
He i ner Müll er mond ta egy szer, hogy az az ep i kus szín -
ház, am i rôl Brecht álmo dott, az Ön szín há zá ban vált 
va ló ra: a tér, a moz gás, a fény és a hang meg sza ba dult 
a sz ö veg do mi nan ci á já tól. Min tha Ön az zal a „per ver -
zi óval, hogy hi va tás sá te gyük a lu xust” az esz tét i ka 
egy faj ta de mokrá ci á ját ál lí ta ná szem be. Ta lá ló nak vé li 
mun ká já nak ezt a l eír á sát? 
Igen. Ar ra em lé kez tet, am it Mar cel Bre uer mon -
dott eg yszer: „Eb ben az ál ta lam tervezett sz ék ben 
tel jes egé széb en lát ha tó az esz tét i kám, ug yan az az 
esz té ti ka, amellyel egy épü le tet vagy egy vá rost ter -
vez ek.” Hi szek ab ban, hogy a szín há z ban min den 
elem egyforma je lent ô ség gel bír. Egy szék át ve he -
ti a szí nész sze re pét, a fény át vehe ti a szí nész sze -
repét – mind az elô adás akt ív kö z re mû köd ô i vé, 
„szí né szek ké” vál hat nak. Amit a sz í nház ban lát unk, 
seg ít het a né zô kö zön ség nek oda fi gyel ni. Ez a leg -
fon to sabb a szín ház ban – hogy oda le hes sen fi gyel -
ni. És ezen nem azt ér tem, hogy „a szö vegre fi gyel -
jünk”, ha nem hogy a szí né szek a szín pa don egy -
más ra, a rendezô pe dig a szí nés zek re figyeljen. Az 
embe rek nem csak a fülükkel hal la nak, han em a 
sze mük kel, a ke zük kel, a lábukkal – az egész te s -
tük kel. Erre a ma da rat be cser ké szô macs ka a leg -
jobb pél da – ha jól meg fi gyel jük, ész rev e het jük, 
hog yan fü lel az egész testé vel. És ez egy sz e rû en el -
bû vö lô. A te st tel hal la ni, a test tel bes zél ni – ez az 
én szín ház am alapja, ami vel el ke rü li, hogy a szöve -
get il lusztr ál ja. Ha diá kok kal dol go zom, el ôször azt 
pró bá lom meg mut at ni ne kik, hogy az ember ké -
pes a tes tév el gon dol kod ni: hogy az ér te lem izom. 
A szín házb an még min dig a leg ne hez ebb dolog: áll -
ni, men ni, ülni – pe dig csak ezál tal jö het lét re az 
alak kö rül a tér. A tér a szín ház ban számo m ra ho -
ri zont á lis, míg az idô val a mi ver ti kál is, és a szín pa -
don min den egyes színész eb ben a tér-idô ke reszte -
zô dés ben áll. Na gyon fon tosn ak ér zem meg muta -
t ni, hogy am int a moz gá sok egy mást kö vet ik, nincs 
va ló di kez det és me gál lás, min den egy ôsi moz du -
lat ból szár ma zik. Ez ki váló an ta nul mány oz ha tó a 

bun ra kun és a nó-szí nhá zon. Min den ki is meri a ré -
gi tör té net e ket, pe dig nem is ar ról van szó, hogy 
mit, ha nem hogy mi ként me sé lik el ôket – ezért ké -
pes az em ber ar ra, hogy akár órá kon át fi gyel je a 
hí res szí né sze ket, még akk or is, ha ép pen csak üln -
ek és éne kel nek, vagy egyetl en egy szer, nagy on las -
san vé gigmennek a szín pa don. A tö r té net a tes tük -
ben, a hang juk ban, a gesz tu sa ik ban rej tôz ik. Mi -
köz ben egy másra fi gyel nek, seg í tik a lá tás ban a né -
zô ket. Elô ad á sa im a nézôk fe jében szü let nek, ezért 
nem is a szöv eg in terp ret á ci ó ját, ha nem olyan viz -
u á lis és akuszti kai kép anyag ot kí ná lok, ami a szö -
veg ill uszt rálá sa el len dol gozik, és me g adja a nézô -
nek az asszo ci á lás le he tô ség ét.  
Gyakran hangsúlyozta, hogy szín háza az épí té szet 
fe lôl ala kult ki, és hogy egyik leg fon tos abb ta nár nôje a 
broo kly ni Pratt Inst i tu te-ban Sibyl Moholy Nagy volt. 
Mit ta nult tô le? 
Le ge lô ször az a stíl us volt fi gye lem re mél tó, 
ahogy elô ad á so kat tar tott. Beme n tünk a te rem be, 
ami csak na gyon gyen gén volt meg vi lá gít va, annyi -
ra gyen gén, hogy alig le het ett jegy ze tel ni. Az em -
ber ál ta lá ban jegy zetf ü zet tel megy elô adás ra, le ír ja 
ma gán ak, amit a pro fesszor mond, ké sôbb pe dig a 
vizsg án a pro fesszor k iké r de zi, amit egy kor el mon -
dott, és az em ber min dent el ismé tel, amit ak kor 
 le írt. Az ô elô a dá sain az on ban nem le he tett jegy -
zete ket ké szí te ni. Csak raj ta volt fény, mö göt te 
pedig három ve títô vász nat he lyez tek el, am e lyek -
re ké pe ket ve tí tett ek gyors eg ymás utánb an: egy 50-
es évek be li autó, egy re ne szánsz fest mény, ba rokk 
kan de lá ber, bi zánci mo za ik, Frank Lloyd Wright 
egyik szé ke, egy cipô a 19. szá zad elej é bôl el té rô 
mû vé szi és hasz nála ti tár gyak kü lön bözô szá zado -
k ból, és ezek a képek na gyon gyor san vál ta koz tak, 
volt úgy, hogy száz is egyetlen elô adás al att. Ám a 
ké peket sem mi sem kötötte össze az elô adás sal, és 
ez kez det ben nag yon za va ró volt. Pél dául ami kor 
a re ne szánsz épí té szetrôl be szélt, és a hall ga tók ez -
e ket a ké pek et lát ták, na gyon ne héz volt kon cent -
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rálni. Kis idô el tel té vel azonban meg vál to zott a gon -
dol ko dás unk, ugy an is el kezd tünk szab a don 
asszoci ál ni a lá tot takr ól és a hall ot tak ról egya ránt. 
A kur zust öt év re hir dett ék meg, és öt év után az 
em ber már a saj át ma ga szám á ra kapc sol ta ös sze a 
leg kü lönbö zôbb in for má ci ó kat és ké pe ket, és én 
új ra és új ra meg lep et ten ta pasz talt am, hogy mil yen 
vég kö vet kez te tés e ket von tam le eb bôl a töm ér dek 
anyag ból. Azt hi szem, ez óri á si ha tás sal volt a 
színházamra: el ôször is, mert a vi zu a lit ás tel je sen 
függ et len volt attól, amit hallo t tam, má sod szor pe -
dig, mert olyan sok vá ratl an kap cso lat ot tudtam lé -
te sí te ni a sza bad asszoc i á ci ók ál tal. A kö zön ség és 
a kr i ti ku sok gyak ran jár nak úgy szín ház ba, hogy 
az elô ad ás ban ér telm et pró bál nak ke res ni, an nak 
ellen ére, ho gy az ad ott elô adás nak, leg alább is a szó 
log i kai ért el mé ben, nincs „érte l me”, cs ak egy té -
máv al vagy egy na gyon szem élyes tap asz ta lat tal 
kap cso la tos szab ad asszo ci ác i ók ra vo natk oz tat ható. 
A hu szas évek ben Brecht erre a ki fo gás ra azt vál a -
szol ta: „Ha val a mi ér tel mes et akarnak lát ni, a 
vizeldébe kell men ni ük.” 
Így is van. Sibyln ek is vo lt egy ha son ló an sok ko -
ló mó dsze re, amit már több ször is el me sélt em. Bejött 
az os z tály ba és azt mondta: „Há rom percük van arra, 
hogy egy vá rost ter vez ze nek. Ké szen áll nak? Raj ta!” 
Na gyon gyorsan kel lett te hát eszem be jut nia va lami 
nagy öt let nek, egy ala pöt letnek. Azt hi szem ez a szín -
ház ra is érvé nyes: el ôször meg kell len nie az ala pöt -
letnek – az tán jöhet hozzá még mil lió nyi gon do lat, 
ami kom men tálja, vagy meg kér dô je le zi stb. 
Brechtnél a fa bula az alap öt let, ez zel szállt szem -
be, mind a na tu ra liz mus sal, mind a szim bo liz mus sal. 
Fogl al ko zott val a ha az ô szín ház el mé le ti írá saiv al? 
Nem, ak ko ri ban csak na gyon keve set ol vas tam 
be lô lük. De lát tam He le ne We i gel 1971-es pá ri zsi 
ven dég játé kát, és el vol tam ra gadt at va já té ka egy -
sze rû sé gé tôl és szép sé gé tôl. Akko ri ban a A sü ket 
pil lan tá sá val Fr an cia ors zág ban és Hol lan di á ban 
jártam. A ven dég já ték után Ber lin be jöt tem, hogy 
ta lál koz zam vele a Ber li ner Ense mb le-ban és lássam 
ját sza ni. Ami kor a portástól ér dek lôd tem felô le, azt 
mond ta: „Wei gel asszony meghalt.” Sok ként ért a 
hír. Lát tam egy O’Ca sey-da ra bot a cso dál a tos öreg 
ko mé di ás sal, Ge org Pe ter Pilz-cel. Ve le ké sôbb 
Köln ben, a CI VIL warS-ban dol goz tam együtt, és 
szí ve sen vet tem vol na, ha a rend e zé semben el játssza 
Lear kir ályt, ám ô mindig azt mondta: „Én csak kis 
szer e pek ben va gyok nagy sze rû.” 
Hall at la nul cso dál tam ezt az okos sz e rény ség et. 
Ez volt az el sô kö zös mun kánk He i ner Mül ler rel is, 

aki ugya nezt a kér dést tette fel nek em: „Bob, ol vas -
tál va laha va la mit Br echt tôl?” – „Nem, sem mit.” – „A 
munkád sok ban kü lön bö zik Bre ch té tôl, de több 
pon ton is na gyon kö zel vagy hoz zá.” Mit is mond -
hatt am volna? „Aha, érd e kes.” Ne hé zsége im vol tak 
az elm é le ti fel kész ülés sel. Elônyb en ré sze sí tem 
ugyan is, hogy spon tá nul cs e le ked jek, kezd jünk bele, 
az tán jöj jön ki be lôle az, ami ki fej lôd het egy ké pbôl 
vagy egy szi tu á ci óból. Amikor a múlt nyá ron a 
Water millb en az Óc e án re pül és rôl me sél tél, egy Pá -
rizs ban lá tott Man Ray-kép jut ott az eszem be: egy 
em ber megy egy fal mel lett, lass an oda ér az aj tó hoz, 
és én arra gon doltam: mi tö r tén ne, ha ez az ajtó je -
le net rôl jel e net re na gyobb len ne? Így ke let kez nek 
elô ször a képek, és fo gal mam sincs, ho gy mi lyen 
irány ba fej lôd nek to vább. És nem is ak a rom tud ni 
elô re, azt ak a rom meg látni, ahogy an ke let kez nek. 
Ha meg kí sér lem elô re venni és elô re el gon dol ni a be -
fe je zést, csak sa ját ma ga mat blok ko lom le, és az tán 
sem mi új nem jön már létre. Me gp ró bá lok nem in -
terp re tál ni, az nem az én fe lada tom. Vé gül is cs ak a 
né zô fe jében jön lét re az elô ad ás, úgy hogy al kos sa 
meg ô ma ga a sa ját in terp ret á ci ó ját. 
Ez a pont össze köti az Ön és Brecht szín há zát a – 
kö zön ség fan tá ziá já ba és kri ti kus pil lan tá sába ve tett bi -
za lom az in terpre tá ci ók ku lin á ris szer ví ro zása he lyett. 
Igen, de ezt sok kri ti kus ame rik ai fe lü le tes ség -
nek tart ja: anyt hing goes. Pe dig az elô adá sai mat al -
ko tó elemek se m mi kép pen sem cs e rél he tôk ki csak 
úgy egy más sal. Ját é kos eg ymás ra vo natk oz ta tott sá -
guk az anyag tiszta struk tu rált sá gán alapul.  
Szá mom ra a szín ház ma egyre bo nyolu l tabb nak 
tû nik – ezer nyi do log for dul az el lente t jé be, és a 
szí né szek csak áll nak ott fenn, és azt játsszák, hogy 
gon dol kozn ak és gon dol kozn ak, az em bert pe dig 
rossz ér zés fog ja el: az is te nért, min tud ják majd 
leg kö ze lebb tör ni a fe jü ket? Vajon mi re gon dol nak 
egész idô alatt? 
Egy utolsó kér dés: mi lyen vá rost terv e zett ak ko ri -
ban há rom perc alatt? 
Egy al mát raj zolt am, kris tály koc ká val a kö ze pé -
ben. Hir te len be ugr ott egy középkori vá ros em lé ke, 
amely nek a kö zep én a kat ed rá lis képe zi az ener gi a -
cent ru mot, és ezt próbá l tam meg az tán a ma gam szá -
má ra le for dí ta ni – kris tály koc ka az alma hú sá ban. 
 
(Mit dem Kör per hö ren, mit dem Kör per spre chen. 
In: Marc Sil berma nn (szerk.): Dri ve b: br echt 100. 
Ar beit s buch. Theat er der Ze it 1997/10. / Das Brecht-
Jahrbuch (1998). 47–48.) 
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