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Amikor a társulat budapesti bemutatkozása
előtt egy nappal találkoztunk, azon kesergett,
hogy még nem érkezett meg a díszlet.

Gondolom, ismerős helyzet ez egysűrűn
utazó színház esetében.

- Igen, gyakran megtörténik ez. Általában a

határnál van valami gond, el-eltűnik egy-egy hol-

mi. Emlékszem, az Ahogy tetsziket díszlet és jel-

mez nélkül kellett első este Romániában játsza-

nunk, mert a kamiont - azt hiszem, éppen a

szlovák-magyar határon - feltartóztatták. Ez a

Craiovai Shakespeare Fesztiválon történt. Kör-

függöny előtt „civilben" játszottunk, a hangsze-

reket a craiovai tábori zenekartól kölcsönöztük.

Az egyébként sikeres előadás után egy úgyne-

vezett illetékes udvariasan érdeklődött: „A dísz-

let holnap érkezik?" „Igen." „A jelmez is?" „Igen."

„És a színészek?" Talán azt gondolta, hogy a szí-

nészek jelmezbe bújva állnak a díszletek közt, a

határon.

 Az ilyen bonyodalmak abból következnek,
hogy a másfél évtizede létező Cheek by Jowl
mindig úton van. Nincs ugyanis épületük, és

nincs állandó társulatuk. Miért jó ez?

 Én nem mondtam, hogy ez jó. Van egy iro-

dánk Londonban - és kész. Az otthonunk pedig

ott van, ahol éppen játszunk. Most például Buda-

pesten. De van ennek a helyzetnek hasznos ol-

dala is. Különböző országokban, különböző

helyszíneken játszunk. Sokszor kérdezik, hogy

az érthetőség kedvéért leegyszerűsítjük-e az

előadásokat. Történhetne ez is, de szándékunk

szerint másról van szó: többet megtudunk így a

színházról, vagyis arról, ami benne örök. És nem

csak a színházban magában. Országról ország-

ra járva megtapasztalhatjuk azt, ami az emberi

természetben állandó, és nem helyi kultúrák

függvénye. Lefoszlanak a felszíni különbségek,

és azzal találkozunk, ami a lényeghez tartozik.

 De találkoznak az „üzlettel" is, hiszen pro-
dukcióikat árulniuk kell.

 Így van. De hát az a társulat is árulja a pro-

dukcióit, amelyiknek van épülete. Az a kérdés,

tud-e az ember egyensúlyt teremteni a szent és a

profán, az ünnepi és a hétköznapi dolgok között.

Az utóbbiak talán akkor határoznának meg ben-

nünket, ha egyetlen helyhez kötődnénk. Akkor

ugyanis ki kellene szolgálnunk egy bizonyos kö-

zönséget, akár akarnánk, akár nem. A Cheek by

Jowl viszont mindenekelőtt önmaga igényei sze-

rint akar dolgozni.
 Egy évvel ezelőtt Simon McBurneyvel, a

Theatre de Complicite vezetőjével beszélget-
tem. Az ő társulata és a Cheek byJowl talán a két
legjobb színház Angliában...

- ...együtt szoktak bennünket emlegetni, ez

igaz.

 Nos, Simon McBurneynek van állandó
csapata, de nincs épülete. Viszont egyfolytában
emiatt panaszkodott. Azt mondta, elegük van
már a „hontalanságból".
 Éppen erről beszélgettünk tegnap este

Nick Ormeroddal, a díszlettervezővel - tulaj-

donképpen mi ketten vagyunk a „társulat", hi-

szen mi ketten alapítottuk a Cheek by Jowlt tizen-

öt évvel ezelőtt -, milyen jó lenne néha egy ál-

landó épület. Ittuk a tokajit, és ábrándoztunk. De

a lényeg mégiscsak az, kikkel dolgozik az ember.

Az maga az „ars poetica". A színházcsinálás

mélységesen emberi folyamat. Megfogalmaz-

hatunk mindenféle programokat, kiáltványokat -

igazából minden azon múlik, kiket választunk

munkatársul.

 Ez már átvezet a módszer kérdéséhez. Mi
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a munka legeslegelső lépése: darabot talál vagy
témát, esetleg szinészt?

 A darabkereséssel kezdjük. Mindenféle
szépeket szoktak rólunk mondani: „ápoljuk a ha-
gyományokat, újra felfedezzük a klasszikuso-
kat", ilyesmiket. Közben a valóság
meglehetősen egyszerű, sőt, ha őszinte akarok
lenni, akkor kiábrándítóan praktikus: Nick és én
lusták vagyunk olvasni. Abból a repertoárból
választunk, amit már ismerünk. Fontos, hogy a
darab minél több színésznek adjon
játéklehetőséget, és az is szempont, bármilyen
rosszul hangzik is, hogyne nagyon legyenek
benne idős szereplők, mert velük nehezebb
turnézni. Ez tehát az első lépés. Aztán
elkezdjük a próbákat - de szabadon és
ártatlanul, azaz mindenféle rendezői „koncep-
ció" nélkül.

 Mit várnak-várhatnak akkor öntől, a
rendezőtől a színészek?

 Az biztos, hogy nem pénzt, anyagilag
ugyanis rosszabbul járnak, mintha mondjuk a
londoni Nemzetinél dolgoznának. Valószínűleg
új, nem ismert utak felfedezését s e felfedezés
közös élményét várják. Ez munka közben szüle-

tik meg - ha megszületik -, mert nem hozok
előre gyártott koncepciót. Az Amalfi esetében
sokáig nem tudtunk dönteni a térről. A második
rész börtönben játszódik, ezt látjuk minden pro-
dukcióban. De a próbák közben megvilágoso-
dott a börtön valódi jelentése: az, hogy mi mind-
annyian saját életünk börtönébe zárva élünk. A
Hercegnő számára tehát már a palota is börtön.
 De a néző mindvégig egy üres teret Iát,

amely leginkább sakktáblára emlékezteti.
 A „sakktábla" abból a kétségbeesésünkből

született, hogy sehogyan sem tudtuk kitalálni,
hogyan is ábrázoljuk az udvart. Olvastunk leírá-
sokat, néztünk rajzokat - pedig tudhattuk, a
megoldást Webster adhatja csak. Aztán Nick ki-
találta, legyen ez egy, a közönség felé lejtő üres
tér. „Ferde tér". „Van valami ferdeség az arcod-
ban, ami gyanakvóvá tette őt" - mondja Ferdi-
nánd Bosolának.* És ez a darabbal kapcsolatos
legelemibb és legszörnyűbb élmény: nincs
senki, aki azt mondaná: „Itt vagyok, ezt akarom
tenni." Senki nem néz a másik szemébe,
amikor

' Vas István fordításában: „Tán az arcod / Valamely alattomos vonása
kelt / Benne gyanút."

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

megszólítja. Átlósan, ferdén beszélnek, közle-
kednek, cselekednek. Ezért nem tudják megta-
lálni, megérinteni egymást. A szerelem-szeretet
belső gátjai akadályozzák ezt. Ezek az emberek
egyet nem akarnak: egyedül maradni. És mégis,
minden megszólalásuk, minden cselekedetük
végeredménye ez: egyedül maradnak.
 A szerelmet említi, de én a hagyományos

értelemben vett szerelmespár - a Hercegnő és
Antonio - esetében nem látom e szerelem/eleit. A
Hercegnő kiválasztja a férfit, de nem tudom,
miért. Miért őt?
 A szerelem talán a legtitokzatosabb dolog.

Rá akarunk látni, kontrollálni akarjuk, látni akar-
juk a jeleit. De nem mi vagyunk urai a szerelem-
nek - a szerelem uralkodik rajtunk. Mi kapcsol
össze két embert, például Antoniót és a Herceg-
nőt? Fogalmunk sincs. Nem tudjuk az okot, a
magyarázatot. Mert nincs ok és nincs magyará-
zat. Szerelem van.
 Ami az előadásban megjelenik férfi és nő

között, férfi és férfi között, testvér és testvér kö-
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ött. És mindig olyan pillanatokban találkozom

ele, amikor éppen nem várnám.
 Mert nincs fölötte hatalmam. A szerelem

z, amire vágyunk és amitől rettegünk, mert a ki-
zolgáltatottjai vagyunk.
 Különösen nyilvánvalóvá válik ez egy

lyan előadásban, amelyben szinte élettelen fi-
urákat látok egy „sakkasztalon ", ám köztük idő-
ől időre felszikrázik a szenvedély.
 Ez számomra elfogadható értelmezés. De

a őszinte akarok lenni, nem sokat törődünk az
lőzetes vagy utólagos értelmezésekkel. Be-
zélhetek én a „börtönről", a ferde térről, akármi-
ől - az egyetlen dolog, ami valóban izgat, hogy

próbákon igazi kapcsolatba kerülnek-e egy-
ással a színészek. Vagyis hogy megszületik-e a

elen idő, az élet a színpadon.
 Az élet kiszámíthatatlansága, titokzatos-

ága.
 Pontosan. Ha már tudjuk, mi fog történni,

z maga a halál. Hiszen az egyetlen, amit tudha-
unk az életben, az a halál.
 De akkor mit tud - mit tudhat, amikor el-

ezdi a munkát?
 Semmit. Csak a hitem van, hogy két és fél

rán át le tudjuk majd kötni az embereket. De a
róbaidőszak nagy része számomra kétségbe-
sett rettegéssel telik. Nincs bevált módszerem.
sak az örök szándék visz előre: minden most

örténjen. Ez áll a munka középpontjában.
zemben a bűntudattal, amit a múlttal kapcso-

atban megélünk, és szemben a szorongással,
mit az ismeretlen jövő árnyéka ránk vet. A jelen
nfeledt megélésére van szükség.

- Hogy történhet meg ez, ha az utazást le-

zámítva minden este játszanak, mégpedig

stéről estére ugyanazt?
 Itt, a Katonában nagyon csodálkoztak,

mikor az első előadást közvetlenül megelőző
sszpróba idején azt látták, hogy ülök a büfében
s teázok. De úgy gondoltam, nincs mit tennem.
a minden rendben, azt nem kell látnom, ha va-

ami baj van, azt jobb nem látnom. Pár perccel az
lőadás előtt már úgysem tudok tenni semmit.
e megnéztem az előadást és jegyzeteltem.

Mellesleg a világosítófülkében ültem, és ideges-
égemben jól bevertem a fejemet valami rúdba,
gyhogy elmondhatom, véremet hullattam a Ka-
onában.) A jegyzeteim alapján másnap próbál-
unk, és az előadás jelentősen megváltozott.

- Ez azt jelenti, hogy minden előadást meg-
éz?
 Hetente egyet-kettőt. Összezavarodnék,

a mindig nézném. Kívülre kell kerülnöm, hogy rá
udjak látni. Így tudok újra és újra kapcsolatot te-
emteni színész és szöveg, színész és színész,
zínész és néző között. Végül is ez a dolgom.
em tekintem magam „alkotónak". Sokkal in-
ább „vezető" vagyok, abban az értelemben,
hogyan a drót vezeti az elektromosságot.

- Eszerint a rendező dolga nem az, hogy

kreatív legyen, hanem hogy alkalmat

teremtsen a színészi kreativitásra?
 Ez jól hangzik, de pontatlan. Az is hiba, ha

a színész mindenáron törekszik a kreativitásra,
mert közben elveszíti önmaga által sem ismert
eredetiségét. „Elég", ha a színész - és általa a
néző - készen áll arra, hogy átmossa, átjárja őt a
szöveg, illetve a benne megfogalmazódó világ.
Meg kell élnie ezt a világot, ami több, mint ő vagy
én, vagy a néző. Ez izgat engem a színházban.
Ezzel találkoztam, amikor tizenhat éves korom-
ban láthattam Peter Brook Szentivánéji álomját.
Néztem az előadást, és beleszerelmesedtem a
színházba. Éreztem, valami csoda történik, és
én része akartam lenni ennek a csodának. El-
kezdtem foglalkoznia színházzal, és része
lehettem-lehetek ennek a valaminek. Ennyi az
egész, ez a naiv vágy, ez az ártatlan és
egyszerű igazság rejlik minden lépésünk mögött.
A vágy, hogy része legyünk ennek.
 De minek?

 Ez megfogalmazhatatlan. Ezért módosítva
megismétlem az iménti gondolatot: a vágy, hogy

rész legyünk. A megfogalmazás azt jelentené,

A Jakab kori dráma női szerepek káprázatos
választékát kínálja. Az Amalfi hercegnő

címszereplőjének sajátszerűsége, személyi
autonómiája és ábrázolásának mélysége
az Ibsen-drámák lefordításáig páratlan az angol
színházban. Ám az ilyen s ehhez hasonló drámai
alakok forma és ideológia olyan össze-
hangolásából születtek, amelyet a maga specifi-
kus történetiségében kell megértenünk.

A reneszánsz dráma női szerepeit fiúk játszot-
ták, akiknek színházi pályafutása időben szükség-
képp korlátozott volt, és társulatukban csak afféle
tanoncnak, segéderőnek számítottak. Továbbá: e
szerepeket férfiak írták meg egy olyan korban,
ami-kor a valóságban élő nőket, Virginia Woolf
szemléletes, bár tendenciózus
megfogalmazásában, „be-zárva tartották, verték
és ide-oda rugdosták".

A női természettel foglalkozó viták ősidők óta
két egyszerű álláspontot konfrontáltak. A nőgyű-
lölők az egyházatyáktól kezdve a nő Évától való
származását hangsúlyozták, mint a bujaság és
kétszínűség bizonyítékát, míg a nők védelmezői
- s ezekből egy szűz királynő uralkodása idején
jó néhány akadt - az érdemes hölgyek hosszú
sorát emlegették, a kilenc múzsától magáig I. Er-
zsébetig. A nők becsmérlői történelmi érveket

hogy kívül kerülünk. Hogy több vagyunk, mint
rész. De ez lehetetlen. Van tehát egy nagyobb
egység. Ehhez tartozni, ebben rész lenni - eh-
hez segít a színház. De a korral járó tekintély és a
hírnév veszélyes. „Én vagyok az ilyen-olyan dí-
jas rendező, én vagyok a Nemzeti vezetője..."
Ilyeneket gondol az ember, és a káprázat fényei
öt percre elhitetik vele, hogy ő maga az egész.
Nem szabad tehát elfelejteni az egykori élményt,
azt, hogy rendező, színész, néző, bárki vágya
nem lehet se több, se kevesebb, mint jelen idő-
ben megélni azt, hogy a világ része vagyunk.
Rész vagyunk. A színházba azért megyünk,
hogy ezt együtt megéljük. Ez minden. A többi
hiúság. A színházba azért megyünk, hogy
megosszunk egy kis szeretetet másokkal -
legalábbis ezt gondoljuk. De közben tudjuk,
hogy ez hazugság. S ha már ezt tudjuk,
elkezdhetünk akár igazat is mondani. Ehhez kell
a hiteles, valóságos jelenlét. Hogy ez mi? Isten
tudja. De megvalósul, megtörténik, amikor jó az
előadás... Érthető ez az egész valamennyire?
 Én érteni vélem. Legalábbis részben.
 Akkor jó. A részben ott az egész. Leg-

alábbis remélem.

kombináltak a nők lényegi természetének a priori
támadásával; az ellentábor egyszerűen megfor-
dította ezeket az érveket, anélkül hogy azok er-
kölcsi és szellemi alapját egy percre is vitatta
volna; még a kórusukba bekapcsolódó néhány
nő is elfogadta a nők „háziasszonyokra", „eré-
nyes dámákra" és „pénzért kapható szajhákra"
való felosztását.

A tizenhatodik és tizenhetedik századi szín-
ház hasonló ideológiai elgondolások szellemé-
ben ábrázolja a nőket. A női szereplők nagyjából
két csoportra oszthatók: a városi komédia elmés
(witty) feleségeire és a tragédia halálra szánt ál-
dozataira.

Webster drámájának forrásaiban a Herceg-
nő halála egyértelműen igazságos büntetés-
ként jelenik meg, amiért a hősnő bujaságában
önállóan választott férjet magának, és megta-
gadta a két bátyjának kijáró engedelmességet;
és még a modern kritika is ekképp értelmezte a
drámát, holott annak formája és struktúrája
egyaránt kétségbe vonja ezt az ideológiát, nem
csupán azáltal, hogy a fivérekből gazembere-
ket csinál, hanem azzal is, hogy a szerkezet a
statikus eszmék és a dinamikus cselekmény vi-
szonyát helyezi előtérbe. Kritikai közhely, hogy
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