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1991. március 9-én és 10-én a francia kulturális
minisztérium szervezésében találkozásra került
sor a vincennes-i Cartoucherie-ben, Ariane
Mnouchkine Napszínházának székhelyén Peter
Brook és egyes francia gimnáziumokban szín-
házi és drámaírási ismereteket oktató művészek
és pedagógusok között. A beszélgetés BrookAz
üres tér című könyvéből indult ki, amely a szóban
forgó osztályokban érettségi tétel.
A kétnapos találkozó anyagát 1991-ben jelentet-
te meg a Cahiers Théátre/Éducation sorozat.

Első nap

tapasztalat tanított meg rá, milyen
jelentőségteljes kapcsolat alakul ki egy
beszélő személy és az őt hallgató
csoport között - és ilyen kapcsolat mosta
miénk is. Az üres tércímű könyvem

azokon az előadásokon alapult, amelyeket egy
angol egyetemen tartottam. Egy szép napon ott
találtam magam egy dobogón, szemközt egy
nagy, sötét üreggel, amelynek mélyén valahol
emberek ültek, s ami-kor megszólaltam,
éreztem, hogy mindaz, amit mondok, minden
szó, amely ajkamon formálódik, tökéletesen
érdektelen. Ha az ember beszél, egyszersmind
mindig hallgatja is önmagát - így hát egyre
jobban elcsüggedtem! Képtelen voltam
megtalálni azt a nyelvet, azokat a képeket, azt a
természetességet, amellyel közvetíteni tudnék
bármit is. Az emberek úgy ültek ott, mint az
iskolában vagy az egyetemen; kialakult az a jól
ismert merev összefüggés, amikor valaki, aki
fenn a magasban foglal helyet, tehát bizonyos
értelemben eleve hősnek számít, szemben talál-
ja magát egy csoport passzív szerencsétlennel,
akik öntudatlanul is unatkoznak, és mégis kény-
telenek figyelni.

Szerencsére volt bennem annyi bátorság,
hogy azt kérjem: tartsunk szünetet, és keres-
sünk egy másik termet. A hallgatók felfedezőútra
indultak az épületben, és végül rábukkantak egy
szűk, kényelmetlen kis helyiségre, ahol azonban
nagyon intenzív kapcsolat alakulhatott ki. És
amikor itt újra megszólaltam, azonnal éreztem,
hogy magam is kicserélődtem. Nem én eszkö-
zöltem a változást; ez a köztem és a jelenlévők
közötti viszony átalakulásának volt köszönhető.
Ettől kezdve nemcsak én tudtam jobban beszél-
ni, de párbeszéd is kialakulhatott; mind a kérdé-
sek, mind a válaszok sokkal természetesebben
fogalmazódtak meg.

Kevés ilyen hatékony leckét kaptam a tér je-
lentőségéről, és a tanulságot fel is használtam
azokban a kísérletekben, melyeket később a Pá-
rizsban 1970-ben megalakult nemzetközi szín-
házi alkotóközpontban valósítottunk meg.

Első kísérleteinket a színházon kívül hajtottuk

végre. Az első három év folyamán száz meg száz
előadást tartottunk mindenütt, csak színjátszás
céljára létesült épületekben nem. Játszottunk
kávéházakban, lakásokban, az utcán, iráni ro-
mok között, afrikai falvakban, amerikai köztere-
ken, bisztrókban... Sokat tanultunk, de a revela-
tív élmény a színészek számára az volt, hogy
tapasztalhatták: mennyire más játszani akkor, ha
látják a nézők arcát. Többen közülük előzőleg
már sokat játszottak nagy klasszikus színházak-
ban, és mélységesen megrendítette őket, amikor
például Afrikában közvetlen kapcsolatba kerül-
tek a közönséggel, és egyetlen fényforrásuk: a
nap is egyformán világított meg mindenkit. Em-
lékszem, Bruce Myers azt mondta nekem: „Tíz
évet töltöttem hivatásos színházakban, és egy-
szer sem láttam az arcát azoknak, akiknek ked-
véért ennyit dolgoztam. És most egyszer csak lá-
tom őket. Ha ezt ezelőtt egy évvel mondják ne-
kem, elfogott volna a pánik; úgy éreztem volna,
hogy meztelenre kell vetkőznöm, és elveszítem
legfontosabb védelmi eszközömet, vagyis azt,
hogy csak a munkámra és a partnerre koncent-
rálhatok. Azt mondtam volna: isten ments, hogy
lássam ezeket az embereket!" És most egyszer
csak rájött, hogy éppen ez a látvány ad új értel-
met az ő és a többiek játékának. De erre a kér-
désre később talán még visszatérünk. Most
kezdjük inkább a legelején!

A cím lefordítása

Vagyis hadd mondjam el mindenekelőtt: meny-
nyire megindít, hogy önök itt mind egy könyv: Az
üres tér kedvéért gyűltek egybe. Ez a cím magá-
ban foglalja mindazt, amit a könyvben megpró-
báltam elmondani. Ha egyformán akarjuk értel-
mezni az írás kiindulópontját és lényegét, egyet-
értésre kell jutnunk abban, amire a cím utal.
Vagyis: ahhoz, hogy minőség szülessen, először
is létre kell jönnie egy üres térnek. Az üres tér te-
szi lehetővé, hogy valamilyen új jelenség életre
keljen. Ha a színjáték bármely területét veszik
szemügyre, a tartalmat, az értelmet, a kifejezést,
a szöveget, a zenét, a gesztusokat, az egymás
közötti viszonyokat, a hatást, vagy akár az
emléket, amely az emberben megmarad -
mindez csak akkor jön létre, ha az új, a friss
élmény lehetősége is megszületik. Márpedig
semmilyen új és friss élmény nem születhet, ha
befogadására nem jön először létre egy
mezítelen, tiszta, szűz tér.

Néhány szót magáról a címről... Így keresztel-
tem el néhány évvel korábban azt az előadásso-
rozatot, amelyet több egyetemen tartottam. Ami-
kor a könyvet befejeztem, több címet is ajánlot-
tam a kiadónak, és hónapokon át leveleztünk e
tárgyban. Egy szép napon, miután újabb soro

zat címet küldtem neki - bonyolult, figurás, ro-
mantikus címek voltak -, roppant udvarias le-
vélkét kaptam tőle - az angol kiadók semmibe
sem szeretnek erőszakosan beleavatkozni -:
„Mi lenne, ha a könyv címe ugyanaz lenne, mint
az előadásaié: Az üres tér?" Nagy szemeket
meresztettem; ez soha nem jutott volna eszem-
be. Bizonyos értelemben ez is ugyanazt bizonyí-
totta: hogy tudniillik milyen könnyű ezt a teret
bármivel betölteni.

A könyv először angolul jelent meg, The
Empty Space címen. Amikor az Éditions du Seuil
elhatározta, hogy Franciaországban is megje-
lenteti, felmerült a fordítás kérdése. A kiadó be is
mutatott egy fordítót, nagyon kedves, lelkes em-
ber volt, aki első találkozásunkkor elmondta,
hogy regényíró. Úgy emlékszem, írt egy regényt,
amit a Seuil nem jelentetett meg, és valamiképp
vigasztalásul ajánlották fel, hogy fordítsa le azén
könyvemet. Találkozásunkkor először is meg-
tudtam, hogy egy szót sem beszél angolul. „De
ez nem számít - közölte -, majd kapok egy
nyersfordítást." Erre megkérdeztem: „És a szín-
házat szereti-e?" „Nem, soha nem járok szín-
házba, nemis értek hozzá... de milyen izgalmas,
ha az ember fejest ugorhat valamibe, amiről
semmit sem tud, nem ismeri sem a nyelvet, sem
a hivatkozásokat - fantasztikus lesz!"

Hat hónap múlva megjön a fordítás. Na, gon-
dolom: „Hiszen ez csodálatos! Ezzel az úrral
mintha maga az üres tér repülne be hozzám!"
Kész katasztrófa volt! Olyan boldog volt, hogy
egy számára teljesen ismeretlen területre léphet,
úgy áthatotta a tisztelet, hogy a szóválasztás
árnyalatai révén dogmává változtatott mindent,
ami az angolban csak javaslat, csak jelzés volt -
márpedig a javaslat természetéből fakad, hogy
egy kicsit az ellenkezőjének a lehetőségét is ma-
gában hordozza. És mindezt a lehető legjobb
szándékkal követte el, hű akart lenni egy műhöz
és szerzőjéhez, én pedig dermedten fedeztem
fel minden egyes mondatban a kinyilatkoztatást,
az abszolút igazságot, amelyben a kétértelmű-
ség leghalványabb lehetősége sem bujkált.

A pontos kifejezés

A fordítás magavolta képtelenség, merthogy én
legkevésbé sem színházi szabálygyűjteményt
akartam összeállítani, hanem épp ellenkezőleg:
arra szerettem volna buzdítani, hogy létesülje-
nek mindenütt üres terek, ahol az olvasó felidéz-
heti saját benyomásait, átgondolhatja saját ötle-
teit, megkérdőjelezheti és ezzel felfrissítheti sa-
ját elképzeléseit. Az eredmény egy mesterkur-
zus lett, nekem pedig új fordító után kellett néz-
nem. De hiába: újra meg újra a régi problémába
ütköztünk. Azok, akik önök közül tudnak angolul,
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azt is tudják, milyen nehéz az angolt franciára
fordítani, mert az angolban az ember mindig a le-
hető legkétértelműbb megfogalmazásra, kifeje-
zésre törekszik. Angolban az a pontos kifejezés,
amelyik minél pontatlanabb. És ezért kerülünk
mindig bajba, ha arra a nyelvre akarunk fordítani,
amelynek legfőbb ékessége a világosság, a tisz-
taság, az áttetszőség, a transzparencia, ahol az a
pontos kifejezés, amely pontosan azt fejezi ki,
amit mondani akarunk. Angolban bátran lehet
utalásokkal vagy argóval élni, az írott mondat
bízvást végződhet a köznapi beszéd stílusában.
Ebből bizonyos könnyedség fakad, és a felvetett
gondolat megszabadul minden dogmatikus íztől.
Mindezt fordításban rendkívül nehéz visszaadni.

Több fordítóval is kísérleteztünk, s ennek so-
rán újabb lenyűgöző tartalmi tapasztalatra tet-
tem szert. Azt mondja nekem az egyik fordító:
„Franciában nem lehet ,üres térről' beszélni,
mert a tér mindig üres. Nevetséges hatást kelte-
nénk: a ,tér' szó magában hordozza a betöltet-
lenséget. Ha valami be van töltve, akkor az már
nem tér. Így hát legyen a cím egyszerűen csak A
tér!" „Jó, jó - feleltem -, csakhogy én éppen-
séggel nem ezt akarom mondani, ez borzalmas
lenne." „Hát akkor legyen a cím az, hogy Az űr!" -

mondja erre.
Minél jobban belemelegedtünk a vitába, annál

inkább láttam, hogyan lép ismét működésbe az
üres tér fogalma mögött megbúvó princípium: a
szavakon nyargalva mi magunk töltöttük meg új-
ra ezt az „üres teret", amelynek értelme valójá-
ban igazán világos, közvetlen és közérthető, sőt
naiv. Ha viszont, épp a nagyobb pontosság ked-
véért, túlelemezzük, egy bizonyos határon túl
éppen ez az értelem kezd szétfoszlani. Így hát
végül mégiscsak megegyeztünk a L'Espace vi-

de-ben, vagyis Az üres térben. És most lapoz-
zunk. Jön az első fejezet, a Deadly Theatre (holt
színház) - a fordításban: „théátre bourgeois"
(polgári színház)!

Gyászos és elviselhetetlen

Ennek az első fejezetnek a célja nagyon egysze-
rű: csupán néhány elképzelést akar megingatni.
Úgy éreztem, nem mehetek tovább, ha nem
bolygatok meg jó néhány bevett közhelyet, nem
számolok le energikusan a színház élettelenné
vált elemeivel. A színház létjogosultságának
egyetlen igazolása az élet; mivé lenne a színház
az élet lendülete nélkül?

De létezik egyáltalán élettelen színház? Saj-
nos meg kell állapítani, hogy létezik, mégpedig
mindenfelé. Mivel könyvemmel inkább laza ér-
deklődést akartam ébreszteni, semmint heves
rohamokat indítani, olyan elnevezést kerestem
erre a fajta színházra, amely híján van az ag-
resszivitásnak. Az angol köznyelvben van egy

nem különösebben irodalmias jelző, a ,deadly";

elítélést sugall, de elnéző elítélést.
Először megk séreltük „moribond"-nak (hal-

dokló) vagy „mortel"-nek (halálos) fordítani,
csakhogy itt egyszerre két dologról van szó:
dead is, azaz halott, de inkább élőhalott, és töb-
bé-kevésbé, de mégsem egészen, de így, de
mégsem egészen így... és mégiscsak el kell fo-
gadni! És a végén a könyv ezzel az undorító
megoldással je le i meg: deadly theatre helyett
„théátre bourgeo s".

Itt most óvatosságra kell, hogy intsek. Elméle-
tileg a „bourgeois" szót valóban lehetne szimbo-
likus jelzőként is értelmezni, mint ami olyan szel-
lemi állapotot evc kál, amelyet joggal minősíthe-
tünk gyászosnak megrekedtnek, súlyosnak, a
valóságtól elszigeteltnek, túl kényelmesnek,
élettelennek, álmosnak. Csakhogy 1968 és 1970
között, abban az dőben, amikor a könyv megje-
lent, ez a jelző szűk politikai értelmet kapott.

Azóta két olyan fordítást is találtunk, amelye-
ket megfelelőbbnek érzek. Az első az „elviselhe-
tetlen". A franciák olyasmire mondják, ami elvi-
selhetetlen, még s elviselik! Ez már majdnem
olyan, mint egy angol szó: az ember kimond va-
lamit, ami ugyan kor az ellenkezőjét is jelenti. A
színházban például az ember odafordulhat a
szomszédjához, kivált ha csinos fiatal lány az il-
lető, és azt mondja neki: „Hiszen ez elviselhetet-
len", és ő visszhangozza: „Igen, ez elviselhetet-
len", és mégis ott maradnak mind a ketten! A má-
sik szó, amely a minőségre is utal, megvan ben-
ne a humor, egyszerre könnyed és súlyos, a
„gyászos" („lugutre"). „Milyen volt az előadás?"
„Gyászos!" Csakhogy a szóban benne rejlik,
hogy azért az emt er még nem dob csóvát a
szín-házra. Sajnos ezek a szavak akkor senkinek
sem jutottak az eszébe, és így a három fordító
meg-egyezett a „théátre bourgeois"-ban.

A céhek ellen

Az első fejezet hadat akart üzenni mindazoknak
az érveknek, ame yek nevében az egyik színházi
céh jogot formál a másik megítélésére, mintha az
elevenség az egyik vagy a másik kizárólagos tu-
lajdona volna.

A könyv megírása idején - de azt hiszem, ez
azóta is így van - egy bizonyos népi színház
képviselői szilárdan hitték, hogy ami népi, az au-
tomatikusan életszerű, ellentétben az úgyneve-
zett „elitszínházza ", amely eleve élettelen. Az in-
tellektuális színház művelői, akik kis színházak-
ban, nehéz, bonyolult szövegeket mutattak be,
úgy vélték, hogy az ő szellemi kalandjuk éles el-
lentétben áll a bulvárszínház beteges, élettelen
szellemiségével. Hasonlóképpen azok, akik a
klasszikus szövegekre a magas kultúrára ala-

pozták színházukat, arról győzködték magukat,
hogy a magas kultúra összehasonlíthatatlanul
pezsgőbb anyagokkal tölti fel a társadalom ér-
rendszerét, mint amit a közönség egy vulgáris
komédiától kaphat. Az évek során felhalmozó-
dott tapasztalatom viszont arra tanított, hogy eb-
ből semmi sem igaz.

Amikor a színházhoz kerültem, szerencsére
teljességgel tudatlan voltam. Olyan országban
dolgoztam, ahol nem volt iskola, nem volt mes-
ter, nem voltak példák. A német színházat egyál-
talán nem ismerték, Sztanyiszlavszkijt alig,
Brechtet kevéssé, Artaud-t sehogy sem. Elmélet
nem létezett, és a színházi emberek természete-
sen közlekedtek az egyes műfajok között. A leg-
nagyobb színészek felváltva játszottak Shakes-
peare-t és bulvárbohózatot vagy musicalt. A kö-
zönség és a kritikusok pedig ugyanilyen magától
értetődő módon mentek utánuk, és eszükbe sem
jutott, hogy árulást kiáltsanak. Ez a változatos-
ság számunkra egyenesen üdvös volt.

Espresso Bongo

Hadd hivatkozzam ennek kapcsán egy anekdo-
tára... Egyszer Moszkvában vendégszerepel-
tünk a Hamlettel; Paul Scofield játszotta a cím-
szerepet, aki már akkor is nagy színésznek szá-
mított. Már vagy tíz éve játszott vezető szerepe-
ket, és Angliában a kor egyik legragyogóbb fiatal
színészének tartották. Az az Oroszország, ahol
felléptünk, még teljesen zárt volt, sőt, azt hiszem,
mi voltunk az első ott fellépő brit társulat. Rendkí-
vüli esemény volt, és Scofield olyan viharos si-
kert aratott, mint egy mai popsztár.

Angliából hazatérve egy darabig még együtt
dolgoztunk, eljátszottunk egy Eliot-, majd egy
Graham Greene-darabot. Amikor a szezonunk
már véget ért, Scofieldnak egy napon felajánlot-
ták, hogy játsszon el egy „cockney" impresszári-
ót egy musicalben - az Espresso Bongóban,
amely a rockkorszak első előhírnöke volt. Paul
izgatottan állított be hozzám: „Hát nem csodála-
tos? Ahelyett, hogy még egy Shakespeare-da-
rabot ajánlottak volna fel, eljátszhatom az Esp-
resso Bongót!" Lelkes volt, én is biztattam, és az
előadásnak szép sikere lett. A széria közben
egyszer csak megérkezik egy húsztagú moszk-
vai küldöttség: színészek, színésznők, rende-
zők, színigazgatók. Mivel ott olyan meleg fogad-
tatásban volt részünk, kimentem eléjük a repülő-
térre. Első kérdésük Scofielddal volt kapcsola-
tos: „Mit csinál? Láthatjuk valamiben?" Hát per-
sze, mondtam, jelenleg épp az Espresso Bongó-

ban lép fel. Lefoglaltuk a jegyeket, és ők elmen-
tek az előadásra.

Az oroszok általában, de az idő tájt különösen,
megtanulták, hogy ha valamilyen színházi ügy-



ben zavarba jönnek, egyetlen szó kihúzhatja
őket a pácból; azt kell mondani, hogy „érdekes".
Így hát megnézték az előadást, találkoztak Scofi-
elddal is, nagyon meg voltak elégedve, igazán
„érdekes" volt. Egy év múlva kaptunk egy köny-
vet; a delegáció vezetője, a moszkvai egyetem
Shakespeare-szakértője írta az utazásról. És
egyszer csak felfedezek a könyvben egy pocsék
fényképet Scofieldról, fején az Espresso Bongó-
ban viselt kalapjával, és a következő kísérőszö-
veggel: „Valamennyiünket megrendített, milyen
tragikus a színész helyzete a kapitalista orszá-
gokban. El sem képzeltük volna, micsoda meg-
aláztatás érheti korunk egyik legnagyobb színé-
szét, aki, hogy eltartsa feleségét és két gyerme-
két, arra kényszerült, hogy az Espresso Bongó-
ban lépjen fel."

A színház az élet

Azért meséltem ezt el, hogy rávilágítsak, mi is
foglalkoztatott engem az előadások során, ame-
lyeket könyvem megírása előtt tartottam. Minde-
nekelőtt arra törekedtem, hogy megosszam hall-
gatóimmal azt az alapvető elképzelést, miszerint
a színház elsősorban élet. Más kiindulópont nem
létezhet; és bennünket nem érdekelhet más,
mint ami része az életnek, a szó legszélesebb ér-
telmében. A színház - az élet maga.

Másfelől nem mondhatjuk, hogy élet és szín-
ház között ne volna különbség. 1968-ban talál-
koztunk olyanokkal, akik - igencsak jó okkal, el-
csigázva, megundorodva a sok gyászos, hal-
dokló, halálos és „deadly" színháztól - azt állí-
tották, hogy „az élet maga a színház", vagyis mű-
vészetre, művészi fogásokra, struktúrákra sem-
mi szükség; „a színház ott van mindenütt, minde-
nütt színházat csinálnak - mondogatták-, min-
den ember színész, tehát bármit csinál az ember
bárki előtt, abból színház lesz". De nincs ebben
az elgondolásban valami gyanús?

Egyfelől való igaz, hogy a színházban az éle-
tet akarjuk viszontlátni, de ha a színházon kívüli
és a színházon belüli élet semmiben sem külön-
bözik egymástól, akkor a színháznak semmi ér-
telme többé, fölösleges foglalkozni vele. Ha vi-
szont elfogadjuk, hogy a színházban az élet lát-
hatóbb, áttekinthetőbb, mint a színházon kívül,
akkor ugyanazt mondjuk, és mégis kicsit más-
képpen.

Ezen az alapon néhány további megállapítást
tehetünk. Az első, hogy ez az élet azért áttekint-
hetőbb és intenzívebb, mert koncentráltabb. Már
maga a tér leszűkítése, az idő sűrítése is kon-
centrációhoz vezet.

Az életben az ember beszélget, fecseg, és ez
a természetes kifejezési mód mondanivalónk tu-
lajdonképpeni tartalmához képest mindig sokkal
több időt igényel. Mégis így kell kezdeni, mint

ahogy a színházban az ember az elején improvi-
zál, vagy valamilyen túl hosszú szöveggel dolgo-
zik. De vajon hogyan történik a sűrítés?

A sűrítés abból áll, hogy mindent eltávolítunk,
ami nem feltétlenül szükséges, hogy egy lapos,
ízetlen jelzőt felcserélünk egy erőssel, miközben
megőrizzük a természetesség látszatát. Ha ez
sikerül, az lesz az eredmény, hogy míg a való
életben két embernek három órára van szüksége
a közléshez, a színpadon ez három percig tart.
Jól megfigyelhető ez az olyan kristálytiszta
stílusú szerzőknél, amilyen Beckett, Pinter vagy
Csehov.

Csehovnál az a benyomásunk, hogy a szöve-
get magnóra vették, annyira magába szívta a
mindennapi élet idiómáit. Holott Csehovnak
egyetlen mondata sincs, amelyet ne munkált vol-
na meg, ne cizellált és alakított volna a legna-
gyobb műgonddal; csakhogy ezt a művészet
olyan fokán tette, hogy a színész is úgy érzi: úgy
beszélhet, „mint az életben". Ám aki úgy játssza
ezt, mint az életben, az nem Csehovot játszik. A
színésznek és a rendezőnek ugyanazt az utat
kell megtennie, mint előttük az írónak, vagyis rá
kell jönniök, mennyire csalóka az egyes szavak
„ártatlansága". Magában a szóban csakúgy,
mint a megelőző és az utána következő csend-
ben egy egész jelenet rejlik, a szereplők közötti
elmozdulások komplex gazdagsága. Ha ezt si-
kerül megtalálni, és ráadásul megleljük a művé-
szi eszközöket is, hogy elrejtsük, amit megtalál-
tunk, nos, akkor valóban úgy tudjuk elmondani
ezeket az egyszerű szavakat, mintha magából
az életből vettük volna őket. Mert hiszen valóban
az élet lüktet bennük, csak éppen egy koncent-
ráltabb, rövidebb, térben és időben tömörített
élet. És ezzel ismét visszatértünk a tér kérdésé-
hez.

Másodpercenként egy szikra

A lényeg az, hogy megvan-e az a szikra, amely a
fent említett, koncentrált másodpercet valóban
intenzívvé teszi - vagy nincs. Mert a tömörítés
és a sűrítés még nem elegendő. A túlírt, fecsegő
szöveget bízvást meghúzhatjuk úgyis, hogy attól
még unalmas marad. Bámulatos, milyen telhe-
tetlenül sokat követel a színház mint műforma:
az élet apró szikrájának másodpercről másod-
percre ki kell gyulladnia.

Mindez csak a színházban és a moziban van
így. A könyvben lehetnek hézagok, de ha a szín-
házban csak egyetlen jelenet tempóját elvétik, a
közönség egyik másodpercről a másikra elveszí-
ti a kontaktust. Ha én most elhallgatok, szinte
hallani a csendet, és mindenki figyel; de bármi-
lyen semmiség elegendő, hogy ez a figyelem
megszakadjon. Szinte emberfölötti erőfeszítést
kíván, hogy az érdeklődést szüntelenül ébren

Paul Scofield -,Hamlet (1955)

tartsuk, és másodpercről másodpercre megta-
láljuk a szükséges újszerűséget, frissességet,
intenzitást. Ez az oka, amiért a többi művészet-
hez képest csak olyan kevés színházi remekmű
létezik a világon: mert minden pillanatban fenye-
get a veszély, hegy a szikra kialszik. Ha meg
akarjuk őrizni, nagyon pontosan kell elemezni,
miért is tűnik el bizonyos pillanatokban. Ehhez
azonban az egész jelenséggel tisztába kell jön-
nünk.

Ezért éreztem nagyon fontosnak, hogy köny-
vem első fejezetében szüntelen ide-oda mozog-
jak: a klasszikus színháztól a bulvárszínházig, a
hónapokon át próbáló színésztől addig a társáig,
akinek csak néhány nap áll rendelkezésére, egy
bizonyos színházfajta kritikájától egy másik szín-
házfajta lehetséges kritikájáig, és foglalkoztam a
produkció gazdasági feltételeivel is: mit lehet ki-
hozni sok pénzből, és mit, ha nagyon kevés a
pénz... Egyszerre akartam felidézni mindent:
megmutatni, ami csakis színpadon mehet vég-
be, díszletek között, világítással, és mi az, ami
csak szabadtéren, díszlet és világítás nélkül tör-
ténhet meg. Mindezt azért, hogy bebizonyítsam:
a színház mint élő jelenség nem kötődik külső fel-
tételekhez. Megnézhetünk egy jelentéktelen té-
májú, banális színdarabot, amely viharos közön-
ség- és kasszasikert arat egy merőben konven-
cionális színházban, és mindebből néha sokkal
meggyőzőbben pattan ki az életszerűség szikrá-
ja, mint amikor Brechten és Artaud-n felnőtt,
anyagilag jól ellátott intézményekben dolgozó,
szcenikailag képzett, a darabelemzéshez mes-
terien értő emberek produkálnak valami kulturális
szempontból minden tiszteletet megérdemlő
teljesítményt.



Mamadou Dioume és Bakary Sangaré a Woza
Albertben (Párizs, 1989)

Az ilyen színjáték nézője nagyon is könnyen
részesülhet egy „gyászos" estében, amelyen
mindent megkap, csak az életet nem. Fontos,
hogy ezt hidegen, könyörtelenül, egyértelműen
leszögezzük, főleg ha el akarjuk kerülni, hogy
bennünket is megfertőzzön ezeknek az állítóla-
gos „kulturális" kritériumoknak a sznobizmusa.
Ezért hangsúlyozom ebben az első fejezetben a
veszélyt, amelyet egy Shakespeare-hez fogható
óriás vagy az operairodalom remekművei jelent-
hetnek. Önmagában a mű kulturális minősége
éppúgy elvezethet a legjobbhoz, minta legrosz-
szabbhoz. Minél magasabb a mű színvonala, an-
nál hevesebb lehet az unalom, ha az előadás
nem olyan, amilyennek lennie kellene.

Az emberi anyag

Mindezt nagyon nehéz beismerni azoknak, akik
gyakran nagy nehézségek közepette küzdöttek
azért, hogy minden erőforrást és művészi esz-
közt mozgósítva bemutassanak egy kulturális
szempontból nagyértékű művet - amelynél a
közönség végül közömbösnek mutatkozik. Az
ember szinte kötelességének érzi, hogy a
kísér-letet védelmébe vegye; és gyakran fog el
a csalódás, amiért a közönség a föld minden
pontján elutasítja ezeket az alkotásokat, és
helyettük

olyasmit részesít kegyeiben, amit mi hitványabb-
nak vélünk. Ha azonban jobban megfigyeljük, ki-

derül, hogy a remekmű ugyan színre került, de az
élet hiányzik belőle. És ha az elemzést - az
egyedül érvényeset - végigvisszük, ismét visz-
szakanyarodunk az üres térhez.

Ha bizonyos automatizmusnak engedve elfo-
gadjuk, hogy a színházhoz mindenekelőtt szín-
pad kell, darab, rendezés, díszlet, világítás, ze-
ne, nézőtéri ülések - ha mindezt evidenciának
tekintjük, akkor téves útra lépünk. Ez igaz lehet a
mozira nézve, ahhoz valóban kell legalább egy
kamera, filmszalag és laboratórium, ahol a
filmet kidolgozhatjuk - de ahhoz, hogy
színházat csináljunk, hogy szemügyre
vehessük és megérthessük a színház
lényegét, csak egyvalamire van szükség: az
emberi anyagra. Ez nem azt jelenti, hogy a többi
ne volna nagyon is fontos - de a lényeg nem
bennük rejlik.

Talán látták tavaly a Théátre des Bouffes-du-
Nord-ban a mi dél-afrikai szezonunkat, amely
két darabból állt: a Sarafinából és a Woza Albert-
ből. Az egyik alkotó, mielőtt Dél-Afrikában és má-
sutt fehér társulatoknál dolgozott volna, egy kis
társulatban működött, amely huszonöt év óta
csakis Sowetóban játszik. Ott együtt dolgozott
Gibson Kente-te , ezzel a nagyszerű rendezővel,
aki megalapította a fekete színházi mozgalmat.
Igazi népszínház ez, sok zenével, a hétköznapi
élet elemeivel. Játszottak mindenütt, ahol csak
lehetett, mert a fekete városrészekben sehol
sincs színházépület. Nos, ez az ember mélysé-
gesen megrendített és felkavart, amikor azt

mondta nekem: „Mind olvastuk Az üres teret, és
ez valóban nagyon sokat segített nekünk."

Az elsőmondat

Túl az örömön, amely ilyen bók hallatán eltölti az
embert, elgondolkodtam rajta: ugyan mit jelent-
het ez a könyv a fenti feltételek között dolgozó
színészek számára? Elvégre legnagyobb részét
akkor írtam, amikor még nem jártunk sem Afriká-
ban, sem más távoli vidékeken, és mindvégig
csak londoni, párizsi vagy New York-i példákra
hivatkoztam... Ugyan mi hasznosat találhattak
háta szövegben? Hogyan jutottak a gondolatra,
hogy ez a könyv nekik is szól? Fel is tettem a kér-
dést, ők pedig azt felelték:

„Az első mondat miatt!"
„Vehetek akármilyen üres teret, és azt mond-

hatom rá: csupasz színpad. Valaki keresztül-
megy ezen az üres téren, valaki más pedig figye-
li; mindössze ennyi kell ahhoz, hogy Színház ke-
letkezzék."*

Addig az volta meggyőződésük, hogy az ő kö-
rülményeik között élni és színházat játszani
szükségszerű nyomorúság, lévén hogy a dél-af-
rikai néger városrészekben nincs semmiféle
„színházépület". Úgy érezték, nem juthatnak
sokra, nem vihetnek végbe semmi komoly dol-
got, ha nincsenek ezer férőhelyes, függönnyel,
zsinórpadlással, színes világítással és reflekto-
rokkal ellátott színházaik, mint a johannesburgi
fehéreknek vagy a mitikus nemzetközi nagyvá-
rosoknak, Párizsnak, Londonnak, New Yorknak.
Olyanok voltak, mint az egy szem furulyás, aki a
berlini szimfonikus nagyzenekarról álmodozik.
És ekkor egyszer csak kezükbe kerül egy könyv,
amely első mondatában kijelenti: ,,...ha van va-
lahol, akárhol, egy ember, aki keresztülmegy a
téren, és egy másik, aki nézi, akkor minden meg-
van. Minden készen áll ahhoz, hogy színházat
csináljatok." És végtelen megkönnyebbülés fog-
ta el őket.

Tekintet és találkozás

Számomra ez ennél is több: ez maga az alap.
Akkor azt írtam: ,,...ha valaki keresztülmegy
ezen a téren, valaki más pedig figyeli őt, ez már
elegendő ahhoz, hogy színház keletkezzék". Ma
hozzátenném, hogy szükség van egy harmadik
személyre is. Ha valaki feláll, és másvalaki nézi,
ez már aktus. Megvan benne minden - feltéve,
ha itt nem áll meg. Ezután kell jönnie a találko-
zásnak. Három elemre van szükség: valakire,
aki figyel, aki néhány másodpercig egyedül is le-
het, és egy harmadik személyre, hogy kapcsolat

* Koós Anna fordítása



jöjjön létre. Itt már keringeni kezdhet az élet, és
nagyon messzire is eljuthatunk.

Ez az oka, hogy az „one man show" csak na-
gyon ritkán győz meg. A kabarébeli előadó, akár-
csak az elbeszélő, könnyen teremt közvetlen
kapcsolatot a közönséggel. Ha egy ember köz-
vetlenül fordul más emberekhez, és e kölcsönös
kapcsolat, e kommunikáció keretében elmond
valamit, ez lehet csodálatosan kidolgozott és
nagyon hatásos, de engem személy szerint
soha nem elégít ki. Ezt a kapcsolatot nem
nevezném „színháznak", mert nem az életet idézi
fel. Vala-mi mindig hiányzik: az, ami két ember
között történik a közönség jelenlétében.

Vegyünk egy példát. Ha két ember találkozik,
és mintha próbán volnának, senki nem nézi őket,
fennáll a kísértés és a veszély, hogy ezt a kap-
csolatot tekintik egyedül létezőnek. Ilyenkor köny-
nyű beleesni a narcisztikus és teljesen értelmet-
len belső koncentráció csapdájába. Vannak tár-
sulatok, amelyek olyan sokat próbálnak, hogy
végül már nem tudják megtalálni azt az energiát,
amely a harmadik elem: a közönség jelenlétéből
születik. A próba feltételei azonnal jobbak lesz-
nek, mihelyt magunkon érezzük egy harmadik
személy tekintetét.

Mi gyakran használunk a próba terepéül egy
szőnyeget, és ilyenkor a színész tisztában van a
konvencióval: ami a szőnyegen kívül van, az a
mindennapi élet, ott azt csinálhatnak, amit akar-
nak, elfecsérelhetik energiájukat, mozoghatnak
úgy, hogy az semmit se jelentsen, vakarhatják a
fejüket, elalhatnak, mindennek semmi jelentősé-
ge; de mihelyt a szőnyegre lépnek, világos
szándék kell, hogy vezérelje őket,
mondhatnám, át kell lépniök egy intenzív életbe.
Ez pedig közönség jelenlétében sokkal
könnyebben megy.

Próbáljuk ki. Két ember menjen át a téren, és
köszöntse egymást.

(Egy férfi és egy nő feláll, és átmegy a téren.)
NŐ Jó napot!
FÉRFI Jó napot!

Ismételjék meg!
NŐ Jó napot!
FÉRFI Jó napot!

Nagyon kedves volt, de elmondhatjuk-e, hogy
ez az öt másodperc olyan finom, olyan tiszta volt,
olyan minőséget képviselt, hogy minden másod-
perce örökre emlékezetes marad? Megesküd-
nének-e önök mint nézők, hogy amíg csak élnek,
megőrzik emlékezetükben ezt az öt másodper-
cet? Ha igennel válaszolnak, s egyszersmind
úgy érzik, hogy amit láttak, „természetes" is volt,
akkor a látott cselekvés valóban színházi ese-
ménnyé alakult.

A nó színházban a színész ugyanezt az utat öt
perc alatt teszi meg; ez esetben nem természe-
tes stílusról, hanem konvencióról van szó. Miért
olyan ellenállhatatlan az a színész, aki ugyanazt
csinálja, mint önök, csak kétezerszerte lassab-

ban? Miért rendít meg, miért nyűgöz le a látvá-
nya? Miért érezzük úgy, hogy követnünk kell őt?
S miért hat ránk a nó valamelyik igazi mesterszí-
nésze még ennél is ellenállhatatlanabb erővel?
Miben rejlik a különbség?

És itt egyelőre még csak nem is tartalomról
van szó, hanem csupán, egy igen egyszerű moz-
dulatról. Alapvető különbség van a köznapi és az
életet átizzító, átlelkesítő gesztus között. Ebben
az egészen egyszerű mozzanatban, amikor is
két színész üdvözli egymást, mintegy nagyító
alatt láthatunk és vizsgálhatunk meg mindent.
Ha a viselkedésük pontos és igaz, minden egyes
másodpercben a megvilágított, értelmezett élet-
tel lesz dolgunk.

Ne legyünk tetszőlegesek

Mindez pontosan meghatározott tényezők függ-
vénye, elsősorban azé a tényé, hogy néznek
bennünket. A közönség figyelő tekintete az első
számú segítség. Ha ezt a tekintetet úgy fogjuk
fel, mint követelést, hogy semmi ne legyen öncé-
lú, elmosódott, hanem éber és átgondolt, akkor
világossá válik, hogy a közönség funkciója ko-
rántsem passzív. Ahhoz, hogy részt vegyen a já-
tékban, nincs szükség rá, hogy beavatkozzék,
hogy „megnyilvánuljon": figyelmes jelenléténél
fogva vesz részt a játék minden pillanatában. Je-
lenlétét pozitív kihívásként kell érzékelnünk, mint
afféle mágnest, amelynek erőterében nem visel-
kedhetünk tetszőlegesen.

A mindennapi élet abból áll, hogy tetszőlege-
sen viselkedünk. Ha az ember vizsgázik vagy
egy képzett értelmiségivel beszél, akkor gondo-
latai, szavai nem lesznek tetszőlegesek, de a
teste, a mozdulatai már igen. Ha egy beteggel
kerülünk kapcsolatba, akkor érzelmi magatartá-
sunk az, ami nem lehet tetszőleges: gyengédek
leszünk, figyelmesek, de gondolataink és tes-
tünk közben bizonytalanok, zavarosak marad-
nak. Ha viszont varrunk vagy más, nagyon finom,
kézműveshez vagy óráshoz illő munkát vég-
zünk, akkor minden testrészünket, egészen az:
ujjunk hegyéig, mozgósítjuk, de gondolataink
közben elkalandozhatnak. És ha azt akarjuk,
hogy szándékaink, melyeket egy másik személy-
lyel megosztunk, intellektuálisan egyértelműek
legyenek, anélkül, hogy érzelmeinket meghami-
sítanánk, és közben arra törekszünk, hogy tes-
tünk is pontosan és kiegyensúlyozottan visel-
kedjék, nos, akkor világos, hogy a lényünket al-
kotó három elem - gondolat, érzelem, t e s t - kö-
zül egyik sem viselkedhet tetszőlegesen.

Most már talán világos, hogy az említett pél-
dában - „valaki átmegy a téren és találkozik egy
másik személlyel, miközben egy harmadik sze-
mély figyeli őket" - d u p l a vagy semmi a tét. Hogy
nyerjünk, hogy teljesítményünk kapcsán „művé-

szetről" lehessen beszélni, ahhoz pontosan meg
kell tudnunk különböztetni, mi az, ami ezen az
aktuson belül megteremti az élet mozgását, és
mi az, ami útját állja az életszerűségnek.

Most azt szeretném, ha önök is megszólalná-
nak, ha az eddig elhangzottakról kicserélhet-
nénk nézeteinket.

- Nem gondolja, hogy a nyugati színészek-nek
nehezebb megteremteni a jelenlét bizonyos
minőségét, mint másoknak, például a nó-színé-
szeknek?

A legfőbb elem a test, márpedig ha nem Mars-
lakókról van szó, bolygónk valamennyi fajának
nagyjából azonos a teste. Az alkatban, a színek-
ben megfigyelhetők bizonyos különbségek, de
ami a lényeget illeti, a fej mindig a vállak fölött
van, és az orr, a szem, a száj, a has, a láb is min-
dig ugyanazon a helyen található. A test mint
eszköz világszerte azonos, csak a stílusok, a kul-
túrák mások.

A japán nők és a karmester

Amikor először jártunk Japánban, szerveztünk
japán művészekkel egy beszélgetést Az üres tér
kapcsán. Nem is hittem volna, mennyire része ez
a fogalom a zennek, az egész, a tér és az üres-
ség fogalmán alapuló japán kultúrának. Mi, nyu-
gatiak is fel tudjuk fogni az űr fogalmát, és érté-
keljük is, de a keleti ember egészen másképp
értelmezi. Vannak nézőink a Bouffes-du-Nord-
ban, akik ami terünk láttán azt mondják: „Á, a ke-
leti stílus!" Nem sértődöm meg ezen, csak éppen
nem igaz. Akár Keleten vagyunk, akár Nyugaton,
a tér azért üres, mert bizonyos okok megkövete-
lik, hogy az legyen.

Megfigyelhető, hogy a japán gyerekek teste
összehasonlíthatatlanul fejlettebb, mint a mi
gyerekeinké. A japán gyerek már kétéves korá-
ban megtanulja, hogy tökéletes egyensúlyi álla-
potban tudjon leülni. Két- és hároméves kora kö-
zött elkezd rendszeresen hajlongani, ami fan-
tasztikusan hasznos testgyakorlat. A tokiói szál-
lodákban nagyon csinos fiatal lányok állnak
egész nap, nyolc órán át a liftajtó előtt, és vala-
hányszor az ajtó nyílik vagy csukódik, meghajol-
nak. A látvány meghökkentő, de ha egy ilyen
lányt egy szép napon meglátna és leszerződtet-
ne egy színházi rendező, elhihetik, hogy a teste
tökéletesen fejlett és rugalmas lesz.

Nálunk csak a karmestereknek van kilencven-
éves korukra olyan jól kifejlődött testük, mint Afri-
kában mindenkinek. A karmester egész életén át
- anélkül, hogy ezt tornagyakorlatnak tekintené
- bizonyos mozdulatokat végez; elsősorban fel-
sőtestét hajlítja meg. Neki is, minta japánoknak,
erős hasra van szüksége, mert csak így tud teste
többi részével olyan hihetetlenül kifejező mozgá-
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sokat végezni. Az akrobatával vagy a tornásszal
ellentétben ezek a mozgások nem valamilyen fe-
szültségből erednek; az érzelem és a gondolat
pontossága szervesen összekapcsolódik ben-
nük. A gondolat pontosságára azért van szük-
ség, nehogy a zene egyetlen részlete is
veszendőbe menjen; az érzelmet a zene
minden mozzanatában nyomon kell követnie;
tekintetének az egész zenekart át kell fognia;
teste pedig szüntelen hajlik, emelkedik, karja,
mint az úszóé, szüntelen mozog. Mindennek
köszönhetően a kar-

mesterteste még kilencvenéves korában is
tökéletesen rugalmas.

Pedig hát ő nerr táncol úgy, mint egy fiatal
afrikai harcos, nem hajlong úgy
üdvözlésképpen, mint a japánok. A század
elején egy nagy angol karmester azt állította,
hogy „a kontinensen azért felkészültebbek a
karmesterek, mert ha nővel találkoznak,
lehajonak, hogy kezet csókoljanak". És az angol
fiatalembereknek is azt ajánlotta: ha nővel
találkoznak mindig hajoljanak meg, és
csókoljanak kezet...

Így hát önnek igaza van: a test kifejlődésében
valóban van különbség Kelet és Nyugat között.
Amikor a lányomat három- vagy négyéves korá-

ban beírattam egy tánctanfolyamra, elképedtem
és megrémültem, milyen állapotban van a gyere-
kek teste a mi társadalmunkban. A vele egykorú
gyerekekből már kihalt a ritmusérzék, testi fejlő-
désük máris megrekedt. A ritmus nem holmi kü-
lönleges adottság; hároméves korban éppoly
magától értetődő, akár a mozgás természetes-
sége, legalábbis a hagyományos társadalmak-
ban. De amikor a városi gyerekek, akik egész
életüket mozdulatlanul töltik a televízió előtt, há-
roméves korukban eljutnak a balettiskolába, tes-
tük már tökéletesen leblokkolt.

A test érzékenysége
és tipizáltsága

Nem tagadhatjuk, hogy a test mint eszköz a mi
gyerekeinknél és fiataljainknál nem olyan fejlett,
mint Keleten, tehát nyilvánvaló, hogy edzeni kell.
A színésznek pedig tisztában kell lennie vele,
hogy noha nem táncos, ezeket a nehézségeket
mégis kompenzálnia kell.

Ami ami színházunkat illeti: attól, ha a színész
hihetetlenül nehéz gyakorlatok árán éppoly ru-
galmas és mindenre kapható fizikumra tesz
szert, minta táncos, még nem lesz szükségkép-
pen jobb színész. A táncosban van bizonyos
anonimitás; a színésznek típust kell megjeleníte-
nie. A táncosoknak - és itt most a balett, a
klasszikus tánc művészeiről beszélek - megle-
hetősen anonim módon kell követniök a koreog-
ráfus utasításait. A színészeknél másképp áll a
helyzet: nagyon fontos, hogy fizikailag jellegze-
tesek legyenek, legyen köztük kis kövér, hosszú
sovány, gyorsmozgású vagy nehézkes... Erre
megint csak azért van szükség, mert az életet
mutatjuk be, a belsőt és a külsőt (az egyik a másik
nélkül nem áll meg). Ahhoz, hogy kifejezhessük a
külső életet, típusok kellenek, mint ahogy mind-
nyájan valamilyen férfi vagy női típust képvise-
lünk. De lényeges - és ebben kell hasonlítanunk
a keleti színészre -, hogy a test, legyen bár kö-
vér, suta vagy élénk, gyors, fiatalos, mindenkép-
pen érzékeny és fogékony legyen.

Akrobatikus gyakorlatainkat nem a virtuozitás
kedvéért végezzük, s nem is azért, hogy ragyogó
akrobatákká váljunk (ámbár időnként ez is pom-
pás és hasznos lehet), hanem érzékenységün-
ket akarjuk ily módon fejleszteni. Angliában egy
bizonyos nagyon nagy színészt, aki soha nem
végez testgyakorlatokat, „váll fölötti színésznek"
hívnak. Valóban, nyelvünkkel, arcunkkal, ujja-
inkkal színészkedni nagyon is könnyű; de a test
többi részének: a lábaknak, a hátnak, a farnak az
érzékenysége nem velünk született adottság,
ezt meg kell szerezni. Az érzékenység azt jelenti,
hogy a színész minden másodpercben egész
testével kapcsolatot tudjon tartani, és amikor ne-
kilendül, tudja, hol keresse a testét.



Törzsi harci tánc

A Mahábháratában volt egy nagyon veszélyes
jelenet, amelyben mindenki fáklyát hordott a
sötétben. A láng igazi volt, csorgott az olaj, és a
jelmezek könnyű selyemből készültek, mi pedig
minden alkalommal reszkettünk a balesetve-
szélytől. Így hát nagyon sok fáklyás gyakorlatot
végeztünk, hogy valamennyien minden másod-
percben tudjuk, éppen hol a láng. Természetes,
hogy az első perctől Yoshi, a japán színész moz-
gott a legnagyobb biztonsággal, mert bármilyen
mozdulatokat kellett is végrehajtania, ő mindig
tudta, hol a lába, a keze, a szeme; ő soha semmit
nem bíz a véletlenre. Ha viszont egy nyugati szí-
nészt szólítunk fel, hogy egy mozdulat közepén
hirtelen merevedjék meg, és mondja el, hol a lá-
ba vagy a keze, a legnagyobb zavarba jön. Ami
tehát a Távol-Keleten vagy Afrikában hozzátar-
tozik a természetes fejlődéshez, azt nekünk gya-
korlatokkal kell elsajátítanunk. És hogy erre ké-
pesek lehetünk, az annak köszönhető, hogy ne-
künk is éppolyan a testünk, mint nekik.

- Mondana valamit az űrrel szemben érzett

félelemről? Hiába van már az embernek tapasz-
talata, valahányszor újra kezdi, és ott áll a sző-
nyeg szélén, újra meg újra megretten a benne
magában tátongó űrtől csakúgy, mint az üres tér-
től. Vajon nem azért igyekszünk-e kitölteni ezt az
űrt, hogy végre legyen mit mondanunk vagy csi-
nálnunk, és leküzdhessük ezt a félelmet?

Érdekes gondolat. Minden színésznek fontos,
hogy felismerje és néven nevezze az akadályo-
kat, ez pedig valóban természetes és jogos aka-
dály. Ha megkérdezünk egy japán színészt, ő
mindig hangoztatja, hogy játéka az üres térből in-
dul ki. Nem azért játszik jól, mert egy előzetesen
kidolgozott szellemi konstrukciót sikerül megva-
lósítania, hanem azért, mert sikerült kitöltenie az
űrt.

A chauu-szertartás

Egy bengáliai faluban részt vehettem egy nagyon
erős hatású szertartáson, amelynek chauu a
neve. A színészek - csupa falubéli - harci je-
leneteket adtak elő, s lábukat kissé behajlítva és
széttárva apró szökellésekkel vonultak felénk.
Egyenesen előre szegezett tekintetükben egé-
szen kivételes erő, hallatlan intenzitás volt. El
akartam lesni a „trükköt", s ezért megkérdeztem
vezetőjüket: „Hogy csinálják ezt? Mire koncent-
rálnak, hogy ilyen erővel tudnak nézni?" Ő így fe-
lelt: „Nagyon egyszerű: azt kérem tőlük, hogyne
gondoljanak semmire, csak nézzenek maguk elé
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tágra nyitott szemmel." És elhihetik: ennek a fan-
tasztikus intenzitásnak valóban nem volt semmi-
lyen más trükkje. De soha nem sikerült volna
megvalósítaniok, ha az űrt gondolatokkal akarják
kitölteni, és arra koncentrálnak, hogy „mit is kell
most csinálnom?"

Milyen elemek zavarják meg az űr kitöltését?
Egyfelől a túlzásba vitt felkészülés és gondolko-
dás. A nagy nekikészülésnek majdnem mindig
azaz oka, hogy az ember így akarja leküzdeni az
űrtől való rettegését. A konvencionális színészek
többnyire azt szeretik, ha az ember már az első
próbán közli velük a rendezés minden részletét,
és utána többé nem zaklatja őket. Számukra ez
az abszolút boldogság; és ha a bemutató előtt
két héttel az ember módosít egy részleten, telje-
sen kiborulnak. Sajnos magamnak is volt sze-
rencsém ilyenfajta színészekhez, holott én imá-
dok változtatni, akár az előadás napján is, és
képtelen vagyok az efféle színészekkel dolgozni;
nekem olyanok kellenek, akik éppúgy szeretik a
rugalmasságot, mint én. De még köztük is akad,
aki azt mondja: „Nem, ez már késő, most már
nem tudok változtatni" - és csakis azért beszél
így, mert fél. Úgy érzi: ha egyszer sikerült felállí-
tania bizonyos struktúrát, és azt kihúzzák alóla,
akkor neki vége, el van veszve. Ilyenkor semmi
értelme azt mondani neki, hogy csak ne féljen -
éppen ettől ijed meg a legjobban. Ehelyett, egész
egyszerűen, rá kell vezetni, hogy ez nem igaz.
Csupán a hiteles és rendszeres tapasztalat
győzheti meg róla, hogy ha biztonság helyett a
kreativitásra törekszik, akkor lehet játéka jó
eset-ben igazán őszinte.

És itt merül fel a kérdés: ki az igazi művész?

Elmondható, hogy igazi művész az, aki számos

áldozatra kész egyetlen másodpercnyi kreativi-

tás kedvéért. A középszerű művész inkább nem

kockáztat; ezért marad mindig konvencionális. A

konvenciókba kapaszkodó középszerűség min-

dig ezzel a félelemmel függ össze. A konvencio-

nális színész „összecsapja" a dolgokat, még-

hozzá önvédelemből. „Építkezem", hogy meg-

védjem magam.

A igazi forma

A kérdés nagyon messzire vezet. A figuraépítés,
az úgynevezett megkomponálás fokozatos épít-
kezést jelent. Szerintem azonban ez nem alkotó
módszer. Az igazán kreatív módszer számos
ideiglenes konstrukcióból tevődik össze, miköz-
ben az ember tisztában van vele, hogy hiába érzi
úgy: most megtalálta a figurát - ez csak ideigle-
nesen érvényes; csak az aznapi legjobb megol-
dásra sikerült rábukkannia, de az igazi forma
még nincs a birtokában. Azt csak az utolsó
pillanatban találhatja meg; vagy még akkor
sem. Születési, keletkezési folyamatról van
szó. Az igazi forma nerc tévesztendő össze
egy ház megépítésével, ami egymást követő
logikus mozzanatok sorczatának
végeredménye. Ellenkezőleg: az igazi építkezési
folyamat egyszersmind mindig egyfajta
rombolás is, azaz, mint mindig, ha rombolunk,
egyre inkább a félelem felé visz az utunk. Újabb
űrt teremtünk, kevesebb a mankónk, a
támasztékunk, egyre nagyobb veszélynek
tesszük ki magunkat.

Megjegyzendő, hogy még ha egy improvizá-
ció során, egy próbán vagy az előadáson sikerül
is eljutnunk az igazi kreativitás pillanataihoz, ak-
kor is mindig fenr áll a veszély, hogy a megtalált
formát leromboljuk, összezavarjuk.

Itt van például a közönség reagálása. Ha az

ember közönség jelenlétében improvizál (más-

képpen nincs értelme), és a nézők nevetnek,

félő, hogy ez a nevetés más irányba viszi el, mint

amerre különben indult volna. Kiválthatók más

olyan szubjektív elemek is - például a tetszeni

vágyás vagy a félelem -, amelyek ugyancsak

megtörik a kreativitást.

A lényeg az, hogy ezeket a jelenségeket tuda-

tosítsuk magunkban. Ha tudjuk, mi ingerel fél-

elemre, már választhatunk: módunkban áll ezt

az impulzust eltűrni vagy épp elfogadni, s véde-

kezhetünk is ellene. Ugyanígy megfigyelendők a

biztonságba ringató elemek is, hogy küzdhes-

sünk ellenük. Itt van például az a színész, aki lus-

taságból vagy félelemből „mechanikussá" válik.

Az ilyen előbb-utóbb mindig ugyanazt csinálja

anélkül, hogy kialakulna a partnerhez való finom

és érzékeny kapcsolata, és amikor néz, csak úgy

tesz, mintha nézne. Az elgépiesedés oka is a biz-

tonság utáni vágy.
Mindez a rendezőre is vonatkozik. Erős a csá-

bítás, hogy már az első próba előtt kidolgozza
rendezését. Ez részben természetes; magam is
százával készítem a vázlatokat a díszletekről, az
akciókról, és csak az vigasztal, hogy mindezt
etűdnek tekintem és tudom: másnapra mindeb-
ből semmit nem veszünk majd komolyan. Felké-
szülésnek nagyon is hasznos, de ha megkíván-
nám a színészektől, hogy valósítsák meg azt,
amit a próba előtt három hónappal vagy három
nappal felskicceltem, akkor magam vágnám el
magam attól, ami csak a próbán derül ki vagy
mutatkozik életerősnek. Tehát erre a fajta felké-
szülésre szükség van - akárcsak arra, hogy
azonnal el is ejtsük.

És ha a rendező mégsem ejti el? Nos, ez is a
félelemből fakad. Csak aki hadat mer üzenni a
félelemnek, az tudja elfogadni az alapszabályt:
egészen a legutolsó pillanatig semmi sincs kész,
semmi nincs bevégezve. Tisztában kell lennünk a
választás kényszerével. A félelem szükség-
szerű, de kettőt tehetünk ellene: vagy a bizton-
sághoz menekülünk, vagy elutasítjuk azt. De
tudnunk kell azt is, hogy bárhogyan döntsünk, a
döntés soha nem végérvényes.

És ezen a ponton talán szükség lenne egy kis

szünetre.

- Visszatérhetnénk még az üres térhez,

amelyet potenciális térnek is nevezhetnénk?
Nem kell-e hozzápárositani a feszültség és a
nyom fogalmát? A japán mester szerint úgy kell
azonosulnunk a térrel, hogy önmagunkban is
üres teret hozunk létre. Vajon nem az-e a célja
ezzel, hogy valamilyen nyom jelző feszültség
jöjjön létre?

Ez a kérdés is azt bizonyítja, mennyire ránk fér
néhány perc gondolkodás...

(Folytatjuk)
Fordította: Szántó Judit


