
66 22 ■ 2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R X X X I X .  é v f o l y a m  9 .  s z á m

C
O

M
P

L
I

C
I

T
E

– Mibôl indul ki mint rendezô?
– Alapvetôen úgy érzem, hogy semmi-

bôl, mivel még semmi sem létezik. A kez-
det, a színházi elôadás kiindulópontja ak-
kor sem világos, ha bevezetett színmûrôl
van szó, mert a színmû oldalakra írott sza-
vakból áll, és ez önmagában még nem
minôsíti ezeket a szavakat színháznak. Le-
het, hogy önmagukban is jelentôsnek lát-
szanak, ez azonban tévedés. Hányszor lát-
tam már olyan Shakespeare-elôadást,
amikor úgy éreztem, hogy maga a darab
nem jó, mivel a színházi produktum sem
volt az! Különös és alapvetôen különbözô
élmény, ha az embernek látszólag van va-
lami a kezében – tudniillik egy színdarab
–, illetve ha maga tervezi a színjátékot, és
csak töredékek, foszlányok, képzetek áll-
nak rendelkezésére; és furcsamód mégis
azt érzem, hogy ugyanonnan indulok el.
Amíg nem érzek át, nem élek meg valamit,
addig semmi sincs.

Nem véletlen, hogy a színházi emberek
éveken át ugyanazokkal a munkatársakkal
dolgoznak. Ebben az értelemben a kezdet
nagyon fontos. A mai színház helyzete
azért problematikus, mert megpróbáljuk
megjósolni a végeredményt. A producer-
nek van egy elgondolása, amelyhez ren-
dezôt és tervezôt keres, hogy az elgondo-
lást együtt fejlesszék tovább, aztán talál-
nak maguknak egy színészt, és az együttes
további tagjait már e színész köré szerve-
zik. Nem állítom, hogy ez a rendszer mû-
ködésképtelen, egészében azonban elszo-
rítja a színház vérkeringését, és a színpadi
alkotás természetes kifejlôdése ellen hat.
Ebben a rendszerben az írónak furcsa
csatlósszerep jut osztályrészül. Az elôadás
sok esetben nem belôle indul ki, és amikor
aztán bevonják a munkába, eleve elszakad
a munkafolyamattól, mert mindenki úgy
gondolja, hogy szerepe a próbák kezdeté-
vel véget ér. Külön eset, ha a résztvevôk
túlságosan tisztelik a szöveget: úgy hivat-
koznak rá mint szentírásra, amelytôl jot-
tányit sem szabad eltérni. Szerintem ter-
mészetesebb az a munkaszervezés, amely
eleve elismeri, hogy az együttesnek is saját

élete van – ezt csak az olyan rendezô ta-
gadhatja meg, aki az életet magát is tagad-
ja. Élet csak a bizonytalanságból szület-
het, és persze ezért van az, hogy az ember
sokáig dolgozik együtt ugyanazokkal a
munkatársakkal. A bizonytalanságnak
csak akkor vághatunk neki, ha a kölcsö-
nös bizalom eleve adott.

– Mit gondol a színház eredetérôl?

– Gordon Craig azt mondta, „a tánc a
színház szülôanyja”. A táncot egyfajta ün-
nepségnek látom, az érzelmek végletes
túlcsordulásának, amely a ritmus folya-
matos kiemelésével jár. Egy belsô utazás
fejezôdik ki fizikai akcióban, azaz moz-
gásban, és abban a mértékben, ahogy ez
az akció megtalálja a maga formáját, úgy
jut el az alkotás a stílushoz mint a tánc
szerkezeti keretéhez. A ritmus fokozatosan
összekapcsolódik a zenével, majd a zene
specifikussá válik, hangokká és szavakká
alakul, és végül színház lesz belôle.

– Hogyan kezd dolgozni a színészekkel?
– Néhány évvel ezelôtt Peter Brook jó

néhány más rendezôvel együtt meghívott

egy workshopra. Az érdekelte, hogy melyi-
künk kezdi a napot színészei fizikai felké-
szítésével. A legtöbb jelenlévônek nehe-
zére esett, hogy megértse ennek fontossá-
gát. A felkészülés értéke, azon túl, hogy
elôsegíti az emberek közti kommuniká-
ciót, megint csak a váratlansággal függ
össze. Nem azért készítem fel az embere-
ket, hogy jobban megértsék, merre tarta-

nak, hanem hogy növeljem készségüket a
változásra, a meglepôdésre, az útjukba esô
alkalmak megragadására. A rendezôi lét
nagy paradoxona, hogy a rendezô úgy
érzi, valamilyen válasszal kell elôállnia;
vagy talán az ilyen irányú elvárásoknak
szeretne megfelelni. Ezzel küszködöm
akkor is, ha interjút adok: egyáltalán nin-
csenek válaszaim. Receptek nem léteznek.
Bizonyára én is megértem, miért bíznak
az emberek annyira az olvasópróbákban
és a rögzített munkamódszerekben: fél-
nek attól, amit nem tudnak, elrettenti
ôket a bizonytalanság gondolata. 

– Peter Brook azt mondta, a rendezônek
pályája során mindig két kérdést kell feltennie

A kollektív képzelet
aktusa
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magának: miért foglalkozom színházzal, és
hogyan csináljak színházat? Ön miként véle-
kedik errôl?

– Azt hiszem, a válasz a kollektív képze-
let mozzanatában rejlik. Az ember vesz
egy kötelet, végigfekteti a földön, és aztán
úgy megy át rajta, mintha a magasban
volna kifeszítve. És az emberek valamiért
elfogadják ezt: nem hiszik el, hogy az il-
letô valóban kötéltáncosi mutatványt vé-
gezne, de a sztorit elfogadják. Az Egy perc
késésben (1984) közönséges utcakövekkel
ábrázoltuk a sírköveket, de az emberek te-
metôbe költöztek át. A Krokodilok utcájá-
ban (1992–94) könyvek változtak mada-
rakká, iskolai padok cseréltek alakot, s egy
vászondarab vált hirtelen mágikussá –
mert úgy nyúltak hozzá. Erre egyedül a
színház képes, csak a színháznak van meg
ez az idôbeli sajátossága. A kollektív kép-
zelet aktusa olyan köteléket teremt köz-
tünk, amely valamennyiünket ugyanah-
hoz a társadalomhoz, ugyanahhoz az
életérzéshez fûz, és valami egészen külön-
legeset árul el a köztünk lévô kommuniká-
cióról. Minden társadalom igényli ennek
kinyilvánítását, jóllehet a formák termé-
szetesen eltérnek egymástól.

Hogy miért foglalkozom színházzal?
A XX. században a színház nem  domi-
náns mûvészeti forma; még építészetileg
is nyomon követhetô, hogyan emelkedett
fel a színház a XIX. században, és hogyan
hanyatlott le a XX.-ban. Abból kell kiin-
dulnunk, hogy a színház marginális hely-
zetbe került. Ugyanakkor a színháznak a
társadalomban rituális funkciói vannak,
és szorosan összefügg a kultúra egészsé-
gével és a gazdaság erejével, de az élô szín-
ház akkor is marginalizálódott, levegô
után kapkod, és a haldoklás jeleit mutatja.
Persze amíg vannak emberek, akikben
szenvedélyt kelt, addig nem fog meghalni,
de nem könnyû megtalálni a módot, ho-
gyan éljen tovább. Rengetegen járnak
színházba, annak ellenére, hogy az intéz-
mény sok tekintetben furcsa ereklyének
nevezhetô, s azt hiszem, a legtöbb ember
nem is ismerné el, hogy lényegi szerepet
játszana életében. Ezért fogalmaznék úgy,
hogy szükségünk van színházra. Ha nincs
színházunk, hát megteremtjük. A közép-
kori színház fontos eleme volt a felvonu-
lás, a processzió, és a kommentátoroknak
feltûnt, milyen szánni való, siralmas szép-
ség hatja át a szegények és kisemmizettek
utcai menetét. Ez a fajta színház közös-
ségi színház, és ma is jelen van mint az
ünneplés kollektív rituáléja, amelyet na-
gyon is igénylünk. E színházi formához
társadalmunkban hasonló szerepet ját-
szanak a sportesemények.

A színház annyiban is páratlan, hogy
benne minden a jelenben történik, és vé-
leményem szerint csak akkor fejlôdhet, ha
a televízióval való versengés helyett a jelen

pillanat megélésének tudatosságát fo-
kozza. A naturalista, probléma alapú drá-
maírásnak a hatvanas évek óta megfigyel-
hetô divatja önmagáért beszél: az emberek
valódi problémákat igyekeznek színpadra
vinni, amivel csak az a baj, hogy ezt a tele-
vízió mindig is sokkal jobban fogja csi-
nálni. Végsô soron a színházban mindig
inog az ajtó, ha valaki becsukja, és a vilá-
gítás is fel-felmondja a szolgálatot. A szín-
ház csak akkor létezhet, ha ezeket az ele-
meket nem fogyatékosságként hangsú-
lyozzák, hanem elfogadják az ünneplés
szerves részének. 

– Miként vélekedik a közönségrôl?
– A közönség és jelenlétének tudomá-

sulvétele szívügyem: a társas létnek ez a fo-
nala nélkülözhetetlen. Amikor 1992-ben a
Téli regét játszottuk, Annie Castledine hi-
hetetlenül sokat segített a monológok fo-
kuszált elôadásában: nem a levegônek sza-
valtuk ôket, hanem közvetlenül a közön-
ségnek. Minden pillanatban elengedhetet-
len, hogy számoljunk a nézôkkel. Ha az
elôadásban állítólag „félresiklik” valami,
ez korántsem rombolja le az atmoszférát,
sôt, sokkal intenzívebbé teszi az élményt.
Emlékszem, hogy Friedrich Dürrenmatt
Az öreg hölgy látogatása címû mûvében
(1991) felborult két hatalmas asztal, és az
összes szereplô odasereglett, hogy felál-
lítsa. A közönség tudta, hogy improvizá-
lunk, mégis kitartottak hitetlenségük fel-
függesztése mellett. Egy másik alkalommal
Kathryn Hunter elájult, és tíz percre leállí-
tottuk az elôadást, amíg magához tért;
utána másfél percben összefoglaltam a tör-
ténetet a nézôknek. A nézôtér feszültsége
mindkét esetben sokkal erôsebb lett, és fi-
gyelme fokozódott. A jelen megélése ta-
pinthatóvá vált, és a nézôk sokkal tudato-
sabban érzékelték, hogy bármely pillanat-
ban bármi félrecsúszhat vagy megváltoz-
hat. Ezekben az esetekben a taps, amellyel
jutalmaztak bennünket, egészen más mi-
nôségû lett, mint egyébkor: a közönség fel-
ismerte, hogy egy kreatív aktus cinkos
résztvevôjévé vált.

A színházban történelmileg olyan stílu-
sok alakultak ki, amelyek nagyobb távol-
ságot hoztak létre a nézôk és az elôadás
között. A commedia dell’arte utcaszín-
háza például az egész európai színházra
hatott, Shakespeare-t is beleértve. Késôbb
azonban Goldoni kisajátította a mûfajt, és
a dolgozó osztályok népszerû mûformáját
polgári mûformává alakította. Nyomon
követhetô, hogyan változtatták Puccini és
társai a XIX. században még emelkedet-
tebbé ezt a stílust. A XX. század egyik
problémája a népi színház kihalása volt:
a varietét és a music hallt elnyelte a televí-
zió, amelybôl a színház „jelenvalósága”
teljességgel hiányzik. A színház ekként a
középosztálybeli értelmiség terepévé
vált. Most az a dolga, hogy visszahódítsa

a maga nyelvét, és újra teátrális legyen.
– Vannak visszatérô érdeklôdési körei?
– Az, hogy az ember történelmi sémába

rendezze munkásságát, túlságosan is
könnyû. Én ösztönösen dolgozom, és
utána szoktam rájönni, hogy az elôadás
olyan formát öltött, amilyenre nem is szá-
mítottam.

– Érvényesülnek-e munkásságában felis-
merhetô hatások?

– Gyerekként a pantomimmel* nôttem
fel – Cyril Fletcher a fô kedvenceim közé
tartozott. A szomszédságunkban lakott
bizonyos Enid Welsford, aki imádta a
commedia dell’artét, és írt egy, A bolond
címû könyvet; ô is nagy hatással volt rám.
Televízió nélkül nôttem fel; anyám szín-
darabokat írt nekünk, és mi eljátszottuk
ôket – ezt is nagyon szerettem. Már egé-
szen korán rájöttem, hogy mi az, ami a
színházban untat. Az 1970-es években
számos külföldi produkciót lehetett Ang-
liában látni, és én figyelemmel kísértem
mindazokat az elôadásokat, melyeket
Peter Gill és David Gothard meghívott a
Riverside Studiosba. Jól emlékszem az in-
diai Naja színházra, Habib Tanvirral.
Dolgoztam Dario Fóval. Párizsban meg-
néztem Ariane Mnouchkine, Philippe
Avron és Benno Besson munkáit. Emlék-
szem egy Die Mexicanshund nevû hol-
land zenés színházi együttesre és a Radae-
us nevû belga bohóctársulatra. Megnéz-
tem mindent, amit csak lehetett. Hallat-
lanul szabad volt a légkör; úgy tûnt, a
dolgok bármilyen irányba fejlôdhetnek.
Az anyagi siker kötöttségeitôl mentes fan-
tázia és a kreativitás atmoszférája uralko-
dott, és ez rám is átragadt.

Soha nem állt szándékomban, hogy
rendezô legyek; mindig színész voltam.
Rendezônek lenni kínos dolog, de voltak,
akik addig hízelegtek, míg rá nem kapat-
tak a dologra. Egyáltalán nem érzem úgy,
mintha én uralnék mindent, abban az ér-
telemben, hogy elôre eltervezzem és tud-
jam, merre tartok. Fogalmam sincs, mit
csinálok legközelebb. Ha „elôadom ma-
gam”, mindig óriási kreativitás szabadul
fel bennem. A Complicite elôadásainak
rendezésében kezdettôl fogva közremû-
ködtem; a hozzájárulásomnak része volt
az irány kialakításában. De nagyon fontos
volt az is, hogy újra meg újra ugyanazok-
kal dolgozhattam; a színház az együttmû-
ködés folyamata, és szeretném aláhúzni,
hogy abban, ami végül kiformálódott,
szerves részük volt mindazoknak a színé-
szeknek és mûvészeknek, akikkel dolgoz-
tunk. Tudtam, miféle színház érdekel, mi-
féle színházat akarok. Fokozatosan kiala-
kult, hogy olykor kívül maradok, bár én
sokkal jobban szeretem, ha egyszerre va-
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* McBurney itt a jellegzetesen angol, éneket, táncot, pró-
zát vegyítô karácsonyi gyermekmûfajra utal. – A ford.
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Summary 

We open with director Árpád Sopsits’s obitu-
ary devoted to a prematurely deceased out-
standing actor, Lajos Bertók (1966–2006).

A longer essay by writer Iván Sándor com-
ments on the historical significance of the
writings of the great actor Miklós Gábor. 

In our column on modern dance Livia Fuchs
sums up the past season while Csaba Kutsze-
gi surveys the dance festivals of the same peri-
od. Then, Katalin Lôrinc talks to dancer and
choreographer György Krámer.

We then publish a conversation of Ildikó
Lôkös with Márta Jánoskúti, one of our lead-
ing costume designers. 

Contributions by three critics concern some
events of the summer season. Balázs Perényi
analyzes three remarkable productions of
Samuel Beckett’s Waiting for Godot by three
companies of Hungarian minority abroad,
residing, respectively, in Szabadka / Subotica
(Serbia), Sepsiszentgyörgy / Sfintul Gheorghe
(Rumania) and Beregszász / Beregovo (the
Ukraine); István Nánay, as a member of the
jury sums up the traditional festival of Kis-
várda where every year Hungarian minority
theatres are assembled; and Tamás Márok
surveys the Miskolc Opera Festival, with
Leoncavallo’s The Bohemians in the centre.

„Miscellaneous on Shakespeare” – that is
the title of our next column which opens with
Judit Csáki’s review of three different produc-
tions of Hamlet, seen at Gyula’s II. Shakespeare
Festival: the one by Budapest’s The Ark and
those staged by Lithuania’s Meno Fortas and
by Georgia’s Rustaveli Theatre. Robert Stu-
rua, the director of the last is interviewed by
Andrea Tompa. In another conversation
László Bérczes meets well-known British
Shakespearean actor Mark Rylance who was
visiting Hungary. Another contribution to the
Gyula Festival – Richard the Third, by the DAH
Theatre of the Ukraine – is reviewed by Bea
Selmeczi. Finally we publish Péter Litván’s
essay on the relation of Shakespeare and the
cinema.

Apology of theatricality – this is the title of a
collection of texts related to the Russian the-
atre of the XXth century’s first decade, repre-
sented chiefly by Stanislavski and Meyerhold.
Magdolna Jákfalvi reviews the book of which
Andrea Tompa was the editor.

The column on world theatre is devoted this
time in its entirety to the British company
Complicite. László Sz. Deme introduces the
reader to the past and present of this forma-
tion and a conversation with Simon Mc Burney,
art director of the group follows.  

Ghost Ship – Margareth Obexer’s play as
translated by Anna Veress – is published in
our monthly playtext supplement.

gyok bent is, kint is.
– Beszélne részletesebben a színházi nyelv-

rôl, amelyet a színészekkel kifejleszt?
– Sziklaszilárdan ragaszkodom hozzá,

hogy az embereket egy közös nyelv révén
egyesítsem. A próbateremben nélkülözhe-
tetlenek a kommunikációs paraméterek.
Feltevésekkel nem lehet dolgozni. Mihelyt
a közös nyelv kiépült, már nagyon gyorsan
haladhat a munka. Ez a közös nyelv egy-
szerre fizikai, vokális, zenei és építészeti: a
színházi nyelv ezekbôl a tényezôkbôl áll
össze. Néha a színészekre bízom, hogy
dolgozzanak ki valamit, amit aztán együtt
megvizsgálunk; óriási felszabadulás szá-
mukra, ha a rendezô nélkül dolgozhatnak.
A fontos az, hogy ha mondunk valamit, a
másik megértse – mind tudatosan, mind
tudat alatt. Sokat dolgozom a tudatalatti
terepén. Elôfordul, hogy gyerekjátékokat
játszunk, máskor egész délelôtt festünk
vagy gyurmázunk; az is megesik, hogy vi-
zesvödrökkel dolgozunk, vagy lábasokból
és fazekakból csinálunk hangszereket.
Mindez arra irányul, hogy különbözô iz-
mokat dolgoztassunk meg. Néha egész
nap énekelünk, vagy bekötjük egymás sze-
mét, és úgy hallgatjuk egymást, de az ilyen
munka mindig összefügg a központi céllal:
a tudatosság és a kommunikáció fejleszté-
sével. A színházi nyelv, amely felé az ember
törekszik, nem konstans jellegû: mindig az
elôttünk lévô anyag határozza meg. Ezért a
színészek közti kommunikáció minôsége
közvetlenül segít abban, hogy megítéljük:
helyesek-e azok a döntések, melyeket az
elôadással kapcsolatban hoztunk. Még
egyszer aláhúznám, hogy egyetlen érvényes
színházi nyelv nem létezik, mint ahogy –
ami még rosszabb lenne – a Theatre de
Complicite sem törekszik egyetlen szín-
házi nyelv felé. Csak tapintási érzék léte-
zik, vagyis az a képesség, hogy a miriádnyi
lehetôség közül helyesen válasszunk.

Még egy mítoszt szeretnék felrobban-
tani: a társulatnak tulajdonított fizikai ké-
pességekét. Elôfordul, hogy azt mondják
nekünk: „Milyen fittek lehetnek maguk!”
„Milyen hajlékonyak, milyen összerende-
zett a mozgásuk!” Ó, micsoda gyönyörû-
ség, ha az embernek ekkorákat bókolnak!
Milyen fontos is az igazság elkendôzése! A
való életben sokan közülünk merevek, túl-
súlyosak, vagy éppenséggel diszharmoni-
kusan mozognak. A színház nem arról szól,
hogy milyenek vagyunk a való életben, ha-
nem arról, hogy milyen minôségû illúziót
tudunk a színpadon létrehozni. A legmere-
vebb színész is bámulatos hajlékonyság be-
nyomását keltheti, ha jó színész. 

– Dolgozhat-e kedve szerint ebben az or-
szágban?

– Mi nemcsak ebben az országban dol-
gozunk; több országból származunk, és
több országban is játszunk. De akárhol kö-
tünk ki, a tér, az idô és a pénz problémája
mindig felmerül: tizenkét év után a Comp-

licitének Londonban még mindig nincs
próbahelye. De nem akarom a munkafelté-
telekre fogni, ha egy elôadás félresikerül.
Néha megkísérlem, hogy ne is gondoljak
ezekre a problémákra. A múltban a körül-
mények ellenére, ha törik, ha szakad alapon
is dolgoztam. Néha pocsék feltételek között
végeztünk nagyon jó munkát. Olykor nem
árt, ha egy elôadást három hét alatt hozunk
tetô alá; máskor úgy érezzük, tizenkét hó-
napra volna szükség. Néha jótékony hatású
lehet, ha a körülmények nem felelnek meg
elképzelésünknek; ez felszabadítja az ellen-
állás energiáját, és erôsíti az elszántságot,
hogy egy kedvezôtlen terepen életre kelt-
sünk valamit.

Vannak pillanatok, amikor az anyagi le-
hetôségek zsarnoksága a szellemet is foj-
togatja. Az elmúlt öt évben sokszor érez-
tem úgy, hogy nem tudom tovább csinál-
ni. Vannak viszont idôszakok, amikor
boldoggá tesz, hogy a semmibôl alkotha-
tok valamit; ebben az ethoszban nôttem
fel. Egy egyszerû színpadképpel és legföl-
jebb néhány kellékkel dolgozó elôadásban
mindezek már az elsô napon ott vannak a
próbateremben, de ha – mint Az ember,
aki kilépett a házból esetében – több és na-
gyobb méretû elemet használunk fel, eze-
ket csak a folyamat egy kései pontján kap-
juk meg, és ilyenkor lehetetlen, hogy mû-
ködésük minden tekintetben megfeleljen
elôzetes elképzeléseinknek. Fontos, hogy
mindaz, amivel az elôadás során játszani
akarunk, az egész alkotási folyamat alatt
jelen legyen, különben színpadra lépve
nem tudunk életet lehelni beléjük. Nekem
a felhasznált tárgyak ugyanazt jelentik,
mint az egyes oldalakra írt szavak; a moz-
gásukat vezénylô szabályok pedig a nyelv-
tanhoz és a szintaxishoz hasonlítanak.
Kifejezôerejük attól függ, hogy milyen
mértékben integrálódnak az elôadásba;
ékesszólásukat az határozza meg, hogy
kellô tisztelettel nyúlunk-e hozzájuk.
Némaságuk kiemeli mozgásukat, ahogy a
költészetet is a csend támasztja alá. Ezért
olyan fontos, hogy munkánk feltételei
egybevágjanak a mûvészetünk iránt érzett
tiszteletünkkel. Amikor Japánban dolgoz-
tam, meghökkentett, hogyan bánnak a
színészek munkájuk terével: azon túl, hogy
cipôjüket az ajtónál hagyták, mindegyi-
küknek megvolt a teremben a maga külön
helye: tudták, hová álljanak. Nekünk itt,
Angliában nincsenek ilyen reflexeink;
mint ahogy ilyen ôsi és nagy erejû szín-
házi hagyománnyal sem büszkélkedhe-
tünk. De mivel most az a feladatunk, hogy
újra kitaláljuk a magunk színházát, a kö-
rülményeket is nekünk kell kitalálnunk.

Az interjú az On Directing – Interviews
with Directors (Faber and Faber, London,
1999) címû gyûjteményben jelent meg.
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