
szerint valamely művészi eszköz jogo-
sultságát tartalmi kritériumok döntik el, a
tabukra - így a meztelenség tabujára is -
alkalmazni.

Egy realista színház

Hadd szóljak néhány szót egy realista
darab realista előadásáról. A nyugat-ber-
lini Schiller Színház bemutatta a Godot-t , a
szerző rendezésében. Miféle faramuci
önvédelemből nevezzük abszurdnak ezt a
remekművet? Vladimir és Estragon
együttes várakozása tökéletesen megfelel
azoknak a követelményeknek, amelyeket a
mai emberi együttélésről készített
képmásokkal szemben támaszthatunk.
Akár lottózunk, akár diktátorként
rajongunk, akár az egek vagy mondjuk az
útlevelek urához fohászkodunk : Godot-ra
várunk, olyan prózai létezésbe szorítva,
mely nem kecsegtet üdvözüléssel. Beckett
mint rendező, rendkívüli erővel és
leleménnyel hangsúlyozza ennek az
együttélésnek a realitását. Várakozó
figuráit jóval erőteljesebben állítja szembe
egymással, mint ahogy ezt a
szövegváltozatban megtette. Estragon,
vallja Beckett, a földön áll, olyan, mint a
kő; Vladimir viszont könnyű, a felhőkbe
nyúlik, fához hasonlatos. Ennek meg-
felelően az apró, zömök, pocakos Estragon
a darab kezdetén a kövön ül; Vladimir
viszont groteszk mozgással jár-kel, mintha
tojáshéjon lépdelne, alsókarja
könyökmagasságig felhúzva. Estragon
akkor kel fel kövéről, amikor az álmatag
Vladimir, légiesen, mintha lelkigyakorlatra
távozna, kimegy a színről vizelni.
Estragon előrehajolva nézi, arcán feszült-
ség, izgalom, majd mondhatatlan meg-
könnyebbülés: Vladimir nyilván sikerrel
járt.

Ilyen apró mozzanatokból rajzolódik ki
a két figura halálos összetartozása,
együttélésük szükségszerűsége és kép-
telensége, az a rosszkedvű, de jó humorú
líra, mely az egész előadást belengi. Közös
foglalatosságuk, a várakozás tökéletesen
reménytelen, és ezt mind-ketten tudják.
Nagy megkönnyebbüléssel nyugtáztam,
hogy Beckett, a rendező ilyen
könyörtelenül értelmezi Beckettnek, az
írónak a művét: az emberiség várakozásra
ítéltetett ugyan, minthogy az egyén
többnyire nem alakíthatja szabadon a
sorsát, de ez a várakozás - vagyis a remény
- egyben legnagyobb ellensége is. A
reményvesztett remény állapotának
feltárása és mélyreható elemzése mindkét
Beckett legnagyobb tette. Kár, hogy
Pozzónak, az úrnak a szerepe ebben az

előadásban sem tisztázódik megnyug-
tatóan. Az első részben, dicsősége tető-
pontján olyan, mint egy porosz őrmester; a
második részben, a vakság és a
nyomorúság szakadékában pedig sebe-sült
porosz őrmesterhez hasonlatos. Hiába,
nemigen lehet mit kezdeni azzal az
általános bölcsességgel, hogy a szerencse
forgandó. Mindenesetre a rendező Beckett
nagy diadala, hogy ebben a második
részben nem fordította meg az úr-szolga
viszonyt. Pozzo még elesetten is Lucky
ura, a társadalmi viszonyokat nem
másítják meg az egyéni tragédiák, csak
legfeljebb - zseniális ötlet! - a kötél
rövidül meg, amellyel szolgáját bevezeti a
színre. Még vakon is ő megy elöl.

A játék öröme

Végezetül a játék örömét szeretném
dicsérni. Sok előadást láttam a belgrádi
fesztiválon, nagyon különböző értékűeket,
és volt olyan is, például Robert Wilsonék
operája, az Einstein a tenger-parton, mely
szép volt és artisztikus és leleményes és
minden bizonnyal kiváló, csak éppen
nekem nem tetszett nagyon (túl
kellemesnek ítéltem) - de a külön-féle
színvonalú előadások közös erénye az
volt, hogy a színészek boldogoknak
látszottak munka közben. Még a nekem
nagyon nem tetsző Odin Színház elő-
adásáról is azzal a bölcs szentenciával
távoztam, hogy „Ezt bizony jobb csinál-ni,
mint nézni" - mert ha a játék nem is, de a
játszók öröme megragadott. Brookék
előadásán az egymást évek óta tökéletesen
ismerő, különféle színű és nemzetiségű
emberek animális közössége csapott meg:
ezek a technikailag is tökéletesen képzett
színészek boldogok egy-más társaságában,
már puszta együtt-létük is öröm. Ugyanez
a boldog fel-oldódás áradt Wilsonék vagy
a spanyolok előadásáról - de
folytathatnám a sort. Eltűnődtem. Nálunk
még a tökéletes színészi alakításokat
felvonultató előadásokon is fehér holló ez
az öröm. Miért? Mert a játék öröméhez
nem elegendő egy-egy jó szerep, szép
feladat: közös, önkéntes munka
szükségeltetik hozzá, a lehetőségek
sokrétűsége, a választások szabadsága, a
kísérletek, bukások, újfajta tanulmányok
iskolái; egyszóval némi kis válság
engedélyeztessék végre nekünk.

KOLTAI TAMÁS

Miért Peter Brook?

Az ikek előadásáról

Brookot csak folytonos újrakezdéseiből
lehet megérteni. Ez szokatlan azoknak,
akik pályájukat óvatosan építgetik. Ha
logikusan gondolkozunk, rájövünk, hogy
Brook számára az önismétlés nem járható
út. Elképzelhető-e tökéletesebb színház,
mint a Szentivánéji álom ? Lehet-e még
fokozni a képzelet és a mesterség
csodálatos játékait? Fokozni nem, csak
ismételni. Ezer színházi rendező közül
kilencszázkilencvenkilenc bizonyára
megtenné. Brook is rendezhetett volna
évente akár két ugyanilyen előadást.
Rendelkezésére álltak a világ legjobb
(angol) színészei, egy óriási színházkom-
binát, a Királyi Shakespeare Társulat és -
mondjuk - az egész Shakespeare-életmű. A
világsiker folytatólagos ismét-lése - ez volt
Peter Brook egyik lehetősége.

De a másikat választotta.
Már 1970-ben, a Szentivánéji álom

stratfordi bemutatójának másnapján Iránba
utazik, a shiraz-persepolisi fesztiválra.
Amikor visszajön, zsebében hozza a
meghívást a fesztivál következő évadjára.
Szakít a Királyi Shakespeare Társulattal,
hogy létrehozhasson egy maroknyi
csoportot, különböző nemzetiségű,
előképzettségű és egymás nyelvét sem
beszélő színészből. Ez a munka a Barrault
meghívására 1968-ban megkezdett, majd
az akkori francia „forró nyár" miatt
félbeszakadt párizsi kísérletek közvetlen
folytatása. A végleges helyszín ismét
Párizs. A vállalkozás formát ölt és nevet
kap: Nemzetközi Színházkutató Központ
(CIRT).

A munka több fázisban folyik. Szellemi
atyja Jerzy Grotowski, akinek Brook évek
óta nagy tisztelője, és 1966-ban tíznapos
időszakra meg is hívta a vietnami
háborúról szóló US próbáira. A kísérletek
a megértés lehetőségeit kutatják. A
kapcsolatteremtésre irányulnak - szavak
nélkül, a gesztusok és a közvetlen
emocionális hatások nyelvén. A tagolatlan
hangkapcsolatoktól eljutnak a mesterséges
nyelvig, az orghastig, amelyet maguk
alkotnak meg. Az Orghastot, amelyet
részben a helyszínen, Iránban hoznak létre,
az 1971-es shirazi fesz-



tiválon adják elő. A Szentivánéji álom világ
körüli turnéjának idején, 1972-ben a
csoport Afrikát járja terepjáró kocsikon, és
a színjátszás legősibb formáival, közös
dallal, tánccal, improvizációkkal keres
kapcsolatot a bennszülött lakossággal.
1973-ban Amerikába utaznak, és a chi-
kánók (bevándorolt mexikói mezőgaz-
dasági munkások) színházával, a Teatro al
Campesinóval dolgoznak közösen.
Brooklynban egész napos bemutatót
tartanak meghívott közönség előtt, és az
improvizációkba bevonják a közönséget is.
974-ben visszamennek Párizsba, és
bemutatják Shakespeare Athéni Timon-ját.
A bemutató színhelye a Théâtre des
Bouffes du Nord, egy húsz éve romos
színház, amelyet úgy állítsanak helyre,
hogy meghagyják romjaiban. Az épület-
nek már önmagában is van némi meta-
forikus jellege, és ez nyilvánvalóvá válik
abban a pillanatban, amikor az Athéni
Timon előadása a túltermelésből az olaj-
válságba átforduló fogyasztói társadalom
lepusztulásának képét vetíti elénk.

1975 elején ugyanitt kerül sor Az ikek

bemutatójára. A Szentivánéji álom óta ez az
első előadás, amellyel Brook végigutazza
Nyugat-Európa néhány nagy városát:
Londont, Nyugat-Berlint, Velencét. A

Marat/Sade (1964) után másodszor vesz
részt a Nemzetek Színházán.

Az ikek előadása egy amerikai antro-
pológus, Colin Turnbull A hegylakó nép
című könyve alapján született meg. A
szerző Brook régi barátja, annak idején
együtt tanultak Oxfordban. Maga a könyv
1973-ban látott napvilágot; az olvasók
lelkesen, a szakmabeliek inkább kritikusan
fogadták.

„Akár az US esetében, a közvetlen
indíték a külső valóság, a cél pedig a hozzá
való viszony meghatározása - írta Brook Az
ikekről. - A közönséggel teremtendő
kapcsolat kutatása során fölhasználhatjuk
az Erzsébet-kori szín-házat, ugyanakkor
azonban nem hárít-hatjuk el azt a
kötelezettséget sem, ami közvetlenül ránk
vonatkozik. Az ikek olyan kísérlet
eredménye, amely Afrikában folyt, azzal a
csoporttal, amely pillanatnyilag talán
egyedül képes ennek a kísérletnek
kifejezést adni - és roppant intenzív tárgyat
érintett. A z ikek egy-szerre dokumentum,
gyakorlatilag egy éhhalál fenyegetésében
élő néptörzsről készült antropológiai
dokumentum, te-hát igaz történet,
ugyanakkor azonban olyan ereje van, hogy
egy valamennyiünkhöz szóló valóságos
mítosz eljátszására is alkalmat ad.. ,"

Turnbull könyve körülbelül tíz évvel
korábban gyűjtött tapasztalatait rögzítette
az ik nevű afrikai nép között. Az ikek
1147-ig vadászatból éltek. Ekkor az
ugandai kormány vadászterületüket védett
vadrezervációvá, nemzeti parkká
nyilvánította. Ezzel nemcsak független-
ségüktől fosztotta meg őket, hanem
m e g - élhetésüktől is. A törzs tagjai arra
kényszerültek, hogy földművelőkké
váljanak, vagyis gyakorlatilag egyik
napról a másikra át kellett volna állniok
egy teljesen más életformára. (Az
emberiség történeti fejlődésében ez az
,,átállás", mint tudjuk, évezredekig tartott.)
Ami-kor azután elmaradtak az esőzések,
el-kezdődött az éhínség. A kormány nem
tett: semmit, vagyis lényegében halálra
ítélte őket.

Az ikek reagálását saját helyzetükre úgy
nevezhetnénk, mint kollektív menekülést
a realitásba. Amikor Turnbull közéjük
érkezik, ez a jelenség már félelmetes
méreteket ölt. Az ikek, levetkőzve minden
morált és lelkiismeretet - ami a „civilizált
emberiség" szemében a humanizmust
jelenti - a tökéletes cinizmus színvonalán
élnek. A családi kötelékek-ről már nem
vesznek tudomást: nem törődnek a
magatehetetlen gyerekekkel és öregekkel.
Tréfát űznek a halálból. és a szenvedés
komédia forrása lesz a számukra. Mindent
kigúnyolnak- saját sorsukat is. Hazudnak,
lopnak, az asszonyok eladják magukat a
rendőröknek. De nem bántják egymást.
Csak egyetlen gyilkosság fordul elő, azt is
egy átvonuló másik törzs tagjai követik cl.

Turnbullt fölháborítja az ikek maga-
tartásának kegyetlensége. fölajánlja a
maga kimeríthetetlen élelmiszerkészletét.,
igyekszik segíteni rajtuk, és megértet-ni
velük, hogy szerinte hogyan kell vi-
selkednie egy rendes primitív népnek.
Kinevetik. Általában szolgai alázat és
gúny ötvöződik abban, ahogyan bánnak
vele. Ezt a könyv elemzői azzal magyaráz-
ták, hogy Turnbull az utolsó
menedéküktől akarta őket megfosztani, az
egyetlentől, ami még óvta őket a végső
kétségbeeséstől: hogy semmibe vehetik
azokat az érzéseket, amelyekre maguk
már képtelenek. E szerint a feltételezés
szerint a dolgokon már az sem változtatna,
ha véget érne az éhínség, és rend-szeresen
kiosztanák a kormánysegélyt. Az ikek már
nem változnának meg. A rombolás
végbement bennük.

Turnbull személyes hangú, inkább
impresszionista, mint teoretikus könyve
valójában az emberi morál gyarlóságát

kívánja bizonyítani. Figyelmen kívül
hagyva a társadalmi és szociológiai té-
nyezőket, azt az érzést kelti az olvasóban,
hogy a legszentebb emberi értékek álta-
lános fenyegetettségével kell szembe-
néznie. A szerző dedikációja így szól: „Az
ikeknek, akiket megtanultam nem
gyűlölni." Ebben az összefüggésben nem
esik szó azokról, akik felelősek az ikek
sorsáért, csak az ikek felelősségéről, ami-
ért üres gyomorral képtelenek a szeretetre.
A tények így is megrázóvá teszik Turnbull
könyvét. Jóllehet az olvasó - mint A
hegylakó nép egyik kritikusa megjegyzi -
nincs meggyőződve a dedikáció
őszinteségéről.

Amikor Brook Colin Higginssel és
Denis Cannannal (utóbbi az US létreho-
zásában is részt vett) hozzákezd a könyv
színpadi átdolgozásához, mindenekelőtt
azt tisztázza, hogy a kísérleti csoport két
évvel korábbi afrikai útja szükséges és
elégséges föltétele a vállalkozásnak. „Ma,
hála ennek a konfrontációnak, a csoport
mélyen kötődik Afrikához, Az ikek
témájához - mondja Brook. Egyes
színdarabokat csak franciák játszhatnak,
mert nemzeti mítoszt érintenek.
Hasonlóképpen ez az előadás nem jöhetett
volna létre sem afrikaiakkal, sem
másokkal, akik nem ismerik Afrikát: át
kellett esni egy ilyen típusú élményen, és
félúton megállni a megismerésben."

A részvételnek és az elhatárolódásnak ez
a dialektikája határozza meg Az ikek
előadását, és óvja meg attól, hogy hagyo-
mányos színjáték vagy illusztráció legyen.
Egyik kritikusa baletthez hasonlította,
amelyet zene helyett szavakkal kísérnek,
és a szemantikai terhet a gesztus és a
mozgás viseli.

Az előadás a lehető legegyszerűbben
beszél. Ragaszkodik a könyvhöz, a kom-
mentárok csupán a legszükségesebb in-
formációkra korlátozódnak. Nem kell több
magyarázat, csak annyi, amennyi a
helyzetek megértéséhez szükséges. A tör-
ténet magáért beszél.

Az ikek nem dráma a szó hagyományos
értelmében. Kézenfekvő lett volna például
drámai hőssé tenni az antropológust, és
úgy rendezni a dolgokat, hogy a néző az ő
jó szándékával azonosuljon. Turnbull
azonban maga sem állította be így saját
személyét, és Brook is elkerüli ezt a
csapdát. Az antropológus az elő-adásban
némi távolságtartással jelenik meg. Brook
hangsúlyozza a kontrasztot a fehér ember
és az ikek, a terepjárón érkező, jól táplált
európai és az éhező tö-



meg, az elhatározásból altruista és a kény-
szerből egoista, a jóhiszemű, de értetlen
kívülálló és a dolgokat elszenvedő között.

Az előadást mindig romos vagy félig
elkészült színházteremben, régi templom-
ban vagy elhanyagolt épületben tartják.
Akár az Athéni Timon esetében, a hely-szín
is a metafora része. Belgrádban a drámai
fakultás befejezetlen, lejtős előadó-
termében játszottak, amelynek csupasz
vasbeton falai, az ülésekként szolgáló fa-
padok, a fenékfalba szerelt fémkapaszko-
dók - ha kicsit mesterkélten is - nagyjából
megfelelnek a párizsi körülményeknek.

Az előadás kezdetén a szereplők ho-
mokos földet terítenek le a játéktérre. Ettől
kezdve a felszínen mintha egy szabályos
riportdrámát látnánk. Turnbull megérkezik
az ikek közé, és Atum, a kísérője
körülvezeti. Az antropológus figyel,
jegyzetel, néha előveszi a magnetofonját.
Megismerkedik az ikekkel, akik körülülik,
miközben a teáját csinálja. Az első
reagálásuk: kinevetik, amikor megégeti a
kezét. De ez nemcsak az idegennek szól.
Ugyanez történik akkor is, amikor egy ik
kisfiú belenyúl a tűzbe a húsért, amit
előzőleg szándékosan a parázsba tettek.

Lassanként föltárul előttünk az ikek
rettentő morálja, amit védekezésül, a túl-
élés eszközeként kényszerítettek maguk-
ra. Ez a morál egyetlen értéket ismer: a
jóllakottságot. Az ikek szótárában a „jó
ember" egyenlő azzal, akinek „tele van a

hasa", maga a „jóság" pedig ugyanazt
jelenti, mint az „étel". Mivel pedig étel
kevés van, a túlélés csak mások rovására
lehetséges. Az öreg ember eszerint nem
lehet jó ember, mert meg fog halni. Neki
már nincs szüksége élelemre, csak mások
elől veszi el - az öregeket tehát a saját
gyermekeik űzik el a házból. (Az, hogy ki
az öreg és ki a gyerek, az ikeknél relatív: a
felnőttség tizenkét éves korban kezdődik,
és a halál harmincévesen következik be.)

A halál az ikek szemében megszűnik
tragédia lenni. A szülő, a gyerek, a szom-
széd, a rokon halála több ételt jelent az
élőknek. Megszűnik a közösség, és eltűnik
a rítus. „Mi okoz nektek élvezetet ?" -
kérdezi Turnbull. „Amikor eszünk. És
amikor kiadjuk. Az jó érzés" - hangzik a
felelet. Egyre kevesebb gyerek születik: a
nemi élet elveszi az erőt, ami a túléléshez
kell. Atum még akkor is hordja beteg
feleségének a külön élelem- és gyógyszer-
adagot Turnbulltól, amikor az asszony
már régen meghalt. Amikor az antropoló-
gus rajtakapja, megmagyarázza, hogy ti-
tokban, a háza kerítésén belül temette el,
és ezzel nemcsak Turnbullt akarta be-
csapni, hanem a falu lakóit is, akiket meg
kellett volna vendégelnie.

„Az éhséget Isten adta nekünk - mond-ja
Lolim, a varázsló. - Nem a mai éhséget,
hanem azt, amelyik folyton ösztökél, hogy
élelem után kutassunk." Brook
legmegrázóbb képeinek egyike, amikor
három ik, miután hamis jelentést küldött a
hatóságoknak a halottak

számáról, az így kiügyeskedett három
zsák gabonát cipeli haza a faluba. Nevet-
ve tömködik szájukba a gabonaszemeket.
Pillanatok múlva kihányják. Újra
magukba tömik a következő adagot.
Megint kihányják ... „Jobb a hasunkba
rakni az ételt - mondja egyikük. - Ha már a
hasunkban van, senki sem lophatja el."

Az előadás végén az egyik ik nő el-
hagyja a falut, átkel a hegyen, hogy el-
jusson Szudánba, ahol bőven van élelem.
Turnbull Atummal együtt utánuk megy.
Itt az ikek sokkal emberibb közösségben
élnek. Van mit enniük, vendégszeretőek,
dohányt füstölve, halk dalt énekelve ülik
körül a tüzet. Később az ik asszony mégis
visszamegy a faluba. Miért? Nem tudni.
Talán Morongule, a szent hegy miatt. De
van még egy magyarázat. Ezt a narrátor
mondja el az elő-adás végén. Az ikek
megtanulták a túl-élés technikáját: nem
kell annyit enni, amennyit tudnak, csak
amennyi a lét-fönntartáshoz föltétlenül
szükséges. Ami-kor az ikek ezt
megtanulták, halálozási arányszámuk
nem csökkent tovább. Amikor Turnbull
néhány év múlva visszament hozzájuk,
ugyanannyian voltak, mint korábban.
Azóta senki sem hallott róluk.

Brook az előadásban tartózkodik a
sokkoló naturalizmustól. Nem mezteleníti
le az ikeket (a valóságban meztele-nek),
mert tudja, hogy azoknak a fehér
testeknek a kitakarása, amelyeket fel-
öltözve szoktunk meg, nem kelti ugyan-
azt a hatást, mintha az ikek testét mutatná
meg szokásos mivoltukban. „Az ikekben

senki sem próbálja másnak fel-tüntetni
magát, mint ami. Senki sem feketíti be az
arcát. Mindenki igyekszik »kulturális
hátországában« megtalálni azt az »ik«-et,
amit magában hord, újra fölfedezni e törzs
történelmét és kiemelni belőle univerzális
jelentését: a legendát"

mondja erről.
Brook ikjei soha, egyetlen pillanatra

sem szánalomraméltóak vagy gyűlölete-
sek. Inkább tiszteletet parancsolnak.
Világossá teszik számunkra, hogy
nyomorúságukban is tökéletesen
emberiek. „Még együtt nevetnek,
unisonóban, mint a görög kórus, tompa,
gúnyos nevetéssel"

 írta egy kritikus a bemutató után. Az
ikek nem tiltakozás vagy tüntetés. Nem
társadalmi fölháborodás hozta lét-re. Nem
egy önkényes állami határozatot ítél el,
amely éhhalállal sújtott egy népet.
Mindvégig megmarad a kiindulópontnál
 az ikek sorsánál, amelyet a szülőföldhöz
való ragaszkodásuk és életmódjuk

Jelenet Az ikekből



megtiltása együttesen mért rájuk. Ez a
művészi önmérséklet tragédiává emel egy
történetet, amely leírt változatában meg-
döbbentő volt, de semmi több. Brook
pályáján pedig visszavezet a jelen köz-
vetlen, áttételek nélküli ábrázolásához.
Ő maga ezt így fogalmazza meg:

„Munkánk során nem zárhatjuk magunkat
a klasszikus színházba. Szükségünk van
arra, hogy újra megtaláljuk a jelent. A z
ikek az US vonalát viszi tovább. Abban az
időben Londonban voltam. A színészek a
színpadon létrehoztak egy mesterséges
formát, hogy visszaadják egy Angliában
élő angol nézeteit egy mai realitásról, a
vietnami háborúról. Londonban voltunk,
és azt mondtuk, hogy ezer és ezer
kilométerre, távol a térben és már az időn
kívül, bombák hullanak. És ezzel
egyidőben a bombák hullottak Vietnam-
ban.

Ha egy középkorban játszódó szín-
darabban valakit nyíllal próbálok megöl-
ni, bármilyen realista is az előadás, a szí-
nészeknek és a nézőknek egyaránt tetemes
öntudatlan tevékenységet kell kifejteniük,
hogy rögtön elfogadtassák magukkal: egy
valamikor megölt ember drámája
ugyanolyan szörnyű, mint ma egy
géppuskával lelőtt emberé. Ha modern
történetet mutatunk be, géppuskára nincs
szükség. Elegendő egy összehajtott
újságot fölemelni, és a realitás kényszerítő
erejűvé válik. Már jelen van a színészek és
a nézők gondolkodásában.

Amint aktuális témát akarunk tárgyal-
ni, fölmerül egy akadály : az anekdota. A
francia nyelvben ez a szó -- helyesen - le-
kicsinylő. A színházban az egyszerű ri-
port, még ha igen erőteljes »anekdota«,
mondjuk Allende halála is a tárgya, ki-
elégítetlenül hagy. Ösztönszerűen érezzük,
hogy a színháznak többet kell nyújtania.
Mit is, pontosan? Nem tudjuk. De ezt a
zavart és határozatlan érzést indikációként
el kell fogadnunk.

Az anekdotával a mítosz áll szemben.
De akkor meg hiányzik a mindennapi élet,
a konkrétum. Elmerülünk az abszt-
rakcióban, az általánosításokban, és már
nem ismerjük ki magunkat bennük. A
nehézség abban áll, hogy megtaláljuk a
mindennapi és a mítosz között a találko-
zási pontot. A színház lehetővé teszi ezt.
Lehetővé teszi a kettős látást: látni a dísz-
let vázlatát, és azt, ami az anyagon túl-
mutat.

Ma tisztában vagyunk azzal, hogy a
színház semmiféle konkrét megoldást nem
tud azokra a konfliktusokra, amelyeket
megmutat. Valaha naivan ebben

reménykedtünk, és ez természetes: a mű-
vészek évszázadokon át úgy érezték, hogy
ki vannak taszítva a felelős világból.
Amikor az US-t játszottuk, mindig azt
kérdezték tőlünk: »Úgy gondolják, hogy
elősegítik a vietnami háború befejezését ?
« Mintha erről lett volna szó. Mintha ez
lehetséges lett volna.

Az olajválság ráirányította az emberek
szemét egy igazságra: a résztvevő erők
hatalmasságára. Néhány felforgató tett,
néhány erőszakos, szatirikus látvány, még
csak a bőrét sem horzsolja föl azoknak,
akik a tényleges hatalmat birtokolják,. Ez
volt az US egyik témája is. Gondolkoz-
tunk az önmagát elégető buddhista szer-
zetes helyzetén. A kérdés az, hogy »mit
tehet egy ember egyedül, még ha elmegy
létének föláldozásáig is, szemben egy fé-
kevesztett világrésszel, szemben a világ-
gazdaságot alakító hatalmakkal«.

A színháznak mint olyan fórumnak,
ahol bizonyos szituációkat mutatnak be,
csak kis közösségeken belül van értelme.
Bizonyos, hogy a campesinók akciója, a
mezőgazdasági munkások sztrájkjának
időszakában, Kaliforniában hatékony
volt. Amikor napjában ötször eljátszottak
egy negyedórás darabot a mezőkön,
minden előadáson szereztek néhány csat-
lakozót, és figyelembe véve e körzet né-
pességének viszonylag csekély számát, ez
nagy erőt jelentett. De jól meg kell érte-
nünk, hogy ha azonos módon próbálnánk
tenni valamit Kissinger politikája ellen,
ez teljesen hiábavaló lenne. Azonos
arányok mellett ehhez két- vagy há-
rommillió színész és ötvenmillió néző
kellene. Ez már nem lenne színház. Ez
már forradalom lenne.

A színház akkor válik felelőssé, ha is-
meri befolyásának határait."

Ezek a határok nem végtelenek, de nem
is túlságosan szűkek. Brook aligha
kiábrándult. Csak abban nem hisz, hogy

a színházzal társadalmi forradalmat lehet
csinálni, vagy meg lehet menteni embe-
reket az éhhaláltól. De hisz magában a
színházban. Hisz abban, hogy a színház
átléphet a kultúrák határain, és létrehoz-
hat egy „szuprakulturális" művészetet
(ezért is dolgozik soknemzetiségű társu-
lattal). S amikor a színház csupasz falai
és vasrácsai szent heggyé válnak, a tető-
től talpig felöltözött, lesoványítatlan szí-
nészek pedig meztelen, éhező ikekké,
akkor úgy látszik, hogy eléri, amit akart.

A z ikek metaforája gondolatilag föl-
tehetően sokkoló hatású egy fogyasztói
társadalomban élő, nyugat-európai típusú
nézőre. De mi sem vonhatjuk ki ma-
gunkat a hatása alól. Úgy tetszik, Brook
hatéves laboratóriumi kutatómunkája
most érett be, és most igazolódik. Az ikek
ugyanúgy a lét legnagyobb kérdését
jeleníti meg, mint 1962-ben a Lear király
vagy 197o-ben a Szentivánéji álom. Brook
lényegében nem változott - miközben
totálisan átalakult gondolkodásmódja és
a színházról vallott fölfogása.

Ami a gondolkodását illeti, a legfonto-
sabbnak az látszik, hogy kiszakadt az
„európai intellektuel" szorító sémájából.
Azzal, hogy a kultúrák találkozását tűzte
ki céljául, és ezt saját napi munkájában,
egy soknemzetiségű kis csoporttal valósí-
totta meg először, világképe kitágult,
magába fogva az egész emberiség alap-
vető egzisztenciális problémáit. Ahogy
Pályi András megfogalmazta: színháza
kozmikus színházzá vált. Mindez Belg-
rádban kézzelfogható lett azok előtt, akik
megnézték a csoport afrikai útjáról és
brooklyni bemutatójáról készült műhely-
filmeket. Aki csak olvasott a CIRT mun-
kájáról, esetleg egy amerikai alapítvá-
nyokból kényelmesen élő társaság hóbor-
tos kísérleteinek, önmutogatásnak tart-
hatta az afrikai falvak főterén egyetlen
bakanccsal improvizált színházat, vagy a

Az ikek kunyhója



brooklyni háziasszonyokat, diákokat és
kritikusokat csoportokra osztó, akusztikai
és mozgásgyakorlatokra késztető fog-
lalkozást. (Bár ehhez is jó adag hozzá nem
értés és rosszindulat kellett.) Aki azonban
látta a filmeket, az meggyőződhetett arról,
hogy a találkozás létrejött. És az
eredményét élőben, Az ikek előadásán is
lemérhette.

Ami Brooknak a színházról vallott föl-
fogását illeti, talán itt is leghelyesebb ta-
lálkozásról beszélni. Meggyőződése sze-
rint a konvencionális színház legtökéle-
tesebb formái sem tudják már létrehozni
ezt a találkozást. Ezért kezdett mindent
elölről. Ezért bontotta le a tökéletes for-
mákat, visszafelé, a szavak nélküli szín-
házig, a legősibb gesztusokig, az impro-
vizációig, és ezért építi most föl újra
elölről, a megtalált alapelemekből.

Brook napjaink szintetikus színházának
megteremtője.

Az ikek előadásán pontosan lemérhető a
Grotowski-iskola hatása. Brook kijárta ezt
az iskolát - és felsőbb osztályba lépett. Az
a páratlan benne, hogy minden hatást
magába sűrít, és azután a saját útján lép
tovább. Nem tartozik a színházi újítók
közé. Pályájának első szakaszában
tökéletes, „javított kiadású" Gordon Craig-
színházat hozott létre, most pedig
Grotowski színházával művel hasonlót.
Sohasem a kiindulópontja eredeti, mindig
az eredménye.

A pszichodinamikai iskola összes eré-
nye (a fizikai és lélektani kifejezés töké-
letessége) magasan intellektualizált, gon-
dolati formában jut kifejezésre. Egy új
színházi nyelv születésének vagyunk ta-
núi. Brook célja, hogy létrehozza a talál-
kozást önmagunkkal. Hogy mindenki saját
magában fedezze föl azokat a kérdéseket,
amelyek őt és társait foglalkoztatják.

Egyre inkább az volt az érzésem Belg-
rádban, hogy Brook a színházon túl keresi
a színházat. Ebben a tekintetben nem áll
egyedül: a Nemzetek Színházán látott
rendezők közül Barba és Robert Wilson is
ezt teszi. (S persze Grotowski.) A látottak
alapján Brooknak fog leghamarabb
sikerülni, hogy meg is találja a jövő
színházát. Különös élmény volt látni ezt a
kis embert, aki szemlátomást befelé
forduló alkatának ellentmondva Grotowski
kommentátoraként vagy saját munkájáról
beszélve, filmvászonról és „élőben" is
pontos mondatokban mondja a magáét,
válaszol a kérdésekre, kifejti fölfogását a
színházról, vitatkozik - szinte „szerepel".
És mindezt azért, mert hisz az őszinte,
nyitott találkozásban.

Peter Brook válaszol

A Nemzetek Színháza bemutatóit követő
napokon az előadások rendezői kerekasztal-
beszélgetéseken találkoztak a szakmabeliek-
kel és a kritikusokkal. Peter Brook két órán át
válaszolt a kérdésekre. Az alábbiakban - a
kérdéseket mellőzve - idézzük Brook
legfontosabb gondolatait.

Az ikek történelmi katasztrófájuk előtt -
amit a területükről való elűzés jelentett
számukra - évezredeken át úgy éltek, mint
sok-sok más afrikai törzs. Magasan fejlett
társadalmi szervezetben, amely több
szinten rengeteg értéket tartalmazott.
Például az egyenlőséget a legszebb egyéni
és társadalmi kapcsolatokban. Ez közös
majdnem mindenütt Afrikában. Amikor a
drasztikus gazdasági csapás - a földjeikről
való elűzetés - szétzúzta őket,
alkalmazkodásra lett volna szükségük.
Arra, hogy teljesen átformálják magukat
és társadalmukat.

Ezen a próbán megbuktak. Oly módon
buktak meg, amit nagyon fontos megér-

Peter Brook a belgrádi kerekasztal-beszélgetésen

tenünk : élni akartak - ez világos -, a túl-
élés érdekében azonban egymás után fel
kellett adniuk társadalmuk értékeit. A
végén már törvényszerűnek érezték a
visszafejlődést, áttérve egy sokkal brutá-
lisabb életmódra, amelyben létük köz-
vetlenül szükségleteik kielégítésére kor-
látozódott.

A történet ezért tragikus. De azt hiszem,
könnyen felfedezhetjük benne annak a
sűrített változatát is, ami könnyen a mi
tragédiánk lehet. Az ikeket nézve egy
történet végét látjuk, de ha saját vi-
lágunkat nézzük ma - akár optimisták,
akár pesszimisták vagyunk -, nem tudjuk a
történet végét. A koncentrált szín-házi
munka nagy lehetőséget nyújt arra, hogy
az elemeket sokkal konkrétabb,
specifikusabb formában ismerhessük fel;
egyszerűen azért, mert a metafora a szín-
ház érzelmi telítettségében életre kelve,
aktív érdeklődést kelthet olyasmi iránt is,
ami mellett egyébként könnyen elme-
gyünk.

Hogy miért az antropológiából való a
metafora, az egyike azoknak a kérdések-
nek, amelyek legjobban izgattak a darab
elkészítésekor.

Ha megnézzük a Lear királyt, úgy fi-
gyeljük, mint egy színházban eljátszott
történetet. Világos, hogy metafora, egy
nagyon szuggesztív metafora az emberi
természetről. No most, nem hiszem, hogy
akár Önöknek, akár nekem segítene, ha
megtudnánk, hogy a Lear királyt egy rég
elhunyt antropológus írta olyan történet-
ből, amely valóban megtörtént egyszer
Angliában. Ha néhány furcsaság igaz, és
az egész történet valódi, ez egyáltalán nem
változtatna semmit. Ami engem érdekel,
az, hogy míg az ikek története egyfelől
olyan, mint egy mese, igen-is változtat
rajta, hogy tudjuk: egy másik szinten
ugyanakkor ez valóban létezik!

A jó színház szerintem mindig szem-
beállítja a nézők elképzeléseit a
realitással. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy
olyan valóságot mutat nekik, amelyik
különbözik a magukban felépített
elképzeléstől. Az a színház azonban,
amelyik kizárólag tényeket sorol fel, nem
a valóságot mutatja. A valóságnak mindig
két arca van: egy látható és egy rejtett. Új
benyomást csak akkor kapunk róla, ha
mindkettőt egyszerre látjuk.
Tulajdonképpen ez az egész probléma. Ha
csak a valóság külsőségeit utánozzuk, az
eredmény lehet intellektuálisan érdekes,
de elveszti azt az erőt, amely az élet igaz
lenyomatává tehetné.

Az ikek esetében a külsőség az antro-


