Ha következetesek
akarunk lenni, akkor az Erzsébet-kori
színházat kellene rekonstruálnunk - a
tömegével, a lármájával és az illataival.
Még ha föltételezzük is, hogy lehetséges a
tökéletes rekonstrukció, azt tapasztalnánk,
hogy a shakespeare-i hangulat megint
csak elszökött, és hogy az elvesztett
Shakespeare-t hajszolva csupán
Shakespeare-múzeumot hoztunk lét-re.

Valószínűleg nem gondolta, hogy hu-
szonhat évvel később maga is Erzsébet-
kori hangulatot fog teremteni egy - nem túl
modern - színházépületben. És az előadás
aligha hasonlít majd Shakespeare-
múzeumra.

Timon aktualitása

Kenneth Muir azt írja az Athéni Timonról,
'hogy benne „az arany hatalma a rend és
tekintély borzasztó fenyegetése-ként
jelenik meg". Brook pontosan ezt a
fenyegetést viszi színre:

A Timon olyan darab, amely ma tele
van aktualitással: a pénzről és az inflá-
cióról szól. Persze ez csupán egyike a té-
máinak, hiszen Shakespeare-nek nincs
olyan darabja, amely csak egy dologról
szólna. A Timonban mindenesetre jelen
van a tékozlás, a hitel, a fogyasztás, az
érték és a bőség. Rátapint azokra a
problémákra, amelyek bennünket érin-
tenek. Timon története azé az emberé, aki
a vagyonán túlköltekezve azt képzeli,
hogy megvásárolhatja az örömöt. Teremt
magának egy világegyetemet - afféle
paradicsomot -, amelynek semmi köze
sincs ahhoz, amelyben él. Shakespeare
Athénje képzeletbeli hely. Úgy tetszik,
különös módon hasonlít az ezredesek
.Athénjére: egy korrupt városra. De ez
véletlen. A Timon Athénje vég-
eredményben éppúgy szimbolikus, mint
az Übü király Lengyelországa - mind-egy,
hogy hol található.

Visszatérve a cselekményhez, ebben a
városban él egy ember, aki ahelyett, hogy
szembenézne a válsággal, befogja a
szemét, és teremt egy délibábot. Pon-

tosan úgy, mint manapság a legtöbb nyu-
gati ország, szembetalálkozva az olaj-
problémával: süket módjára naponta fo-
kozza a fogyasztást, és úgy tesz, mintha az
illúzió örökké tartana. Timon számára az
álom erősebb, mint a valóság. De egy szép
napon kénytelen ráébredni a valóságra.
Az élmény rettenetes. Itt éri el a darab a
csúcspontját, és itt jelenik meg az a
kérdés, amely mindannyiunkat érint:
hogyan viselkedjünk az összeomlás előtt?

Ritkán - az US kivételével talán sohasem
- fogalmazott Brook ennyire nyíltan,
szóban és színpadon. De míg az US-ben azt
hangsúlyozta, ami egy látszólag távoli
világeseményből az egyénre tartozik, addig
az Athéni Timonban maga a világesemény
válik lényegessé: a felszín alatti válság.

Megfordul a drámai jelentés. A hős
belemosódik a háttérbe. A darab immár
nem arról szól, hogy egy nagylelkű meg-
csalatott átkot szór a hálátlan világra,
hanem arról, hogy a tékozlásra beren-
dezkedett világot valóságra vak pazar-
lóival együtt szétkorhasztja a belső rot-
hadás.

A színház foltozott csupaszsága szolgál a
játék díszletéül, kerülve a helyszín
konkretizálását, és kétséget sem hagyva
afelől, 'hogy a cselekmény ideje azonos az
előadás idejével. Timon korát tekintve
fiatal ember, és jobbára fiatalok veszik
körül. Társasága jobban hasonlít egy
nemzetközi diáktanya bohém bent-lakóira,
akik körülrajongják az otthonról jól
eleresztett úrifiút, mint potyaleső athéni
nemesekre, akik túlbuzgó hízelgéssel
gyarapítják vagyonukat egy naivan
jóhiszemű gazdag nagyúr adakozásaiból.
Brook a Központ társulatának magvára
építette az előadást: a hét különböző
nemzetiségű színész mellé tizenkét francia
színészt (köztük amatőröket) szerződtetett.
A műsorlap ábécé sorrendben sorolja föl a
szereplőket, csak Timon alakítóját,
François Marthouret-t tünteti föl külön. A
legtöbben nemcsak egy szerepet játszanak.
A női szerepeket, amelyekkel Shakespeare
elég mostohán bánt, Brook még össze is
von-ja: az első lakomán szereplő két
„hölgy" majd Phyrniával és Timandrával,
Alcibiades szeretőivel lesz azonos. A ,,höl-
gyékkel" együtt Timon és társaságának
mulattatására érkező hírnök, akit
Shakespeare Cupidónak nevez, valamilyen
távol-keleti mulató konferanszié-
énekesének látszik. Egy japán színész
játssza, cilinderrel-csokornyakkendővel



A „hölgyek" egyike afrikai. Hárman együtt
egzotikusan dallamos, rövid, artikulálatlan
kiáltásokkal kísért énekszámot adnak elő,
miközben körbetáncolva a társaságot,
körülfonják cukorspárga-szerű fonállal,
amelyet a japán ceremóniamester végül
apró bárddal elvagdos.

Apemantust, a mindenkire nyálat
fröcskölő fanyar filozófust a társulat
Maliból származó fekete színésze, Malick
Bagoyogo játssza. Ettől a szerep és az egész
előadás különös jelentést kap. A rossz
télikabátban, bakancsban, kötött sapkában
járkáló, egész vagyonát a vállán átvetett
zsákban hordó csavargó Apemantus nem
csupán tisztán látó, cinikus embergyűlölő,
mint Shakespeare-nél, hanem valaki, aki
látta a valódi nyomort, és így van oka
megvetni a ma-gát fitogtató gazdagságot. S
még inkább azt az ál-apemantusi átkozódást,
amellyel a társadalomból kivonuló Timon
illeti az emberiséget. Ez a fekete Apemantus
megérteti velünk, hogy Timon neofita
embergyűlölete a volt megbecsült gazdag
emberé, aki ráadásul bár-mikor
visszamehetne ugyanolyan meg-becsült
gazdag embernek. Az Apemantus-féle
született társadalmonkívüliség minőségileg
más, mint Timon önkéntes vállalása,
amelyben még akkor is több a csináltság, a
póz, ha ő maga komolyan gondolja, sőt
belehal. A fekete Apemantussal Brook
elidegeníti Timont; megakadályozza, hogy
tragikus hőst lássunk benne, és arra
kényszerít, hogy kritikával szemléljük. Ot is
és azt a világot is, amelyet képvisel.

A szerepek összevonása nem szerep-
osztási kényszerűség, inkább eszköz az
emberi alakoskodás, a köpönyegforgatás
bemutatására. Nem jellemek lát-hatók
Brook színpadán, csak magatartások.
Szedett-vedett mai viseletek - ki-térdelt
vászonnadrágok, félretaposott tornacipők,
elnyűtt zakók, viseltes irhabekecsek - fölé
kerülnek alkalmanként az aranyozott nemesi
köpenyek, a pénzbeszedő szolgák
hivatalnoki könyökvédői, a szenátorok
fekete talárjai vagy a tolvajok tölténytáras
bőrdzsekijei. Egy állandóságot és
következetességet nem ismerő társadalom
színeváltozásai csupán az egyszerű
embereket nem érintik. Timon szolgái
hűségesek. Ami-kor forró vizes lakomával
űzi ki házából a haszonlesőket, csak a
szolgák maradnak ott, és megrendülten
búcsúznak egymástól.

A városból kivonult Timon acsargá-
saihoz illik igazán a lepusztult gazdag-

ságot idéző színházenteriőr. Itt már a
katasztrófa szélére sodródott világ jelenik
meg. Nem az önkéntes száműzetés helyét
ábrázolja a színpad, hanem az általános
csőd pillanatát, amelynek csak az első jele
Timon tönkrejutása. A szenátus által
száműzött hadvezér, Alcibiades lezüllötten,
szajhákkal jelenik meg, hogy bosszút álljon
Athénon. A szenátorok kétségbeesetten
hívják vissza Timont. Tolvajok szimatolnak
körülötte annak hírére, hogy aranyat talált.
„Az arany szimbolizálja azt a módot, ahogy
a kiáltó társadalmi egyenlőtlenség
elpusztítja az önzetlen érzéseket" - írja
Kenneth Muir az Athéni Timont elemezve.
A sír-ját ásó és közben aranyat találó
Timon jelenetei különös hangsúlyt kapnak
az előadásban. A aranyszemcsékkel kevert
száraz föld egyre nagyobb mennyiségben
kerül elő Timon ásója nyomán, és lassan
beborítja a színpadot. Miközben tirádákban
gyalázza, mint az „emberiség közös
rimáját", mitől bá a szén, a szép rút, bűn
jog, jó rossz, vén ifjú, gyáva hős lesz",
„kitől a gennyes kórház is okádna,
balzsamával április hajnalává fűszerezi a
nőt", a tirádával együtt a csillogó aranyport
is rászórja a megvetett emberiség arra ve-
tődött képviselőire: Alcibiades szajháira, a
tolvajokra, az athéni szenátorokra,
miközben ő maga őrjöngve visszasüllyed a
félállati létbe, és torz vég-lényként múlik ki
a világból.

De a darabnak még nincs vége. És itt kap
jelentőséget Brook színpadán a sovány
Alcibiades-mellékcselekmény, amely suta
kompromisszumával Shakespeare-nél sem a
megnyugtató föloldás érzetét kelti. A
semmiségért szám-űzött hadvezér, aki
Timon barátjának mondja magát, és az ő
nevében indít bosszúhadjáratot, térdre is
'kényszeríti a várost, majd kurta
megbocsátással napi-rendre tér a történtek
fölött, és rövid búcsúbeszédben
megemlékezve Timonról, berekeszti a
darabot. Mindez kérdőjeleket hagy
bennünk, és a látszólagos befejezetlenséget
'hajlamosak vagyunk a sebbel-lobbal
dolgozó Shakespeare - vagy a dráma „igazi"

szerzőjének - rovására írni.
Brook Timon-rendezesében a dráma

lezárása testesíti meg „a rend és tekintély
borzasztó fenyegetését". Túl egyszerű volna
Alcibiadest „erős embernek" látni, aki az
összedőlt világ romjain fölépíti a maga
korlátlan katonai diktatúráját. Sokkal
nagyobb fenyegetés a bizonytalanság:

A dráma fő vonala annak az elpusz-
tulása, amit ismerünk. Timon - és vele
együtt a néző - az ismeretlen előtt találja
magát. A darab vége felé több akció
keresztezi egymást: Timon halála,
viszonya a többi szereplőhöz, a győztes
Alcibiades visszatérése olyan, mint ami-
kor az elektromos vezetékek érintkeznek.,
és kisülés jön létre. Timon teljesen föl-
dúlt világegyeteme és Alcibiades szüle-tő
új világa előtt minden egyes nézőben
fölmerül egy életbevágó kérdés: mit kell
lerombolni? Mit kell megmenteni? Ez is
időszerű kérdés. Shakespeare nem ad
feleletet.

A színpadon egy kemény arcélű, ki-
ismerhetetlen Alcibiades kimért paran-
csokat osztogat. Lassan, tagoltan ejt
minden szót: „Dobszó, perdülj !" Egyet-
len, tompa csattanás hallatszik. A szín-pad
üresen marad.

Improvizációk

Az Athéni Timont színpadra állító Brook
alig hasonlít arra a rendezőre, aki ezt
megelőzően utoljára a Szentivánéji
álommal jelent meg a nagy nyiIvánosság
előtt. Azok az eszközök, amelyeket a
négyéves kísérleti munka során
kiesztergált, most beleépültek az elő-
adásba, és olyan produkciót hoztak lét-re,
amely meghökkentő keveréke a szín-ház
régi formáihoz való visszatérésnek és az
amatőrségnek. Ez a kettősség nem-csak
abból fakad, hogy élesen különválnak
egymástól a közös munkában négy éve
részt vevő színészek és azok akik csak a
Timon idejére csatlakoztak a csoporthoz,
hanem abból a kamaszosan mutáló
hangvételből, amely egy diákszínházi
produkcióhoz teszi hasonlatossá az
előadást. Ezt az Athéni Timont nehezen
tudnánk elképzelni a párizsi Nemzetek
Színházában, a Királyi Shakespeare
Társulatnál vagy egy budapesti vígszínházi
vendégszereplésen. Annál inkább a
kísérleti, nyitott szín-házak wroclawi
találkozóján vagy bár-milyen egyetemi
fesztiválon.

Mindebben az a szokatlan, hogy
Shakespeare-t játszanak azok a színészek,
akik három évig a nyelv és a szó
kiküszöbölésén fáradoztak. Több mint
meghökkentő, hogy Brook egy olyan
Shakespeare-t rendez, amelyben a dikció
sokadrangúvá válik. Ortodox szem-lélettel

fölháborítónak kellene találnunk, hogy a
szereplők többsége csúnyán beszél
franciául. Egy részük azért, mert a francia
nem az anyanyelve, a



többiek pedig azért, mert egyszerűen fo-
gyatékos a beszédtechnikájuk.

Most jött el az a pillanat, amelyben vagy
megértjük Brook hároméves „titkos"

laboratóriumi munkáját, vagy rejtély marad
előttünk, hogy az a rendező, aki Angliában
a világ legjobb színészeivel a művészi
tökéletesség ámulatot keltő szintjén
rendezett Shakespeare-t, miért mondott le
önként ennek folytatásáról. S tovább: miért
hozott létre több éves előkészülettel és
nagy költséggel egy olyan Shakespeare-
előadást, amely a gyakorlatlan színházi
nézőben otthoni gardróbból jelmezeket
készítő öntevékeny színjátszók lelkes
ügyködésének benyomását kelti. Föltéve,
ha a néző még mindig az elegáns estéken
bársonyszékből, belefeledkezve végig-
hallgatott szép történeteket tekinti igazi
színháznak.

Brook a Szentivánéji álom mester-
embereinek színjátékával búcsúzott el ettől
a fajta színháztól. Nem az úgynevezett
„nagy színjátszásra" van szükség - ezt
mondta el a mesteremberek jelenetével, és
ugyanezt mondta az Athéni Timon előadása
után, amikor alkalmam volt személyesen
találkozni vele:

Persze, hogy az angol színészek jobbak.
De akikkel most dolgozom, azok
őszintébbek.

Nem holmi jellembeli különbségről van
szó, hanem arról a magatartásról, amely a
mesterségbeli tudásnál előbbre helyezi a
váratlan helyzetekből születő spontán
megoldásokat. Egy Figaro-interjúban
mondja a következőket a Köz-pont
kísérleteiről:

Munkánk elején az improvizációk né-
hány percig tartottak. Most már több mint
két órára hosszabbodnak meg.

A Szentivánéji álom előadása annak
idején sorozatos improvizációkból jött létre
a próbák során, de a bemutatóra az
improvizációk véglegessé rögződtek. Az
Athéni Timon ilyen értelemben nem
rögzített előadás, hanem esténként változik
a közönség reagálásainak, az adott
hangulati vagy éppen szubjektív disz-
pozíciós feltételeknek megfelelően. Erről
magam is meggyőződhettem, amikor
másodszor láttam. Nemcsak hangsúlyel-
tolódásokról van szó. A fizikai cselek-
vések is változnak, sőt módosul a szereplők
egymáshoz való viszonya. Játék-tér és
nézőtér közös 'hangulati egységgé olvad
össze, és tapintható valósággá válik az a
színházi eszmény, hogy az elő-

adásnak minden alkalommal a semmiből
kell újra és újra létrejönnie.

Hol vagyunk már attól, amikor Brook a
budapesti Lear király után stopper-órával a
kezében rótta meg színészeit azért, mert az
előadás hét perccel tovább tartott?! Pedig
csak tíz év telt el azóta. A szigorú
megkötöttségek helyét átvette az a laza és
kötetlen állapot, amelyben néző és színész
szorosabb kapcsolatba kerül egymással,
ledőlnek a merev válaszfalak, és a közös
játékban mindenki egyformán részt vesz -
akár az afrikai falvakban a leterített
szőnyeg köré csoportosuló öregek és
fiatalok, fél-nótások és bölcsek: az egész
közösség.

1974 novemberében, amikor a naponta
megismétlődő sztrájkok az elmélyülő
francia bizalmatlansági válságot jelezték,
az utcákon halmokban állt az el-hordatlan
szemét, és a városban tíz-méterenként
rendőrök cirkáltak, az Athéni Timon
előadása, a szétkorhadó világ színpadi
törmelékeivel és Alcibiadesével
kísértetiesen rímelt mindarra, ami odakint
történt.

A nomád újító

Az előadást francia kritikusai csaknem
egyhangú lelkesedéssel üdvözlik, kifejtve,
hogy Shakespeare - aki eddig épp-oly
unalmasan zengzetes volt a franciáknak,
mint amennyire Molière bő-beszédű
fecsegő az angoloknak - végre náluk is
kortárs szerzővé vált.

Brook és patinásan kietlen színháza, a
Bouffes du Nord egyszeriben jelképpé
válik azok szemében, akik egyre kevésbé
hisznek a protokollárisan ünnepélyes,
szabályos színházban. Nem ő az egyedüli
jelkép. Olyan társakkal és elődökkel fog
kezet, mint Ariane Mnouchkine, aki a
francia forradalomról szóló kollázsait, az
1789-et és az 1793-at a vincennes-i
tölténygyár csarnokában adta elő, vagy
Jean-Louis Barrault, aki - miután az 1968-
as „események" után el-vették tőle az
Odéont - előbb egy montmartre-i
birkózóringben vitte szín-re nevezetes
Rabelais-ját, utóbb pedig a Szajna-parti
Orsay pályaudvar használaton kívüli
részében építette föl több teremből álló
színházkomplexumát, hogy első
bemutatóként Kazimir Károly-i öt-lettel,
Nietzsche Zarathusztrájával lepje meg a
párizsiakat.

Az ünneplőben feszengő, jól nevelt hi-
vatalos színházzal szemben a korunkat
frissen faggató izgága színház győzelmét
fogadja az Athéni Timonban lelke-

sen a francia kritika jobbik fele - élén az
Humanitéval.

Az angol kritika pedig büszkén öleli
keblére elveszett gyermekét, a „nyugtalan
nomád újítót", és nem minden malícia
nélkül ostorozza saját mammutszínházait -
az 1975-ös centenáriumi évére 750 000

font sterling beruházással készülő Királyi
Shakespeare Társulatot, valamint az immár
Peter Hall vezetésével vadonatúj
csodapalotájába költözködő Nemzeti
Színházat -, amiért megfeledkeznek arról,
hogy legalább vendégrendezni hívják.

Érdemes idézni Michael Billingtont, a
Guardian kritikusát:

„Visszatérve Párizsból Londonba, le-
hangoló volt fölnyitni az újságot és a
Nemzeti Színház meg a Királyi Shakes-
peare Társulat épület- és anyagi kríziséről
olvasni. Nem akarom egyik intézményt sem
leszólni, mivel kritikusi életem
határozottan szegényebb lenne nélkülük.
De önkéntelenül összehasonlítom mindkét
társulat üzemi jellegét egy olyan csoporttal,
mint amilyen Brooké, amelyben nem
számít más, csak a közvetlen, minden
bonyolultságtól mentes kapcsolat egyszerre
öt-hatszáz emberrel. Azt mondhatják, hogy
nem ildomos összehasonlítani egy saját
stílusát kialakító kísérleti csoportot egy
nagy nemzeti társulattal. De az igazság az,
hogy a CIRT (a Színházi Kutatás
Nemzetközi Köz-pontjának francia
rövidítése - K. T.) sokkal alkalmasabbnak
látszik arra, hogy kitapogassa a közösség
keresztmetszetét, mint a mi színházi
óriásikreink bármelyike."

A kritikus kimondja azt is, ami a leg-
fontosabb. Hogy Brook színházának si-
került egy csoport színészt és körülöttük
egy csoport embert egy történet el-
mondásával olyan közel hoznia egy-
máshoz, amilyen közel csak lehetséges. És
hogy ez az igazi színház:

„Nem kell egy csomó vas, hidraulikus
színpad, díszes díszlet vagy a költségek
föltűnő fitogtatása; a történet, a nyelv, az
eszmék és a fizikai ügyesség mindent
megoldanak."

Furcsa dolog: a legjobb angol ren-
dezőnek, Peter Brooknak Anglián kívülre
kellett kerülnie, „külföldi elő-adást" kellett
létrehoznia ahhoz, hogy honfitársai
észrevegyék saját színházi struktúrájuk
elavultságát.


