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- Első kérdésemre már tudom a választ.
Azt fogja mondani, hogy színjátszási el-
méletek pedig nincsenek.

- Nem hiszem, hogy ilyet mondanék.
Legföljebb azt, hogy nekem nincs ilyen
elméletem. A „színjátszási elmélet" kife-
jezést nagyképűnek, imperialisztikusnak

érzem. Én jobban szeretekalaptörvények-
ről beszélni; ezeket időnként ismerjük,
máskor elveszítjük vagy elfelejtjük őket. A
törvényt vagy a hagyományt csak a gya-
korlat hozhatja felszínre, egyik percről a
másikra.

- A hatvanas években voltak színjátszási
elméletek, melyekre mindenki hivatkozott:
például Bertolt Brechté, Antonin Artaud-é,
Jerzy Grotowskié, melyek együttesen
fontos történelmi mozzanatot képviselnek
a színház fejlődésében. E teoretikusok
közül egyesek gyakorló színházi emberek
is voltak, mások nem. Artaud például nem
volt az, legalábbis nem olyan értelemben,
mint Brecht; viszont amit mondott, az egy
egész korszakra hatott. Es mert ezek a
mesterek mára már nem mestereink, a
pályakezdő színészek nin-csenek kellően
felvértezve.

- Az említetteken kívül azért voltak má-
sok is, például Sztanyiszlavszkij és Mejer-
hold, de lényeges dolgokat mondtak ki a
franciák is: Jacques Copeau, Charles Dul-
lin, Louis Jouvet. Ha Copeau-t újraolvas-
suk, megtaláljuk nála Zeami gondolatait,
és ez érdekes, megindító és vigasztaló. És
bármilyen eredeti és ideologikus is
Brecht, legkevésbé logikus pillanataiban
ő is felfedezi a távol-keleti színház hagyo-
mányos elemeit. Én nem akarok különb-
séget tenni gyakorlati és nem gyakorlati
teoretikusok között. Való igaz: Artaud a
gyakorlati színházban megbukott, való-
színűleg azért, mert hiányzott a fizikai
vagy a lelki ereje, hogy megvalósítsa,
amit akar. De amit leírt, az olyan közel áll a
gyakorlathoz, olyan világosan kapcsoló-
dik az általa felfedezett Bali szigeti színház
gyakorlatához, hogy életműve úgyszól-
ván átolvad a gyakorlatba.

- Egyetért azzal, hogy Sztanyiszlavsz-
kijban, Brechtben és Artaud-ban egy a
közös: a törvények, melyeket fel kívánnak
tárni, a színházi aktus lényegének látomá-
sán alapulnak?

- Én nem sorolnám együvé Artaud-t és
Brechtet. Artaud közelebb van az alapok-
hoz, mint Brecht. Brecht egy bizonyos
típusú színház törvényeit határozta meg,
közben persze érintve azokat az
alaptörvé-
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nyeket is, melyek mindenfajta színházban
közösek. Azt hiszem, Artaud koncepciója a
színész hivatásáról és küldetéséről sokkal
mélyebb; metafizikusabb és kevésbé
politikus.

- Térjünk vissza az alaptörvényekhez.
Úgy tetszik, hogy bár a technika a helytől
függően változik, a színházi gyakorlat Ke-
leten és Nyugaton egyaránt egyetemes.
De tulajdonképpen melyek ezek a törvé-
nyek?

-Azt kívánja, hogy leltárba foglaljam
őket? Hogy is mondjam... olyan titokzatos,
olyan illékony dolgok ezek. Néha úgy
érezzük, mindjárt vége a próbának, és
azokat a törvényeket, melyeket tegnap
még kitűnően ismertünk, mára elfelejtettük.
A próba kellős közepén egyszerre csak
megszűnik a színház, a színész nem tud
játszani, a rendező nem tud segíteni a
színésznek. Keressük az okot, és nem ta-
láljuk. Úgy érezzük, mi igazán tekintettel
voltunk a törvényekre, és egyszer csak
rájövünk, hogy épp a lényeg siklott ki a
kezünkből: például kiestünk a jelenből. Azt
hiszem, a színész számára a színház: a
jelen művészete. Nincs se múlt, se jövő -
csak a jelen létezik, az, amit most csiná-
lunk. Amikor látom, ahogy fiatal színészek
az úgynevezett „Sztanyiszlavszkij-mód-
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szerrel" dolgoznak, mindig meglep, hogy
folyton a múltba mennek vissza. Tudom,
hogy Sztanyiszlavszkij fontosnak tartja a
figura múltját: honnan jött, mit csinált? De
a színészek nem tudnak visszatalálni a
jelenbe. Azt szoktam mondani nekik:
„Amikor beléptek a színpadra, valósággal
lehúz a sok múlt, folyton hátrafelé néztek,
pedig a színházban csak a pillanat léte-
zik."

Azt hiszem, a legfőbb törvény az, amely
a kinn és a benn, a forma és a létezés
titokzatos kapcsolatát szabályozza. Ho-
gyan lehet formát adnia szenvedélynek??
Hogyan vetítünk ki valamit, hogyan jele-I
nítjük meg kívülről érzékelhetőn, anélkül
hogy külsőségesek lennénk? Hogyan áb-
rázolhatja a test a szív felboncolását? Már-
pedig minden, e névre méltó színész vagy
színésznő egyfajta boncolást végez - az a
dolga, hogy az ember belső világát fel-
tárja.

A színház lényege talán az, ha a színész-
nek sikerül ismerőssé varázsolnia az is-
meretlent, és meghatóvá, várazslatossá
az ismerőst (de nem a köznapit- a köznapi
már eleve elnyűtt). A törvények felől kér-
dez. De ha egyfolytában ismerném őket,
nem kérdezném meg magamtól naponta a
próbán: „Na lássuk, mi is a színház?
Sikerül-e ma egy igazi színházi pillanatot
összehoznunk?"
 Es ez összefügg azzal, amit a színész

jelen valóságának nevezett?
 Várjon csak, én nem azt mondtam,

hogy a színész legyen jelenvaló, hanem
azt, hogy éljen benne a jelenben. A szín-
házi aktus az adott pillanatban megy vég-
be; minden egyéb csak akkor történhet
meg, ha ez megtörténik. Ezt igyekszem
megmagyarázni a színésznek: minden ak-
ciójával, érzelmével, teljes létezési formá

-

jával és sokoldalúságával éljen a saját
jelenében. Erre tanít Shakespeare is. Az ő
darabjaiban elkezdhetjük a szöveget gyil-
kos haraggal, aztán egy pillanatra elfeled-
kezhetünk dühünkről, mert valami a szö-
vegben hirtelen boldoggá tesz, aztán is-
mét úrrá lesz rajtunk a bosszúvágy, és
mindezt két verssorban - néhány másod-
perc alatt, vagyis a jelenben. Az a színész
aki két ilyen sort valóban el tud játszani,
abszolút értelemben, másodpercről má-
sodpercre benne van a jelenben,
 És ön hogyan tudja ezt elősegíteni?

Van valami módszere, sajátos technikája?
 Azt hiszem, ilyen technika nincs. Mód-

szerek bizonyára vannak, sőt, szerintem
minden rendezőnek megvan a magáé.
Nekem is van, csak nem ismerem.

Nagyon fontos, hogy az ember figyelni
tudjon, és azt gondolom, ehhez valóban
értek. Látja, ennél többet nem is tudok
mondani. Azt hiszem, értem a módját-de
nem, még ezt se mondanám -, inkább
csak nagyon szeretem figyelni a színészt,
hallgatni, nézni őt. Ezt szenvedélyesen
szeretem, és az hiszem, már ez is valame-
lyes segítség. A színészek tudják: soha
nem unom meg, hogy nézzem, hallgas-
sam őket. De hogy miképpen segítem őket,
azt már nem tudom.
 Egyszer azt írta: „Az embernek fel kell

építenie a színészi fantázia izomzatát." A
képzelőerő táplálása is segítség, nem
igaz?

- Ezt a kifejezést valóban nagyon szere-
tem. Ha egész fiatal színészekkel dolgo-
zom, ez az eglyik első kérdésem: „Mit
gondol, melyik a színész legfontosabb
izma?" Persze soha nem találják el, és
akkor megmondom: a képzelőerő. Azt
pedig lehet kondicionálni, lehet dolgozni
rajta.
 És hogyan?
- Őszinteséggel, érzelmekkel. És volta-

képpen elsősorban azzal, hogy játszunk.
Nem, nem az emlékezetre hagyatkozva,
ebben nem hiszek. A színésznek aprán-
ként látomásai kell hogy támadjanak, igen,
látnokká kell válnia, látnia kell, ami-ről a
színpadi alakok beszélnek, ahová
mennek, látnia kell igazi énjüket, a fejük
fölött az eget, az esőt, be kell fogadnia a
másik érzelmeit, és hinnie kell bennük.

Nagyon komolyan próbálunk beszélni a
színészi elméletekről, de a legfontosabb
elmélet mégsicsak az, hogy hinni kell -
hinni abban, amit játszunk, amik vagyunk,
amit megtestesítünk, és hinni abban, amit
a másik megtestesít, hinni a magunk ér-
zelmi zűrzavarában, az erőnkben, az örö-
münkben, az érzékiségünkben, a szerel-
münkben, a gyűlöletünkben, bármiben -
csak hinni kell benne.

Brechtet legtöbbször azért értettük fél-re,
mert azt hittük, ő ellenzi ezt a hitet. Pedig
Brecht soha nem mondott ilyesmit. Ő azt
mondta, hogy csalni nem szabad.

Úgy gondolom, a színésznek nem visz-
szaesnie kell a gyermekkorba, hanem be-
hatolnia. Le kell vetkőznie azokat a készen
kapott, mesterséges képeket, amelyek út-
ját állják a képzeletnek. Ezek a képek csak
közhelyek vagy mankók, az érzelmek pót-
lására.

- De a képzeletnek valamiből táplálkoz-
nia kell. Ahhoz, hogy a színész hinni tud-
jon, nem elég ha azt mondja magának:
„Én most hinni akarok."
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 Kiindulásul hiteles szituáció kell és
őszinte szándék, hogy figurát teremtsünk.

- És hogyan születik a figura? Magá-
nyosan? Csoportban? Vita közepette?
 Magányosan nem születik soha sem-

mi. A művészi alkotás az első perctől
fogva a játékban születik meg. Mi soha
nem dolgozunk asztal körül. Egyszer elol-
vassuk a darabot, és másnap már a szín-
padon vagyunk. A színészek dönthetnek,
hogy hetekig vagy akár hónapokig pró-
bálgatják-e a figura minden lehetőségét.
Kapnak néhány jelmez-elemet, hogy ala-
kot változtathassanak, és aztán máris ját-
szunk. Az első naptól kezdve igényeljük a
színházat.

- Vannak hivatkozási pontok, melyekből
kiindulhatnak? Rögzítik emlékezetük-ben a
sikeres rögtönzések eredményét? Vagy
csak szabadon kalandoznak?

 Egy ideig szabadon kalandoznak, de
ha valami igazán jó, az megmarad. Nem a
gesztusok-a dolgokat csak sokkal később
rögzítjük. De azt azért tudjuk, hogy egy
adott figurára ilyen és ilyen gesztus a
jellemző, hogy ez vagy az megvan benne.
Aztán felfedezünk valami mást. Mert ez az
egyik legfőbb törvényünk: soha nem fe-
ledkezhetünk meg róla, hogy minden
egyes figurának teljes lelke van. Tudom,
hogy kissé dogmatikusan hangzik, de egy
dráma minden szereplőjében ott rejlik a
többi is. Falstaffban van valami Henrik
hercegből, a fiúban valami az apából, a
vőlegényben valami a menyasszonyból, a
dajkában valami Júliából, Júliában valami
a dajkából... Minden figura komp-lett.
Igaz, egy-egy figura néha jobban
kifejezhető, ha körülhatároljuk, mintha
valamilyen határtalan, örökösen megle-
petést szerző lényt teremtünk, és vannak
vérbeli karakterszerepek - de akkor is
szem előtt kell tartanunk, hogy túllépjünk
a típuson.

 Tanulmányozzák-e lélektanilag a figu-
rákat? Számos előadásukban ugyanis in-
kább színházi alakokat, színházi konstruk-
ciókat teremtenek, amelyek komplexek
ugyan, de még sincs a szó köznapi értel-
mében vett pszichológiájuk - más szóval
emblémák, melyeket inkább jelek moti-

válnak, semmint a lélektan.

 Mi menekülünk a köznapi élettől.
Pszichológiáról pedig nem beszélünk,
hanem csakis a figurák lelkéről. A
színháznak nem pszichológiát kell
ábrázolnia, hanem szenvedélyeket, az
pedig valami egészen más. A
Napszínházban a pszichológia szónak
negatív jelentése van. Ha azt mondom a
színészeknek: „Vigyázz, ez pszicho-
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lógia", ez kritikát jelent, és ők nagyon jól
tudják, hogyan értem: alakításuk nem ha-
tol el az igazságig, lassú, komplikált és
narcisztikus. A közhittel ellentétben a
pszichológia nem az ember belső
világához vezet el, hanem csak a belső
maszkjáig.
 A Nyugatnak nincs gesztus-kulturája. A

legtöbb rendezőnek Keleten kell keresnie
ezt a hagyományt. Önök is a Napszín-
házban az ázsiai színházaktól várják az
ihletet. Mit keresnek tulajdonképpen?
 Olyan elméleteket, amelyek nemcsak

Artaud-ra vagy Brechtre hatottak, hanem
minden színházi emberre, mert bennük
van a színház forrása. Egyszerűen a szín-
házat keressük Keleten. Artaud azt mond-
ta: „A színház keleti." Ez nagyon nagy
horderejű gondolat. Nem azt mondta,
hogy „Vannak számunkra is nagyon érde-
kes keleti színházak", hanem azt, hogy A
színház keleti". Azt hiszem, igaza van. Én
is azt mondom a színészeknek: mindent
Keleten kell keresniök - mítoszt és
valóságot, bensőségességet és külső ki-
vetítést, azt, hogy hogyan kell - mint már
említettem - a testnek kifejeznie a szív
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felboncolását. Keleten kell keresnünk a
teatralitást, vagyis a nem-realista színhá-
zat. A Nyugat mindössze a commedia
dell'artét alkotta meg - és még ez is
Ázsiából ered -, no meg egy bizonyos
fajta realizmust, amitől a nagy színészek
menekülnek. Igaz, hogy a nagy színész
még a realista színházban is meg tudja
valósítani, hogy ő maga ne legyen realista
- magam sem tudom, miképpen. De az
biztos, hogy nem könnyen.
- A színház hagyományhiányban szen-

ved?
- A színháznak forrásokra van szüksége

és emlékezetre. A hagyományok megvan-
nak, rendelkezésünkre állnak, összefűz-
nek bennünket országhatárokon túl is.
 Hogyan válogatja ki a színészeit?
 Elsőnek azokat választom, akik hatás-

sal vannak rám, mégpedig elsősorban
mint emberek, s csak azután mint művé-
szek. Azokat választom, akik megindíta-
nak, akikben megérzem az erőt, az ártat-
lanságot, a fantáziát, a vidámságot és
ugyanakkor az eredendő szigort.
 Szokott tévedni?
 Szoktam, de nem túl gyakran. Azon-

ban minden tévedés súlyos, mert csopor-
ton belül tévedni nagyon nagy baj. Ha
idejében rájövök, még könnyű összefol-
tozni a dolgot, de néha bizony válságok
születnek a tévedésekből. Mégis azt mon-
danám, hogy a pályám huszonnégy éve
alatt elkövetett komolyabb tévedéseket a
fél kezemen meg tudom számolni.
 Miért nem foglalja írásba a saját szín-

játszási elméleteit?
 Először is nem kenyerem az írás.

Amellett őszintén hiszem, hogy már min-
dent elmondtak, és igazán kitűnően. Kicsit
úgy vagyok ezzel, mint az egyik muzsiku-
sunk, Jean-Jacques Lemétre, akitől meg-
kérdezték, feltalált-e már ő is valamilyen
hangszert. Azt felelte: „Ma már nem lehet
hangszereket feltalálni, mert már mind fel
van találva. Legföljebb át lehet alakítani,
vagy újra fel lehet fedezni őket." Én is ezt
válaszolom: színjátszási elméleteket már
nem lehet feltalálni. A probléma az, hogy
az elméletek ugyan léteznek, de amilyen
arányban megfogalmazódtak, úgy el is
süllyedtek. Olvassák csak a fiatalok, a
diákok Zeamit, Artaud-t, Copeau-t, Dullint,
Jouvet-t vagy Brechtet... Azokban minden
benne van. És utána csináljanak
színházat. Ennél többet fölösleges mon-
danunk.
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