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A nó-színház egyik alapelve, ahogyan azt a nagy

mester, Zeami évszázadokkal ez-előtt kifejtette, így

hangzik: egészen más lesz a hatás attól függően,

hogy ugyanazt a darabot vacsora előtt vagy után

játsszuk.

Most, hogy evés után vannak, megállapíthatják

majd, mennyire más lett a hangulatunk.

De a labda az önök térfelén van.

- Ön Az üres térben azt írja, hogy „a forma,
mihelyt megszületik, már halódik". Az imént pedig
a nőről beszélt, erről a formailag erősen ritualizált
színháztípusról, amely mindmáig él, és erős

intenzitást sugároz. A Bouffes-du-Nord-ban pedig
ön is gyakran használja ugyanazt a formát: üres
tér, zenészekkel, díszlet nélkül, hangsúllyal a
szereplők egymáshoz való viszonyán... Nem
tudom, világos-e a kérdésem, de megmagyarázná,
mit ért voltaképpen „formán"?

Minden forma halandó

A kérdése túlságosan is világos, és nagyon
messzire vezet. Igyekszem néhány konkrét példát
hozni.

Amikor 1968-ban megismerkedtem japán szí-
nészünkkel, Yoshival, ő azt mondta: „Én odahaza
a nóban nevelkedtem, nó-színész volta mesterem,
dolgoztam mind a bunraku, mind a hó-színházban,
de érzem, hogy ez a csodálatos forma nem
kapcsolódik igazán a mai élethez. Ha Japánban
maradok, nem tudok megoldást talál-ni erre a
problémára. Mélységesen tisztelem, amit
megtanultam, de ugyanakkor igénylem, hogy
másutt is tanuljak. Azzal a reménnyel jöttem
Európába, hogy itt megtudom: hogyan léphetnék ki
ebből a csodálatos, de mégsem a máról szóló
formából."

További példa: saját élményem A madarak ta-
nácskozása alkalmából. Mindig gyűlöltem a
maszkokat; úgy éreztem, megtestesítik a holt
színház fogalmát. És mégis, ennél az előadásnál
úgy gondoltam, hogy alkalmazásuk érdekes lehet.
Előzőleg láttam egy sorozat maszkot a Bali-
szigetekről, és ezek nagyon is emberiek voltak;
nem keltettek olyan beteges, halotti maszkszerű
benyomást, amely engem mindig elborzasztott.
Ezért hát meghívtuk Tapát, egy színészt, aki a
Bali-szigetekről jött, hogy dolgozzék velünk. Az
első napon megmutatta, hogyan kell a maszkkal
játszani, hogyan mozogjanak a szereplők. A szí-
nészek érdeklődve, bizonyos tisztelettel nézték, de
egyszersmind tisztában voltak vele, hogy ezt
egyikük sem képes utánacsinálni. Tapa egy ezer-
éves honi hagyomány összefüggésébe állí-
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totta a maszkot; ha mi ugyanerre teszünk kísér-
letet, csak majmoltuk volna őt.

Így aztán megkérdeztük tőle: mármost mit te-
hetnénk? Azt felelte: „Nekünk végső soron az a
pillanat a fontos, amikor a maszkot felöltjük." És
ez már nem stiláris, hanem lényegbeli útmutatás
volt. „Felemeljük a maszkot, és hosszan nézzük,
mígnem annyira magunkba szívjuk a szóban for-
gó arcot, hogy jóformán együtt lélegzünk vele. És
ekkor - de csakis ekkor! - már feltehetjük a saját
arcunkra." E perctől fogva Tapa is, a többiek is
arra törekedtek, hogy ki-ki megtalálja a maszkkal
a maga személyes kapcsolatát, és az eredmény
lenyűgöző volt. Kiderült, hogy a bali hagyomány
kódolt gesztusain kívül még ezernyi más forma
és mozgás is kifejezheti a maszk elevenségét.
És ezekhez már bármelyikünk hozzáférhetett,
mert nem kellett hozzá igénybe venni a hagyo-
mány kódolta jelek közvetítését.

Lássunk egy harmadik képet: azt az első kat-
hakali-bemutatót, amelynek Kaliforniában vol-
tam a tanúja, egy színiiskolában. A bemutató két
részből állt. Az első részben a színész, jelmez-
ben, kisminkelve, a hagyományos kathakalit mu-
tatta be, mintha igazi előadás lett volna, lemezről
szólt a zene stb. Nagyon szép volt, nagyon egzo-
tikus. Aztán jött a szünet.

Amikor visszatértünk a nézőtérre, a színész
már lemosta a sminket, ing és farmernadrág volt
rajta, és magyarázni kezdett. És hogy a magya-
rázat elevenebb legyen, illusztrálásul eljátszotta
a figurákat, de anélkül, hogy a hagyományos
gesztusok pontos kivitelezésére kényszerült vol-
na. És mindezt hirtelen sokkal izgalmasabbnak
találtuk, mint a hagyományos formát.

A konklúzió: a szó általunk megszokott értel-
mében a hagyomány általában automatikusan
reprodukált, megmerevedett, többé-kevésbé
halódó formát jelent. Van néhány jelentékeny ki-
vétel, amikor a kivételesen magas minőség
még-is megőrzi az életet; olyan ez, mint amikor
egyes nagyon idős emberek hihetetlenül
elevenek és megindítóak tudnak maradni.
Mindazonáltal minden forma halandó. Nincs
olyan forma - rajtunk, embereken kezdve -,
amely ne lenne alá-vetve a világegyetem
alaptörvényének: az elmúlásnak. És ez
csodálatos dolog. Minden vallás, minden
ismeret, minden hagyomány, minden
bölcsesség elfogadja a születés és a halál té-
nyét.

A „sphota"

Akár emberi lényről, csecsemőről, akár egy
mondatról, egy szóról, egy mozdulatról van szó,
megszületni annyit tesz, mint formát ölteni. A fo-
lyamat lényege az, amit az indiaiak „sphotának"
neveznek. Bámulatos fogalom ez, mert értelme
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már benne rejlik a hangzásban. Egy formátlan
energiatömegben egyszer csak robbanásfélék
sorozata következik be; ezeket foglalja össze a
„sphota" szó. A születő formát „inkarnációnak" is
hívhatjuk; valakinek támad egy gondolata, s ha
azt megéli, a gondolat formát ölt, a forma pedig
tart, ameddig tart. Bizonyos rovarok egy napig
élnek, az állatok néhány évig, az emberek to-
vább, az elefántok még tovább... Mindezek léte-
ző ciklusok; és ugyanez vonatkozik a gondola-
tokra vagy az emlékekre is.

Valamennyiünk emlékei - formák. Egyes
emlékformák („hol is parkol a kocsim?") alig egy
napig élnek; másnapra már elmosódnak, hogy új
forma támadjon a helyükbe. Más emlékformák
hosszabb életűek: egy telefonszámot több nap-
ra vagy több évre is megjegyzünk. Végül itt van-
nak az igazi emlékek, az erős, egész életünkre
belénk vésődő élmények. Ugyanez érvényes
minden formára. Megnéznek egy ostoba filmet
vagy színdarabot, és már másnap nem tudják,
miről is szólt; és vannak más formák, amelyek to-
vább élnek.

Amikor előadnak egy színdarabot, annak kez-



Maszkos szereplő A madarak tanácskozásá-
ban

detben szükségképp még nincs formája. Az igazi
esemény az, amikor formát ölt, és amit közönsé-
gesen munkának hívunk, az éppen a megfelelő
forma keresése. Ha a munka sikerült, az előadás
esetleg néhány évig is élhet, de nem tovább. A
Carmen például négy-öt évig élt; akkor éreztük
úgy, hogy mind a külső megjelenést, mind a tar-
talmat tekintve eljutottunk a végső határig. A kül-
ső formából, az énekesi gárdából kiveszett a régi
energia.

A megvalósult forma

Ezért nem cserélhetjük össze a virtuális formát a
megvalósulttal. A megvalósult forma maga az
előadás, amely - akárcsak az asztrológiában -
a születésekor jelen lévő elemektől függően nyeri
el külső formáját. A színházban az asztrológia
nem más, mint az adott előadás helye és idő-
pontja. Ha ugyanazt a darabot ma este előadják
Párizsban, Bukarestben és Bagdadban, az elő-
adások formája természetszerűleg különböző

lesz. A hely, a társadalmi és politikai feltételrend-
szer, az éghajlat, a gondolkodásmód mindenkire
hatással van.

Néha megkérdezik tőlem, milyen kapcsolat-
ban áll harminc évvel ezelőtti, stratfordi A vihar
rendezésem azzal A vihar előadással, amely
most látható a Bouffes-du-Nord-ban. Micsoda
ostoba, értelmetlen kérdés! Hogyan is beszél-
hetnénk a legcsekélyebb formai hasonlóságról
is, mikor az előbbi előadás egy másik korszak-
ban, egy másik országban, egyazon fajhoz tarto-
zó színészek közreműködésével jött létre, a má-
sik pedig ma, Párizsban, nemzetközi társulattal,
két japán zenésszel, egy iráni és több afrikai köz-
reműködővel?

A forma szerencsére nem a rendező kitaláció-
ja, hanem egy bizonyos kontextus „sphotája".
Olyan ez a „sphota", minta növény: kihajt, kinyí-
lik, él, ameddig élnie adatik, aztán elhervad, s
végül átadja helyét egy másik növénynek. Azért
hangsúlyozom ezt ilyen erősen, mert a színház-
ban sokszor akasztja meg a munkát egy alapvető
félreértés: az a meggyőződés, miszerint az, amit
a drámaíró vagy az opera komponistája papírra
vetett, már magában is forma. Akik ezt hiszik,
végzetesen el vannak tájolva.

A virtuális forma

Itt eljutunk a Shakespeare körüli nagy félreértés-
hez, amelyet annyi éve van szerencsém szem-
lélni. Egyesek szerint a darabot úgy kell játszani,
„ahogy Shakespeare megírta". Ez teljes abszur-
dum! Senki sem tudja, Shakespeare-nek miféle
színpadi forma járt az eszében. Csak annyit tu-
dunk, hogy olyan szóláncolatot vetett papírra,
amely képes szüntelenül új meg új formákat élet-
re hívni. A nagy drámákban rejlő virtuális formák-
nak korlátlan a számuk. A középszerű színdarab
csak bizonyos számú formát hívhat életre, de a
nagy dráma, a nagy zenemű, a nagy operaparti-
túra mind megannyi energiaköteg. De akár az
elektromosságnak vagy bármelyik energiafor-
rásnak, ennek az energiának sincs önmagában
vett formája, hanem csak ereje és iránya.

Struktúrát minden szövegben felfedezhetünk;
de nincs olyan igazi költő, akinek eleve egy
bizonyos struktúra járna az eszében. Bizonyos
szabályokat elsajátított ugyan, de a benne mű-
ködő nagyon intenzív impulzus arra indítja, hogy
némely dolgokat ő maga keltsen életre. Ennek
során összetalálkozik a szabályokkal, és ekkor
integrálódik mindez egy bizonyos szóstruktúrá-
ban, hogy aztán, amikor kinyomtatják, a könyv-
ben öltsön formát.

Költő vagy regényíró esetében ez elegendő is;
de ha színházról van szó, itt még csak félúton
tartunk. Az írott vagy nyomtatott szöveg még



nem öltötte fel azt a formát - nevezzük bátran
drámai formának -, amely majd egy szép napon
e szavak alapján megszülethet. Ha azt mondjuk:
„ezeket a szavakat így és így kell elmondani,
ilyen és ilyen színnel vagy zenével...", sajnos -
vagy talán szerencsére - mindig tévedünk;
egyenes úton csúszunk a legrosszabb értelem-
ben vett hagyomány legsötétebb vermébe.

Az embert mindig ámulatba ejti, hány váratlan
forma fakadhat ugyanazon elemekből, és ha a
színházban - mint az oly gyakori - erről nem
vesznek tudomást, azzal a világot zsugorítják
szűkebb méretűvé.

Es ezzel eljutottunk a kérdés lényegéhez. Az
életben semmi sem létezik formátlanul; minden
másodpercben, például beszéd közben is, kény-
telenek vagyunk formát teremteni. Ugyanakkor
viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy ép-
pen ez a forma torlaszolhatja el az élet útját, az
életnek nem lévén formája. E nehézséget lehe-
tetlen megkerülni, és a küzdelem állandó: a for-
mára szükség van, és mégis: a forma nem min-
den.

E nehézséggel szembekerülve semmi értel-
me purista álláspontra helyezkedni, és kivárni,
hogy a tökéletes forma az ölünkbe hulljon, mert
ezzel semmire nem jutunk. Ez az álláspont merő-
ben értelmetlen. Itt ismét a tisztaság és tisztáta-
lanság problémájába ütközünk. A tiszta forma
nem égből jövő manna. A megformálás mindig
kompromisszum, amelyet el kell fogadnunk, úgy,
hogy közben azt mondjuk magunknak: „Ez úgyis
csak ideiglenes, előbb-utóbb meg kell majd újíta-
ni!" Olyan dinamizmus ez, amely soha nem me-
rül ki.

Elhatároztam, hogy kérdéseikre röviden fo-
gok válaszolni; lám, most sem sikerült!

- Ami a Carment illeti: úgy tetszik, itt nagyon
szűk volta rés a virtuális és a megvalósult forma
között. Vajon ezért folyamodott bizonyos húzá-
sokhoz? A húzás révén közelebb lehet kerülni
ahhoz, amit ön minőségnek nevez?

A Carmen Hollywoodban

Amikor Jean-Claude Carriére-rel és Marius
Constant-nal dolgozni kezdtünk a Carmenen,
csak egy valamiben értettünk egyet: abban,
hogy Bizet ma nem szükségképp ezt a formát
adná a műnek. Úgy éreztük, Bizet olyan, mint egy
mai forgatókönyvíró, akit Hollywood azért szer-
ződtet, hogy egy nagyon szép témáról nagysza-
bású sikerfilmet készítsen. Ha a forgatókönyvíró
ismeri a játékszabályokat, akkor tudja, hogy sa-
ját egyéni látásmódjától függetlenül köteles be-
tartani a nagy nemzetközi kommerciális film-
gyártás szabályait, amelyeket producere nap
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mint nap sulykol: nem hagyhatja ki a tiltott szere-
lem históriáját, a happy endet stb. Ennek semmi
köze egy Tarkovszkij-filmhez, amelynek minden
eleme elmélyült gondolkodás gyümölcse, és
ahol minden abszolút szükségszerű.

Az volt az érzésünk, hogy Bizet-t
mélységesen megindította Mérimée
elbeszélése, ez a hihetetlenül puritán novella,
amelynek stílusa nélkülöz minden cifraságot,
nyakatekert bonyodalmat, műfogást. Mérimée
nagyon egyszerűen,

nagyon tömören ír, műve szöges ellentéte a
barokknak. Ám e novella alapján Bizet-nek egy,
kora ízlése szerinti opéra comique-ot kellett
írnia, tiszteletben tartva az egykorú „hollywoodi"
normákat. Így hát az imént említett
princípiumból, vagyis az unalomból indultunk ki.
Megpróbáltuk elképzelni, miért is unnánk, úgy
általában, egy Carmen-előadást, és arra a
következtetésre jutottunk, hogy ha egy üres
színpadra egyszerre csak berontana nyolcvan
ember, hogy énekeljen és aztán elkotródjon, hát
az halálosan unalmas volna.

Marius Constant és mi a zenét sem tartottuk



a zsenialitás csúcsának. Bennünket az a zene
érdekelt, amely a főszereplők egymáshoz való
viszonyát fejezi ki. Így jutottunk el egy olyan
elhatározáshoz, amely csakis a miénk, és talán
soha többé nem fog megvalósulni; tudniillik,
hogy megkíséreljük ebből a négy órából kiemelni
azt, amit mi, a görög tragédiára utalva, Carmen
tragédiájának kereszteltünk el. Rátaláltunk
olyan, egészen kiváló minőségű zenei
részletekre, amelyek lényege a bensőség. Ha
egy operát nagy színházban, monumentális
keretek között adnak elő, az előadás lehet
nagyon eleven, nagyon életszerű, de ez nem
szükségképpen jelent magas színvonalat is. Mi
azt akartuk, hogy a zenét mindvégig lágyan és
könnyedén lehessen énekelni, szertelenség,
exhibicionizmus és különösebb virtuozitás nélkül.
A bensőség felé igyekeztünk, lényegében azért,
hogy minőséget teremtsünk.

Ne hagyjuk magunkat
lebunkózni

Mint bizonyára már rájöttek, végső soron azt ja-
vaslom: ha unatkoznak a színházban, ne rejtsék
véka alá, és ne magukat okolják érte. Ne hagyják
lebunkózni magukat a kultúra fennkölt fogalmá-
val. Kérdezzék csak meg: „Belőlem hiányzik va-
lami vagy az előadásból?" Igenis jogunk van vi-
tatni azt a szörnyűséges, de mára társadalmilag
elfogadottá vált gondolatot, miszerint a kultúra
igen fontos dolog, de homályos, általános felfo-
gása, amely nem tűr sem ellenőrzést, sem meg-
újítást, olyan, minta bunkó; azért kólintanak főbe
vele, hogy befogjuk a pofánkat.

E téren Franciaországban szerencsére nem
olyan rossza helyzet, mint Angliában vagy Ame-
rikában, ahol a kultúra a közfelfogásban olyasmi,
minta Mercedes vagy a jó étterem; vagyis a tár-
sadalmi sikeresség külső jelének számít. Ez a
meggyőződés bujkál a „szponzorálás" elvének a
mélyén. A „szponzor" fogalma tragikus jelensé-
ge világunknak. A szponzort a színházi előadás-
ból csak az érdekli, hogy meghívhatja rá ügyfeleit
és azok hitveseit, tehát az előadásnak az ő kultu-
rális elképzeléseiket kell kielégítenie; vagyis le-
gyen szép, tetszetős és unalmas.

Londonban egy igen jó hírű kis színház, az Al-
meida akarta meghívni a mi Carmenünket. Egy
nagy banktól kértek hozzá szubvenciót, s az el is
volt ragadtatva: „Ó, a Carmen, milyen nagyszerű
gondolat!" És amikor már minden készen volt az
utazáshoz, a színigazgatót egyszer csak felhívja
a bank kulturális felelőse: „Most kaptam meg a
brosuráikat - hát ez igazán különös... Szóval a
maguk színháza nem London centrumában van,
hanem a külvárosban? És a Carment négy éne-
kes és két színész adja elő? A zenekar pedig

mindössze tizennégy tagú? És mi van a kórus-
sal? Hogyhogy, kórus nincs is? No de kinek néz
maga bennünket? Azt hiszi, hogy a mi bankunk
majd a külvárosba viszi ki a legjobb ügyfeleit,
hogy megnézzenek egy Carment, ahol nincs kó-
rus, és a zenekar csökkentett létszámú?" Es le-
tette a kagylót, mi pedig nem léptünk fel London-
ban!

Ezért hangsúlyozom hát oly csökönyösen a
különbséget az eleven kultúra és e roppantul ve-
szedelmes kultúrafelfogás között, amely mosta-
nában kezd grasszálni a fejlett világban, kivált az
előadás és a szponzor közötti viszony megszüle-
tése és elterjedése óta.

- Ön sokat beszélt a „holt" színházról. Mon-
dana-e valamit a könyvében szereplő többi fo-
galomról is, a „szent" színházról, a „nyers" szín-
házról, a „közvetlen" színházról?

A „szent" színház

A „szent" színházról szólva egy a lényeg: hogyan
tegyük láthatóvá a láthatatlant. A valóságban a
láthatatlan több rétegből áll. A XX. században
mindenki ismeri és elismeri a pszichológiai réte-
get, ezt a homályos zónát, ahol a kimondott szó
és az igazság között a hazugság húzódik. Jófor-
mán az egész modern színház elismeri a freudi
világot, ahol a gesztus vagy a szó látszata mö-
götti láthatatlan zónában rejlenek azén, azén fö-
lötti én, az elfojtások és a tudatalatti impulzusai, s
ezek hozzák létre az elmozdulásokat a látszóla-
gos valóság és a voltaképpeni hazugság között.

Ám ez a láthatatlan pszichológiai szint még
korántsem azonos a „szent" színházzal. A
„szent" színház értelmében ugyanis e zóna mö-
gött, alatt, fölött és körül létezik egy zóna, amely
még kevésbé látható, még távolabb áll azoktól a
formáktól, amelyeket érzékelni és értelmezni tu-
dunk, s e zóna tele van rendkívül erős energiafor-
rásokkal.

Ezekben a kevéssé ismert energiazónákban
olyan impulzusok működnek, amelyek a „minő-
ség" felé terelnek bennünket. Mindazok az em-
beri impulzusok, amelyek a - bizonytalanul és
sután elkeresztelt - minőség felé hajtanak,
olyan forrásból erednek, melynek természetéről
és értelméről fogalmunk sincs, és mégis, ha ön-
magunkon belül vagy másokban megnyilatkozik,
egyértelműen ráismerünk. Ez a forrás nem a za-
jon, hanem éppenséggel a csenden át hatol el
hozzánk, és ezt nevezzük - mert hát szavakra
mégiscsak szükség van - „szentnek".

Itt egyetlen lényeges kérdés merül fel: forma-
e a „szent" vagy sem? A vallások hanyatlá-
sának, elfajulásának az az oka, hogy az emberek

összetévesztenek egy-egy ideiglenes formát -
egy áramlatot, egy fényt - azzal, ami megne-
vezhető, tehát a szertartásokkal, a rítusokkal, a
dogmákkal. Bizonyos formák, amelyek
tökéletesen megfeleltek bizonyos személyeknek
néhány évre avagy egész társadalmaknak egy-
egy év-századra, mais itt élnek köztünk, mert védi
őket a tekintély. De hát miféle tekintélyről van itt
szó?

Az ember már évezredek óta tudja, hogy nincs
szörnyűbb a bálványimádásnál, mert a bálvány
csak egy darab fa. Ha a „szent" nyomába ere-
dünk - ez mindig egyéni elhatározás kérdése -,
akkor nem alkudhatunk meg: vagy átjár minden
pillanatot, vagy nem létezik. Nincs olyan
szentség, amely csak vasárnaponként bukkan
fel, és a hét többi napján alszik. Képtelenség azt
gondolni, hogy a szentség a hegycsúcson van,
és a völgyben már nem működik.

A láthatatlan az ember
életében

A gond az, hogy a láthatatlan nem köteles látha-
tóvá válni, csakhogy mindenki tetszését elnyer-
je. Egyes újságírók, akik tévéadásokat készíte-
nek, vagy könyvformába öntik élményeiket, azt
hiszik: elég elmenni Indiába, ott bekopogni egy
ashram kapuján, és megkeresni a gurut, hogy
mutassa fel nekik a szentséget. - „Üdvözlöm, az
Antenne 2-től jöttem, és szeretnék találkozni a
szentséggel!" Persze hogy nem találkoznak
semmivel; a baj csak az, hogy mikor hazajönnek,
azt mondják, hogy nem is létezik.

A láthatatlan nem köteles megnyilvánulni, vi-
szont bárhol, bármikor és bárkin keresztül meg-
teheti, feltéve, hogy a körülmények kedvezők.
Azt hiszem tehát, hogy semmi értelme reprodu-
kálni a múlt szent rítusait; ezek aligha visznek el a
láthatatlanhoz. Itt nem segít más, csak a jelen ér-
zékelése. Meg kell éreznünk, hogy az adott pilla-
nat különleges intenzitással terhes, és hogy a fel-
tételek kedveznek a „sphotának", ennek a vil-
lámfénynek, amely a pontos hangból, a pontos
gesztusból, a pontos tekintetből, a pontos kap-
csolatból fakad. Ilyenkor, seregnyi váratlan
körülmény közepette, megjelenhet a láthatatlan,
természetesen meghatározott formát öltve. A
szentség keresése tehát állandó kutatást és bi-
zonyos magatartást jelent.

A láthatatlan a legközönségesebb tárgyakban
is megnyilatkozhat, ha jelen van a metamorfózis,
a megfelelő alkímia. Azt a műanyag vizesflaskát,
amelyről korábban beszéltem, éppúgy átjárhatja
és átlényegítheti a láthatatlan megjelenése, fel-
téve, hogy az, aki a kezében tartja, tehetséges,
és a fogékonyság állapotában van. Egy indiai
táncosnő például pontosan tudná, hogyan szak-
ralizálja ezt az üveget.



A minőség nyelvén szólva: a szentség nem
más, mint olyasvalaminek az átalakulása, amely
a kiinduláskor nem volt szent. A színház olyan
emberek kapcsolatából születik, akik, emberek
lévén, nem lehetnek szentek. A láthatatlan a lát-
hatóban, vagyis az emberi életekben ölt formát.

A „nyers" színház

Másról van szó a „nyers", a népi színház eseté-
ben.

Ez a színház az alkalmi elemek apoteózisa,
amelyben minden esztétikum feloldódik. Ez nem
jelenti azt, hogy nem lehet szép, de olyan embe-
rek művelik, akik azt mondják: „Nekünk semmi-
féle anyagi eszközünk nincs, nincs egy vasunk,

Brook a Carmen próbáján (1983)

nincs szakmai vagy esztétikai végzettségünk,
pompás jelmezeket vagy díszleteket nem en-
gedhetünk meg magunknak, még csak színpa-
dunk sincs; nincs másunk, minta testünk, a fan-
táziánk, meg néhány alkalmi eszközünk."

Ilyen alkalmi elemekkel dolgoztunk mi is a car-
pet show-k idején. Számos országban érdekes
volt látni, hogy éppen mert nem a hagyományt
kerestük, ugyanabba a hagyományba merültünk
bele, minta helyi népi színházi csoportok. Akár az
eszkimóknál jártunk, akár Koreában, akár a Bali-
szigeteken, kitűnt, hogy ugyanazt csináljuk, mint
ők. Indiában találkoztam egy bámulatos falusi
színházzal, amely tele volt nagyon tehetséges,
fantáziadús emberekkel. Ha itt és ma lépnének

fel, rögtön felhasználnák a párnákat, melyeken
önök ülnek, ezt az üveget, a poharakat, ezt a két
könyvet - mert itt ezek az alkalmi eszközök, és a
„nyers" színháznál ez a lényeg.

A „közvetlen" színház

A „közvetlen" színház fogalmát azért haszná-
lom, hogy rávilágítsak, mennyire viszonylagos
mindaz, amiről eddig szó volt. Semmit sem sza-
bad dogmaként vagy végérvényes besorolás-
ként értékelni. Minden éppoly bizonytalan és
változó, mint a fent említett alkalmi eszközök. A
színház „közvetlensége" valójában csak annyit
jelent, hogy az adott téma életre keltéséhez min-
dig az ott és akkor legmegfelelőbb eszközöket



kell megtalálni, ez pedig természetszerűleg ál-
landó keresést kíván, alkalomról alkalomra más
és más eszközöket. Aki ezt tudja, kimeríthetetlen
gazdagsággal szembesül, amelyen belül min-
den lehetséges. A „szent" színház eszközei épp-
úgy rendelkezésre állnak, minta „nyers" színhá-
zéi. Mindig azt, amire szükségünk van - ennyit
jelent a „közvetlen" színház.

Nagy téma ez, mert két szükségszerűség
összeütközéséről van szó. Az egyik a
megközelítés abszolút szabadsága, annak
elismerése, hogy „minden lehetséges"; a másik
a szigor és a fegyelem, amely különbséget tesz
a „minden" és az „akármi" között. Hogyan
keressük meg a magunk álláspontját a „minden
lehetséges" és „az akármi kerülendő" között? A
fegyelem önmagában éppúgy lehet pozitív, mint
negatív. Becsap-hat minden ajtót, tagadhatja a
szabadságot avagy ellenkezőleg, felvértezhet a
múlhatatlanul szükséges szigorral, hogy
kivergődjünk az „akármi" iszapjából.

Ezért nem léteznek receptek. Ha túl sokat
időzünk a mélységben, az unalmassá válhat. Ha
túl sokáig maradunk meg a felszínen, az
gyorsan banális lesz. Tehát szüntelenül
mozgásban kell lennünk.

Látom, senki sem teszi fel azt a kérdést,
amelyre pedig röviden lehetne válaszolni; így hát
felteszem én magam.

„Nem ez az eszményi pillanat, hogy abba-
hagyjuk?"

A válasz: „Igen."
Hát akkor: viszontlátásra holnap!

Második nap

Nos, itt vagyunk újra; a műsor folytatódik. Most
tanárt játszom, és megkérdezem az osztályt: mi-
lyen kérdések maradtak még megoldatlanul?

- Ön azt mondta: „A díszletre még majd
visszatérünk."... Nem térhetnénk vissza rá?

 Az ön egyik kijelentését már olvastam is
egyszer: „Nem szeretném, ha a próbát röppá-
lyákká balzsamoznák." Pontosan mit ért ezen?

 Ön sokat beszélt a színészről, s közben
ugyanúgy nevezte a mi társadalmaink hivatásos
színészeti és távoli falvak amatőrjeit. Van az ön

szemében különbség a »színész" és a nem szí-
nész között? És ha igen, hogyan vélekedik a

képzésről? Meg lehet a színészetet tanulni?

 A jelenlévők mind iskolai környezetben
foglalkoznak a színházzal. Leszűrne-e néhány

gondolatot a tegnap elhangzottak pedagógiai ki-
hatásáról?

 Úgy érzem, hogy amit ön a színházról
mond, az éppúgy alkalmazható egy sokkal

komplexebb és kifinomultabb művészetre is,
tudniillik az élet művészetére. Az a bizonyos

„szikra", amelyet az »üres térben" keresünk, az

életben is kívánatos, hogy így harcolhassunk a
banalitás ellen. Ha ön szerint biztonságérzetünk
parancsa, hogy kitöltsük az űrt, amely félelmet

kelt bennünk - ezt a félelmet éppúgy átélhetjük

a valóságban is. Egyáltalán fejleszthető-e az a

fajta színház, amelyről ön beszél, anélkül, hogy
ne fejlesztenénk egyidejűleg az élet művészetét

is?

Látom, elhangzott a nagy, az örök kérdés,
amelyet mindnyájan fel szoktunk tenni magunk-
nak: „Hogyan éljünk?" Ugyanakkor az első
kérdés, amely a díszletre vonatkozott, nagyon
egy-szerű és pontos. Ez azért érdekes, mert
énszerintem nincs semmi ellentmondás a nagy
kérdések és a dolgok konkrét dimenziója között.

A nagy kérdések illuzórikusak, merőben el-
méletiek maradnak, ha nincs konkrét alapjuk,
helyszíni vonatkozásuk. A színházban épp ez a
csodálatos: itt az emberiség nagy kérdései, az
élet, a halál összetalálkoznak a leggyakorlatibb
kézműves dimenzióval. Olyan ez, mint a faze-
kasmesterség. A nagy hagyományos társadal-
makban a fazekas olyan ember, aki megkísérli
megélni az örök nagy kérdéseket, és közben
gyártja a maga fazekait. Ez a kettős dimenzió vá-
lik lehetségessé a színházban, sőt, ebben áll a
színház egész becse.

A színházat tehát kétfelől, elvontan is, konkré-
tan is lehet nézni, de a túl absztrakt megközelítés
akkor is veszélyes, ha amúgy helytálló. Sokkal
okosabb, ha megkeressük a kapcsolatot a
szigorúan kézművesi értelemben vett élettel.

A díszlet kérdése például nagyon is gyakorla-
tias. „Jó vagy nem jó? Betölti-e a maga funkció-
ját? Úgy működik-e, ahogyan kell?" Ha minden-
kor az üres térből indulunk ki, az egyetlen kérdés
a hatékonyság. Azt kell kérdeznünk: az üres tér
egymagában nem elegendő? Ha a válasz nem-
leges, akkor már kirajzolódnak a nélkülözhetet-
len elemek. A suszter kézművesi tevékenységé-
nek az az alapja, hogy a cipőiben járni lehessen;
a színházban a kézművesi munka azon alapul,
hogy bizonyos konkrét elemekből kiindulva mű-
ködőképes kapcsolatot teremtsünk a közönség-
gel.

Szerintem tegnap egy olyan kérdésnél hagy-
tuk abba, amely valamennyiünk problémáját ma-
gában foglalja. A lényeg az, hogy egyszerre le-
gyünk teljesen szabadok s ugyanakkor elég szi-
gorúak ahhoz, hogyne essünk a kényelmesség,
az „akármi" csapdájába. A pedagógia kérdése
éppenséggel e törekvés középpontjában áll.

Közelítsük meg ezt a kérdést konkrétan, a
rögtönzés révén. Erről már régóta beszél min-
denki, korunk egyik sablonja lett, mindenütt „im

provizálnak". Látnunk kell, hogy az a szó ezernyi
különböző lehetőséget rejt magában, jókat és
rosszakat egyaránt.

Figyelem: bizonyos esetekben még az „akár-
mi" is jó. A tanítással foglalkozók is tudják: az is-
kolai próbafolyamat első napján szinte lehetetlen
olyan csacsiságot kitalálni, amely valóban csa-
csiságnak bizonyul, mert a legcsekélyebb ötlet is
hatékony lehet. Próbáljuk ki! Hadd mondom ki az
első gondolatot, ami most épp eszembe ötlik.
"Álljanak fel, fogják a párnáikat, és gyorsan, de
nagyon gyorsan cseréljenek helyet!"

(Nagy felfordulás. Mindenki helyet cserél.)
Most kezdjék újra, de sokkal gyorsabban... és

csendben... vigyázva, nehogy összeütközze-
nek... és most alkossanak kört!

(Mindenki megindul, követve az utasítást.)
Látják, bármit ki lehet találni. Ez volt az első,

ami az eszembe jutott. Nem kérdeztem magam-
tól, hogy mekkora hülyeség, a legcsekélyebb
mértékben sem értékeltem a bennem felmerülő
ötletet. És lám, megállapíthatjuk, hogy a légkör
oldottabb lett, máris jobban ismerjük egymást -
és innen már elindulhatunk más célok felé.
Vagyis bizonyos gyakorlatok, mint a sportban
vagy a játékban, egyszerűen azért hasznosak,
mert oldják, fellazítják az embert.

Hogy mi a jó a rögtönzésben? Hát először is
az, hogy atmoszférát lehet teremteni vele, kap-
csolatokat, mindenki oldottabb lesz, mindenki
felállhat, leülhet, anélkül, hogy ebből bonyoda-
lom származnék. Mindenekelőtt a bizalomra kell
törekedni, hogy betölthessük az említett űrt. Ma a
legtöbb embert a beszéd blokkolja le, tehát nem a
szóval, nem a gondolatokkal kell kezdeni, ha-
nem a testtel. A felszabadult test az első lépés.

Így hát most rögtönöztünk. Csináljunk valami
újabb csacsiságot. "Álljanak fel... zárják be a
kört... dobják a magasba a párnájukat, és kapják
el!"

(Mindenki megpróbálja.)

A kihívás

Vigyünk most a dolgokba egy csipetnyi szigort.
„Dobják fel a párnát... forogjanak körbe... és az-
tán kapják el!"

(Mindenki megpróbálja.)
És most, hogy már majdnem urai e mozdulat-

nak, jöjjön még egy csipetnyi szigor: „Dobják fel a
párnát... mozduljanak el jobbra... és kapja el
mindenki a szomszédja párnáját!"

Fotópróba az arénában (Carmen)





(Mindenki megpróbálja.)
Ne fejlesszük a tökélyig ezt a gyakorlatot. Ér-

jük be azzal, hogy megállapítjuk: mind felélén-
kültünk, testünk kezd áthevülni - de azért igazi
szigorról még nincs szó. Mint általában rögtön-
zés közben: az első lépés nagyon fontos, de még
nem minden. Egyszerre kell tudatosítanunk
magunkban a rögtönzés örömét és
veszélyességét. Ha az ember lehetőséget kap
rá, hogy felélénkül-jön, kifejezze magát,
másként mozogjon, mint a mindennapi
életben, akkor máris elönti az öröm, de ha
rögtön utána nem intéz kihívást ön-magához,
akkor a kísérlet csak egy helyben topog, és
hamar kimerül. Bármilyen improvizációról volt is
szó, mindig erre a következtetésre jutottam.

Az amerikai színtársulatok rögtönzés közben
elvből nem avatkoznak be; soha nem szakítják
meg az éppen zajló improvizációt. Ha valóban

meg akarják tudni, mi az unalom, figyeljenek
csak meg rögtönzés közben két-három színészt,
akik kényelmesen berendezkednek, és „megve-
tik a lábukat". Törvényszerű, hogy egykettőre
elakadjanak. Rögtönzés közben szüntelenül
változtatni kell a regisztert.

Brook úr híres gyakorlata

Most újabb rögtönzésre hívom fel önöket, de
hadd bocsássam előre: eszükbe ne jusson, hogy
azt, amit itt csinálunk, egy másik helyzetben
reprodukálják. Igazán tragikus lenne, ha jövőre
valamennyi francia iskolában a gyerekek a ma-
gasba hajigálnák párnáikat, azzal az ürüggyel,
hogy ez itt „Brook úr híres gyakorlata". Egész
biztos, hogy ennél sokkal viccesebb dolgokat is
ki lehet találni.

Most arra kérem a velem szemközt ülőket:
egymás után jelöljék meg magukat egy szám-
mal.

(Gyakorlat: tizenöt személy, ülésrendje sze-
rint, bemondja a számát: egy... kettő... három...
négy... stb.)

Most ismét jelöljék magukat egy számmal, de
ne vegyék figyelembe az ülésrendet. Az kezdi,
aki akarja, és így mennek fel tizenötig, de vigyáz-
zanak, hogy ne beszéljenek egyszerre!

(Gyakorlat: egy... kettő... három... négy...
Aztán egyszer csak ketten egyszerre mondják az
„öt"-öt.)

Nem jó. Ketten egyszerre beszéltek. Kezdjék
előlről.

(Gyakorlat: a csoport tagjai egytől tizenötig
mondják a számokat, egymás után, ezúttal zavar
nélkül.)

Ne folytassuk. Csak annyit jegyezzenek meg,
hogy egyfelől itt volta teljes szabadság: minden-
ki akkor jelentkezhetett, amikor akart - másfelől
volt két feltétel, amely gondoskodott a szigorról:
ragaszkodni kellett a számok sorrendjéhez, és
nem volt szabad egyszerre megszólalni. Ezúttal
jelentősebb koncentrációra volt szükség, mint
első kísérletünkkor, amikor az ülésrendnek meg-
felelően mondták be a számokat.

Hadd fűzzek ehhez egy anekdotát. Ezt a gya-
korlatot egy eszpresszóban hallottam egy ameri-
kai rendezőtől, aki azt mondta: „A színészeim
gyakran csinálják meg az ön Nagy Gyakorlatát."
Megkérdeztem, miről beszél tulajdonképpen,
mire ő leírta azt, amit most megcsináltunk - és
amit én akkor hallottam először életemben. Tüs-
tént el is csentem tőle! És azóta rendszeresen
meg is csináljuk. Ebben a gyakorlatban nagyon
gyakori a tévesztés; eltarthat húsz, vagy akár
harminc percig is, a feszültség nőttön nő, és a fi-
gyelem minősége átalakul. Azért mutattam be,
hogy egy példát hozzak az úgynevezett felké-
szülési gyakorlatokra.

Hogyan kell zenét hallgatni

Válasszunk egy könnyű példát, hogy megért-
sünk egy fontos alapelvet. Mozdítsák meg a
jobb karjukat, teljesen mindegy, hogy hogyan,
merre, ne is gondoljanak rá, mit csinálnak.
Adott jelre mozdítsák meg, aztán hagyják úgy.
Rajta!

(Mindenki megmozdítja a karját.)
Ne mozduljanak! És most próbálják átélni

testtartásukat a maga teljességében, érezzék át,
amit kifejeznek, érezzék, miféle belső hatást
közvetít a testtartásuk. Az imént vállalták, hogy
semmit nem akarnak kifejezni, és mégis, ahogy
elnézem önöket, mindegyikük kifejez valamit.
Semmi nem semleges.

Peter Brook Carmenje



Ismételjék meg a kísérletet: mozdítsák meg
karjukat minden előzetes megfontolás nélkül.

(Mindenki megmozdítja a karját.)

És most, anélkül, hogy tovább mozdulnának,
próbálják megérezni a kapcsolatot a kezük, a
karjuk, a válluk között - egészen a szemizmu-
kig. Érezzék meg, hogy mindennek értelme van.
És most mozdítsák még egy egészen kicsit to-
vább a karjukat, és aztán ismét hagyják úgy.

(Kis mozgás.)
És most próbálják megérezni, hogy ez az ici-

pici változás a test egész tartásában is megvál-
toztatott valamit. Köszönöm!

Most talán felismertük, hogy minden megszo-
kástól függetlenül, tudatosan vagy öntudatlanul,
testünk egésze szüntelenül ezernyi dolgot fejez
ki. Gyakoribb, hogy fogalmunk sincs róla.

Végezzünk újabb kísérletet. Csinálják azt,
amit az előbb, de ezúttal megadott mozdulattal:
tegyék kezüket maguk elé, tenyérrel lefelé.

(Mindenki elvégzi a mozdulatot.)
Ez mosta rögtönzés ellenkezője volt; az imént
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önök választották a mozdulatot, most pedig előre
megjelölt mozdulatot végeztek. És most azt ké-
rem: egyszerűen fogadják el ezt a mozdulatot.
Ne tegyék fel intellektuálisan, elemző módon a
kérdést, hogy mit jelent, mert akkor kiesnének a
folyamatból. Egyszerűen próbálják megérezni,
mit vált ki önökből. Az előbbi, teljesen szabad
mozdulattól eltérően most kívülről kapták az
impulzust, és mégis, ezt is át lehet élni; ha
igazán felvállalják, az eredmény ugyanaz lesz.

Próbálják átérezni, miképpen kapcsolódik ez
a mozdulat a szemük kifejezéséhez. Ne komé-
diázzanak, ne vágjanak grimaszokat, hogy iga-
zolják a szemük, az arcuk részvételét; hagyják,
hogy a kapcsolat magától alakuljon ki, és meglát-
ják, milyen erős lesz.

És most, mintha csak zenét halIgatnának,
próbálják figyelemmel kísérni, mi történik,
miképpen alakul át a gesztus, ha tenyerüket
kifor-

dítják. Nem csupán arról van szó, hogy a két
mozdulatot egymás után éljük meg, hanem át
kell érezni az átmenetet, az átalakulást is.

(Mozgás.)
És most, mellőzve minden anekdotikus ele-

met, igyekezzenek ezt a mozdulatot egyéni vál-
tozatokkal dúsítani, artikulálják tetszésük sze-
rint, találják meg a saját tempójukat, s az majd
megtermi a maga jelentését: nem valamilyen a
priori gondolatot, hanem egy valóban megélt tar-
talmat. Ne gondolkodni próbáljanak, hanem
próbálják megérezni a visszhangot, a rezonanci-
át, amelyet a mozdulat a testük többi részében
kelt.

(Mozgás.)
Nos, ez is „rögtönzés" volt. Vagyis a rögtön-

zésnek két fajtája van: az, amely a teljes egyéni
szabadságból fakad, és az, amely számol vala-
milyen adott kényszerrel, például, ha színházról
van szó, a szöveggel, a rendezéssel... De a szí-
nész még ekkor sem, sőt, előadásról előadásra
sem lehet meg „rögtönzés" nélkül.



Az, amit most néhány perc alatt vittünk végbe,
rendes körülmények között hetekig, hónapokig
tarthat. Gyerekekkel például hónapokon át lehet
olyan gyakorlatokat végeztetni, mint a párnával
való játék. Sőt azt mondanám: jó ideig akár még
bolondozni is lehet, mondjuk, komikus alakokat
megeleveníteni, úgy, hogy nem értékeljük az
eredményt; mert az a fontos, hogy kialakuljon a
bizalom légköre. Hivatásos színészek esetében
már néhány napi próba után is eljuthatunk idáig,
úgy, hogy játszunk, zenét hallgatunk, tánco-
lunk... Amikor A viharra készültünk, elmentünk
egy hétre a Villeneuve-lés-Avignon-i karthauzi
kolostorba, és ott teljes elszigeteltségben végez-
tünk mindenféle gyakorlatokat; a drámához ma-
gához még véletlenül sem nyúltunk. Úgy gondo-
lom, egy iskolai osztály esetében nagyon hosszú
ideig lehet ilyesmivel foglalkozni. Nagyszerű do-
log, ha jókedvű nevetgélés közepette sikerül az
embernek megnyílnia - azzal a feltétellel, hogy
itt is van valahol egy határ. És ezzel eljutottunk
ahhoz a különbséghez, amelyre önök kíváncsi-
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ak: az amatőr és a hivatásos közötti különbség-
hez. Az amatőr sok mindent csinálhat lendület-
ből, lelkesedésből. A profinak el kell sajátítania a
mesterségbeli tudás olyan fokát, hogy minden
körülmények között a természetesség látszatát
keltse.

E jelenségre a film szolgáltatja a legjobb pél-
dát. Azt mondják, amatőrök, gyerekek, vagy akár
valaki, aki „az utcáról jött be", éppolyan jók
lehet-nek, mint a hivatásos színészek. És
mégsem állíthatjuk, hogy minden filmben
minden szerepet éppúgy eljátszhatnak
amatőrök is, mint profik. Hol van vajon a
különbség? Ha megkérnek egy amatőrt, hogy
csinálja a kamera előtt ugyanazt, mint amit az
életben szokott, nagyon jó lesz. Igy történt ez
például Az algiri csatában, ahol azok az
algériaiak, akik megélték a csatákat, az illega-
litást, az ellenállást, néhány évvel később nem-
csak a gesztusokat tudták reprodukálni, hanem
az érzelmeket is. De mihelyt egy amatőrtől azt
kérik, hogy éljen át egy olyan érzelmi állapotot,
amely rendes körülmények között idegen tőle, a
dolog sokkal nehezebb lesz.

Igazi művész kezében adott esetben bármi
éppúgy válhat művivé, mint természetessé. Az
emberek általában úgy képzelik, hogy a minden-
napi élet gesztusai automatikusan reálisabbak,
mint azok, amelyeket az opera vagy a balett
használ. Csakhogy ez egyáltalán nem igaz. Elég
szemügyre venni az Actors' Studió munkáját, és
máris megállapíthatjuk, hogy a szupernaturaliz-
mus éppoly mesterkélt benyomást kelthet, mint
az operai éneklés, és vice versa. A színésznek az
a dolga, hogy bármilyen stílust természetessé
tegyen. Vagyis visszatértünk a kiindulási pont-
hoz: bármilyen gesztusról legyen szó, ha felvál-
lalom, „természetessé" tudom tenni.

Hogy további példákat is lássunk, most érde-
kes lenne elmélyedni A vihar egyik részletében,
hogy kitűnjék, miként lehet természetes kifeje-
zéssé alakítani olyan mondatokat, amelyeknek
semmi közük a hétköznapi szavakhoz.

De mielőtt Shakespeare-rel találkoznánk, azt
javaslom, szívjunk egy kis friss levegőt, és igyunk
meg egy csésze teát!

(Folytatjuk)

Fordította: Szántó Judit
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