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Minden olyan alkalom, amikor nyilvánossá

előtt beszélek, színházi kísérlet. Megpróbálom
felhívni a közönség figyelmét arra
a tényre, hogy itt és most egy színház
szituáció részesei vagyunk. Ha együtteser képesek
vagyunk rá, hogy részleteiben rnegfi gyeljük a
folyamatot, amelybe ezekben a pillana tokban
kerülünk, lehetővé válik, hogy a színhát jelentését
sokkal kevésbé elméleti módon kö zelítsük meg. Ez a
mai kísérlet azonban sok kal bonyolultabb. Első ízben
járultam hozzá, hogy rögtönzés he-
lyett előre megírjam mondandómat,
mivel a szöveget meg akarják
jelentetni. Igyekszem úgy eljárni, hogy
ez ne ártson a folyamatnak, sőt, közös
kísérletünket csak gazdagítsa.

Amikor ezeket a sorokat írom, a
szerző - az „első számú én" - egy
forró nyári napon Dél-Franciaor-
szágban üldögél, és megpróbálja
elképzelni az ismeretlent: egy japán
közönséget Kioto városában. Hogy
miféle teremben lesznek, hányan,
miféle relációban - nem tudom. Es
bármily gondosan válogatom is meg
szavaimat, a közönségből né-hányan
tolmács révén, egy másik nyelven
hallják majd őket. Ebben a pillanatban
az önök számára az „első számú én",
a szerző eltűnt, felváltotta a „kettes
számú én", a beszélő. Ha a beszélő, a
papír fölé görnyedve, felolvassa
ezeket a szavakat, s a tartalmat
egyhangú, pedáns modorban
közvetíti, úgy a szavak, amelyek most,
papírra vetve életszerűnek tűnnek,
elviselhetetlen monotóniába
süppednek, újabb igazolást
szolgáltatva rá, mitől is állnak olyan
rossz hírben a tudományos
előadások. Ekként az „első számú én"
a drámaíróra hasonlít, akinek bíznia
kell abban, hogy a „kettes számú én"
új energiát és újszerű vonásokat visz
majd
a szövegbe és az eseménybe. Az
angolul értők számára a hangszínbeli különbségek,
a hangmagasság hirtelen változásai, a crescendók,
a fortissimók és a pianissimók, a szünetek, a csend
- egyszóval az emberi dimenziót hordozó közvetlen
vokális zeneiség késztethet figyelemre, és éppen
ez az emberi dimenzió az, amelyet mi magunk és
számítógépeink a legkevésbé képesek pontos,
tudományos módon felfogni. Itt ugyanis érzésről
van szó; az érzés vezet a szenvedélyhez; és a
szenvedély közvetíti a meg-győződést - márpedig
a meggyőződés az egyet-len olyan spirituális
eszköz, amely az emberek-

ben egymás iránt érdeklődést kelthet. Még akik
önök közül mindezt most egy fordító közvetítésével
hallják, azok sem szakadnak el egy bizonyos ener-
giától, amely fokozatosan egymáshoz kapcsolja fi-
gyelmünket, mert ez az energia a hang, valamint a
gesztus révén kiterjed a helyiségben; a beszélő
kezének vagy testének minden mozdulata, legyen
bár tudatos vagy öntudatlan, egyfajta közvetítés -
és nekem, akár a színésznek, tisztában kell
lennem ezzel, ez az én felelősségem. De aktív
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szerepet játszanak önök is, mert hallgatásukban
intenzitást fokozó tényező rejlik, amely magán-
jellegű érzelmeiket közös terünkön át visszasu-
gározza, és szubtilis módon bátorít engem, kiiga-
zítja beszédmódomat.

Mennyiben érinti mindez a színházat? Min-
denben.

Tisztázzuk együtt és egyértelműen a kiinduló-
pontot. A színház mint szó olyan homályos és
bizonytalan, hogy vagy semmitmondó, vagy pe

dig zűrzavart szít, mert az egyik ember az egyik
aspektusára gondol, a másik valami egészen
másra. Olyan ez, mintha az életről beszélnénk. A
szó olyan tág értelmű, hogy semmit sem jelent.
A színháznak sincs köze sem épületekhez, sem
szövegekhez, színészekhez, stílusokhoz vagy
formákhoz. A színház lényege egy misztériumban
rejlik, amelynek neve: a „jelen pillanat".

A „jelen pillanat" bámulatos dolog. Akár a
hologramból letört szilánké, áttetszősége

csalóka. Amikor az időnek ez az atomja
felhasad, végtelen parányiságában
benne rejlik a világegyetem
teljessége. Itt és most, ebben a
pillanatban a felszínen nem történik
sem-mi különös; én beszélek, önök
hallgatnak engem. De vajon híven tük-
rözi-e ez a felszíni kép ami mostani
válóságunkat? Természetesen szó
sincs ilyesmiről. Egyikünk sem rázta le
magáról egyik percről a másikra
életének teljes szövevényét;
gondjaink, kapcsolatrendszerűnk,
apró komédiáink, mélységes
tragédiáink, még ha pillanatnyilag
szunnyadnak is, mind jelen van-nak,
akár a kulisszák közt várakozó
színészek. Azonban nemcsak sze-
mélyes drámáink szereplői vannak
jelen, hanem az opera kórusához
hasonlóan epizodisták tömegei is
belépésre készen sorakoznak fel,
összekötve a magunk egyéni törté-
netét a külvilággal, a társadalom
egészével. Bennünk magunkban
pedig, akár valamilyen megzendítésre
váró hatalmas hangszer, minden
pillanatban húrok feszülnek; ezek
tónusai és harmóniái fejezik ki abbeli
képességünket, hogy reagáljunk a
láthatatlan spirituális világ rezgéseire -
arra a világra, amelyről gyakorta nem
veszünk tudomást, és mégis, minden
egyes lélegzetvételünkkel kapcsolatba
lépünk vele.

Ha minden rejtve
bennünk élő képet és mozgást valamilyen
módon egyszer csak kibocsáthatnánk e terem
terébe, a hatás nukleáris robbanáshoz
hasonlítana, és a benyomások kaotikus
örvénylésének erejét egyikünk sem lenne képes
feldolgozni. Ebből is láthatjuk, miért oly hatalmas
erejű, és miért válhat olyan veszélyessé minden
jelen idejű színházi aktus, amely egyszer csak
felszabadítja a gondolat, a kép, az érzés, a
mítosz és a trauma rejtett kollektív potenciálját.

A leghízelgőbb bókban a színházat mindig a
politikai elnyomás részesítette. A félelem kormá-
nyozta országokban a színház az a forma, ame-
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lyet a diktátorok éberen figyelnek, és amelytől a
leginkább rettegnek. Ennek következtében minél
nagyobb szabadságot élvezünk, annál mélyebben
kell értenünk, és annál inkább kordában kell
tartanunk minden színházi aktust: ha azt akarjuk,
hogy értelme és jelentése legyen, nagyon pontos
szabályoknak kell engedelmeskednie.

Mindenekelőtt közös élményben kell egyesíteni a
káoszt, amely óhatatlanul létrejönne, ha minden
egyes ember szabadjára engedné a maga titkos
világát. Más szóval az előadó által felidézett való-
ságaspektusnak egyazon körön belüli reakciót kell
kiváltania minden egyes nézőből, oly módon, hogy
a közönség egyetlen pillanatra ugyanazt a kollektív
benyomást élje meg. Ekként a bemutatott anyag
lényegének, a történetnek vagy a témának min-
denekelőtt az a rendeltetése, hogy közös terepet
kínáljon, olyan potenciális teret, amelyen belül a
közönség minden tagja korától vagy hátterétől füg-
getlenül közös élményben forrhat össze szom-
szédjával.

Merőben triviális, felszínes, tehát nem túlságosan
érdekes közös terepet persze nagyon könnyű
találni. Márpedig nyilvánvaló, hogy annak az alap-
nak, amelyen mindenki találkozhat, érdekesnek kell
lennie. De mit jelent voltaképpen az érdekesség?
Létezik rá egy bizonyos próba. Abban a töredék-
másodpercnyi időben, amikor a színész és a közön-
ség mintegy fizikai ölelésben kölcsönösen egymás-

ra talál, a pillanat sűrűsége, telítettsége, sokrétű-
sége, gazdagsága - más szóval a minősége a
lényeg. Minden egyes másodperc lehet vékony és
érdektelen - avagy ellenkezőleg, minőségileg mély.
Hadd hangsúlyozzam, hogy a pillanatnak ez a
minőségszintje az egyetlen mérce, amellyel
valamely színházi aktus megítélhető.

Ezek után közelebbről kell megvizsgálnunk, mit is
értünk pillanaton. Ha a pillanat legbelső magváig
hatolhatnánk, minden bizonnyal azt tapasztalnánk,
hogy ott már nincs mozgás; minden egyes pillanat
valamennyi lehetséges pillanat összessége, és az,
amit időnek nevezünk, elenyészett. De ha kifelé
haladunk azon körök felé, amelyekben normális
körülmények között létezünk, azt tapasztaljuk, hogy
minden időbeli pillanat összefügg a megelőzővel és
a következővel, egy megszakítás nélkül kifejlő lán-
colatban. Ekként a színházi előadáson belül egy
megkerülhetetlen törvénnyel van dolgunk. Az
előadás olyan áramlás, amelynek emelkedő és
süllyedő görbéje van. Ahhoz, hogy egy mély értel-
mű pillanathoz eljussunk, pillanatok láncolatára van
szükség, amely láncolat egyszerű, természetes
szintről indulva sodor bennünket az intenzitás felé,
hogy aztán attól ismét eltávolítson. Az idő, amely az
életben oly gyakran ellenségünk, szövetségesünk-
ké is válhat, ha látjuk, miként vezethet egy sápadt
pillanat egy izzó pillanathoz, hogy aztán a tökéletes
áttetszőség pillanatává alakuljon, majd ismét a köz-
napi egyszerűség pillanatává süllyedjen.

Jobban megérthetjük a folyamatot, ha a hálóját
fonó halászra gondolunk. Munka közben ujja min-
den rebbenésében figyelem és szándék rejlik.

Ahogy fűzi a fonalat, ahogy megköti a csomókat,
olyan formákba zárja az űrt, amelyek alakja pontos
funkcióknak tesz eleget. Aztán a hálót a vízbe
dobja, ide-oda rángatja, árral, ár ellen, minden-féle
bonyolult minta szerint, és végül kifog vala-milyen
halat, amely lehet ehetetlen, lehet közönséges, de
fogyasztható, lehet sokszínű, ritka, mérgezett
avagy a kegyelem pillanataiban arany-hal. Ki kell
azonban emelni egy sajátos különbséget a színház
és a halászat között. Ha a háló jól van
megszerkesztve, a halász szerencséjén múlik,
hogy jó vagy rossz halat fog-e ki. A színház-ban
azok, akik a hálót csomózzák, a végül ki-fogott
pillanat minőségéért is felelősek. Bámulatos dolog
ez! Amikor a „halász" megköti a háló csomóit,
egyszersmind meghatározza, milyen minőségű lesz
a hal, amelyet végül hálójába kerít!

Az első lépés döntő fontosságú, és sokkal nehe-
zebb, mint amilyennek látszik. Bármily meglepő, ez
az előkészítő lépés nem részesül az őt megillető
tiszteletben. Képzeljük el, hogy a közönség várja az
előadás kezdetét; szeretné, ha felkeltenék ér-
deklődését, reméli, hogy felkeltik érdeklődését,
győzködi magát, hogy illik érdeklődést tanúsítania.
De ellenállhatatlan érdeklődés csakis akkor ébred
benne, ha az előadás legelső szavai, hangjai vagy
akciói minden egyes néző lényének legmélyéből
előcsalják azt az első morajt, amely összecseng a
csak később, fokozatosan felszínre törő rejtett té-
mákkal. Ez a folyamat nem lehet intellektuális, raci-
onális pedig végképp nem. A színház a hangzás, a
szó, a szín és a mozgás energiája révén megérint
egy érzelmi billentyűt, amely aztán rezgésbe hozza
az intellektust. Mihelyt a színész benső kapcsolatot
teremt a közönséggel, az esemény már számos
irányba terelődhet. Vannak színházak, amelyek
pusztán csak közönséges, ízletes, gyomorfájás nél-
kül elfogyasztható halat szeretnének fogni. Vannak
pornográf színházak, amelyek tudatosan mérgezett
belű halat akarnak felszolgálni. De tételezzük fel,
hogy bennünket a legmagasabb becsvágy hevít: mi
minden előadással az aranyhalat szeretnénk kifogni.

Honnan jön az aranyhal? Nem tudjuk. Úgy sejt-
jük, valahonnan a kollektív, mitikus tudatalattiból,
ebből a hatalmas óceánból, amelynek határait soha
nem sikerült felfedezni, mélységeit soha nem tárták
fel fenékig. És hol vagyunk mi, nézőtéren ülő kö-
zönséges emberek? Ott vagyunk, ahol belépéskor
vagyunk: önmagunkban, a mindennapi életünkben.
Ekként a háló fonása azt jelenti, hogy hidat építünk
szokásos, normálisállapotunkban leledző, minden-
napi világunkat magunkkal hurcoló lényünk és ama
láthatatlan világ között, amely csak akkor tárulhat
fel előttünk, ha rendes körülmények között csöke-
vényes érzékelési módunkat összehasonlíthatatla-
nul élesebb érzékelési minőség váltja fel. De vajon
lyukakból vagy csomókból áll-e ez a háló? A kérdés
olyan, akár egy koan, és ha színházat akarunk
csinálni, örökösen együtt kell élnünk vele.
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A színház történetében semmi sem fejezi ki oly
erőteljesen ezt a paradoxont, mint a Shakes-
peare-nél fellelhető struktúrák. Shakespeare
színháza lényegileg vallási jellegű: a láthatatlan
spirituális világot hozza be a felismerhető-látható
formák és cselekvések konkrét világába. Shakes-
peare az emberi skála egyik végletén sem hajlan-
dó engedményekre. Színháza nem vulgarizálja a
spiritualitást, hogy az átlagember könnyebben
felfoghassa, és nem utasítja el magától az ala-
csonyrendű létezés mocskát, csúfságát, abszurd
és nevetséges voltát sem. Könnyedén siklik tova
pillanatról pillanatra a kettő között, s midőn ha-
talmas lendülettel tör előre, olyan intenzitásig
hevíti a bontakozó élményt, mígnem minden
ellenállás szétrobban, a közönség pedig feléb-
red, s egyetlen pillanatra mélyen betekint a
valóság szövedékébe. Ez a pillanat azonban nem
lehet tartós. Az igazságot soha nem lehet sem
meghatározni, sem megragadni - a színház
azonban olyan gépezet, amely valamennyi
résztvevőjének megengedi, hogy egyetlen pilla-
natra megízleljék az igazság valamilyen aspektu-
sát. A színház gépezete arra való, hogy felhág-
hassunk és leereszkedhessünk a jelentés lép-
csőfokain.

Most kerülünk szembe az igazi nehézséggel.
Ahhoz, hogy az igazság egy pillanatát elkaphas-
suk, a színész, a rendező, az író és a tervező
legmagasabb rendű erőfeszítéseit kell egyesíte-
ni; egymagában senki ezt véghez nem viheti.
Egyazon előadáson belül különböző esztétikák és
célok ütközhetnek. De minden művészi és szak-
mai technikának - Ted Hughes angol költő sza-
vaival - a hétköznapi emberi szint és a mítosz
rejtett szintje közti „közvetítést" kell szolgálnia E
közvetítés abban nyilvánul meg, hogy a változat-
lant összehozza az örökké változó mindennapi
világgal, amelyben minden színházi előadás is
lezajlik. Ezzel a világgal állunk kapcsolatban éb-
ren töltött időnk minden pillanatában, amikor is a
jelen életre kelti az agysejtjeinkben elraktározott
múltbeli információkat. Ama másik, állandóan
jelen lévő világ láthatatlan, mivel érzékeinkkel
nem férhetünk hozzá, ámbár sokféleképpen ész-
lelhetjük, jó néhányszor ösztöneink által. Minden
spirituális tevékenység, amelynek segítségével a
benyomások világából visszavonulhatunk a
csendbe és a mozdulatlanságba, közelebb visz
ehhez a láthatatlan világhoz. A színház
mindazon-által nem azonos a spirituális
diszciplínával. A színház külső szövetségese a
spirituális létezés-nek; azért van, hogy olykor s
szükségképp rövid időre betekintést engedjen
abba a láthatatlan világba, amely át- és áthatja a
mindennapi világot, bár érzékeink általában nem
vesznek róla tudomást.

A láthatatlan világnak nincs formája, és - leg-
alábbis ami fogalmaink szerint - nem is változik.
A látható világ állandó mozgásban van, jellemző

vonása a folyamatos keringés. Formái megszü-
letnek és meghalnak. Legösszetettebb formája,
az ember is él és meghal, a sejtek élnek és
elhalnak - és ugyanígy születnek, indulnak ha-
nyatlásnak és tűnnek el a nyelvek, a sémák, a
viselkedési formák, az eszmék, a struktúrák is.
Az emberiség történetének bizonyos ritka pilla-
nataiban egyes művészek oly hitelesen társítot-
ták a láthatót a láthatatlannal, hogy az egyesülés
formái - legyenek bár templomok, szobrok, fest-
mények, írás- vagy zeneművek - örök életűnek
látszanak, ámbár még e tekintetben is jobb, ha
óvatosak vagyunk, és felismerjük, hogy még az
örökkévalóság sem örök - még az is meghal.

A gyakorlati színházi embernek, bárhol éljen is
a világban, minden oka megvan rá, hogy az őket
megillető alázattal és tisztelettel közelítsen a
nagy, hagyományos formákhoz, kiváltképpen a
keletiekhez. Ezek messze túl ragadhatják önma-
gán - jócskán túl azon a csökevényes megértési
és alkotóképességen, amely - s ezt neki is el kell
ismernie - a huszadik századi művész igazi álla-
pota. A nagy rítusok, az alapvető mítoszok ajtók,
amelyeket nem megfigyelni, hanem megélni kell,
és aki önmagán belül képes megélni ezt az ajtót,
az léphet be rajta a legintenzívebb módon. A
múltat tehát nem tagadhatjuk meg pökhendien.
Csalni azonban nem szabad. Ha elcsenjük rítusait
és jelképeit, és megpróbáljuk őket a magunk
céljaira kihasználni, ne csodálkozzunk, ha elve-
szítik sajátos erejüket, és legföljebb csillogó és
üres dekorációként hatnak. Állandó kihívás szá-
munkra, hogy képesek legyünk diszkriminálni.
Bizonyos esetekben valamilyen hagyományos
forma még eleven; más esetben a hagyomány
halott kézként fojtja meg az életerős élményt. A
probléma lényege: úgy megtagadni a „bevett
módszert", hogy közben ne öncélúan hajhásszuk
a változtatást.

A központi kérdés tehát formai: a pontos, az
alkalmas forma kérdése. Enélkül nem lehetünk
meg; az élet sem lehet meg nélküle. De mit jelent
a forma? Bármily gyakran térek is vissza e kér-
désre, óhatatlanul eljutok a szfota szóhoz, amely
a klasszikus indiai filozófiából ered, és értelme a
hangzásában rejlik - az állóvíz felszínén hirtelen
támadó fodrot, a derült égen váratlanul felbukka-
nó felhőt jelenti. A forma nem más, minta mani-
fesztálódó lehetőség, a testet öltő szellem, az
első hangzás, a „nagy bumm".

Indiában, Afrikában, a Közel-Keleten, Japán-
ban ugyanezt kérdezik a színházművészek: mi
legyen ma a mi formánk? Hol kell keresnünk?
Zavaros a helyzet, zavaros a kérdés, zavarosak a
válaszok. Az utóbbiak két csoportra oszlanak.
Egyfelől sokan azt hiszik, hogy a Nyugat nagy
kulturális erőközpontjai - London, Párizs, New
York - megoldották a kérdést, és most már
csupán arra van szükség, hogy a többiek átve-
gyék az ő formájukat, úgy, ahogy az elmaradott

országok vesznek át ipari folyamatokat és tech-
nológiát. A másik bevett magatartás ennek épp
az ellenkezője. A harmadik világ országaiban élő
művészek gyakran úgy érzik, elvesztették gyöke-
reiket, belesodródtak a Nyugatról érkező s a
maga teljes huszadik századi képkészletét
magával hozó nagy hullámba, és ezért szükségét
érzik, hogy elutasítsák az idegen minták
utánzását, és dacosan visszatérjenek a maguk
kulturális gyökereihez, ősi hagyományaihoz.
Megállapítható, hogy e folyamat korunk két nagy
és ellentmondásos áramlatát tükrözi: azt, amely
kifelé, az egység felé törekszik, s azt, amely
befelé, a töredezettség felé irányul.

Csakhogy egyik módszer sem vezet jó ered-
ményekre. Számos harmadik világbeli ország
színtársulatai próbálkoznak európai szerzők, pél-
dául Brecht vagy Sartre műveivel, de gyakran
nem ismerik fel, hogy ezek az írók egy, saját
korukhoz és működési helyükhöz kötött, össze-
tett kommunikációs rendszeren belül dolgoztak,
s egy merőben más összefüggésrendszerben
visszhangtalanok maradnak. A hatvanas évek
avantgárd kísérleti szín házának különféle
utánzásai ugyanebbe a nehézségbe ütköznek. Igy
aztán a harmadik világban működő őszinte
színházi alkotók büszkeségükben és
elkeseredésükben a maguk múltjába ásnak le, és
megkísérlik modernizálni saját mítoszaikat,
rítusaikat és folklórjaikat, ebből azonban sajnos
gyakorta amolyan szegényes, „se hús, se hal"
keverék születik.

Hogyan lehetünk hát hívek a jelenhez? Utazá-
saim során nemrégiben eljutottam Portugáliába,
Csehszlovákiába és Romániába. Portugáliában,
ebben a legszegényebb nyugat-európai ország-
ban azt hallottam, hogy „az emberek már nem
járnak színházba vagy moziba". „A ha- mondtam
együttérzőn -, ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben az embereknek nem jut rá pénzük." „Szó
sincs róla!" - hangzott a meglepő válasz. - „Épp
az ellenkezője az igaz. A gazdasági helyzet lassan
már javul. Korábban, amikor kevés volt a pénz,
nagyon szürke volt az élet, így az emberek rászo-
rultak valamilyen alkalmi kiruccanásra, akár a
színházra, akár a mozira, és természetesen
összespórolták rá a pénzt. Manapság valamivel
több az elkölteni való pénzük, és immár hozzá-
férhetnek a huszadik századi fogyasztói lehe-
tőségek teljes skálájához. Ott vannak a video, a
videokazetták, a kompakt lemezek, a más embe-
rekkel való együttlét örökös igényének kielégíté-
sére pedig rendelkezésre állnak a vendéglők, a
chartergépes utazások, a csomagtúrák. Aztán
lehet ruhát, cipőt venni, fodrászhoz járni...
Egyelőre létezik még a mozi és a színház is, de
nagyon mélyre süllyedtek a prioritások rang-
sorában."

A piacorientált Nyugatról tovább utaztam Prá-
gába és Bukarestbe. Itt is, akárcsak Lengyelor-
szágban, Oroszországban és csaknem minden
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egykori kommunista országban, ugyanez a két-
ségbeesett kiáltás harsan fel. Néhány éve még
verekedtek az emberek a színházjegyekért; ma a
színházak gyakran negyed ház előtt játszanak.
Tehát az ember egy merőben más társadalmi
kontextusban ugyanazzal a jelenséggel szembe-
sül: a színházzal, mint amely elveszítette vonz-
erejét.

A totalitárius elnyomás napjaiban a színház
egyike volt ama ritka helyeknek, ahol az ember
rövid időre szabadnak érezhette magát, elmene-
külhetett egy romantikusabb, költőibb létbe, avagy
a közönség anonimitásának védelmében
megbújva nevetésével vagy tapsával csatlakoz-
hatott a hatóság elleni kihívás aktusához. Egy-egy
tiszteletre méltó klasszikus szöveg minden egyes
sora lehetőséget adhatott a színésznek, hogy
valamely szó árnyalatnyi hangsúlyozása vagy egy
szinte észrevehetetlen gesztus révén titkos
cinkosságot létesítsen a nézővel, ily módon
fejezve ki, amit más módon túl veszélyes lett
volna kifejezni. Most ez a szükséglet megszűnt, és
a színház kénytelen szembenézni egy nehezen
megemészthető ténnyel: azzal tudniillik, hogy a
múlt mesésen és boldogítóan zsúfolt nézőterei
ugyan számos alapos okból teltek meg, de sem-mi
közük nem volt magának a drámának igaz és
érvényes színházi közvetítéséhez.

Vegyük még egyszer szemügyre az európai
helyzetet. Németországtól messze keletig, a ha-
talmas orosz kontinenst is beleértve, valamint
nyugat felé, Olaszországon át Portugáliáig és
Spanyolországig totalitárius kormányok hosszú
sora volt hatalmon. A diktatúra minden formájára
jellemző, hogy a kultúra fagyott állapotban van.
Bármilyenek legyenek is a mindenkori formák,
elveszítik a lehetőséget, hogy a természeti törvé-
nyeknek megfelelően éljenek, kihaljanak, felvált-
sák egymást. A kulturális formák bizonyos skáláját
biztonságosnak és tiszteletre méltónak kiáltják ki
és intézményesítik, az összes többi formát pedig
gyanúsnak tekintik, és vagy a föld alá szorítják,
vagy gyökerestől kiirtják. A húszas és a harmincas
évek az európai színház számára kivételesen
élénk és termékeny korszakot hoztak. E
korszakban jöttek létre a legfontosabb technikai
újítások: a forgószínpad, a nyitott színpad, a
világítási effektusok, a vetítések, az absztrakt
díszlet, a funkcionális szerkezetek. Kialakultak
bizonyos színészi játékstílusok, a közönséggel
való kapcsolat bizonyos formái, valamint bizonyos
hierarchiák, például a rendező szerepe vagy a
tervező fontossága. Mindezek összhangban voltak
az adott korral. Aztán hatalmas méretű társadalmi
felfordulások következtek: háború,
tömeggyilkosság, forradalom és ellenforradalom,
kiábrándulás, a régi eszméktől való elfordulás, az
új ingerekre való vágyódás, a hipnotikus erejű
vonzódás mindenhez, ami új és más. Ma a fedőt
levették a fazékról. De a maga régi struktú-
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ráiban mereven megbízó színház nem változott;
tehát nem része többé a maga korának. Az ered-
mény: a színház, megannyi okból, világszerte
válságban van. Ez jó, ez szükséges dolog.

Létfontosságú, hogy két dolgot világosan
megkülönböztessünk. Egy dolog a „színház",
merőben más dolog a „színházak". A „színházak"
dobozok; a doboz pedig éppoly kevéssé azonos a
tartalmával, minta boríték a levéllel. A borítékot
közlendőnk mérete és hosszúsága szerint szok-
tuk megválasztani. Sajnos azonban e ponton
véget is ér a párhuzam. A borítékot könnyű tűzbe
hajítani; sokkal nehezebb elhajítani egy épületet,
kivált egy szép épületet, még ha ösztönösen
érezzük is, hogy túlélte rendeltetését. S még
ennél is nehezebb elvetni az agyunkban rögzült
kulturális szokásokat, amelyek az esztétikához, a
művészi eljárásokhoz, a hagyományokhoz kap-
csolódnak. Es mégis: a „színház" alapvető em-
beri szükséglet, míg a „színházak", formáikkal és
stílusaikkal egyetemben, csupán ideiglenes és
felcserélhető dobozok.

Igy térünk vissza az üres színházak problémá-
jához, és láthatjuk, hogy a válasz nem lehet pusz-
tán a reform - amely szó az angol nyelvben
egészen pontosan a régi formák újraalkotását
jelenti. Ameddig figyelmünk a formához van bi-
lincselve, a válasz is pusztán csak formai lesz, s
a gyakorlatban kiábrándító eredménnyel jár.
Azért beszélek ennyit a formákról, mert hangsú-
lyozni szeretném, hogy az új formák keresése
önmagában nem lehet válasz. A hagyományos
színházi stílusokkal rendelkező országokban
mindenütt ugyanaz a probléma. Ha a modernizá-
lás abban merül ki, hogy új üvegekbe töltjük a

régi bort, a formai csapda ismét bekattan. Ha a
rendező, a tervező, a színész számára a kísérlet
azt jelenti, hogy az aznapi képek naturalista rep-
rodukálását tekinti formának, nagy csalódására
ismét azt tapasztalja majd, hogy alig jut tovább
annál, mint amit a televízió óráról órára kínál.

A jelen idejű színházi élménynek közel kell
férkőznie a kor érveréséhez, mint ahogy a nagy
divattervező sem hajhássza soha vakon az ere-
detiséget, hanem titokzatos módon elegyíti a
maga kreativitását az élet örökkön változó felszí-
nével. A színházművészetnek kell hogy legyen
egy mindennapi arculata: felismerhető története-
ket, helyzeteket, témákat kell nyújtania, mert az
embert elsősorban az általa ismert élet érdekli.
Am ugyanakkora színházművészetnek tartalom-
mal és jelentéssel is meg kell telnie. A tartalom
az emberi tapasztalat töménysége; minden mű-
vész vágya, hogy ezt a maga munkájában így
vagy úgy megragadja, és talán ráérez arra is,
hogy a jelentés abból fakad, ha kapcsolatot tud
teremteni a maga normális korlátain túli láthatat-
lan forrással, amely jelentéssel ruházza fel a je-
lentést. A művészet olyan kerék, amely örökké
egy néma és mozdulatlan központ körül forog,
és ezt a központot se megragadni, se meghatá-
rozni nem áll módunkban.

Mi tehát a célunk? Se több, se kevesebb, mint
az, hogy találkozzunk az élet anyagával. A színház
az emberi létezés valamennyi aspektusát tükröz-
heti, tehát minden élő forma érvényes, minden
formának meglehet a maga potenciális helye a
színházi kifejezésben. A formák olyanok, mint a
szavak; csak akkor telnek meg jelentéssel, ha
helyesen használjuk őket. Shakespeare szókész-
lete nagyobb volt minden más angol költőénél;
állandóan gazdagította a rendelkezésére álló sza-
vak tárházát, obskurus filozófiai fogalmakat
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kombinált a legdurvább trágárságokkal, amíg
végül több mint huszonötezer szó volt a keze
ügyében. A színházban a szavakon túl végtelenül
sok egyéb nyelv létezik, amelyek révén létrejöhet
és fennmaradhat a közönséggel való kommuni-
káció. Itt a testnyelv, a hangnyelv, a ritmusnyelv, a
színnyelv, a jelmeznyelv, a díszletnyelv, a fény-
nyelv - és ez mind hozzáadódhat ahhoz a bizo-
nyos huszonötezer rendelkezésre álló szóhoz. Az
élet minden eleme egy-egy szó az egyetemes
szókészletben. Múltbeli képek, a hagyomány ké-
pei, a jelenkor képei, a holdrakéták, a revolverek,
a durva szleng, egy téglarakás, egy lángnyelv, a
szívre tett kéz, a zsigerekből fakadó kiáltás a
hang végtelen zenei árnyalatai - mindezek olyan
főnevek és jelzők, amelyekből új mondatokat
kovácsolhatunk. De képesek vagyunk-e meg-
felelően használni őket? Szükségszerűek-e? Al-
kalmasak-e rá, hogy azt, amit kifejeznek, eleve-
nebbé, megrendítőbbé, dinamikusabbá, kifino-
multabbá, igazabbá tegyék?

Napjainkban a világ új lehetőségeket kínál.
Olyan elemekkel táplálhatjuk ezt a nagy emberi
szókészletet, amelyek a múltban soha nem talál-
koztak össze. Minden faj, minden kultúra a saját
szavával gazdagíthatja a mondatot, amely egye-

síti az emberiséget. A világ színházkultúrájának
semmire sincs nagyobb szüksége, mint a
különböző fajú és hátterű művészek együttmű-
ködésére.

Különböző hagyományok találkozásakor leg-
először akadályok merülnek fel; ám ha elmélyült
munkával sikerül megtalálni a közös célt, ezek az
akadályok eltűnnek. És mihelyt az akadályok le-
omlottak, kinek-kinek a gesztusai és hangszínei
a közös nyelv részeivé válnak, s egyetlen pillanat
tartamára kifejeznek egy közös igazságot, amely-
ben a közönség is osztozik. Ez az a pillanat, amely
felé minden színházi tevékenység törekszik. Ezek
a formák lehetnek régiek vagy újak, köznapiak
vagy egzotikusak, kifinomultak vagy egyszerűek,
bonyolultak vagy naivak. Származhatnak a leg-
váratlanabb forrásokból, s tűnhetnek merőben
ellentmondóaknak, egészen odáig, hogy úgy
tessék: kizárják egymást. Hadd jegyezzem meg:
ha stílusegység helyett a formák horzsolják egy-
mást vagy összekoccannak, az is lehet egészsé-
ges és sokatmondó.

A színház nem lehet unalmas. Nem lehet kon-
vencionális. Váratlannak kell lennie. A színház a
meglepetésen, az izgalmon, a játékosságon, az örö-
mön keresztül vezet el az igazsághoz. A múltat és a

jövőt a jelen részévé avatja; eltávolít mindattól,
ami a hétköznapok során belep bennünket, és
közel visz ahhoz, amit általában távolinak ér-
zünk. Egy mai újsághír egyszer csak sokkal
kevésbé igaznak és bensőségesnek tetszhet,
mint valami, ami egy más korból, egy más or-
szágból kerül elénk. A jelen pillanat igazsága
számít, az abszolút meggyőződésnek az az álla-
pota, amely csak akkor jöhet létre, ha a színészt
és a közönséget egység fűzi össze. Ez pedig
olyankor történik, ha az ideiglenes formák be-
töltötték rendeltetésüket, és elvezettek bennünket
ahhoz az egyszeri, megismételhetetlen pillanat-
hoz, amikor megnyílik egy ajtó, és egész látás-
módunk átalakul.

Peter Brook: There Are No Secrets. Thoughts on
Acting and Theatre. (Nincsenek titkok. Gondolatok a
színjátszásról és a színházról.) Methuen Drama 1995.

Fordította: Szántó Judit

Mireille Maalouf és Miriam Goldschmidt a
Mahábháratában


