
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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