
játszatja be az egész színpadot, attól füg-
getlenül, hogy kellékekkel és szereplők-kel
zsúfolt vagy siváran üres tér-e. (Á nyitó
jelenetben maximálisan zsúfolt a játéktér,
majd fokozatosan üresedik, s végül csak a
koporsó marad a színen.) A rendezés
láthatóan kerülte az expresszionista és a
brechti megoldásokat, a feliratokat, a
fényreklámokat, a forgó hirdető-oszlopot,
amelyeket a szerzői utasítás előír. A
Szerző megbízottja szerepét áthangolta:
Szabónál inkább higgadt konferanszié, míg
Remenyiknél harsánykodó vásári kikiáltó.
Ezen a módosításon lehet vitatkozni, de a
rendezés koncepciójának következetessége
akkor is vitathatatlan. A befejezés
koporsó-kálváriájában azonban kevés a
fintor, az elő-adásban a groteszk
kétarcúság. Hibáit, megtorpanásait
azonban feledtette a biztos színészi
összjáték s néhány, elsősorban az
istállóban játszódó és Blöse halál-
tusájának végtelenül szuggesztív hatású
jelenete.

Ez a két jelenet a Blösét alakító Bará-
cius Zoltán teljesítményének is a csúcsa.
Különben játéka felemás. Amikor szen-
vedését, kétségbeesését hangoskodással
kívánja érzékeltetni, akkor többnyire
hamis, amikor befelé fordul, önmagának
vall, akkor hiteles. Don Quijoténak jobb,
meggyőzőbb, mint Blösének. Az előadás
kimagaslóan legjobb alakítását a Rudit
tolmácsoló Korica Miklóstól láttuk. A
játék biztos irányítója, gyilkosan cinikus,
igazi „család szégyene", akinek
semmilyen erkölcsi gátlása nincs, visel-
kedésnormáit nem a társadalom, hanem ő
határozza meg. Mindenkin átnéző, min-
denkit megvető, csak Blöse iránt mutat
megértő részvétet. Á népes társulatból
említést érdemel Árok Ferenc, mert kor-
rektül oldja meg a Szerző megbízottjának
egyáltalán nem látványos feladatát és
Karna Margit, mert Blösénéként a rá-
ismerésig egyéni és tipikusan kispolgár.
Amikor a menyasszonyi ruhába öltöztetett
tehenek láttán a hitelezők megkérdezik, mi
történt Blösééknél, Karna ön-maga és az
egész blöseség történetét ad-ja, töményíti
egyetlen mozdulatba: „Egy kis szoárét
tartunk, egy afféle búcsúestét, tetszik tudni
..."

Az igazi főszereplő azonban a díszlet-és
jelmeztervező, a szegedi Gyarmathy
Ágnes, aki a kellékek és a színek jó érzékű
válogatása mellett elsősorban azzal
szolgálja az előadást, hogy az eszközök
nyelvén, egyszerre a jelképek és a kép-
zettársítások erejével ható látványt visz a
színpadra.

SZIKORA JÁNOS

Beszélgetés
Krishnan Nambudirivel

Krishnan Nambudirivel kora ősszel ta-
lálkoztam az olaszországi Bergamóban.
Ebben az Alpok lábainál fekvő ősi vá-
roskában gyűltek össze a világ minden
tájáról azok a fiatal színházi emberek,
akik a különböző kultúrák jellegzetes szí-
nészi munkamódszereiről kívántak isme-
reteket, tapasztalatokat szerezni. Krishnan
Nambudiri neve sokuk számára ismerősen
csengett. Nem csoda, hiszen több mint 25
éve ismert alakja a nemzet-közi színházi
életnek. Krishnan Keralában született,
Indiának azon a vidékén, ahol a katakhali,
az indiai színházművészetnek ez a sajátos
gesztusrendszerrel dolgozó, többnyire a
Rámájana és Mahábhárata eposzok
epizódjait megelevenítő dramatikus
táncformája is kialakult. Kezdetben
táncos volt Ravi Shankar, a világhírű
szitárművész bátyjának, Uday
Shankarnak a társulatában. Velük járta be
Amerikát, Kanadát, Afrikát, de föl-léptek
Kínában és a Szovjetunióban is. Később
önállósította magát, és saját iskolát nyitott
Keralában. Az utóbbi években mint tanár
és táncos járja a világot, hogy az indiai
táncszínház alapelemeivel megismertesse
a nyugati színház művelőit.
Tevékenysége azonban nem csupán az
idegen kultúra átadásában merül ki;
lelkes tanulmányozója, Indiában Pedig
értő terjesztője a nyugati balettművé-
szetnek. Kulturális csereegyezmények ke-
retében például több ízben járt Csehszlo-
vákiában és a Szovjetunióban, ahol ko-
reográfiát tanult.

Adatok, tények egy emberről. A kép
nem teljesebb egy röntgenfölvételnél. A
beszélgetések, amelyeket Krishnával foly-
tattam hol vendéglőben, hol kávézás vagy
épp két bemutató közben, és amelyekkel
szerettem volna ismerősebbé tenni magam
számára az állandó, udvarias indiai
mosoly mögé húzódó emberi arcot, a
beszélgetések, amelyeket emlékezetem
egyetlen egységes párbeszéddé sűrített,
elveszítvén ezáltal a hallgatás vagy
elhallgatás pillanataiban kifejezésre vágyó
gondolatokat, a beszélgetések, amelyeket
most lemásolok, az élő ember teljes
alakjának halvány körvonalait rajzolják e
„röntgenkép" köré.

- Hogyan lesz valakiből katakhali táncos
Indiában?

- Ez ritkán függ az illető elhatározásától.
Többnyire a szülei döntik el. - De elvileg
bárki előtt szabad út?
Arra gondolok, hogy a kasztrendszer marad-
ványai itt már nem érvényesülnek?

Volt idő, amikor ez volt a döntő
szempont. Kialakulásának kezdetén a
katakhali például a Nambudiri brahmanok
kiváltsága volt, és később is csak a
felsőbb osztályok tagjai tanulhatták.
Természetesen ezek a kötöttségek már
megszűntek.

- És Önnel mi volt a helyzet?
- Apám családjában igen sok híres szí-

nész volt, de a szüleim nem akartak bele-
egyezni abba, hogy táncos legyek.

- Miért?
- Nézze, ezt a táncot az arisztokrácia

támogatta, és miután ők eltűntek a tár-
sadalmi életből, a katakhali táncosok és
maga a katakhali is igen nehéz helyzetbe
került.

- Végül mi történt?
- Abban az időben, amikor én gyerek

voltam, nagy társadalmi és politikai moz-
golódás kezdődött. Nem sokkal azelőtt
zajlott le Oroszországban a szocialista
forradalom, amelynek hatása Indiában is
érződött. Az emberek, különösen pedig a
fiatalok, lázadozni kezdtek a feudális
rendszer ellen. Ez a mozgalom ráadásul
összekapcsolódott a függetlenségért vívott
harccal a brit uralom ellen. Mindez persze
rám is nagy hatással volt. Elszöktem
hazulról, és Madraszba mentem. Itt
egészen más légkör fogadott, és igen sokat
kellett harcolnom.

Elnézést, nem akarom megzavarni, de
milyen jellegű harc volt ez ?

- Harc a pénzért, élelemért .. .
 Ménnyi idős volt ekkor ?

- Tizenöt éves. Ott Madraszban kerültem
kapcsolatba az első tanítómmal. Ez
egyébként elég későn történt, mivel a ka-
takhali tanulását általában nyolc-tizenkét
év körül kell elkezdeni.

- Ki volt ez a tanító?
- Egy igen híres guru: Giopinath. Később

pedig Kalamandalam Giovindankutty volt
a mesterem.

- Szeretném, ha mesélne egy kissé bővebben
arról, hogy milyen volt ezeknek a tanítóknak a
módszere, amellyel a mesterséget tanították.

 Nagyon ortodox.
 mit jelent?
Az a szokás, hogy a szülők aláírnak

egy szerződést, amelyjen beleegyeznek



abba, hogy a gyermeküket nyolc vagy még
több évre a guru kezébe adják. És ezután
elkezdődik a világ legszigorúbb színházi
tanítása. Hajnali háromkor kell fölkelni,
utána különböző gyakorlatok és tanulás
következnek este tízig. Közben a reggeli,
ebéd és vacsora ideje csak rövid szünetet
jelent.

 Tegnap láttam egy kisfilmet, amelyben
részleteket mutattak be egy katakhali iskola
életéből. A sok izgalmas gyakorlat mellett, mint
például a szemgolyó torna, fölkeltette
figyelmemet az olajmasszázs.

 Igen, ez nagyon fontos dolog, de csak
az esős évszakban alkalmazzák. Ennek az
a lényege, hogy a tanítvány testét hatvan
vagy kilencven napon keresztül minden
reggel egy különleges gyógy-fűvel
lecsutakolják, aztán gyökérolaj keverékkel
alaposan bedörzsölik. Ezt nyolc évig
csinálják. Nagyon segíti a test ruga-
nyosságát.

 És mennyi ideig tart általában a tanuló
képzése?
 Általában nem lehet előre látni, hogy

kinek hány évre van szüksége. A tanítás
addig tart, ameddig a tanár azt nem
mondja: na jól van, most már mehetsz.
Néha elég a nyolc év, néha tíz vagy tizenöt
is szükséges. Persze, a tanulást azután is
folytatni kell.

 Olyan mindennapos gyakorlatokra gon-
dol, amelyek állandó felkészültséget biztosí-
tanak a táncosoknak?

 Igen, ezekre nagy szükség van.
Ön milyen gyakorlatokat végez?

- Néhány lábmunkát és testgyakorlatot.
Ezeket majdnem minden reggel el-
végzem.

 Es egyéb gyakorlatok?
 Persze, a többi is fontos. De a fizikai

készenlét mellett az embernek állandóan
gondolkozni kell azokon a történeteken is,
amelyeket táncol. Az ember gondolkozva
fejleszti tovább magát és a technikát, amit
megtanult.

- Hogyan kezdett el tanítani ?

- Nézze, ha az ember egyszer megtanult
valamit, előbb vagy utóbb sor kerül arra is,
hogy a tudását valakinek átadja. Így
kezdtem el én is tanítani, miután már
hivatásos táncossá váltam.

 Vajon az Ön tanítási módszere külön-
bözik attól a metódustól, amit a tanárai al-
kalmaztak vagy hasonló azokhoz ?

- Természetesen igen nagy mértékben
különbözik.

- Kíváncsi vagyok, hogyan tanít.
- Nos, először igyekszem megérteni a

tanítványt, a tanítvány képességeit. Mi-

után ezt fölmértem, hozzálátok, hogy
kiműveljem azt. Az ortodox katakhali
tanítás nem ilyen. A tanítvány vagy képes
elsajátítani az anyagot, vagy nem. A
tanárok egyszerűen nem tanítanak, hanem
csak bemutatnak. Ha a tanítvány nem érti
vagy nem tudja pontosan megfigyelni a
gyakorlatot, akkor megverik vagy más
hasonló büntetést kap. Azt hiszem, az én
módszerem jobb. Sok olyan tanítványom
van már, akiknek igen jó nevük van
Indiában.

- Mi a legfontosabb a katakhaliban, amit
meg kell tanítani?

- A katakhaliban minden fontos. Min-
den. A lábmunka, a testmozgás, a gesz-
tusok, az arckifejezések, egyszóval mind-
az, ami a történet megjelenítéséhez szük-
séges. Nincs lényegtelen mozzanat.
 A tanítás kapcsán még érdekel valami. A

tanár és a tanítvány között van egy-fajta
kapcsolat, amelynek általában az a tartalma,
hogy a tanár bizonyos dolgokkal megismerteti
a tanítványt. De vajon nem két-irányú-e ez a
kapcsolat? Nincs-e a tanítványban is
olyasvalami, amely az Ön számára hasznos
lehet?

- Milyen értelemben? . . . Mert ter-
mészetesen minden tanítvány nagyon
hasznos a tanár számára. De mit ért Ön
hasznosságon?
 Megpróbálom pontosabban kifejezni ...

 Úgy gondolja, hogy segíti a tanárt?
- Nem kifejezetten erre gondolok, hanem

arra, hogy . . . tökéletesíti, fejleszti a tanárt.
 Azt hiszem, hogy a tanítvánnyal való

foglalkozás az, amely hasznos a számom-
ra. De a tanítvány maga nem tökéletesít,
nem is fejleszt, hiszen a tanítvány maga is
épp fejlődésben van. Ahhoz, hogy valaki
önállóan elkezdje a pályáját, legalább tíz
évig kell képeztetnie magát. De a lega-
lapvetőbb törvény az, hogy jó katakhali
táncossá válni csak egy teljes emberöltő
alatt lehet.

- A mai bemutatón elég közel ültem a
színpadhoz és láttam, hogy egészen vérbe
borult a szeme. Csak nem történt valami baj ?
Ennyire igénybe veszi a szemet a játék vagy
túlságosan fáradt talán?

- Nincs semmi baj. Festem a szemgo-
lyómat.
 ? ? ?
- A katakhali táncos hosszú órák alatt

készíti el a maszkját. Az arcot általában
zöldre kell festeni, és a kikészítéshez
hozzátartozik a szemgolyó festése is. A
zöld és a piros szín különleges viszonyban
vannak egymással, a zöld arcban mozgó
piros szemgolyó sokkal kifejezőbb.

- Hogyan lehetséges a szemgolyó festése?
Van egy különleges indiai virág-

szirom, amelyből mindig tartok magam-
nál. Ezt kell szétdörzsölni a tenyérben, és
az így keletkezett finom porral festem a
szemgolyómat.

- Nem fájdalmas ez? Nem károsítja a szemet?
És hogyan tudja eltávolítani a festéket ?

- Semmi probléma. A festék egy idő után
magától fölszívódik.

- Egyébként nagyon élveztem az előadást.
- Pedig a körülmények sok tekintetben

egészen mások voltak, mint egy eredeti
katakhali előadásnál. A legfontosabb
különbség, hogy a katakhalit nyílt színen
és nem teremben játsszák, és főleg nem
egy óra hosszat, hanem egész éjszaka.

- Egész éjszaka? Hogy bírja ezt a fizikai
megpróbáltatást a táncos?

- Ilyenkor több táncos gyűlik össze, és
váltjuk egymást. Mindenki egy-egy
epizódot táncol, a többiek pedig ezalatt
pihennek. Nagyon fontos különbség még,
hogy nem használunk villanyvilágítást,
hanem a táncost egy kis emelvényen
lobogó olajmécses világítja meg. A tűz
természetes játéka minden hatást
megsokszoroz; ilyen megvilágításban
félelmetesebbé válik a táncos arca, le-
nyűgözőbb a kosztüm díszítésének csil-
logása, élénkebbek a színek.

- Ezt éppenséggel itt is meg lehetett volna
csinálni.

- A fotók miatt csináltam villanyfény-
ben. A hatás gyengébb, viszont ponto-
sabban meg lehet figyelni a technikát. És
most ez volt a cél.

- Fia már a zavaró körülményeknél tartunk,
nem volt például szokatlan, hogy mag-
netofonzenére kellett táncolni?
 Szokatlan éppen nem volt, mivel

külföldi útjaim alkalmával ritkán nyílik
lehetőségem arra, hogy énekeseket és
zenészeket is vigyek magammal. De ter-
mészetesen az igazi mégiscsak az élő zene.
Elképzelheti; a katakhaliban az énekes
énekli a történetet, a táncosnak pedig
pontosan kell a szöveget követni, hiszen ez
a táncdráma lényege; az egyidejűleg
fölhangzó énekelt szöveg azonnali és
pontos „átfordítása" a test nyelvére.
 Jó, hogy szóba került ez a „test-nyelv".

Erről keveset tudok.
A katakhalinak sajátos jelrendszere

van. Ennek alapelemei az úgynevezett
mudrasok. A mudras egy speciális kéz-tartást
jelent. A mudrasok között vannak



olyanok, amelyek általános fogalmakat
jelölnek, vannak, amelyek érzelmeket, és
vannak bizonyos természeti formákat
imitáló mudrasok. Pontosan huszonnégyet
ismerünk belőlük. De ha a két kezemmel
két különböző mudrast közlök, ezek
együttesen egy harmadik, bővített jelentést
hoznak létre. Ráadásul a mudrasokat a
táncosok különböző tartalmú fej-
tartásokkal, szemjátékokkal kombinálják,
amelyek mind-mind újabb jelentést hoz-
nak létre. Az elemek kombinációs lehető-
sége végül is egészen fantasztikus; több
mint kilencszázezer variáció létezik. A
katakhali gesztusvilága tehát egy tökéle-
tesen önálló nyelvet alkot. A
Mahábháratának például egymillió sora
van, de erek között egy olyan sincs, amit
egy katakhali táncos ne tudna a saját
nyelvére átfordítani és eltáncolni.

- Eddig jóformán csak a technikáról holt s ó;
fizikai gyakorlatokról, jelekről. De nem
beszéltünk például az érzelmekről. Arról, amit a
táncos érez. Persze kérdés, vajon be-
szélhetünk-e egyáltalán olyasfajta és mélységű
érzelmi átélésről a táncos esetében, mint az
európai prózai színészet kapcsán ?

- A katakhaliban is van érzelem. A
táncos nemcsak kifelé, jelek útján közli az
érzelmeket, hanem önmagában is föl-kelti
azokat. Van azonban egy hármas alapelv; a
katakhali azt tanítja, hogy először mozdul
a kéz, a mozdulatot követi a szem, a
tekintet nyomában mozdul a szív. Ez így
persze túl mechanikusnak hangzik, de
mindenesetre jelez egy fontossági
sorrendet.

Izgalmas lehet a katakhali gesztusnyel-
vének története. Vajon a mudrasok eredete
ismert vagy ma már ismeretlen ?

Igen, ismeretes, mivel az egész hindu
színházi tradíció egy írott művön alapul.
Ezt Baratha, a szent írta, körül-belül
kétezer évvel ezelőtt. Ez a mű a
Natyasastra, amely a színlátszás fő
törvényeit foglalja össze. Már ebben a
szöveg-ben is megtalálható néhány gesztus
(mudras) leírása.

 A katakhali kialakulása tehát Baratha
nevéhez fűződik ?

 Nem. A katakhali tulajdonkéPPen
három gyökérből táplálkozik; az egyik az
ősi szanszkrit színház hagyománya, ehhez
fűződik Baratha neve. A második forrás a
harci művészet, a harmadik pedig a
Nambudiri brahmanok szertartásai.
Tulajdonképpen a Nambudirik voltak azok
az emberek, akik megalapították,
szervezték és fejlesztették a katakhalit. A
Nambudirik a földtulajdonosok

osztályához tartozó brahmanok, vagyis
papok voltak és különböző kiváltságokat
élveztek Keralában. A Védák alapján
végzett szertartásaikban szintén al-
katinazták a mudrasokat.

- A katakhalinak tehát vallásos
tartalmatlan?

Ez nemcsak a katakhalira érvényes.
Indiában valamennyi más művészeti
forma, ide értve a zenét, festészetet, szob-
rászatot, a táncot és a színházat, igen szo-
ros kapcsolatban van a hindu vallással. A
hindu emberek számára valamennyi
művészeti forma egy médium, amelynek
segítségével érintkezhetnek Istennel.

- Ebben a vonatkozásban tehát úgy is
szemlélhetjük a katakhali táncost, mint
közvetítő személyt ember és Isten között?

- igen, mondhatjuk így is. Például a
hagyományos katakhali táncos az elő-adás
előtt három-négy órával hozzálát a
felkészüléshez, amelyben nemcsak az
öltözködés és a maszk elkészítése
szerepel, hanem igen lényeges elemként az
alvás is. Ez az alvás azért fontos, mert
ezalatt a táncos úgy érzi, hogy istenné
változik át.

Vagyis ilyenkor töltődik, fel azoknak az
isteneknek, félisteneknek az érzelmeivel, akik-
nek a történetét kis idő múlva eltáncolja. Ön
egyébként, amikor gyermekfejjel tanulni kezd-
te a ka takha l i t , h i tt ebben a vallásos
tartalomban?

- A tanulás teljesen független volt attól,
hogy én hivő vagyok vagy sem. A
katakhali és a vallás alapjukban fonódtak
össze, de ma már, ami engem illet, nem
tulajdonítok fontosságot ennek a vallásos
tartalomnak.

- És vajon a katakhali indiai nézői ?
- Sok minden megváltozott Indiában. Az

embereknek több idejük marad arra, hogy
a vallásról meg egyéb dolgokról
gondolkozzanak. A katakhali vallásos
tartalma ma már halott, a katakhali pedig
már nem szertartás, hanem hivatás.
Fejlődésére nemcsak a vallás, hanem az
idö is hatott.

- Ezt hogy érti ?
- Mondok egy példát. A tradicionális

szanszkrit színházban elképzelhetetlen
volt, hogy valaki az ölést megjelenítse a
színPadon. Ez szent Baratha tanítása sze-
rint tilos volt. De ahogy múlt az idő, a
katakhali művelői kezdték figyelmen
kívül hagyni Baratha előírásait, és a kata-
khaliban gyönyörű ölési jeleneteket alkot-
tak. Az ölés ma már gyönyörűen van áb-
rázolva a katakhaliban.

- Milyen ölésről van szó?

- Ez az ölés kihívással kezdődik; majd a
jó és gonosz, karakter viaskodni kezd
egymással, végül pedig a jó karakter
megöli a gonoszt. Az ölés színpadra ke-
rülésének az lehetett az alapja, hogy
azokban az időkben Keralában sok ural-
kodó volt, akik állandóan viszálykodtak
egymással. Talán azok a jelenetek, ame-
lyek ezeket az uralkodókat ölés közben
mutatták be, inspirálták a népet arra, hogy
fölkeljen elnyomó urai ellen. Ez persze
nem megalapozott tény, de én
mindenesetre hiszek benne. Mondok mást;
Keralában az utolsó uralkodó felosztotta
országát a rokonai között, ő maga pedig
elzarándokolt. Idővel a rokonok és az
uralkodóhoz közel álló emberek között
ellenségeskedés tört ki, amely harcba
csapott át. Ez az uralkodó osztályon belüli
viszály viszont arra serken-tette a népet,
hogy föllázadjon ellenük. Itt is tehát
ugyanaz a forma figyelhető meg.

- Tudom, sokat utazik a világban, és így
bizonyára tapasztalta, milyen erős a keleti
színház hatása a nyugat színházi életére. Ön
szerint vajon mi lehet az oka ennek a fölfoko-
zott érdeklődésnek. ?

- Azt hiszem, ez nem kizárólag napjaink
jelensége, hanem már a század elején
elkezdődött folyamat. A nyugati modern
táncművészetre? Például igen nagy
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hatással voltak a keleti színház táncformái.
Például Ted Shawn, akit az amerikai
modern tánc atyjának tartanak, a század
elején saját társulatával meglátogatta
Japánt, Kínát, Indonéziát, Indiát, ahol
elsajátították az érdekesebb táncformák
technikáját. Visszatérve Amerikába, Ted
Shawn ezek alapján alakította ki az új
táncstílust, saját iskolát nyitott, és el-
kezdte tanítani azt a fajta modern táncot,
amely még napjainkban is igen népszerű
Amerikában és más országokban.
Természetesen ma is akadnak olyan híres
rendezők, mint például Jerzy Grotowski
vagy Eugenio Barba Dániában, akikre
erősen hatott a keleti színház és részben a
katakhali. Európában és Amerikában most
mindenütt kísérletezés folyik, amelynek az
a célja, hogy új színházi nyelvet találjanak.
Ebben talán a keleti színház formanyelve
is segítséget nyújthat.

 Gondolom, számos színházi ember tett
már fel Önnek hasonló kérdéseket. Mégis, mi a
tapasztalata, mi érdekli leginkább a színházi
embereket a keleti színházban?

 Leginkább a mozgás és az az energia,
amely a testből szabadítható fel. No és a
kifejezés, mivel a keleti színház talán ki-
fejezőbb forma, mint a nyugati. És
ugyanakkor ebben igen gazdag hagyo-
mányaink vannak. Igen, talán ezek az
okok.

 Úg
y gondolom, hogy a kultúrák egymásra

hatása nem egyirányú folyamat. Mialatt a ke-
leti színház „ fölfrissíti" a nyugati tradíciókat,
ezzel egyidőben nyilván érvényesül egy másik
mozgás is, amelyben a nyugat szín-házi
hagyománya fejti ki hatását a kelet szín-házi
fejlődésére.
 Természetesen, ez a mozgás létezik.

Ebben India is érdekelt. Nálunk például
nincs hagyománya a balettnek. Uday
Shankar volt ennek a műfajnak az úttörője,
ő például Anna Pavlovnától tanulta a
koreográfia alapelemeit. A balett ter-
jesztésében egyébként én is igyekszem ki-
venni a részem.

 Olaszországból hová utazik tovább?

 Los Angelesbe hívtak, a Provisional
Theatre színészei számára fogok elő-
adásokat és bemutatókat tartani. Utána
Peter Brook szeretne velem dolgozni
Párizsban, de még nem adtam választ.
Régóta vagyok távol a családomtól.

- Magyarország?
 Még nem jártam ott, de nagyon szí-

vesen ellátogatnék egyszer.
 Viszontlátásra.

ERDÉLY MIKLÓS

Mit keres Einstein
a tengerparton?

Gondolkozás
Robert Wilson operája alatt

A helyükre igyekvő közönséget a nyitott
színpad egyik sarkában két mozdulatlan
alak fogadja. Egy ülő fekete férfi és egy
asztal mögött álló fehér nő. Szokványos
antiteátrális hatáskeltésre gondolhatnánk,
ha nem húzódna ez a mozdulatlanság
sokkal tovább, mint azt hasonló esetekben
megszoktuk. A nagyon hosszan' tartó
ugyanaz az idő múlásával észrevehető
jelentésmódosulásokon esik át. A néma
prológ eleinte úgy hat, mint ami az
elkövetkezendők számára kér csendet és
komolyságot. Tizenöt perc eltelte után ezt
az értelmezést már rész-ben el kell ejteni.
Régi pedagógiai fogás, hogy a tanár a
katedrán mozdulatlanul várja az osztály
elcsendesedését. A hatalom önfegyelme
fegyelmezettséget teremt. A zsöllyévé vált
iskolapadban is elül a mozgolódás, a
közönség következő néhány óráját a
társulat kezébe helyezi le. Az előadó
kétségtelen hatalma abból az egyszerű
tényből adódik, hogy aki megvette jegyét,
elismerte, hogy szüksége van az előadásra
és az előadókra. Ebből következik, hogy a
színházban az önkéntes fegyelem elve az
irányadó. A hatalmi helyzet mégsem
egészen egy-értelmű, ami igazán akkor
derül ki, mikor a megfizetett irányítók,
nem törődve a várakozó csönddel,
továbbra is mozdulatlanul maradnak, ami
által újra visszavetik a bérlőkre az irányító
szerepet. Azok jogaikat követelhetik: látni
akarnak valamit. Bizonyos idő eltelte után
a színészek tűnnek rakoncátlannak azáltal,
hogy nem csinálnak semmit. A következő
:hosszú percekben farkas-szemet néznek a
béreltek és a bérlők. Ez-által végül is a
színészek visszanyerik az elfogulatlan
előadáshoz szükséges sértetlen
önérzetüket. Ez a bosszankodó
kacarászások ideje; valaki a néző-téren
tüntetően újságot kezd olvasni, nem tudva,
hogy ezzel megerősíti az elő-adás egyik -
később fellépő - motívumát, majd többen
elhagyják a nézőteret. Akik maradnak - a
többség -, maradásukkal teljes
bizalmukról és „emberi jogaikról"

biztosítják az előadókat. A két színész
csöndes „gyötrelmének" szuggesztivitása
újabb jelentésmódosulást idéz

elő. A mozdulatlan színésznő asztalon
támaszkodó ujjai alig észrevehető, görcsös
mozgásokat végeznek, miáltal képes
elhitetni, hogy ami itt kínzó, az számára a
leginkább az. Továbbá azt, hogy a társulat
mindenért, ami történik s főleg ami nem
történik, a felelősség teljes súlyát viseli.
További idő elteltével a feszültség nő, a
színészek béna készültségi állapota a
közönségre is átragad, s a három emeletes
Opera páholyaiban és a karzaton a
veszélyeztetettség érzése lesz úr-rá. A
színpad „gondolati háttérfüggönyén"

homályosan előhívódnak a fenyegetettség
kaotikus képzetei, s anélkül, hogy ezekből
bármit is vizuálisan bemutatnának, a
nézőtéren szinte a pánik előszele fújdogál.
Mikor már a feszültség fokozhatatlan,
végre iszonyú hang-erővel megszólal a
zene. Az odáig mozdulatlan színésznő
aktivitási rohamot kap.

A rövid megkönnyebbülés után ta-
pasztalnunk kell, hogy egyáltalán nem
kerültünk jobb helyzetbe. A zene nem
más, mint négy-öt hangból álló hang-
csoport fülsiketítő ismételgetése, a szí-
nésznő aktivitása sem több, mint energikus
dobbantásokkal és ideges könyök-
rándulásokkal tarkított, előre-hátra való
kilátástalan menetelés, újra csak a vég-
kimerülésig. Igazolva látszik, hogy az is-
métlődés és a semmi között nincs lényegi
különbség, de míg az előbbi szorongást
kelt, az utóbbi kétségbe ejt. Egyre
világosabbá válik, hogy nem a tör-
ténésnek, hanem magának a „kizökkent
időnek" a drámáját látjuk itt, amit a zene
sem képes „helyretolni". Sőt a „kizökkent
idő" és az átszakadt barázdájú hanglemez
analógiája teszi átélhetővé az izgatott
megfeneklettség uralkodó érzését; egy
olyan korból származó képzetet realizálva,
amikor még hanglemeznek és „kizökkent"

pick-up-nak még híre-hamva sem volt.
Shakespeare-Arany János vajon miképpen
sejtette meg az idő spirális szerkezetét,
amelyből a kizökkenés rotációs
monotóniába fullad, a fejlődés
áramlásához hangolt lélek az el-
bizonytalanodás, a szorongás s a téboly
állapotába kerül ? Az ismétlődő ugyan-
abban fölgyülemlik a katasztrófa, és a
folyamatos megújulás lehetőségétől
megfosztott lélek fölmorzsolódik.

Ha valakinek a nézők közül még kétsége
volna, hogy az idő a dráma főszereplője,
azoknak kedvéért megjelenik a színpadon
egy másik nő, akinek nincs más szerepe,
mint hogy kiszámíthatatlan időközökben
hirtelen megnézze a


