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„Jó napot, Livingstone úr..."

z üres tér egyik természetes és
egkerülhetetlen sajátossága, hogy híján van a
íszleteknek. Nem mondom, hogy ez jó vagy
evésbé jó, itt most nem ítélkezem, csak épp
zőrszálhasogató módon le akarom szögezni:
a terünk üres, akkor híján van a díszleteknek.
ihelyt díszlet kerül bele, legyen önmagában
ármilyen szép, a tér többé nem üres, és

lyenkor a néző szelleme is már eleve be van
útorozva. Az a hely, ahol ma összegyűltünk,
nmagában nem szól semmiről; bátran
evezhetjük üres térnek, még ha elhelyeztünk

s két szőnyeget, a padlóra, illetve a hát-só falra,
ogy a helyiség melegebb és barátságosabb

egyen, mintha csak a sötét falakat kellene
éznünk. Így egyikünk fantáziája, figyelme,
lmélyülése sincs eleve megterhelve.
Amikor az imént azt kértem, hogy ketten önök

özül találkozzanak és köszöntsék egymást, a
épzelet teljesen szabad maradt. Ha az egyik
zereplő azt mondta volna: „Jó napot... Livings-
one úr", azonnal maguk előtt látták volna Afrikát,

pálmafákat; míg ha azt mondta volna: „Jó na-
ot... hol a metróállomás?", egészen más képek
erültek volna fel, hacsak az első nem felel

issza: „Metró? Itt, Afrika kellős közepén?" És
kkor már bármi megeshetett volna.
lképzelhető lenne, hogy a két személy közül az
gyik bolond, aszerint, hogy melyik hiszi magát
évesen Afrikában, illetve Párizsban, és lehetne
olytatni is a dialógust: „Elnézést, nem
igyeltem oda, mert éppen egy színdarabot
rok..." avagy: „Nincs véletlenül a helyiségben
gy orvos?" és így tovább. A díszlet hiánya
lapfeltétel ahhoz, hogy a képzelet mozgásba

endüljön. Ha a színészeket üres térbe állítjuk,
lyan helyzetbe kerülnek, mint egy kísérleti

aboratóriumban: az élet valamilyen jelenségét
karjuk feltárni, s ezért a vizsgálat minden
lemét nagyon erős megvilágításba helyezzük.

A képzelet - izom

a két embert egyszerűen csak egymás mellé
llítunk a térben, megfigyelhetjük, mennyire ele-
en lesz a legkisebb részlet is; ez már valóságos

színjáték. Nem tarthat a végtelenségig, de az el-
ső pillanattól működőképes. Én ebben látom a
legfőbb különbséget az igazi színház és a film
között. A filmen, a fényképezés következtében,
mindig valamilyen kontextusban látjuk az em-
bert, nem pedig a kontextusból kiragadva. Pró-
báltak már nem is egyszer absztrakt, díszlet nél-
küli díszletben, üres háttér előtt filmet forgatni, de

Peter Brook

Dreyer Jeanne «Arc-ját kivéve ez soha nem ve-
zetett eredményhez. Ha megvizsgáljuk a nagy
filmek ezreit, kiderül, hogy a film erőssége a
fényképezés, márpedig a fénykép mindig egy
meg-határozott helyszínen levő embert ábrázol.
Eb-ben az értelemben a film szükségképpen
társa-dalmi természetű; egy másodpercre sem
tévesztheti szem elől a környező társadalmi
kontextust. A színész ugyanahhoz a világhoz
tartozik, mint amelyben a kamera
elhelyezkedik, és ezért bizonyos hétköznapi
realizmus szükséges velejárója a filmnek. A
színházban elképzelhető, hogy a pápát játszó
színész piros-fehér pulóvert visel, mint itt az
egyik hallgatóm; szimbolikának ez már elég
lenne. A moziban ez soha nem fordulhat elő; a
konvenciót csak külön magyarázattal lehetne
elfogadtatni. A színházban a képzelet tölti be az
űrt, a film viszont szerves és összefüggő
egészet jelenít meg.

A színházban az üres tér lehetővé teszi, hogy
a képzelet töltse ki a hézagokat. Paradoxonnak
hangzik, pedig így igaz: a képzelet annál elége-
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Jelenetek a Mahábháratából (1985)

dettebb, minél kevesebb anyagot kap. A képze-
let - izom; örül, ha működésbe léphet. Itt van
például ez a plasztikflaska; kinevezhetem a pisai
ferde toronynak. Játszhatom vele, oldalra dönt-
hetem, megpróbálhatom felborítani, a földre
dobni, ahol talán még össze is törik. Ez egyaránt
elképzelhető a színházban és az operában, és
ebből a flaskából sokkal erősebb kép születhet,
mint a film speciális - és banális - effektusai
nyomán, amelyek milliárdokért igazi tornyot, iga-
zi földrengést stb. tudnak elővarázsolni. A kép-
zelet nevű izom azonban mindennek sokkal ke-
vésbé örülne.

Ebből is láthatjuk, mit jelent a közönség rész-
vétele. A hatvanas években sokat álmodoztak
erről, és naiv módon úgy gondolták: a részvétel

testi megnyilvánulást jelent, a néző felugrál a
színpadra, izgalomba jön, belevegyül a társulat-
ba. Minden lehetséges persze, és ez a fajta meg-
nyilvánulás is lehet néha nagyon érdekes, de a
„részvétel" egészen más dolog. Az a lényege,
hogy a színpad és a nézőtér között cinkosság jöj-
jön létre, és a néző elfogadja, hogy plasztik-
flaskából pisai ferde torony vagy a Holdra ki-lőtt
rakéta lesz. A képzelet örömmel megy bele ebbe
a játékba, feltéve, hogy az ember nem egy
meghatározott környezetben helyezkedik el. Ha
mögöttem például egy űrhajót vagy irodahelyisé-
get ábrázoló díszlet lenne, azonnal működésbe
lépne a filmes logika, s egész apparátusra lenne
szükség a rakéta, a tér, a Hold megjelenítésé-
hez.

A színházban el lehet fogadni, hogy a flaska -
-rakéta, és a Vénuszon egyszer csak összetalál-
kozik egy igazi emberrel. És a történet
folytatód-hat, szempillantás alatt váltva teret és
időt. Elég,

ha annyit mondok: ,,Hány évszázada is érkeztem
ide?" - máris óriásit ugrottam az időben.
Ugyanígy minden gond nélkül léphetek át a Vé-
nuszról a szupermarketbe, narrátorrá változha-
tom, ismét beülhetek a rakétába stb. Ha a tér
szabad, mindez lehetséges, és minden konven-
ció elképzelhető és elfogadható, mivel a konven-
ció alapfeltétele a formák hiánya.

A „carpet show"

Ide vonatkozó kísérleteinket a hetvenes években
kezdtük az úgynevezett carpet show-val. Szá-
mos utazásunkra, Afrikába és máshová csak
egy kis szőnyeget vittünk magunkkal; ez jelölte ki
játékterünket. És eközben bukkantunk rá a
shakespeare-i színház tulajdonképpeni techni-
kai alapjára. Rájöttünk, hogy ha Shakespeare-t
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igazán hatékonyan akarjuk tanulmányozni, ak-
kor nem az Erzsébet-kori színházak rekonstru-
ált változatait kell szemügyre vennünk, nem azt
kell elképzelnünk, milyen is lehetett a Globe, ha-
nem a szőnyegből kiindulva kell rögtönöznünk.
Felfedeztük, hogyan lehet egy jelenetet ülve el-
kezdeni és állva befejezni, majd visszaülve
máris tíz évet ugrani, egyenesen egy másik
országba. Shakespeare számos jelenetében
találkozunk például két emberrel, akik
nyilvánvalóan enteriőrben, zárt helyen
mozognak, majd hirtelen kinn vannak a
szabadban, anélkül, hogy bármilyen váltás ezt
jelezné. A jelenet egy része bent, a másik
része kint játszódik, csak éppen nem tudni,
pontosan mikor van az átmenet.

A Shakespeare-szakértők köteteket írtak er-
ről, s gyakran hivatkoztak a shakespeare-i „ket-
tős időre". „Hogyan lehetséges - írja egyikük -,
hogy ez a nagy író nem fogta fel, micsoda hibát
vét, amikor valamiről azt állítja, hogy három évig

tart, holott egy másik utalás másfél évet sejtet, s
a valóságban csak három percről van szó?"
Vagy: „Micsoda sutaság, hogy az első
mondatban az áll: »Adj egy kis teát«, ami
világosan mutatja, hogy a jelenet enteriőrben
játszódik, a következő mondat pedig így szól:
»Nézd ezt a fa-levelet«, vagyis ekkorra már az
erdőben vagyunk?"

Ideje lenne felfedezni, hogy Shakespeare egy
meghatározatlan térre komponálta műveit...

Ha az embert nem köti sem a hely, sem az idő
egysége, és a tér teljességgel meghatározatlan,
a hangsúly szükségképp az emberi kapcsolatok-
ra tevődik át. Az lesz érdekes, ami két ember kö-
zött történik; a soha ki nem iktatható társadalmi
kontextust mindig a másik, a többi szereplő je-
lenléte teremti meg. Ha például a cselekmény
egy gazdag nő és egy tolvaj kapcsolatáról szól,
ezt a kapcsolatot nem a díszlet, nem a kellékek
teremtik meg, hanem maga a cselekmény, a
mese. A férfi tolvaj, a nő gazdag, megjelenik a
bíró: a kontextus hármuk kapcsolatából jön
létre, és a díszletet, a szó eleven értelmében, a
szereplők játéka teremti meg, dinamikusan és
szabadon. Szövegnek és játéknak pedig
közvetlenül kell

hordoznia a lehető legnagyobb, legintenzívebb
feszültséget.

Ha valóságos díszlettel dolgozunk, ablakkal,
ajtóval, páncélszekrénnyel, máris átléptünk a
film világába. A játék ritmusa és feszültsége fel-
puhul, és az élet dimenziója csak a montázs ré-
vén tér vissza.

Feszültség és energia

A színházban két mondat összefüggése soha
nem „normális", nem olyan, mint az életben; itt
két feszültség jószerivel építészeti viszonyáról
van szó. És ezzel ismét visszatértünk a kiindu-
lóponthoz. Ahhoz, hogy a színház elkülönüljön
attól, ami nem színház, a mindennapi élet más
legyen, minta színházi térben zajló élet, az idő-
és térbeli sűrítésnek karöltve kell járnia az ener-
gia meghatványozódásával, mert csak így te-
remthetünk erős kontaktust a nézővel. Ez az
oka annak, hogy a népszínház, a falusi színját-
szás valamennyi formája zenét használ.

Nemrég láttam Üzbegisztánban egy nagy-
szerű színjátékot, amelyet egy dobos kísért.
Féltékenységi komédia volt sok félreértéssel,
szerepelt benne a férj, a feleség, a férj szeretője,
a szolgáló, és a játékot állandóan táplálta a
szereplők és a muzsikus közötti kapcsolat. Az
utóbbi nem csupán kísérte a szereplőket, de fo-
lyamatosan beavatkozott a játékba, kommen-
tált, válaszolt a szereplők helyett stb. És hogy
miért volt ez olyan hatásos? Mert energia fa-
kadt belőle, mert a játék elevenebb, vidámabb
lett.

Az előadás stílusa, az úgynevezett konvenció
szabad volt, vagyis minden lehetségessé vált
benne. Itt merül fel a felelősség súlyos kérdése.
Ha minden lehetséges, akkor is van, ami igaz és
pontos, és van, ami esetleges. Vagyis mindig
ehhez a kérdéshez térünk vissza.
 Az imént azt mondta: a one man show

már nem színház, és ennek kapcsán az e/be-
szélőre hivatkozott. Eszerint például, amit Da-

rio Fo csinál, az nem színház?
 Saját, itt is vázolt elveimnek lennék az el-

lensége, ha ebben a kérdésben dogmatikussá
válnék. Természetes, hogy ezer meg ezer kivé-
tel van. Én saját, nagyon is személyes érzelme-
imről, szubjektív preferenciáimról beszélek, és
az a véleményem, hogy a one man show-ból
nagyon gyakran hiányzik valami. A közönség-
gel való közvetlen kapcsolat lehet nagyon erős
 ahogy ez az elbeszélő vagy az énekesnő
esetében is történik-, és az a döntő, hogy ezt a
kapcsolatot sikerüljön fenntartani. De általában
 hiszen épp ezért olyan kivételesen nehéz
művészet a színház - egyszerre három dolog-
nak kell végbemennie, méghozzá egymással
teljes harmóniában.

Übü király (1977)
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A három viszony

Egyfelől a szereplőnek mély, titkos és bensősé-
ges viszonyban kell lennie saját tartalmával, sa-
ját belső érzékenységével. Ez a kapcsolat
egyébként az elbeszélőnél és az énekesnél is
megvan. Azok a nagy elbeszélők, akiket például
iráni vagy afganisztáni teaházakban láttam,
nagy élvezettel, de ugyanakkor mély belső ko-
molysággal adják elő a nagy mítoszokat. Folya-
matosan nyílnak meg a közönség előtt, de nem
azért, mert tetszésükre pályáznak; meg akarják
osztani velük az örömet, melyet a szent szöveg
fakaszt bennük. Indiában a nagy mesélők, akik
a templomokban adják elő a Mahábháratát,
egyetlen másodpercre sem veszítik el a kapcso-
latot az általuk minden alkalommal frissen átélt
mítosz nagyszerűségével. Fél lábbal az egyik, fél
lábbal a másik világban vannak, hallásuk egy-
szerre irányul kifelé és befelé - s példájukat
minden igazi színésznek követnie kellene.

Nagyon nehéz, nagyon összetett dolog ez. Ha
egy színész bekerül valamilyen színházi vi-
szonylatba, át kell, hogy hassa a belső komoly-
ság. Bármiféle darabról van is szó, elengedhe-
tetlen, hogy a színész hűséges legyen valami-
hez, és legjobb képességei szerint működtesse
érzékenységét. Ha Shakespeare-t játszik, a
Hamletet vagy a Lear királyt, nem szabad, hogy
csak a hatásra, a külső elemekre gondoljon;
szüntelenül ki kell fülelnie a belső rezdüléseket,
figyelnie kell a saját lelke legtitkosabb, legeldu-
gottabb zugaiban megbúvó mitikus dimenzióra.
Játék közben alkotó létezésének egyik arculatát
befelé kell fordítania, anélkül, hogy csak egyet-
len másodpercre is elszakadna az előtte álló má-
sikszemélytől. Gyakran a legnagyobb, hírnevük-
nek nagyon is tudatában levő színészek között is
látni olyanokat, akik teljes mértékben befelé for-
dulnak, és csak mímelik, hogy a partnerrel ját-
szanak. Lear alakítója csak mímeli, hogy Corde-
liával játszik, és játék közben még hátat is fordít
neki. Ha így van, megszegi egyik legfontosabb
kötelességét, vagyis azt, hogy valóban megele-
venítse az apa és leánya közti kapcsolatot.

Ha a színész azt akarja, hogy játéka igaz le-
gyen, nem szabad mára próbák kezdetén túlsá-
gosan messzire lendülnie. Vannak színészek,
akik túl hamar kinyilvánítják érzelmeiket, és nem
tudnak a másikkal igazi kapcsolatot találni. Bár-
milyen erőteljes előadást kívánjon is a szöveg,
kezdetben a lehető legintimebben kell próbálni,
nehogy az energia elfecsérlődjék. Meg kell őrizni
szabadságunkat, hogy kitapogathassuk a kap-
csolatokat, vagy más szavakkal, más mozdula-
tokkal is tudjunk rögtönözni. Mindez persze csak
átmeneti állapot; a cél az, hogy végül akkor is
eleven kapcsolatban maradjunk a legbenső tar-
talmakkal, ha már nagyon erősen, nagyon han-
gosan beszélünk, és ez bizony igen nehéz. A
leg-

intimebb kifejezésmódból haladunk az energi-
kus kifejezés felé, hiszen nagy teret csak így
tölthetünk be - de hogyan fokozhatjuk a hang-
erőt anélkül, hogy elárulnánk a játék igazságát,
kiforgatnánk önmagából a másikhoz való kap-
csolatot? Bizony, ez hihetetlenül nehéz színészi
feladat.

Végül térjünk rá a harmadik elemre. A két ját-
szó személynek az a feladata, hogy egyszerre
legyen szereplő és elbeszélő. Kettős, úgyszól-
ván kétfejű elbeszélők ők: miközben játszanak,
és ügyelnek a köztük levő viszony intimitására és
igazságára, közvetlen formában beszélnek is
nézőikhez. Lear és Cordelia például ezt mesélik:
„Volt egyszer egy ember, és annak egy leá-
nya..."

Vagyis hármas viszonyt kell szüntelenül fenn-
tartani: önmagunkkal, a másikkal és a közönség-
gel.

A one man show-ban az ember sok mindent
megengedhet magának; akár képzelt szemé-
lyekkel is beszélgethet. Mégis úgy érzem, ez a
műfaj valójában egy tragikus társadalmi helyzet-
ben gyökerezik. tudniillik abban, hogy egyes,
munka nélkül maradt színészek mégis dolgozni
akarnak - ami a világon a legtermészetesebb -,
és ezért egyedül építenek fel egy színjátékot;
holott mennyivel gazdagabb és életszerűbb vol-
na, ha ugyanezt egy partnerrel tennék! Nagyon
gyakran érződik, mennyire hiányzik a másik sze-
mély támasztotta kihívás, az egymással szem-
beni természetes nagylelkűség. De persze min-
denfajta kivétel lehetséges, és vannak egészen
nagyszerű kivételek is.

Az unalom jelzőfénye

Munkámban az első számú kalauz, az, akire
szüntelen figyelek, az unalom. A színházban az
unalom, akár az ördög, bármikor felütheti a fejét.
Akármilyen semmiség elegendő, hogy ez a fa-
lánk, állandóan lesben álló lény ránk vesse ma-
gát. Megkeresi a legalkalmasabb percet, hogy
láthatatlanul belopóddzék egy cselekvésbe, egy
gesztusba, egy mondatba. Mihelyt ennek tuda-
tára ébredtünk, elegendő fegyver az önbizalom.
Legyen ítélkezésünk legfőbb kritériuma az a ké-
pesség, amely minden teremtett emberben
megvan: tudniillik az, hogy unatkozni tud. Való-
ságos csoda ez! Nézek például egy próbát vagy
egy gyakorlatot, és egyszer csak arra gondolok:
„Unatkozom - és ennek biztosan megvan az
oka." És ekkor kétségbeesetten keresem ezt a
bizonyos okot. Adok egy tippet a másiknak,
meg-rázom őt vagy éppen magamat...
Mindenesetre az unalom, mint vörös jelzőfény,
azonnal pislákolni kezd bennem.

Évek óta alkalmazunk már próbáink során va-
lami nagyon fontos dolgot: közönség elé visszük

a még befejezetlen munkát. Legtöbbször isko-
lákba látogatunk el, anélkül, hogy a diákok felké-
szülnének, előre tudnák, miről van szó. Nem vi-
szünk magunkkal se kelléket, se jelmezt, csak el-
foglaljuk az „üres teret" abban a kis teremben,
ahol fellépünk. Ezt a kezdet kezdetén nem lehet
megcsinálni, először dolgozni kell, de mihelyt a
próbák felén vagy kétharmadán túl vagyunk, ki
szoktuk próbálni mindazt, amit felfedeztünk,
hogy lássuk, mi az, ami felkelti mások érdeklődé-
sét, és mi az, ami untatja őket. Nincs jobb kritikus
a közönségnél, különösen pedig a gyerekkö-
zönségnél. A gyerekeknek nincsenek előzetes
elképzeléseik, ők vagy érdeklődnek, vagy unat-
koznak, vagy együtt haladnak a színészekkel,
vagy türelmetlenek lesznek.

A csend és a tempó

Ha az igazi közönséggel kerülünk kapcsolatba,
legfőbb barométerül a csend különböző fokoza-
tai szolgálnak. Ha jól odafigyelünk, mindent
megtudhatunk egy előadásról abból a csend-
szintből, amelyet figyelmes személyek egy adott
csoportja „termel". Amikor a nézőtéren időnként
valamilyen érzelem hullámzik át, a csend minő-
sége is megváltozik, néhány másodperc múlva
pedig ismét merőben más csend üli meg a ter-
met, és így tovább. Amikor egy nagy intenzitású
pillanat átadja helyét egy kevésbé intenzívnek, a
csend meggyengül, mocorgás, köhécselés hal-
latszik, van, aki vakarózni kezd, és ha beáll az
unalom, a köhécselésből köhögés lesz, apró za-
jok hallatszanak, az egyik sustorog, a másik fel-
emelkedik, és a legvégén jön a mélypont: valaki
kinyitja a műsorfüzetet!

Soha nem szabad hát azt mondani, hogy ami
munkánk első perctől az utolsóig érdekes, csak a
közönség rossz. Igaz, hogy időnként van való-
ban nagyon rossz közönség is, mégsincs jogunk
ezt kimondani, azon egyszerű oknál fogva, mi-
szerint nem szabad elvárni, hogy a közönség jó
legyen. Egyszerűen el kell fogadni, hogy van
könnyebben és van nehezebben meghódítható
közönség. A könnyű közönség isteni ajándék,
égi manna, de a nehéz közönség sem ellenség,
és nem is abnormális jelenség. Épp ellenkező-
leg: a közönség a maga természetes állapotá-
ban ellenállást tanúsít, tehát szüntelenül keres-
nünk kell, mi az, ami érdekelheti vagy lelkesítheti
- miközben, amint már mondtam, intim kapcso-
latban kell maradnunk a belső tartalommal és a
partnerrel -, és mindeközben nem eshetünk
öntetszelgésbe, és nem szabad arra töreked-
nünk, hogy mindenáron tetszést arassunk.

Mindennek során felbukkan egy lenyűgözően
izgalmas mozzanat, amely a színjáték tempójá-
val van kapcsolatban. Az olasz rendszerű szín-
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házban a próbák közben semmilyen érintkezés
nincs színészek és közönség között, így aztán,
amikor a függöny első ízben megy fel, ritkán jön
létre kontaktus színpad és nézőtér között. Az elő-
adás egyfajta ritmusban kezdődik, ám a közön-
ség másfajta tempóban él. Ha egy előadása be-
mutatón megbukik, többnyire az történik, hogy a
színészeknek is megvan a maguk ritmusa, a kö-
zönségnek is, csak éppen a két mozgás nem tud
összehangolódni.

A falusi színházban viszont az első dobper-
géstől kezdve ugyanabban a világban, ugyanab-
ban a térben élnek zenészek, színészek és né-
zők. Együtt vannak. Már az első mozdulat, az
első gesztus létrehozza a kapcsolatot, és ettől
kezdve az elbeszélés egész folyamatát közös rit-
mus vezérli. Gyakran éltünk meg hasonlót afrikai
utainkon, de itt is, amikor megfelelő játékhelye-
ken léptünk fel.
 Úgy érzem, ön különbséget tesz a »nép"

és a modernebb „közönség" fogalma között: az
előbbi a régi értelemben vett, szent fogalom,
amely feltételezi a kölcsönhatást; míg a „közön-
ség" már semmit nem hajlandó megosztani. Va-
jon nem éppen ebben rejlik-e a modern színház
nagy problémája? És nem gondolja-e, hogy a
kultúra fogalma, legalábbis nálunk, mesterséges
találmány, amely arra való, hogy megkísérelje
összehozni az embereket?
 Teljes mértékben osztom a véleményét.

Nagyon ritkán tisztázott, hogy valamely darabot
miért mutatnak be. Igazolásul egyszerűen azt
szokták mondani: „Ezt és ezt a darabot azért
játsszuk, mert a kultúra megköveteli, hogy ilyen-
fajta művek színre kerüljenek." De ugyan mely
okból? Ha az ember felteszi ezt az alapvető kér-
dést, ellenállhatatlanul adódik a válasz: „Az
egyetlen érvényes ok csak a közönséggel való

kapcsolat lehet." Ha viszont nem tesszük fel ezt a
kérdést, ezernyi válasz kínálkozik: a rendezőnek
van a darabról egy koncepciója, amit feltétlenül
nyilvánosság elé akar vinni, vagy valamilyen stí-
luskísérletet akar végezni vagy bizonyos politikai
elméletet akar illusztrálni, és így tovább. Mindez
megmagyarázható, csak éppen a lényeghez ké-
pest erősen másodlagos.

A tazieh és a re-prezentáció*

Az iménti megjegyzés nyomán érdemes elgon-
dolkodni, mi is történik, ha egy hagyományos
előadást kiemelünk a maga kontextusából.

Iránban létezik egy rendkívül erőteljes szín-
ház, a „tazieh" - egyébként ez az egyetlen isz-
lám színházforma. Az iszlám első vértanúinak
halálán alapul, és falusiak játsszák falusiaknak,
az év egy meghatározott időszakában. Amikor a
sah hosszú évekre betiltotta, titokban művelték,
méghozzá egyidejűleg három-négyszáz falu-
ban, mintegy ünnepségszerűen. Életem egyik
legmegrendítőbb színjátékát egy kis iráni falu-
ban láttam; a tizenkettedik imám vértanúságáról
szólt. Hármunkat, külföldieket ért az az öröm és
megtiszteltetés, hogy elvegyülhettünk a parasz-
tok közé, akik körbeülték a játékteret. Nagyon
egyszerű, népi színház volt ez és egyszersmind
mélységesen megható, mert a közönség valódi
„re-prezentációt" élt át, azaz valamit, ami évszá-
zadokkal ezelőtt történt, és most újra jelen
idejűvé vált. A vértanúhalál újból lejátszódott a
ma élők előtt, és ők úgy sírtak, mint nemrég a
szemünk láttára Bagdad lakói a bombázások
után.

E színház formája igen stilizált volt, tartalma
azonban a legteljesebb mértékben valós. Afféle
párhuzamos valóság, párhuzamos élet volt ez. A

*A „représentation" magyarul előadást jelent; Brook azonban a francia
szóval játszik el

múlt élete vált jelen idejűvé, s egy egész falu osz-
tozott benne. Az emberek mélyen megrendültek;
tudták, miért kell feltámasztani valamit, ami e re-
prezentáció nélkül dogmává, vallássá, absztrak-
cióvá változnék; számukra pedig fontos, hogy
vallásukat realitásként éljék át.

A tazieh körül, éppen a sokéves betiltás miatt,
nagy hűhót csaptak. Végül aztán, amikor a sah
és az ország épp azon fáradozott, hogy a külvilág
előtt minél liberálisabb színben tűnjön fel, a shi-
razi nemzetközi fesztivál műsorára tűzte a tazie-
het, úgy is, mint „Irán nagy nemzeti kincsét". Én
pedig saját szememmel láttam, miként lehet
egyetlen éjszaka alatt teljesen tönkretenni egy
formát azzal, hogy embereket több száz kilomé-
terrel arrébb visznek. Lévén szó nemzetközi
fesztiválról, amelyen a császárné is részt vett,
rendezőt is szerződtettek, aki átalakította a jel-
mezeket; például a kaucsukcsizmát, amelyben a
falusi kereskedő oly büszkén és
méltóságteljesen lépkedett, bőrcsizmával
helyettesítették. Az előadást eredetileg fényes
nappal játszották; most egy világosító
gondoskodott a fényeffektusokról. A szedett-
vedett kellékek helyett szak-szerűen kidolgozott
kellékeket alkalmaztak, és így tovább.

Az előadás tökéletesen „elpolgárosodott", ám a
legrémesebb, a legszomorúbb, a legdeadlybb a
közönség volt. A hívő közönség helyett, amely a
favágó naiv hitével fogadta el az előadás értel-
mét, itt egy nemzetközi „jet set" publikum gyűlt
össze, amely fittyet hányt a szent tartalomra.
Azért jöttek el, hogy valami tetszetős folklórmű-
sorban gyönyörködjenek, és roppant elégedet-
ten távoztak, úgy is, mint egy csodálatos és
egyedülálló színjáték lelkes élvezői. Fogalmuk
sem volt róla, hogy becsapták őket, és amit lát-
tak, annak semmi köze nem volta taziehhez. Kö-
zönséges, átlagos, unalmas valamit láttak,
amely híján volt minden valós érdekességnek, és
semmiféle élményt nem adott. De ők ezt nem is
sejtették, hiszen „kultúrát" kaptak, hivatalos folk-
lórt, és így aztán mindenki extatikusan sietett a
koktéljához.

Hasonló jelenségnek lehettünk tanúi London-
ban, az indiai fesztiválon, amikor a már említett
bengáliai chauu-szertartást mutatták be. Indiá-
ban ezt éjszaka adják elő, egész különleges ze-
ne, zajok, füttyök kíséretében, és a gyerekek fák-
lyákkal világítanak hozzá. A falu egész éjjel hihe-
tetlen izgalmi állapotban él, az emberek feláll-
nak, valóságos akrobatabemutatót tartanak, át-
ugorják a visító gyerekeket... Londonban a kü-
lönben nagyon szép Riverside Theatre-ben
ment végbe a chauu, délután négykor vagy ötven
idős hölgy előtt, akik lelkes hívei a Távol-Kelet-
nek, előfizetnek az angliai hindu folyóiratokra,
most pedig udvariasan szemlélték ezt a Kalkut-
tán át Londonba szállított produkciót. Rendező
nem volt, és a színészek ugyanazt csi-

Lear király (RSC, 1962)
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nálták, mint otthon, a falujukban, csak éppen a
lélek szállt ki az egészből, és így semmi sem ma-
radt. Nem volt más, csak színjátszás, a szó ne-
gatív értelmében.
 Ezért hagyja el olyan ritkán a párizsi

Bouffes-du-Nord Színházat?
 Ellenkezőleg, mi sokat utazunk. Az igaz,

hogy három év kalandozás után boldogan fo-
gadtuk el a Bouffes-du-Nord Színházat, amely
tökéletesen megfelel igényeinknek, de sokat
turnézunk, mind Franciaországban, mind kül-
földön. El is mesélhetem - úgyis köze van mai
beszélgetéseink tárgyához -‚ mit tapasztaltunk,
amikor az Übü királlyal turnéztunk Franciaor-
szágban.

Két módszer a nézővel
való kapcsolathoz

Olyan kérdést érintek most, amely még koránt-
sincs eldöntve számomra. Ha erős hatást aka-
runk gyakorolni a nézőre, nyitottá akarjuk tenni
egy olyan világ befogadására, amely szoros
kapcsolatban áll hétköznapi életünkkel és mégis
tágasabb, gazdagabb, titokzatosabb annál, ak-
kor két módszer áll rendelkezésre.

Az első az, hogy szépségre törekszünk. A tá-
vol-keleti színház jelentős része ezen az elven
alapul: úgy akarják ámulatba ejteni a képzeletet,
hogy mindenben a lehető legszebbet keresik
meg. Gondoljanak például a kabukira vagy a
kathakalira: milyen választékos a maszk, milyen
tökély nyilvánul meg a legjelentéktelenebb kel-
lékben is. E szándék indítékai jóval túl mutatnak
az esztétikán; mintha épp e végtelenül letisztult
választékosságon át törekednének messzebb-
re, a szakrális felé. A díszlet, a zene, a jelmezek
- minden a szépség keretében jelenik meg. A
legcsekélyebb gesztust is a legnagyobb mű-
gonddal dolgozzák ki, hogy elkerüljék a banali-
tás, a közönségesség csapdáját.

A második módszer ennek épp az ellentéte.
Eszerint a színész akkor teljesíti ki a maga
legnagyobb lehetőségét, akkor tudja
összekapcsolni a maga képzeletét a néző
virtuális képzeletével, ha képes egy banális
tárgyat mágikussá varázsolni. A nagy színész
például képes rá, hogy ezt az igazán ronda
műanyag flaskát gyönyörű gyermekké varázsolja.
Indiában láttam egy zseniális táncosnőt, Balát,
aki egyetlen gesztussal el tudta hitetni a gyermek
Krisna jelenlétét. Csak az ilyen tehetségű
színész tud hasonlóan tiszta színházi formát
teremteni, és létrehozni azt az egyedülálló
alkímiai jelenséget, amikor az ember mintegy
kettős látásra tesz szert: agya egyik részével lát-
ja, hogy ez csak egy ásványvizes üveg, a másik
részével azonban, örömtelin, belső feszültség
nélkül, ugyanakkor egy kisgyermeket lát, és az
anyát, amint fölébe hajlik - és a kettő között nin-

csen semmi ellentmondás. Ez az alkímiai jelen-
ség attól függ, milyen tárgyat választunk; a
tárgynak ugyanis semlegesnek kell lennie, híján
mindennemű sajátos a priori minőségnek.

Ezt a kérdést nyitva hagyom, mert nem lehet
megmondani, a két módszer közül melyik a jobb,
melyik a helyes.

Ami bennünket illet, mi a Bouffes-du-Nord-
ban is, másutt is olyan feltételeket keresünk,
amelyek megfelelnek törekvéseinkhez. Az Übü
királyesetében elhatároztuk, hogy csak a lehető
legkevésbé „mágikus" helyeken fogunk játszani,
tornatermekben, sportcsarnokokban, a lehető
legkedvezőtlenebb és legrútabb terekben. A szí-
nészeknek igazi kutatómunkába került és nagy
élvezetet szerzett, hogy ezeket a helyeket átala-
kítsák és életre keltsék. Csakhogy ez az eljárás
nem minden darabnál és nem minden helyzet-
ben alkalmazható.

- Én magam Délnyugat-Franciaországban épp
ilyen feltételek között láttam az Übü t. Ez az, amit
ön a színház,, tisztátalanságának" szokott hívni?

Színházban eléggé ritkán játszom, nagyon
össze kell szednem magam hozzá.
Kissé különös a viszonyom a
színházhoz. Nem rendelkezem olyan különös
tehetséggel, amely lehetővé tenné, hogy bármit
eljátsszak. Kicsit körül kell néznem, bár hozzá
kell tennem, hogy néha óhatatlanul hibázom,
néha pedig veszítek - de én nem tudok
szerepről szerepre szállni, mint Jerzy Trela. Ne-
kem alaposan el kell mélyednem a dologban,
hogy emberileg jól érezzem magam. Még rosz-
szabb szerepeket is elfogadok, ha azok emberi-
leg gazdagítanak.

Ha a szerepeimről kérdeznek, nem szoktam
megemlíteni, hogy játszottam Lengyelország
legkitűnőbb Menyegző-előadásában, abban,
amit Grzegorzewski rendezett, mert az előadás
ugyan valóban nagyszerű volt. de azén részem,
az én hozzájárulásom oly kevéssé volt jelentős,
mintha el sem játszottam volna a szerepet; míg a
vitatott, rosszul megrendezett Platonovban talán
rossz volta szerepfelfogásom, de mindent bele-
adva, a végkimerülésig játszottam, és mindig
úgy távoztam a színházból, hogy teljesítettem a
kötelességemet. Ha rosszul is, de teljesítettem.

A tiszta és a tisztátalan

Pontosan. Az igazi kérdések a paradoxonokban,
a megoldhatatlanságban rejlenek. Aközött, ami
tiszta akar lenni, és ami csak a tisztátalannal való
kapcsolata révén tisztulhat meg, sajátos köl-
csönhatás alakul ki. Az idealista színház például
egyszerűen működésképtelen, mert annyira
törekszik rá, hogy kívül maradjon az anyagisá-
gon. A színházban a tiszta csak valami lényegé-
nél fogva tisztátalanon át fejeződhet ki; az él-
mény középpontjában éppen ez a titokzatos há-
zasság áll.

De csak beszélünk itt a Bouffes-ról* meg a
tisztátalanságról... mi volna, ha elmennénk és
ennénk valamit?

(Folytatjuk)
Fordította: Szántó Judit

A „bouffe" szó egyszerre jelent buffót, bohózatosságot és zabálást

Sohasem szoktam azokra a szerepekre gondol-
ni, amelyeket nem kínáltak föl nekem. Ez azért
van, mert kezdetben sokat foglalkoztattak, és
nagyon jó rendezőkkel dolgoztam, akik tudták,
milyen szerepeket osszanak rám. Nem okvetle-
nül az az igaz, amit a színész önmagáról gondol.
Akik nagyon öntudatosak, azok gyakran nagyzá-
si hóbortba esnek, és gyakran tévednek. Én nem
tévedtem sokszor, mert a rendezők tudták, mi-
lyen szerepet bízzanak rám. Azt is Wajda találta
ki, hogy én játsszam Sztavrogint...

Hogy milyen a színház e pillanatban? Negyven-
éves korában az ember átél egy bizonyos válsá-
got, én ezt akkor valahogy megúsztam, engem
ötvenéves koromban kapott el. Azért említem
ezt, mert ha nem beszélnék róla, az olyan volna,
mintha nem beszélnék a szakmámról, mert ami
velem történik, az mind a szakmámmal áll kap-
csolatban. A dolog összecsengett a hazámat el-
ért válsággal. Olyan volt ez, mint egy pózna,
amellyel keresztüldöfték a szívünket, a képzele-
tünket. A színész finom, érzékeny szerkezet. Le-
het utolsó gazember, káplár, alkoholista - egy-
szersmind költő is... Nos, ami történt, rettenete-
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