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A SZEGÉNY SZÍNHÁZ FELÉ

"Milyen forrnsal vannak kisérleti színházában végzett munkájának?" Gyak
.run tesznek fel nekem ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, s be kell vallanom, hogy
e kérdések reflexszerűen türelmetlenséget ébresztenek bennem. Kísérleti előadá

snkon általában mellékes vállalkozásokat szoktak érteni, melyek minden alkalom
mal mintegy elölről kezdve "valami újjal" próbálkoznak. A leggyakrabban ez nem
más, mint a divatos dráma vagy színpadkép realizálása, mely felhasználja a kép
zőrnűvészetben jelentkező időszerű áramlatokat (tassízrnus, fakturalizmus stb.), a
rnodernnek tartott zenét (például elekronikus vagy konkrét zene), míg a színé
szok mindebben majdnem függetlenül mozognak, saját rutinjukra támaszkodva,
melyet esetleg kiegészítenek a cirkusz vagy a kabaré szterotípiáival. Tudom, rni
ből áll ez, magam is csináltám.

A mí munkánk másra irányul. Egyrészt arra törekszünk, hogy megszabadul
junk az eklekticizmustól, attól, hogya színházat a különbözö művészeti ágak szin
ll~zisének tekintsük, azaz annak pontos meghatározására, hogy mi a' színház sajá
to-sága, mi az, amiben más dramaturgiai műfajok nem múlhatják felül, amiben
nem utánozhatják. Másrészt munkúnknak, mely arra összpontosul, amit a színház
lényegének tartunk, vagyis a néző-szmész víszonyra, valamint a színész lelki és
kompozíciós tecníkájára, hosszútávú ku tató jellege van.

Könnyebb lenne az ilyen típusú tevékenység hagyományairól beszélni, sem
mint konkrét forrásairól. Sztanyisz!avszldjon nevelkedtem, s neki köszönhetern a
színészi játék metodikája iránti érdeklődésemet. Bizonyos mértékig mint ember is
példaképem, éspedig azért, mert makacs szenvedélyességgel kutatott, rendszeresen
megújította szempontjait és szüntelenül polemizált önmaga korábbi meglátásaival.
Sztanyiszlavszkij a módszer tekintetében feltette a Iculeskérdéseket. A mí vála
szaink azonban, melyeket e kérdésekre adunk, eltérnek Sztanyiszlavszkijétól, sőt

sok esetben ellenkező előjelűek.

Lehetőségeimen belül, amelyekkel rendelkeztem, igyekeztem megismerkedni az
európai és az Európán túli színészképzés irányzataival. Különösen figyelemre mél
tónak. tüntek Dullin testritmus-gyakorlatai, Deisarie kutatásaí a centripetális és
centrifugális reakcióknak az emberi viselkedésben játszott szerepét illetően, Szta
nyíszlavszkíj a "fizikai cselekvések" terén, Meuerhoui biomechanikus tréningje és
Vahtangov próbálkozásai az ilyen jellegű külső expresszió és a Sztanyiszlavszkij
iskola összekapcsolására. A keleti színházban, például a pekingi operában, az in
diai Kathakali színházban és a japán No színházban is az iskolázás módszere érde
kelt, főként pedig a' színészi tréning.

Lehetne még szaporítani a neveket és a színházi szísztémákat. De a módszer,
melyet mi kidolgozunk, nem a leülöntéle helyekről kölcsönzött metodikai ténye
zők szintézise, annak ellenére, hogy nemegyszer felhasználjuk idegen szísztémák
elemeit is, melyeket egyébként adaptálunk és átdolgozunk E módszer lényege ab
ban áll, hogy nem akarja a színészt meghatározott jártasság kialakítására nevelni,
S0m pedig arra, hogy kifejezési eszközeinek ún. "kelléktárát" kiépítse. Nem de
duktív út ez, mely a megtanult hozzáértést összegezné, Minden figyelmünket a szí
nész lelki folyamatára összpontosítjuk, melyet a szélsőségesség. a teljes lemeztele
nedés, önnön intimitásának leleplezése jellemez, de nem egoista módon, nem úgy,
hogy saját élményeiben (érzelmeiben) gyönyörködjék, hanem épp ellenkezőeg, mint
eg1J az önfeláldozás aktusa által. A "transz" és az integráció szín!1ázaez, mely a
színész minden lelki és fizikai képességet igénybe veszi, amelyek az intim ösz
tönzónából felemelik az "átvilágosulásba".

Ebben a színházban a színészképzés módszere nem arra irányul, hogy a szí
nész megtanuljon valamit, hanem azoknak az akadályoknak az eltávolítására, me
lyeket saját szervezete állíthat elé lelki folyamataiban. A színész szervezetének
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a belső folyamat tekintetében meg kell szabadulnia mindenféle ellenállástól. éspe
dig oly módon, hogy valójában semmiféle különbség ne legyen a belső impulzus
és a külső reakció között, hogy az impulzus önmagában már reakció legyen; szó,
míg a test rnintegy megsemmisül, elég, és a néző csak a lelki impulzusok látható
folyamatával találkozik. Ebben az értelemben vita negatíva ez: nem a hozzáértés
összegezése, hanem az akadályok eltávolítása.

Azt is mondhatnánk, hogy e módszer szerint maga a lelki folyamat, mely a
színészben végbemegy, a "hozzáértés"; de ez így pontatlan. Hisz ezt a folyamatot
nem lehet megtanulni. A munkával és a speciálisan megkomponált gyakorlatok
kal teli évek (e gyakorlatok csak látszólag kötődnek a fizikai-plasztikai vagy hang
tréninghez, de lényegileg a helyes koncentrációt kívánják kialakítani) rendszerint
képessé teszik rá a színészt, hogy feltárja magában a folyamat eredetét, s ekkor
megfelelő segítséggel már lehetséges lesz annak fejlesztése, ami így felébredt ben
ne. Bár a folyamat, melyről itt szó van, a koncentrációval, a bizalommal, a nyi
tottsággal és szinte a hivatásban való teljes elveszéssel függ össze, mégsem önké
nyes. A passzivitás állapotát követeli meg (passzív készség az aktív partitúra rea
lizálására), azt a pszichikai magatartást, melyet nem annyira az "ezt nem akarom
tenni", inkább a "lemondok a meg nem tevésről" határoz meg.

Színházunk legtöbb színésze az önhelyesbítés szakaszában van, útban az ilyen
jellegű folyamat lehetősége felé. Az ő napl rnunkájuk nem a lelki technikára össz
pontosul, hanem a szerep megkomponálására, a forma megszerkesztésére, a jelek
partitúrájára, egy szóval arra, amit szívesen nevezünk "művészi alakításnak",
Mert a színész belső technikája és a "művészi alakítás" (a szerep jelekben való
artikulációja) nem állítható szembe egymással. Az általános meggyőződéssel ellen
tétben úgy hisszük, hogy a lelki folyamat, melyhez nem társul formális artiku
láció, fegyelem, struktúrateremtés, alaktalan lesz, széthullik. Es fordítva: a szerep
kompozíció mint adott, jelrendszer, mely túllépi az - igazság megismerésére szol
gáló - átlagos terrnészetességet, s azt demonstrálja, ami a reakciók mögött rej
lik (azaz leleplezi az átlagos Iátásmódunkat s felfedi az emberi reakciókban rejlő

antinómiákat), elvezet a lelki f'olyamathoz, és nem korlátozza azt.
A félelem, az életveszély vagy a rendkívüli öröm okozta pszichikai sokk pil

lanatában az ember nem "természetesen" viselkedik, hanem "másképp", mintegy
",művészien" - az objektív megfigyelő szempontjából. Az ember az elragadtatás,
a lelki maximum állapotában jeleket teremt, táncolni kezd, ritmikusan artikulálni,
énekelni; ez a jel és nem az átlagos természetesség a mi megfelelő elemi expresz
sziónk. Es végül a belső folyamat és a forma között kölcsönös feszültség születik,
melyet mindkét említett tényező erősít; a forma mint fék, mint kötelék, él belső

folyamat, mint természeti erő, mint egy állat, mely el akarja tépni kötelékeit,
hogyannál erősebben vesse bele magát spontán reakcióiba.

A formatechnika terén sem törekszünk a jelek gyűjtésére (ahogy az a keleti
színházban történik, ahol a jelek ismétlődnek), inkább arra, hogy a természetes
emberi impulzusokból állandó elvonással desztilláljuk a jeleket, azaz megtisztítsuk
mindattól, ami az átlagos viselkedés árnya a tiszta impulzuson. Még az ellent
mondásokban is (a gesztus és a hang, a hang és a szó, a szó és a gondolat, az akarat és az
ösztön közt stb.) desztiUálódik - majdnem mesterségesen - rejtett lényegük. Te
hát via negatíva ez is, bár alacsonyabb szinten.

il lemondás színháza

Nehéz nekünk magunknak megkülönböztetni a tudatosan felállított programtól
azt, ami mintegy ami képzeletünk struktúraja. Elég gyakran feltették például ne
kem a kérdést, hogyelőadásaink bizonyos elemei, melyek a középkori szmházat
idézik, a "gyökerekhez", a rituális színházhoz stb. való tudatos visszatérés követ
kezményei-e? Nem tudok erre egyértelmű választ adni. Valójában a szakmai tudat
azon állapotában, melvben jelenleg vagyok. a mítosznak, a "gyökerelmek" az
elemi emberi szituációknak kézzelfogható jelentősége van. Csakhogy ez nem vala
miféle megalapozott művészetfilozófiából, hanem a gyakorlatból következik, azaz
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nuntegy a szakma objektív törvényeinek szóhoz engedéséből. Es ebben az értelem
ben egyetértek Sartre-ral, amikor azt írja, hogy "minden technika metafizikához
vezet".

Nem volt könnyű ezt megértenem, és sok év telt el a gyakorlat kísértései és az
a priori elfogadott alapelvek közti vívódással. Elsőnek Ludwik Fiaszen. krítikus.
barátom és személyes recenzensem hívta fel erre a figyelmet, megállapítva 
egyébként meglehetősen drasztikus formában -, hogy az, ami az előadásban

belőlem spontán születík, a szakma belső i\truktúrájából, új nézőpontokat tár fel,
míg az, amit tételként elfogadok, inkább arról árulkodik, hogy nem az értelem,
hanem személyiségern más oldalai a fejlettebb tényezők. Következésképp saját elő

adásaink szcmrnel kísérése és annak megfigyelése, hogy csak belőlünk születbet
meg a tudatosság, és nem valamilyen a priori tudatosság eredményei, mindenek
előtt pedig a módszertanra való koncentrálódásom valamikor 1960-61 körül,
indokolja, hogy Sartre meghatározása, úgy hiszem, alkalmazható színházunkra.

S így az a kísérlet, hogy a gyakorlatban feleljek a kezdet kezdetén már fel
tett kérdésre (mi a színház? mi az, amiben nem versenyezhet vele a film és a tele
VÍzió?), két konkrét elvet kristályosított ki bennem: először a szegény színház
elvét, másodszor pedig azt, hogy az előadás a transzgresszíó aktusa. Nem szán
dékszem színházlátásunk e két aspektusával részletesen foglalkozni. Mindenesctrc
azáltal, hogy az előadásból fokozatosan lebontottunk mindent, amit le lehetett
bontaní. mintegy tapasztalatilag kimutattuk, hogy létezhet sztnház karakterizáció
nélkül. autonóm jelmez és díszlet nélkül, elkülönített színpad nélkül, fényjáték,
zenei aláfestés stb. nélkül. De nem létezhet, ha nincs meg a színész-néző viszony.
a színész és a nézö kézzelfogható, közvetlen, ..élő" érintkezése.

Elméletileg ez régi igazság. De ha a gyakorlatban végigjárjuk. fontos következ
ményeket von maga után. Meg kell kérdőjeleznünk azt a koncepciót, mely szerint
a színház a különbözö művészeti ágak, vagyis az irodalom, a képzőművészet, fes
tészet, építészet, fényjáték, színészet szintézise (az inszcenizátor vezénylete alatt).
Ez a "színház mint szintézis" szemlélet valójában az uralkodó színház igazolásához
vezet, melyet szívesen neveznék gazdag színháznak, de éppen gyengeségeiben
gazdagnak.

Mi a gazdag színház ? A kleptománia művészi formája, hisz a tőle idegen mű

vészett ágak alkotó elemeit és fejlődésének eredményeit legeli fel, hibrid előadá

sokat épít, vegyes eredetű formákat tákol egybe, ennélfogva nincs integritása, s
elvész benne a színház mint különálló "személyiség". A gazdag színház az eltulaj
donított elemek halmozásával próbál kijutni abból a zsákutcából, melybe a film és a
televízió részéről fenyegető konkurencia szorítja. Minthogv a film és a televízió
maguk mögött hagyták a színházat a mechanikai operativitás tekintetében (mon
tázs, helyszínváltoztatás a cselekményben, keretkompozíció stb.), a gazdag szín
házban rnintegv freudi kompenzációs alapon megjelent a "totális színház" igénye,
me ly szinte ad abszolutum fokozza az előadásban a különböző művészetí ágak
színpadi lehetőségeinek összekapcsolását, s nem riad vissza a filmvászon közbeik

tatásától sem, különösen pedig azokat az elemeket kedveli, melyek a széleskörűen

kialakított színpad- és nézőtérmechanika által mozgalmassá teszik a színházat:
áthelyezhetőele és dinamikusak lesznek a játék színhelyei, sőt a nézőtér és a szín
pad alapszintjének megváltoztatásával lehetséges lesz az is, hogya cselekmény
szemmel kísérésének perspektívája is változzon. Mindez harnis.

A színház, építse ki bár az eddiginél sokszorta jobban technikai apparátusát,
míndig szegényebb marad - e téren - a filmnél és a televíziónál. Ezért mi azt a
követelményt állítjuk a színház elé, hogy fogadja el a szegénység állapotát. Mí
a gyakorlatban még a színpadról és a nézőtérről is lemondtunk, nélkülözhetetlen
nek egyszerűen csak egy üres terem bizonyult, melyben mínden bemutató előtt új
ból megállapítjuk a színészek és a nézők helyét. Így különféle típusú relációk lehet
ségesek. A színészek cselekedhetnek közvetlenül a nézők között, mintha azok
emanációjából születnének s mintegy a közösség korifensai lennének, s ekkor
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közvetlen kapcsolatban állva a közösséggel a nézők drámai szituációját (a cselek··
rnényben foglalt passzív szerepet) is megteremtik saját cselekvéseik által.

De a nézőket el is távolíthatjuk a színészektől, elhelyezhetjük őket például:
egy magasabb palánk mögött, ahonnan csak a fejük látszik ki; s innen a magas
ból, ebből a speciálisan eltorzított perspektívából kísérik szemmel a színészeket,
rnint az állatokat a kif'utón ; olyanok, mint a bikaviadal nézői, mint az orvostan
hallgatók, akik egy operációt tekintenek meg, s végül mint akik egyszerűen fi
gyelnek, s ezzel a színen folyó akciónak a priori morálís kihágás jellege lesz.' A szí
nészek cselekedhetnek a nézők közott úgy is, hogy nem vesznek róluk tudomást,
átnéznek rajtuk, mintha üvegből lennének, konstrukciókat emelnek közéjük, s
bevonhatják őket, már nem a cselekménybe, hanem mintegy a cselekmény archi
tektúráiába, vizuális értelmet adva nekik, vagy azt a funkciót, hogy összeszorít
sák, sűrítsék, korlátozzák a játékteret. Végül az is lehetséges, hogy az egész ter
met egy nagyonis konkrét helynek értelmezzük: Faust "utolsó vacsorája" a kolos
I.,ri reflektóriumban, ahol nagy asztalok mellett fogadja vendégeit. Olyan ez, mint
,'gy barokk lakomán, Faust a vendégeket saját életének epizódjaival kínálja,
rnelyek az asztallapokon, a nézők közt peregnek le.

A lehetőségek száma korlátlan; a kisméretű színházban az egész teremnek
az egyes előadásokhoz való átépítése a legegyszerűbb megoldásnak tűnik, s 
;:;lrójelben megjegyezve - nem drágább, mint az ún. normális díszlet. De szö
bezzük le, hogya kérdés lényege a különálló színpad és nézőtér felszámolása; mi
e tekintetben szinte laboratóriumi tiszta állapotot, vizsgálódásaink számára ked
vező helyzetet teremtettünk, elsősorban mégis arra törekedve. hogy az egyes
előadások előtt megkeressük a megfelelő néző-színész viszonyt és levonjuk belőle

il következtetéseket az előadás terének kialakítására vonatkozólag.

Lemondtunk a fényjátékról - és feltárult előttünk a lehetőségek egész biro
dalma, melynek lényege, hogya színész a mozdulatlan fényforrásból eredő világí
tast a legkülönbözőbb módon kiaknázhatja, felhasználhatja az árnyékokat. a meg
világított pontokat stb.; s különösképp artnak nyomára vezetett ez bennünket,
hogyamegviIágított, tehát látható néző, a dolgok erejénél fogva az előadás ré
szévé válhat. De kiderült az is, hogy akár El Greco képein az alakok, a színész is
a lelki technika által kigyúlhat, "illuminálódhat", "lelki fény" forrása lehet.

Lemondtunk a karakterizációról, a felragasztott orrol, a kitömött hasról, egy
szóval mindarról, amit a színész a színre való kilépés előtt az öltözőben készít
elő magának. S ekkor láthattuk, hogy ami teátrális, ami a maga teatralitásában
mintegy "mágikus", elbűvölő, az nem más, mint a színésznek az a képessége, hogy
a nézők szeme láttára átlépjen az egyik típusból a másikba, az egyik jellemből

a másik jellem be, az egyik sziIuet tb ől a másik sziluettbe, szegényen, azaz csak
saját szakmájának segítségével. S így például az, hogya színész maga építi meg
maszkját arcából, saját izmai és belső impulzusai segitségével, a nézőnek külön
leges színházi transzszubsztancia érzését adja, míg a képzőművész és a jelmez
tervező által készített maszk csak egyfajta trükk.

Kiderült, hogy a jelmez, ha megfoszt juk autonóm értékétől. ha "nem létezik"
a színészeri és cselekvésein kívül, a néző szeme láttára transzformálódhat, kont
rasztot képezhet a színész cselekvéseivel stb. Azoknak a képzőművészeti elemek
nek az eltávolítása a színházból, melyek a cselekmény (vagyis a színész mint
élő csomópont) helyett beszélnek, feltárta előttünk annak lehetőséget, hogy a szí
nész a legelemibb és legegyszerűbb tárgyakból. melyek cselekvési körében állnak,
új tárgyakat teremtsen, hisz a színész gesztusai és cselekedetei a padlózatot át
lényegíthetík tengerré, az asztalt gyóntatószékké, egy darab vasat szinte élő part
nerré stb.

Kiderült, hogya mechanikus vagy a színész szempontjából autonóm, zenekar
ral teremtett zene eltávolítása a színházból lehetővé teszi az előadás saját zenei
ségének létrehozását; hisz lehetségessé válik a zenei építkezés magán a színhá
zon belül, azaz az emberi hangoknak, a tárgyak egymáshoz ütéséből. a cipők

padlóhoz veréséből stb. származó effektusoknak megkomponálása. Megértettük
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hogya szöveg önmagában nem uralkodhat a színházon, s hogy csak azáltal jut
be a színházba, amit vele a színész tesz, vagyis mint intonáció, mint hangtársrtás,
mint muzikalizált nyelv.

A színház szegénységének elfogadása, kivetkőztetése mindabból, ami nem szín
ház, figyelmünk összpontosítása arra, ami a színház éltető ereje, gyökere, egy
másfajta gazdagságot tárt fel előttünk, mely mintegy a színház lényegében, azaz
a szakma hatókörén belül rejlik.

Mítosz és színház

És most szóljunk az előadásról mint transzgresszív aktusról. Míért foglalkozunk
művészettel? Hogy átlépjük gátjainkat, hogy kilépjünk korlátaink közül, hogy fel
töltsük azt, ami puszta és fogyatékos bennünk, hogy realizálódjunk, vagy - én
így szeretem mondani - hogy beteljesüljünk. Nem állapot ez, nem egyszerűen

valamiféle kondíció, hanem folyamat, keserves emelkedés, melyben az, ami ben
nünk sötét, átvilágosul,

A magunk igazságáért, az életben hordott maszkjaink levetéséért folyó küzdel
münkben a színházat .kézzelfoghatósága, testisége, mondhatnám, fiziológiai mi
volta miatt régóta a provokáció helyének éreztem, ahol hadat üzenünk önmagunk
nak s ezáltal a nézőnek is (vagy fordítva: a nézőnek s ezáltal magunknak is),
ahol látásmódunk, érzéseink sztereotípiáit megtörjük. drasztikusan megtörjük.
mert az emberi szervezetben, a testben, a belső impulzusokban míntázzuk meg e
megtörést; nem más ez, mint a tabu megszegése. a transzgl'esszió, amit csak a
sokk, a maszk letépése, a. teljes lemeztelenedés, lelepleződés tesz lehetövé, hogy
meztelenségünkben feláldozzuk magunkat valaminek, amit rendkívül nehéz meg
határozni, de amiben benne van Eros is, Charitas is,

Erősen vonzott az a lehetőség, hogy vizsgálódásaimban a hagyomány által
szentesített, elemi, archaikus szítuácíók, a tabu-szituációk (vallás, nemzeti hagyo
mány stb.) keretein belül maradjak. Szükségét éreztem, hogy összeütközzem
ezekkel az értékekkel, melyek ugyanakkor' elbűvöltek, sőt belső rettegéssel töltöt
tek el, de egyúttal kísértett .Jcáromlásuk'', azaz megtőrésük, áthágásuk is, vagy
még inkább a velük való szembesülés, mely bár az egyéni tapasztalatok pozíció
jából történik, de ezek sosem függetlenek a kor tapasztalataitól és ítéleteitől. Egyes
kritikusok előadásainkban ezt a tényezőt "a gyökerekkel való megütközésnek", má
sok "a gúny és az apoteózis dialektikájának" nevezték, vagy úgy határozták meg,
mint "vallást, mely káromlás, szeretet, gyűlölet által fejeződött ki".

Abban a percben, amikor a gyakorlat és annak megfigyelése, amit csináltam,
az öntudatlanból míntegy átment a tudatosba, azaz a gyakorlatbólmódszer lett,
szükségét éreztem, hogy újból végigtekintsek a színháztörténeten s az emberi
tudás olyan más területein, mint a kultúrantropológía, a pszichológia, s elvégezzem
magam számára e problémakör bizonyos fajta racionalízálását, értelmi felülvizs
gálását. Ekkor már egyértelműen a mítosz kérdésébe ütköztem. A mítosz egyrészt
mint elemi emberi szituáció rajzolódott ki előttem, másrészt viszont mint közös
iOégi' komplexus, modell, mely a közösség tudatában már függetlenül és számunk
ra tudattalanul inspirálja a közösség viselkedésének formáit és reakcióit.

A színház abban a korban, amikor még a vallási élet része volt, de már szfn
ház volt, a néző lelki energiáját a mítosz megtestesülése és ugyanakkori profani
zálása, megtörese szabadította fel. E múvelet eredményeképp a néző újonnan meg
láthatta saját igazságát a mítosz igazságában, s a rettegés eleme által eljutott
a katarzishoz. Nem véletlen, hogya középkorban született meg a "parodia sacra"
fogalma.

De ma más a helyzet. A közösséget nem határozza meg a vallás, a mítosz
hagyományos formái nagy "fordulat", az eltűnés és az újbóli inkarnáció állapotá
ban vannak, s így a nézőtér - tudatos és tudattalan - viszonya amitoszhoz
mint közösségi komplexushoz, rendkívül megoszlott. Ugyanakkor sokkalta erőseb

ben meghatároz bennünket értelmi meggyőződésünk. Mindennek következtében
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azt a sokkot, mely az életben 'hordott maszkjaink mögötti (autentikus) pszichikai
rétegeinket kikezdhetné, sokkal nehezebb elérni, mint egykor; emellett pedig ma
már a közösségí azonosulás a mítosszal, azaz az egyéni igazság .idcntifikálása az
általánossal. lehetetlen.

De akkor mi lehetséges ma? Először is a szembesülés a mítosszal az azono
sulás helyett, vagyis az, hogy egyéni tapasztalatainknak és nundannak megőrzése

mellett, ami szellemből és az idő tapasztalatából van bennünk, megkíséreljük a
mítoszban való megtestesülést. azt, hogy magunkra húzzuk a rnítosz "bőrét", mely
nem illik ránk pontosan, s ezáltal megismerjük problémáink viszonylagosságát a
"gyökerek" perspektiváiból nézve, s a "gyökerek" viszonylagosságát mai perspek
tíváinkból nézve. Ha ez az eljárás brutális, ha valamilyen felsőbb engedelmesség
gel tesszük, ha lemeztelenedünk intim rétegeinkben és szinte cdaadjuk, "feláldoz
zuk" hétköznapjainkban érintetlenül maradó zónánkat, akkor az életben hordott
maszkunk összetörik.

Másrészt ma, amikor végső fokon semmi sem biztos és már semmi se nyil
vánvaló senki számára, s mind nélkülözhetetlenebb lesz a bizonyosság kérdése,
melynek keretein belül korlátaink leküzdhetők, nem marad más. mint az emberi
szervezet kézzelfoghatósága. Csak a színész fizikai jelenlétében. élő organizmu
sában testet öltött mítosz szolgálhat tabuként. Az élő organizmus intlmitúsának
megtörése, a maga konkrét fiziológiai mívoltában és belső impulzusaiban való le
leplezése, moly radikálisabb. semhogy egyszerű kilengésnek lehetne tekinteni, adja
vissza a mitikus szituációnak a maga általános emberi konkrétságút. s válik az igaz
ság megismerésévé.

Filozófiai talalkczások

A racionális (az értelem által elfogadott) forrásokról kérdezősködni akkor, ami
kor a módszcrről beszélünk, mindig kockázatos. Amikor ol van kifeje~·;éseket haszná
lok, mint például "kegyetlenség", gyakran kérdeznek Artaud-ról. minthogv ő is
használt ilyen kifejezéseket, csakhogy egészen más tapasztalatokból indulva ki s
némileg más értelmet is adva a szónak. Artaud nem míndennapi látnoka volt
a színháznak; de nem volt lehetősége, hogy a gyakorlatban hosszútávú vizsgáló
dásokat végezzen, s talán ezért nincs írásainak metodikai jelentősége, ezért nem
tartalmaznak semmilyen letisztult javaslatot. Artaud írásai jóslátok - rnegdöb
bentőek, melyeket az idő igazol -, de nem határozott irányelvek.

Amikor ilyen szavakat használok, mint "gyökerek". ..mitikus mélvség" stb..
Nietzschéről kérdeznek, de amikor ugyanezt .Jcözösségí képzeteknek" nevezem,
Durkheim nevét hallom, amikor pedig az "archetípusokat" említem, Jungról szok
tak beszélni. De hiszen az, amit megf'ogalmazok, a szakma keretein belül születik,
és nem más bölcsészeti ágak területére tett kiruccanásból (bár kétségkívül ilyen
szempontból is elemezhető).

Amikor a jelek partitúrájáról beszélek, mellyel a színész él. a keleti színház
jelfogalmáról kérdeznek, különösen a klasszikus kínai színházról, mert ismeretes.
hogy ezt a helyszínen tanulmányoztam. De hisz a keleti színházban a jel változat
lan, mint a néző számára ismert ABC betűje, mi pedig a szerepnek jelekben való
kíkristályosodásáról beszélünk, a színész pszicho-fiziológiai artikulációjáról, mely
lyel megformálja a jelentés partitúráját, azaz az emberi reakcióknak szinte csontig,
lényegig való lemeztelenítéséről.

Nem akarom azt mondani, hogy az. amit csinálunk, nem tükröz killönböző ha
tásokat, hogy abszolút értelemben valami újat teremtettünk. Sokszor öntudatlanul,
rnintegy a kontinens levegőjével együtt, mely életet és cívilizácíót adott nekünk.
magunkba szívtuk az emberről és a művészetről való ismereteket, az előítéleteket.

jóslatokat és reményeket, s ezek hatással vannak munkánkra, bármennyire is
. igyekeznénk megtagadni őket. Sőt post factum, rnikor már a gyakorlat révén mind

ez tudatosul bennünk, s kezdünk összehasonlításokat tenni (azokkal, akiket fen
tebb említettem, és a külső jelenségekkel, melyekről szó van), bizonyos módosítá-
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sokat eszköz1ünk "visszafalé", arra való tekintettel, ami már köztudottnak számít,
vagy azért, mert világosabban kezdjük érteni lehetséges perspektíváinkat.

Ha szembenézünk az egész nagy színházi reformmal Sztanylszlavszkijtól Dulli
nig, Meyerho1dtól Artaud-ig, azt is megállapíthatjuk, hogy nem kezdünk mindent
elölről, hogy valamilyen levegőt mi is magunkba szívtunk; ha pedig gyakorla
tunkban idegen intuitív fényeket pillantunk meg (ami nem jelent föltétlen közvet
len hatást), alázattal elfogadjuk azt a tényt, hogyaszakmának megvannak a maga
objektív törvényei, és hogy nincs más lehetőségünk önmagunk megvalósítására,
mint egyfajta felsőbb engedelmesség, "komolyság" és "figyelem" révén - ahogy
'l'homas Marui mondta.

Közös növekedés

A színházban, melyet vezetek, meglehetősen speciális a személyi helyzetem;
nem vagyok egyszerűen igazgató vagy rendező, inkább mester, aki a színház tevé
kcnységét vezeti, sőt, ahogy néha mondták, "lelki instruktor". Mégis félreértés
lenne ezt a viszonyt egyoldalúan értelmezni. Ha a színháztér kialakításában ve
lünk együtt működő Gurawski építész javaslataiban tükröződnek is az én meglá
tásaim, ezek mindig függnek tőle, s lényegileg a vele való több éves kapcsolat
során fogalmazódtak meg bennem.

De igen intim és termékeny a színésszel való munkám, aki hisz nekem' ha
készsége és az, amit pontatlanul bizalomnak lehetne nevezni, konkrét, éber és vol
taképpen határtalan, határtalan lesz az én vágyam is, hogy az ő végleteit hozzam
felszínre, nem a magam lehetőségeit. E növekedési vágyhoz a megfigyelés, a cso
dálat és a segítőkedv társul; az, ami az én emelkedésem, az én kivetülésem őrá,

vagy inkább magam megtalálása őbenne, lehetővé teszi közös növekedés ünket,
ami egyfajta .Jcínyüatkoztatáshoz'' vezet. Ez már több annál, mintha tanítanám ;
inkább azt jelenti, hogy elébe megyek.

A színósszel való munkában lehetséges lesz a "születés" sajátos, kétszemélyes
jelensége. Amikor a színész - még egyszer - megszületík, nemcsak szakmai
vonatkozásban születik meg, hanem sokkal inkább mint személyíség. Az ő "szü
lctéséhez" társul, mindig újonnan, a tevékenységet vezető mester "születése",
aki figyelemmel kísért őt és aki - bocsássák meg e fogalmazást - közel áll az
emberi lény végső elfogadásához.

Pályi András fordítása

ŐSZI VÁZLAT

Hálót csomózott az ősz kövér lombok fölé.
Villan még néhányat a nyár kopott pikkelye.
Hegyek sörényén kolompot ráz a szél.
Böffen a kertben egy jóllakott gyümölcs.
Porosan érkezik a csordával az alkony.

Valahol becsuknak egy kaput.

És a kezedhez ezektatott szerszámokról.
Mert ezekről is vallanod kell,
S hogyalélekszikkasztó magány után társakra leltél,
A munka testvériségének felemelő erős karjairól.
Beszélj már egyszer arról is, hogyan lettél az, aki vagy:
A munka felnőtt, hű fia.

Kelényi István
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