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ot és Oidipuszt kapcsolja össze. A freudi gon-
olkodás a görög tragédia tanulmányozása révén

endült mozgásba, hogy aztán a maga részé-ről is
égérvényesen rányomja bélyegét a görög
zövegek elemzésére. Ha egyfelől Freud
idipuszból táplálkozik, másfelől a mű már nem
lvasható a Freudra való hivatkozás nélkül. Az
idipusz anyaga generálta az általános érvényű
lméletet, amely aztán átformálta a Freudot meg-

hlető szöveg értelmezését. Így alakul ki az a
elenség, amelyet az interpretáció körforgásának
eveztek el, és ezzel a fogalommal jellemezhetjük
legtalálóbban Brook és Shakespeare viszonyát

s: a drámaíró táplálta a brooki koncepciót, amely
ztán meghatározta a shakespeare-i szövegek
egközelítését: a kettő között körforgás alakul ki.

kör pedig Brook kiváltságos, elsőrendű
ontosságú jele.

z a körben forgó perpetuum határozza meg
rook diszkurzusát, amely nemcsak értelmeket
ínál, hanem, a kettejük közti megszakítatlan in-
imitás jeleként, itt-ott shakespeare-i fényjeleket
s felvillant. A legfontosabb a készenlét, tanácsol-
a Brook Hamlet ihletésére, és az, hogy különb-
éget tegyünk élet s halál között, amint ez Lear
álváriájából leszűrhető. A könyvben is közölt
erlini előadása végén pedig Arielt idézi fel, amint
Prospero által feladata teljesítéséért megígért

utalmat: a szabadságot követeli. Vagy hogy még
élyebbre ássunk: Brook átveszi és saját mun-

ásságára vonatkoztatja Shakespeare egyik me-
aforáját. Leart, mondja, úgy kíséri útján a bo-
ondja, ahogy a vak előtt lépdel a kutyája - és ez

kép visszatér akkor is, amikor a rendezőről esik
zó: Brook azt ajánlja, bízza rá magát a saját
bolondjára", aki előbbre jár, mint ő, azaz a szí-
észre... És végül, amikor Szünetjelek című
önyvében John Gielgud arcképét mintázza meg,
rre éppen a Shakespeare-ről szóló fejezetben
erít sort, s a zseniális színészt is úgy jellemzi,
int „a szerencsére soha fel nem oldott ellent-
ondások szörnyetegét".

Brook nemcsak merít Shakespeare-ből, ha-
em együtt is él vele. Kedvelt mondása, hogy
nem a megérkezés, hanem az utazása fontos".
rook és Shakespeare viszonya a kísérő és a
ísért személy bármikor felcserélhető viszonyá-
ak felel meg. A cselekvés alanya és a cselekvés
árgya között fúziós kapcsolat alakul ki; az egyik
züntelen feloldódik a másikban. Ez a közelség
ozza létre az interpretáció körforgásât; a rende-
őt és hasonmását pedig ennek a körnek a kerü-
ete köti össze egymással.

rook olyan megközelítési móddá alakította a
örforgást, amelynek segítségével mindent
gyetlen központ köré szervezhet, ugyanakkor
zonban megőrizheti a szempontok sokrétűsé-
ét; ez utóbbihoz egy ír filozófus meghatározását

vette kölcsön, és ilyen értelemben beszél shifting
pointról (= állandóan elmozduló pont). És melyik
író elégíthetné ki jobban Brooknak a körforgás
iránti szenvedélyét, mint az általa „prizmaszerű-
nek" nevezett Shakespeare, „a többértelműség
mezejének" megteremtője -. azé a mezőé, ahol az
egyéni nézőpontokat mindig elhomályosítja az
anonim szemlélet? A körforgás teremti meg azt
a mozgást, amely a Brook legsajátabb látóterét
kitöltő közvetlen színház lényege, a közvetlen
színház pedig a shakespeare-i ábrázolásmód je-
gyeit viseli - éppen Shakespeare révén határoz-
hatjuk meg ezt a harmadik, a nyers és a szent
között félúton lévő színházi kategóriát, amelynek
lényege a helyváltoztatás, a stabilitás elleni
elfojt-hatatlan tiltakozás.

Stratfordban, páncélteremhez illő mesterséges
sötétségben lézersugár emeli ki a községi anya-
könyvnek azt a sorát, amelyben egy helyi
kalligráfus, valószínűleg két nap lemaradással,
meg-örökítette Shakespeare születését.
Egyetlen sor... Amikor elnéztem, Brookra
gondoltam, mert amint Shakespeare segítette őt,
úgy segített ő nekünk. hogy Shakespeare-ből
éljünk. lnterp-

- Ön három ízben dolgozott a Lear királyon.
Először rövid televíziós változatot készített belőle
Orson Wellesszel, aztán 1962-ben létrehozta,
Paul Scofielddal a címszerepben, azt a nagysza-
bású előadást, amely fordulópontot jelentett e
remekmű és szélesebb értelemben Shakespeare
megközelítésében, 1971-ben pedig megrendezte
a filmet, amely betagolódott az elöadás kontinui-
tásába, anélkül, hogy pusztán annak filmes meg-
ismétlése volna. Mindhárom munkában a dráma
magvát, avagy - az ön kifejezésével - annak
,.globalitását" vette célba, de minden bizonnyal
sor került változtatásokra is. Mi az, ami a három
megközelítésben közös, és mi az, ami megkülön-
bözteti őket?

- A Learnek nincs háromféle megközelítése.
Van egy Lear, és van három állomás. Az első
inkább csak afféle vakmerő kísérlet volt e tömör
és monumentális mű megértésére; később pedig
a film csak a darab mint olyan előzetes színházi
bemutatásának volt a gyümölcse. De mert Wel-
lesre éppoly igaz volt, mint Scofieldra, és főként

retációs körforgása azért oly csábító, mert meg-
nyílik előttünk, a „harmadikfél" előtt, és bennün-
ket is integrál. Shakespeare és Brook - soha
egyikük sem feledkezik meg rólunk, soha nem
hagynak ki bennünket a számításból. Rokonítja
őket az a figyelem is, amelyet a nézőtér iránt
tanúsítanak. Mi több, Brook többek között éppen
ezért is hivatkozik Shakespeare-re, mint az
egyetlenre, aki ügyelt rá, hogy az egész városi
közösséget szólítsa meg. Brook jövőbeli
utópiájának Shakespeare a neve, és ugyanígy
hívják a múltját is. Shakespeare az ő képzeletbeli
hason-mása.

Az interpretáció körforgás hurkai az ídő és az
életkor előrehaladtával mind elmosódottabbá
válnak. Összekapaszkodnak, majd ismét szétvál-
nak... A szavak elhalkulnak, csak tétován merik
megtörni a csendet, mert felismerik: ma, az üt
végén, ha a vonzerő nem csökkent is, annál
inkább megnőtt a felelősség. Az elkövetkező szö-
vegekben Brook mintha feloldódna Shakes-
peare-ben. De nem mondta-e jó barátja, Gro-
towski, hogy „ahol egy folyó eltűnik, a helyén
oázis támad"?

mert erről túl sokszor hajlamosak megfeledkez-
ni, feltétlenül alá szeretném húzni: az ember nem
azért visz színre egy nagy Shakespeare-drámát,
mert alkalmazkodik valamilyen repertoárszínház
igényeihez. Soha nem arra gondol, hogy „az idén
a Leart kell játszanunk, mert tavaly az Othellót
adtuk", hanem az vezérli, hogy az adott pillanat-
ban rendelkezésére áll egy színész, aki képes
szembenézni ezzel a hatalmas szereppel. Sokkal
később, már Párizsban, azért rendeztem meg A
vihart, mert úgy éreztem, van a társulatunkban
néhány színész, aki éppen ebből a drámából
tudna valami fontosat megragadni. Különös, de
igaz: egy Shakespeare-dráma esetében a színre-
vitel szándéka csakis az emberi anyagból fakad-
hat, abból a meggyőződésből, hogy végre meg-
találtuk azokat a színészeket. akik képesek a
szöveg írott anyagát élő színpadi anyaggá vál-
toztatni.

A Lear természetesen elképzelhetetlen és elő-
adhatatlan egy, a címszerepre alkalmas nagy szí-
nész nélkül, de ez még nem minden. Címe elle-
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nére ez a dráma igazából a szereplők kapcsola-
taiból font nagyon komplex háló, és ezért, no
meg a shakespeare-i vers gazdagsága miatt, té-
mák százai fejeződnek ki, kereszteződnek benne -
és a mű értelme éppen ezeknek az elemeknek a
kölcsönös viszonyából bontakozik ki. Ezért a
dráma igazi átéléséhez és megértéséhez kizáró-
lag akkor lehet eljutni, ha alapos közös felkészü-
lés után egy csapat színész játssza el közönség
előtt.

 A színész kiválasztása természetesen nem
csupán belső adottságaival függ össze, hanem
azzal a képességével is, hogy jelenléte és játéka
által módosítsa az alakról kialakult összképet.
Személye mindig egy adott olvasatnak felel meg,
és amikor ön a szerepet Scofieldra, erre a negy-
ven év körüli, erőtől duzzadó színészre osztotta,
ezzel megváltoztatta Lear alakjának egész
megközelítését. Egy úgyszólván ereje teljében
lévő uralkodót mutatott be, aki úgy dönt, hogy
le-mond hatalmáról, de közben továbbra is élni
akar kiváltságaival. Egy új, férfikora delén járó,
autoriter és életerős Lear állt előttünk.

 Ha Shakespeare-ről van szó, akkor - túl a
vitákon és értelmezéseken - az első számú fel-
adat az, hogy megnézzük: mi is van előttünk, mi
van leírva. Való igaz: nem egy nagy színészt
láttam, aki szenilis aggastyánnak játszotta Leart,
mert ezzel akarta megindokolni a birodalom fel-
osztásának szándékát. De elég pusztán nyugod-
tan és nyitott értelemmel meghallgatni Lear első
mondatait, és máris valami egészen mást hal-
lunk: olyan szavakat, amelyek bármilyen politikus
vagy államférfi becsületére válnának. Lear - hogy
saját szavaimmal írjam körül -az t mondja: nem
várok a halálomig, hanem már most el akarom
dönteni a trónöröklést, és azt is pontosan tudom,
miért akarom eleve felosztani három leányom
között a birodalmat. Már első tirádája hatodik
mondatában kifejti meggyőződését: „That future
strife may be prevented now" („Hogy jövő
viszálynak már most elejét vegyük"), vagyis hogy
eleve megoldják azokat a problémákat, amelyek
a jövőben konfliktusokat gerjeszthetnének... Az,
aki így beszél, egyáltalán nem holmi könnyelmű
és szeszélyes uralkodó, ellenkezőleg: a szavak
Lear gyakorlatias és józan politikusi
gondolkodására vallanak. Utána, a dráma
komplex cselekménye során, rétegenként
bontakozik ki az igazi jellem, mivelhogy Shakes-
peare soha nem tárja fel már a kezdet kezdetén
alakjai pszichológiáját. Gondolatai és tettei tük-
rében Lear kivételesen erős, félelmetes dühkitö-
résekre képes személyiségnek mutatkozik, és így
felfedezhetjük, hogy kora ellenére még igen jó
fizikai erőben van. Ezt a féktelen vitalitást világo-
san jelzi a király második jelenete: a visszatérés
a vadászatról... Elég figyelmesen megnézni a
szöveget, hogy elfogadjuk: ez nem holmi egyéni
értelmezés, mindez igenis benne van a darabban.

És ez a Lear, ez a formája teljében lévő öreg
kényúr, akinek igazi mélységei kezdetben rejtve
vannak, lassanként megnyílik előttünk és önma-
ga előtt. Ez a Lear addig fejlődik, hogy a végén
azt tudja mondani Cordeliának: „We will take
upon's the mystery of things as if we were God's
spies" („Oly rejteményes arcot veszünk fel, mint-
ha kémei volnánk az isteneknek"2). Elég ezt az
egyetlen mondatot elolvasni, hogy megértsük:
ezekben a szavakban egy korábban heves és
impulzív természetű ember a legvégén Hamlet-
hoz méltó önkifejezésig jut el - egy olyan gondo-
lathoz, amely mélységében Hamlethoz vagy
Prosperóhoz illik. Prosperóhoz hasonlóan Lear
is él az egyik legrejtélyesebb kifejezéssel: „Isten
kémei". Hát ez meg mit jelentsen? Egy apró
példára hivatkoztam, hogy megmutassam: nem
lélektani elemzéssel férkőzhetünk igazán közel
egy alakhoz, hanem úgy, hogy keresztül-kasul
bejárjuk a darabot - sőt, Shakespeare alakjait
egyedül ezen a módon közelíthetjük meg. Elolva-
sunk egy mondatot, és aztán, tíz, húsz vagy
harminc oldallal később rálelünk mintegy a
visszhangjára. El kell tűnődnünk: mi az oka és mi
a jelentése ennek az ismétlődésnek - és így
jutunk el a szerkezet felismeréséhez, és akkor
többé már nem érjük be az olyan banális jelzők-
kel, mint „szenilis aggastyán, autokrata, zsarnok,
diktátor". Learben természetesen ott rejlenek e
tulajdonságok töredékei, de emellett rengeteg
más, rejtett tulajdonsága is van. Ezért azok a
dölyfös színészek, akik a maguk látásmódját sze-
retnék keresztülhajtani, egy Lear-szerű alakkal
semmit sem tudnak kezdeni. Csak hallgatni kell
a darab témáit a maguk teljességében, úgy,
ahogy a karmester követi az interpretált mű vo-
nal- és csomópontrendszerét. A Lear kapcsán
azt a kérdést kell feltennünk: vajon úgy hallgat-
juk-e a művet mint az emberi élet kifejezését,
vagy közben az irodalomra is gondolunk? A vá-
lasz döntő fontosságú. A második esetben
ugyanis figyelmünk megoszlik a történés és egy
Shakespeare nevű ismeretlen emberről való
gondolkodás között. Árra gondolunk: ezt ugye-
bár Shakespeare mondta - mit akarhatott vajon
ezzel az „Isten kémeivel"? Es máris elindultunk
azon az úton, amely egyenesen vezet a Shakes-
peare-drámák előadásainak tönkretétele felé.
Egészen más, ha a darabhoz azzal a meggondo-
lással közelítünk, hogy szereplői az egész embe-
riséget képviselik, és hogy nem véletlen, hogy ezt
vagy azt a szöveget éppen ez a szereplő és nem
egy másik mondja. Ilyenkor a színésznek a végén
el kell ismernie: „Ha azt mondom: lenni vagy nem
lenni, a kérdést nem az Erzsébet-kor és nem
Shakespeare teszi fel, ez valójában az én kérdé-

A Vörösmarty-fordítás torzít, hiszen az eredetiben
„istenek" helyett „Istenről" van szó, s arról, hogy „ma-
gunkra vesszük (vagy »kifürkésszük«) a dolgok titkait".

sem, és azért mondom ki hangosan, mert ez a
meggyőződésem, és mert hiszem, hogy mások-
ra is tartozik." Az igazi tisztelet abból áll, hogy a
darabot keltsük életre, és hagyjuk, hogy a szerző a
háttérbe szoruljon. Minden olyan kérdés, amely
Shakespeare korára, a vallásháborúkra, a rene-
szánsz filozófiájára vonatkozik, lehet nagyon ér-
dekes, de semmiképpen sem nélkülözhetetlen,
mert semmi közük a szöveg potenciális erejéhez.
A verset sem szabad úgy kezelni, hogy szép
prozódiai teljesítményt faragjunk belőle, de felál-
dozni sem szabad, mert jelenlétét mélyreható
szükségszerűség igazolja. Alaposan be kell ha-
tolnunk a drámába, hogy rájöjjünk: ennek a lát-
szatra mesterkélt és idegenszerű, barbár és
meghökkentő struktúrának az a rendeltetése,
hogy kifejezzen valamit, amit másként nem lehet-
ne kifejezni. Az igazság a dráma csorbítatlan
teljességében rejlik.
 Az előadásban és a filmen egyaránt kitünte-

tett hely illeti a király és a Bolond kapcsolatát...
 Igen, ez alapvetően fontos.
- Ön egyszer azt mondta, hogy a két szereplő

kapcsolata egyfajta láncreakción alapul: ha Lear
egy adott ponton megáll, a Bolond tovább megy,
mintha ugyanazt az utat járnák, és útközben vál-
tanák egymást.

- Én soha nem beszéltem olyasmiről, ami az én
saját ötletem lett volna, azon egyszerű okból,
hogy minden benne van a szövegben - az em-
bernek nincs szüksége ötletekre. Aki figyelmesen
olvassa a szöveget, az felfedezi, hogy elejétől a
végéig jelen van benne egy téma: a látásé és a
vakságé. Mit jelent ez? Mit jelent tisztán látni, és
mit jelent vaknak lenni? Es ekkor egy rendkívüli
s egyszersmind ősi, Szophoklész által kitaposott
úton elindulva sajátos helyzet bontakozik ki előt-
tünk: olyasvalakivel találkozunk, akit a saját csa-
ládja tett vakká. Csodálatos dolog ez, mert egy-
szerre valós és metaforikus értelmű.

A vakság témája, amely az egész drámát át-
szövi, mindenekelőtt a királyt és a Bolondot kap-
csolja egymáshoz. Vitán felül áll, hogy ez a király
kivételes ember, félelmetes és fenséges, és egy-
szersmind, sok nagy diktátorhoz hasonlóan,
mélységes vakságban szenved. Sok mindent
megért, hiszen nem ostoba - ha az volna, már
rég meggyilkolták vagy megbuktatták volna, mint
akármelyik autokrata államelnököt. A király
azonban mégis vak: azzá teszi részben a gőgje,
részben több mások is. Nem azén dolgom, hogy
magyarázatokat adjak, egyvalami azonban két-
ségtelen: a vaksága. Lear két emberben bízott
feltétel nélkül, mert olyan tulajdonságokkal ren-
delkeztek, amelyeket tisztelt, s amelyek belőle
magából hiányoztak. Az első Cordelia, akit teljes
bizalmával ajándékozott meg, és vaksága követ-
keztében mégis elűzte. De volt még valaki: a
Bolond, aki a hagyomány szellemében kivételes
szabadságot élvezett urával szemben.
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Ez a Bolond rendkívüli személyiség. Nem csak
megnevetteti a zsarnoki királyt, nem - ő a tisz-
tánlátás adományával is meg van áldva. Lehet,
hogy - ma így mondanánk - egy kicsit autista,
talán együgyű is; lehet, hogy igen, lehet, hogy
nem. A szerepet játszó színésznek mindenesetre
érzékeltetnie kell, hogy az alak intelligenciájában
nagy adag ártatlanság rejlik: a falu bolondjának
és egyszersmind az igen kifinomult elméknek az
ártatlansága. Az ábrázolás számos kényes prob-
lémát vet fel, de annyi bizonyos, hogy a Bolond
tisztán és közvetlenül látja a dolgokat, és a király-
hoz fűződő kiváltságos viszonya ezen a tényen
alapul. Olyasmiket mondhat a király szemébe,
amiket az senki mástól nem tűrne el, s ha olykor
dühre lobban is a Bolond iránt, mégis maga
mellett tartja, mert olyan, mint a vak ember, akit a
kutyája vezet. Praktikus és mindkettőjük számára
nélkülözhetetlen kapcsolat az övék. És mindez
nem értelmezés, hanem egész egyszerűen a
dráma egyik motívuma.

- A Lear király ugyanakkora fájdalom nevelő,
átalakító hatásáról is szól. Éppen akkor, amikor
Gloster a szó fizikai értelmében elveszti a látását,
Lear pedig az elméje épségét - akkor emelkednek
fel mindketten a megértés egy magasabb
szintjére. Vajon nem a vakság fölötti győzelem
sejlik ki Lear egyik utolsó mondatából: „Én tudom,
ki holt meg, és ki él"? Paul Scofield felkavaró
módon ábrázolta ezt az önmagán való túl-lépést,
a szenvedés általi metamorfózist...

- Azért, mert így kívánja a darab. Noha a
közfelfogás szerint a beavatási célú utazások a
fiataloknak vannak fenntartva, a Lear király mégis
egy beavató utazás története: egy érett ember -
amilyen Dante is v o l t - indul el benne a hosszú
útra. Ilyenkor persze általában olyanokról van
szó, akik most lépnek be az életbe, de a Learben
éppen ellenkező a helyzet. A dráma arról szól,
hogy a nagy öregek is elindulhatnak a beavatás
útján, mi pedig, ahogy végigkövetjük Leart a
stációk sorozatán, azt látjuk: valahányszor elve-
szít valamit, a megismerés szintjén egyszersmind
nyer is, mígnem végül eljut a végső, fájdalmas,
iszonyatos lecsupaszodásig. Borzalmas
kínszenvedés közepette veszíti el a hatalmát, a
lányát, az elméje épségét, elveszíti a látását,
amelyet a Bolond testesít meg - az események
mindent elrabolnak tőle, míg végül nincstelen,
húsától is megfosztott csontváz lesz, és mégis,
fokról fokra kitisztul a látása. A dráma végére ő is
tisztánlátóvá lesz. Ez a dráma útja. Ez a dráma
egy út.

- Ugyanakkor az ön szempontjából a Lear
királlyal való foglalkozás felszabadító művészi
hatással járt, hiszen eközben fedezte fel az üres
tér lehetőségeit, amelyekkel azóta is szüntelenül
kísérletezik; mondhatni, hogy egész színháza a
Learrel való birkózásból született, és ez mindmá-
ig meg is látszik rajta. Még Az üres tér című

könyve is a Lear -élmény terméke... Ahogy
többször is kijelentette: ekkor mert először
lemondani a díszletről, annak érdekében, hogy
Lear útját a jószerével csupasz Erzsébet-kori
dobogón követhesse végig. A díszletet tehát, a szó
klasszikus értelmében, feláldozta, de néhány
konkrét tárgyat azért megtartott, s ezek bizonyos
pillanatokban valósággal a szereplők partnereivé
emelkednek. A viharjelenetben például, amikor
Lear az elszabadult természettel kerül szembe,
ön hatalmas, rozsdás rézlemezeket alkalmazott,
és ezek rázkódása roppant szuggesztív akusztikai
hatást keltett. Nem arról volt szó, hogy ön
brechties elidegenítő technikákhoz folyamodott
volna, és nem is a hajdani színházi eljárásokat
kívánta nosztalgikusan felidézni, ahogyan
később Strehler tette. A viharban a magányos
király került szembe a rázkódó lemezek
félelmetes zajával, ön pedig ezáltal megmutatta,
hogy a frissen felfedezett üres térből nem kíván
száműzni minden konkrétságot az absztrakció
javára. Azóta pedig következetesen megőrizte
konkrétnak és

absztraktnak ezt a párosítását mint színháza ket-
tős alapját.

- Absztraktnak és konkrétnak az a megkülön-
böztetése, amelyet említ; mindkettőnk ez idő sze-
rinti közegének, azaz a francia nyelvnek és civili-
zációnak a jegyét viseli magán... De térjünk még
vissza egy percre Angliába, az Erzsébet-kori
gondolkodáshoz é az Erzsébet-kori színházhoz,
amely utóbbi el ből hátat fordított minden egy-
séges stíluskoncepciónak, minden műfaji és
egyéb elhatárolásnak. Soha nem mondták, hogy
ha valami nem ilyen, akkor csak amolyan lehet.
A színház sem volt ilyen vagy olyan, hanem ilyen
és olyan is lehetett. Természetesen itt nem ma-
gáról a valóságról volt szó, hanem a valóság egy
sajátos szemléletéről.

Barbara Jeffor és John Gielgud a Szeget szeg-
gel-ben (Stratford, 1950)
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A színház engem akkor érdekel, ha nem kény-
szerül egyszer s mindenkorra szóló döntéseket
hozni, hanem a mindennapi valóság anyagára
támaszkodhat. A „hogyan" folyamatosan változ-
hat, és akár az úgynevezett absztrakció
különböző nagyságú adagjaival is keveredhet.
Igy történt ez a díszlet esetében is. Noha a
konkrét elemeket általában kiküszöböltük,
megértettük, hogy bizonyos elemek - így Goneril
várának hatalmas faasztala vagy a rézlemezek
- révén a nyers, tömör, durva anyagszerűségnek
is jelen kell lennie, máskülönben egyesek még azt
képzelnék, hogy egy csinos kis olasz rendszerű
színházban vannak. Hasonló volt a helyzet a
filmnél is, ahol elhatároztuk, hogy a jelmezeknek, a
tél és a hideg elleni védekezés jegyében,
szőrméből kell készülniük.

Természetesen minden előadás ideiglenes
megoldásokat alkalmaz. Ha ugyanazt a darabot
más alkalommal és más helyen visszük színre,

más megoldásokat kell találni. De akkoriban,
amikor a Lear királyt rendeztem, feltétlenül szük-
ségesnek látszott, hogy a színészek bizonyos
tárgyakra támaszkodhassanak, mert csak így he-
lyezkedhettek bele egy konkrét színpadi világba.
Ezért folyamodtunk a fához, a rozsdás fémhez és
még inkább a bőrhöz... Ugyanakkor gondosan
kerülnünk kellett minden realizmust, nehogy a
Leart bárki történelmi drámának képzelhesse. A
Lear nem egy adott kor tükre, hanem nagysza-
bású epikus és metafizikai dráma.

A vihar ábrázolásához nem alkalmazhattunk
realista eszközöket - az ilyesmi óhatatlanul ne-
vetségessé válik, a színpadi vihar mindig inadek-
vát vagy éppenséggel szánalmas -, de óvakod-
tunk a nagyszabású filmes megoldásoktól is,
amelyek többnyire maguk alá temetik a színésze-
ket. Olyan eszközökkel akartuk megidézni a vi-
hart, amelyek a szó legszorosabb értelmében

Paul Scofield és Alec McCowen a Lear király-
ban (Stratford, 1962)

színháziak, a színház formájából következnek. A
levegőben rezgő nagy fémlemezek módot adtak
rá, hogy a néző képzelete megnyíljon, és ugyan-
akkor a színész is szabadon tölthette be a teret
ezzel a kivételesen szép és összetett szöveggel,
amelyet nem akartunk tönkretenni azzal, hogy
Scofieldot ordításra kényszerítsük, akár egy
Wagner-énekest a száz zenésszel zsúfolt
zenekari árok fölött. Shakespeare-nél az ember
mindig szabadon kombinálhatja a mindennapi
élet elemeit a sajátosan színházi elemekkel,
amelyeket akár absztraktnak is nevezhetünk,
mivel az általuk megidézett világ nem azonos a
mindennap láthatóval, de amelyek egyszersmind
mégis a mindennapok világához tartoznak.
 Ön a filmen kivételes jelentőségre emelte a

„benn" és a „kinn" viszonyát; a külső hideghez
való viszony mintegy a Goneril vagy Regan zárt,
védett váraiból, ezekből a magánjellegű terekből
kitaszított király szenvedésének egyenértékű fil-
mes megfelelőjévé vált.
 Ez igaz. Valóban fontosnak tartottam, hogy

éppen ezt emeljem ki az ezernyi kínálkozó téma
közül, mivel a védett belső és a veszéllyel terhes
külső terek viszonya igen alkalmas rá, hogy rend
és káosz viszonyának a jelentésévé táguljon. Ab-
ban a pillanatban, amikor Lear kitaszítottá válik,
egyszersmind elveszíti minden hatalmát az emberi
tényezők fölött, és átbillen a zűrzavar szférájába.

A filmen arra törekedtünk, hogy egyfelől né-
hány elemmel megidézzünk egy primitív, de
realista világot, másfelől viszont a külső kép
ugyanilyen lecsupaszított legyen -fakó égés hó,
semmi más. Nagy gondot fordítottunk rá, hogy a
kellékek a legkevésbé se legyenek festőiek, a
vár hiteles legyen, de mégse vonja magára a
figyelmet, legfőképpen pedig olyan képkivágá-
sokat kerestünk, amelyekben az üresség domi-
nál. Igy az utolsó jelenet a színész játéka, Scofield
arca révén realisztikusan hat, ugyanakkor mégis a
semmiben játszódik. Az egész filmen át az volt a
célunk, hogy egyszerre legyünk realisták és nem
realisták.

- Az első nyilvános előadás, amelyet Párizs-
ban, a Nemzetközi Színházi Kutatóközpont társu-
latával, illetve a Vincent-Jourdheuil-társulat szí-
nészeivel megrendezett, az Athéni Timon volt.
Ebből az alkalomból fejtette ki, milyen fontosak a
shakespeare-i szövegben a „sugárzó szavak",
amelyek egyszer csak feltűnnek a mondat szer-
kezetében, és valóságos értelmi robbanáshoz
vezetnek; beszélt az értelemszilánkokról, ame-
lyek az ilyen robbanások után minden irányban
szétszóródnak, felizzítják a gondolatokat, és új
konstellációikkal felborítják a mondatszerkezet
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rendjét. Társulatának éppen az lett az egyik fő
feladata, hogy megbirkózzanak ezekkel a „sugár-
zó szavakkal" Az ön régi munkatársa, Ted
Hughes, akivel 1972-ben közösen hozták létre az

Orghastot, a közelmúltban további felfedezések-
re jutott, ön pedig ezek nyomán mostanában
nagy jelentőséget tulajdonít az olyan
shakespeare-i szavak artikulációjának,
amelyeket az and (és) kötőszó kapcsol össze...

- A „sugárzó szavak" meghatározásra Jean-
Claude Carriére-rel találtunk rá, amikor az Athéni
Timonon dolgoztunk. Az angol nyelvben nem a
mondat és a szabályos, pontos mondatszerkezet
érvényre juttatása a fontos, hanem az egy-egy
szóban megjelenített gondolat változatos rétege-
inek és aspektusainak fókuszba gyűjtése. Az ilyen
szavaknak, amelyek sokszor le sem fordíthatóak,
kivételes súlyuk van; ideogrammához vagy még
inkább egy haikuhoz hasonlítanak, mert ugyancsak
számos jelentést közvetítenek. A „sugárzó sza-
vak" hihetetlen rezonanciát keltenek, és a szí-
nésznek ezt a rezonanciát kell érzékeltetnie.

Shakespeare-ről szóló, páratlanul izgalmas
könyvében a költő Ted Hughes egy további as-
pektusra is felhívja a figyelmet: Shakespeare
gyakran alkalmazza az and kötőszót két mellék-
név összekapcsolására. Hughes ebben az össze-
függésben megjegyzi, hogy az Erzsébet-korban
az angol nyelv rohamos tempóban, úgyszólván

napról napra gazdagodott, a pezsgő szellemű
értelmiségiek pedig úgy rajongtak a szavakért,
hogy szüntelenül újakat integráltak a nyelvbe.
Ebben a nyitott, buján kitárulkozó, robbanékony
társadalomban az értelmiség, vérbeli kalandorok
gyülekezeteként, minden frissen felfedezett szó-
ra lecsapott, hogy nyomban magáévá tegye őket.
A közönség azonban nem csak belőlük állt; a
nézőtérre sereglő tömegben voltak egyszerű em-
berek, csibészek, zsebtolvajok is, Shakespeare
pedig nem tett köztük különbséget: ki akart elé-
gíteni mindenkit, aki csak a színpad köré gyűlt,
és ő volt az egyetlen, aki ezt a csodálatos vállal-
kozást maradéktalanul végre is tudta hajtani.
Nos, amint azt Ted Hughes igen találóan megál-
lapítja: valahányszor Shakespeare valamilyen rit-
ka, ismeretlen szót használ, amelyet a közönség-
nek csak egy része értékelhet, az and kötőszóval
rögtön hozzákapcsol egy másik, ismerős kifeje-
zést is, amely immár az egész nézőtér számára
érthető. Ekként egyszerre aknázza ki az értelmi-
ségi szofisztikációt és a mindennapi élet zamatát,
és ezt a két elemet fűzi össze az and szócskával.

- Mindez összecseng azzal, ami ön szerint

Shakespeare lényege: hogy tudniillik soha nem

időzik el hosszasan egyetlen szinten, és nem

cövekel le sem a szent, sem a nyers színháznál,
hanem folyamatosan váltja a síkokat; az ön fel-
fogása szerint a shakespeare-i identitás kulcsa

éppen az ellentétek kimeríthetetlen váltakozásá-
ban rejlik. Igy Merül fel a kérdés: vajon nem a
mozgásnak ugyanez a bűvölete nyomja-e rá
bélyegét az ön egész színházára is, más szóval

nem hatja-e át kölcsönösen egymást az, amit
Shakespeare-ben meglátott, és az, amit a
színházban keres?

- Van egy kérdés, amely régóta izgat. Teljes
joggal feltételezhetjük, hogy Shakespeare na-
gyon gyorsan írt. Írott bizonyíték persze nincs rá,
de minden arra vall, hogy sürgette a munka,
hogy nem tartozott azok közé, akik szüntelen
javítgatják műveiket, vagy hagyják őket a fiókban
érlelődni. Drámái egy örökös lázban égő művész
képzetét vetítik élénk, akinek ugyancsak sietnie
kellett, hogy egy viszonylag rövid életbe ilyen
tekintélyes életművet zsúfoljon. Alighanem szü-
net nélkül, úgyszólván éjjel-nappal dolgozott, és
ez a gyorsaság jobban megértetheti velünk, ho-
gyan is alkot egy költő. Az igazi költő azzal válik
ki a többiek közül, hogy a szó, amely felötlik
benne, a mondat, amelyet megszerkeszt, nem
élet- és élményanyagának egy-egy részéből, ha-
nem ennek az anyagnak a teljességéből merít.
Azt mondják, agyunkban ott tároljuk mindazokat
az információkat, amelyeket egész életünk során
felhalmoztunk, éS amelyekben egyaránt kevered-
nek legprimitívebb, legközönségesebb és
legszentebb élményeink, ám ennek a hatalmas
információmennyiségnek egyszerre mindig csak
egy-egy részéhez férhetünk hozzá. Shakespeare
azért páratlan, mert műveinek tanúsága szerint
szellemi készenléte olyan éber volt, hogy egy-
szerre tudta mozgósítani ezt az egész hatalmas
információkészletet; így történt ez például akkor,
amikor a lányára néző Learről eszébe jutott az
„Isten kémei" kifejezés. Minden, amit leírt, élet-
útjának teljességéből táplálkozott, s mivel az ő
élete is, mint mindenkié, a legellentétesebb réte-
gekből tevődött össze, mondatai lehetővé teszik,
hogy a szereplők, mint afféle abszolút élőlények,
egyidejűleg lényük valamennyi rétegét megéljék
és feltárják. És ha némely előadásomban olykor
sikerült megközelítenem ezt a mozgást, nos, akkor
valóban boldog embernek mondhatom magam.

- Következő kérdésem talán tapintatlanul

hangzik, de szóljon mentségemül, hogy az ön

Lear -rendezései sugallják. Ha egyszer egy olyan
művész, mint ön, úgy érzi, hogy jelentős színházi
előadást alkotott, mi sarkallja, hogy még egy

újabb, filmes változatot is készítsen belőle?
- Nos, annyi bizonyos, hogy egy nagyszabású

dráma akkor nyújtja a legteljesebb művészi
kielégülést, ha a színpadon dolgozunk vele.
Másrész-ről viszont a film, akár a televízió,
hozzátartozik az életünkhöz, szerves részévé
vált, és nagyon

Scofield a Lear király filmváltozatában (1971)
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nehéz neki ellenállni; az ember nem is mindig
képes rá, annál is kevésbé, mert a közönség
széles rétegei igénylik, hogy a remekművekkel
minden lehető formában találkozzanak. Mit
tehetünk hát? Az ilyen kísérletek meglehetősen
érdekesek. Az ember olykor kudarcot vall,
siralmasan megbukik, de mindeközben roppant
izgalmas felfedezéseket is tesz. Egyvalami
például egészen bizonyos: hála a Shakespeare-
játszás filmes kísérleteinek, a színházi játék is
szubtilisebb, bensőségesebb, pontosabb Iett. A
kamera könyörtelenül leleplezi a ripacskodást, a
rossz ér-telemben vett teatralitást. Manapság
egy gesztikuláló színész láttán sokan jegyzik
meg: „Csak filmre kéne venni, és a föld alá
süllyedne szégyenében." Továbbmegyek: a film
szabadította fel a színészt a szépen zengő
hangra és az elegáns gesztusokra támaszkodó,
úgynevezett előkelő játékstílus kényszeres
rögeszméje alól. Ma már nem lehet úgy játszani
Shakespeare-t, mintha a filmet nem találták volna
fel; a színház és a mozi közötti állandó kétirányú
forgalom szerintem mára nélkülözhetetlenné.
vált. Éppen Shakespeare-rel kapcsolatban
színház és film viszonya persze sok problémát is
felvet, de ez mégis olyan

vállalkozás, amelyikbe mindig érdemes belevág-
ni; a dialógus kísérlete megéri a fáradságot, még
akkor is, ha sem most, sem a jövőben soha nem
jelenthetjük ki, hogy ez vagy az a filmre vitt
Shakespeare-dráma egyszer s mindenkorra túl-
szárnyalja az adott mű minden színházi megva-
lósítását.
 Shakespeare végigkísérte az ön életét. Egy-

szer, amikor belenéztem rendezései listájába, fel-
fedeztem, hogy két Shakespeare-előadása között
soha nem telt el öt évnél hosszabb idő. Ki van
ott? című kötetében, amelyben a szinház lénye-
gét kutatja, alapműként rendszeresen a Hamletra
hivatkozik. Befejezésül, mintegy első kérdésem-
hez visszatérve, most általában Shakespeare-rel
kapcsolatban kérdezném: mi változott az idők
folyamán, és mi az, ami mindvégig megmaradt?
 Azt hiszem, egész életünkben afelé hala-

dunk, hogy felísmerjük: soha semmi nem egé-
szen olyan, amilyennek látjuk és gondoljuk, és
ami igaz az életre, az természetesen igaz a
Shakespeare-hez való viszonyunkra is. Az em-
ber, minta gyerek, először mindenhez ügyetlenül
nyúl hozzá, és csak lassan, fokozatosan tesz
szert bizonyos jártasságra. Eleinte, mint az élet
minden nagy kihívásával szemben, a színházban
is azt képzeljük, hogy mára kezünkben is van a
megoldás, de a tapasztalat újra meg újra figyel-
meztet, hogy a shakespeare-i életmű végtelenül

gazdagabb és bonyolultabb,
mint az, ami nekünk
eszünkbe juthat róla. Ehhez
a felismeréshez azonban
egy egész élet kell. Ezért
ha ma ott állok egy
Shakespeare-dráma előtt
azzal a feladattal, hogy a
színház titokzatos és

meghatározhatatlan
művészetének a tárházából
valamilyen megoldást
képzeljek el hozzá, rendre
rádöbbenek: sokkal
kevesebbet értek meg
belőle, mint az első idők-
ben, s a kihívás sokkal
kockázatosabb, mint pá-
lyám elején volt. Eszem-ben
sincs, hogy kijelent-sem:
most, ennyi elő-adásra és
bizonyos művek sikeres
megoldására visszatekintve
már mindent tudok. Nem,
ennek éppen az ellenkezője
az igaz. EIső rendezésem
idején mit sem tudtam a
színház lehetőségeiről,
fogalmam sem volt, mi-
féle rétegek lappanganak

egy-egy shakespeare-i
szöveg mögött; mind-

össze bizonyos gyengédség, nagy adag lelkese-
dés és rengeteg energia volt bennem, és mindez
segített is, hogy előbbre jussak. Mára azonban,
valahányszor ez a varázsdoboz kinyílik, már tu-
dom: színházat csinálni nagyon nehéz, és egyre
nehezebb lesz. A színház szüntelenül változik,
Shakespeare szövegei pedig nem változnak: a

két tényező közötti viszony van mozgásban.
Igen, ma kevésbé értem Shakespeare-t, mint
pályám elején, és egyre nagyobbnak érzem a

kihívást.
- Nem lehet, hogy eza bölcsesség gyümölcse?

A szerzetesre gondolok, aki a sivatagba menekült,
hogy az életet megértse, és akitől, amikor húszév
múlva visszatért, megkérdezték: - Nos, hát mi az
élet? - Az élet kút - felelte a szerzetes. - Miért
éppen kút? - szólt közbe egy fiatalember. - Ha
neked nem tetszik, akkor nem kút.

És ezvolt azöreg bölcs bölcsessége.
- Szép történet. Elfogadom.
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