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Megérteni egymást

- Kezdjük általános kérdésekkel. Miként értelmezi a "keresztény kultúra" meghatá
rozást?

- Igen tágan. Abból az elgondolásból indulok ki, mely II. János Pál tanításában lel
támogatásra. A legegyszerubb útbaigazítások ezek, azt lehetne mondani: megdöb
bentenek a maguk egyszerűségével.hogy ugyanis minden, ami az ember életét igazán
humanizálja, ami lehetövé teszi, hogy teljesebben létezzen, és a valódi értékek felé
vezeti - közel áll az evangéliumon alapuló keresztény kultúrához. Engem is - amikor
az egyház, különösképpen II. János Pál tanításával találkoztam - meglepett a kultúra
ilyen tág értelmezése, az ember sajátos környezeteként való felfogása, melynek hu
mánusabbá kell tennie mindannyiunkat.

Ezeknek a dolgoknak a jelenlegi értelmezése azonban még tágabb vagy inkább
egészen szabad. Azt is magába foglalja, ami lényegében a kultúra ellentmondása, mi
vel a világ dehumanizálódásához vezet. S mert az egyház társadalmi doktrínáinak ál
talános útmutatásai vannak, figyelmesen meg kell vizsgálnunk azt a kultúrát, amelyet
múvelűnk, amelyben részt veszünk, vagy amely egyszeruen körülvesz minket, hogy
ellenőrizzük,vajon teljesíti-e - és milyen mértékben - megszabott feladatait.

Ám úgy látszik, hogy az evangéliumi példa és az adott kulturális valóság közti kü
lönbségek nem mindegyikét lehet a ma olyannyira vágyott pluralizmus tünetének
tekinteni. Sok közülük inkább a kultúra mély válságáról tanúskodik.

Valamint a pusztulásáról. Ugyanakkor meg vagyok győződve egy bizonyos kulturá
lis egység szükségességéről. Ennek nincs köze semmiféle egységesítésre való törek
véshez. A helyesen értelmesett kultúra határain belül helye van a sokféleségnek,
ez azonban az embert szolgáló alap-hierarchiákra és célokra irányul.

Kulturálisan is megosztott világban élünk. Nem mindig gondolunk arra, hogy
ezeknek a megosztottságoknak nem minden tényezője igazán gazdagító és teremtő. A
jelenlegi megosztottság a kultúra világában súlyos veszélyeket is hordoz. A helyzet
komolyságát és drámaiságát e téren leginkább II. János Pál szavai érzékeltetik. Sze
rinte a világ sorsa a kultúra területén fog eldölni, mert itt játszódik le az emberiség
jövőjét eldöntő csata, itt alakul ki az emberiségnek az a formája, melytől holnapunk
arculata függ.

Különösen fontos ez nekünk, olyan népnek, mely már ezer éve keresztény, s
hiszem, az marad a következő évezredben is, de amely azért nehéz történelmi
próbának van alávetve. Ez a próba saját sok évszázados hagyományunk és az új
minták összeütközésén alapul. Ezek a minták látszólag vonzó mivoltukkal rá
erőszakolják magukat az emberekre, vagy épp felülről erőszakolják őket rájuk.
Életerős keresztény kultúra építése ilyen körülmények között rendkívül nehéz.
Nagy nyitottságot s aktív magatartást kíván az alkotóktól, akiknek nem kell egy bi
zonyos szűk körben való tevékenységre korlátozni működésüket.Különben olyas
mit fogunk létrehozni, ami - erősen szólva - skanzen-kultúrának vagy gettó-kul
túrának lehet nevezni. Azok az alkotók, akik keresztényeknek nevezik magukat, fi
lozófiai és etikai elveikkel, eszméikkel mind szélesebb területeket kell "megfertőz

zenek" a társadalomban.
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- Szerencsere a keresztény kultúra gettá-kultúraként való értelmezése nálunk már
inkább a múltté.

- Igen, de állandóan visszatér. S valamiképpen továbbra is ugyanabban az értelem
ben. Mert ha valaki azt mondja: "keresztény kultúra", akkor rögtön azt is gondolja:
aha, az valami olyasmi, hogy a parókián van egy terem, s ott valami történik.

- Ha a parókián történik valami, az talán jó ...
- Az nagyon jó! De hát tágabban kell ezt szemlélni, még ha.a parókia termébe való

bezárkózás szükségből fakad is, abból, hogy az emberek el vannak zárva .más cselek
vési lehetőségektől. Legrosszabb, ha valaki önmagába, saját világába zárkózik - saját
elveibe, elképzeléseibe, etikai tanításaiba. Ezekkel aktívan kifelé kell lépni, minden
helyzetben.

- A kilépés abba a világba, mely alá van vetve a laicizálódás közismert nyomásának és
tendenciájának, ki kell hogy váltsa az ellenkezés, vita, hogy azt ne mondjam; harc vala
milyen fajtáját.

- Ez természetes. Mindenekelőtt küzdeni kell a minket körülvevő kultúra fokoza
tos dehumanizálódása ellen. A világban, melyben élünk, olyan kultúrával kell kapcso
latba kerülnünk, amely nem felel meg nekünk, melyet nem helyeselhetünk - a hazug
ság, az erőszak, a szex, az ember megalázásának kultúrájával... Mindezt szintén
"kultúrának" nevezik, mert e fogalommal igen sok mindent jelölnek; sok olyasmit is,
aminek semmiféle etikai kapcsolata sincs a fogalom eredeti tartalmával. Így hát
mindig kűlön kell választanunk az igazi és a hamis kultúrát. Pedig igen sok a hamis 
közel s távol egyaránt. A keresztény kultúrának alapvető kötelessége ezzel szembe
szegülni.

- Próbáljuk meg konkretizálni, milyen mádon fejezhetjük ki a szinlelt vagy hamis kul
túrával való egyet nem értésünket.

- Nos, talán a legegyszerübb, ha teljesen távol tartjuk magunkat a kultúrának ettől

a fajtájától, vagyis megtagadjuk az ezzel kapcsolatos vállalkozásokban való részvételt.
Ez bizonyos fajta választás, olyan választás, amely kötelez, de nem menekülés. Ezt
- gúnyolódók ellenében is - mindenkinek lehetősége van vállalni. Pontosabban szól
va ez választás olyan helyzet között, amelyben a jelenlétem kell, szükséges, célsze
rü ... s olyan között, melyben ezt úgy értelmezhetnék. mint hamis vagy rossz ügy tá
mogatását. Általában nem szükséges túlságosan utánozni Hamletet, ha meg akarjuk
különböztetni a jó vagy állítólag elfogadható forgatókönyvet, darabot vagy helyet,
ahol a színész fellép - a rossztól. Nem akarok ujjal mutogatni, mert hát nem erről van
szó. Csupán azt szeretném mondani, hogy ezek a választások többnyire teljesen nyil
vánvalóak. S hogy könnyűek-e? Annyiban, hogy világosak. Ugyanakkor mégis nehe
zek lehetnek, mert döntést követelnek, melynek rendszerint ára van. De végül is - az
alkotónak felelnie kell azért, amit tesz.

- Ez különösen kényes kérdés abban a közegben, melyet ön képvisel.
- Természetesen nem beszélhetek minden művészeti ág képviselője helyett, de a

magam területéről-bizonyos értelemben szólhatok, már jó pár éve benne vagyok.

- Kérem hát, foglaljon állást az ismert sztereotipia, a "szolgáló szinész" kérdésében,
vagyis - olyan ember-e a szinész; akivel korlátlanul lehet rendelkezni, akire mindent rá
lehet bízni?

- A színész arra való, hogy játsszon? Ilyen jelszót még nemrég is olvastam valahol.
Azzal a sugalmazással. hogy kizárólag ezzel kell foglalkoznia, s nem valami mással.
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Gyönyörű, csakhogy a színész már magával a játékával is óriási hatást gyakorolhat
arra a "valami más"-ra. Azt, hogy a színház, a mozi vagy a tévéfilm olykor mennyire
hat a közönségre, a véleményére, már csak az a tény is tanúsítja, hogy az egyszerű

befogadóban gyakran igen különböző dolgok keverednek össze. Az emberek azono
sítják a színész személyiségét, magatartását és nézeteit a szerep jellemével: az embert,
aki játszik, azonosítják azzal, amit játszik, s hajlamosak ezt átvenni, mint tekintélyes
mintát. Különösen, ha a színész népszerű. így hát nagyon kell vigyázni. Ez nem azt je
lenti, hogy csak nemes lelkű embereket kell játszani, ez ostoba és nevetséges dolog
lenne. Hiszen az előadás egészének az értelme a döntő, az üzenet, a szerző művészi

szándéka, törekvése. A színésznek azonban nem szabad úgy tennie, mintha nem
venné észre, nem értené kezdeményezésének társadalmi következményeit. Ha ezt fi
gyelembe veszi, és arra törekszik, hogy átgondolt hatással legyen erre, hivatása gyö
nyörű lesz. A maga nemében egyedülálló lehetőséget ad az emberek közti kommuni
kációra. Nem akarok nagy szavakat használni, jobb szeretek alapvető dolgokról be
szélni. Az igazán alkotó színészeknek lehetőségük van arra, hogy megértsék egymást
a nézővel valahol a szöveg, a színház vagy film puszta anyaga felett. Engem épp az
ilyen ember érdekel. Az, aki a színpadon, a filmen nemcsak ügyesen utánoz valami
lven jellemet, vagy technikailag gyakorlottan előad valamit, hanem az, aki ez alka
lomból inkább a világról, életről való nézeteit adja át... és így tovább. Ezt meg
lehet tenni teljesen érthetően, bár csaknem észrevétlenül.

- Jó lenne néhány példa.
- Csoportosítani szokták a színészeket - vannak, akik önmagukhoz közel álló fi-

gurákat szeretnek játszani, s vannak, akiknek ambíciójuk csúcsa az átalakulás, a sze
rep mögé rejtőzés.

- Az átalakulás képességét a szinészi sokoldalúság mértékének tartják.
- Van ebben valami. Ám mégis, vannak színészek, akik arra vágynak. hogy bizonyos

saját, személyes jellemvonásaikat adják át a nézőnek, mindezt a játszott alakba 01
vasztva. Ebben saját - nemcsak színpadi, de élethelyzetekre is vonatkozó - nézeteik
átadásának lehetöségét is látják, különféle: világnézeti, morális vagy politikai szem
pontból. Ez nem olyan egyszeru, de lehetne kifejező példákat említeni a színészek
ilyenfajta csoportosítására.

-Mégpedig ...
- Legkönnyebb a megboldogultakról beszélni. Úgy látszik - amennyire tudom -, Os-

terwa lehetne a példa arra a színészre, aki kiemelkedő személyiség volt és a szerepen kí
vül is felmutatott nemes eszméket. Az az ember, aki remek figurákat hozott létre. bár ön
magát, nézeteit, melyekről szinte semmit sem tudunk, nem olvasztotta, faragta a színpadi
alakba - például Junosza-Stepowski. A színjátszás e két típusának ma is megvannak a
maguk képviselői,és a nézök könnyen meg is tudnák őket különböztetni.

- Ez a tipologizálás sajnos nem foglalja magába az összes esetet, például amikor a
silány szinészi tudáshoz a saját meggyőződés vagy egyéniség hiánya társul, de talán erről

nem is érdemes sokat beszélni. Érdekesebb a fiatalok képzésének és nevelésének kérdése,
a szinmüvészet beavatottjainak formálása, hiszen ez az ön tevékenységének igen lényeges
része.

- Talán ez a legfontosabb dolog. Ez dönti el, hogy milyen lesz a színházunk vagy
tágabban - a művészet s általában - a kultúra két-három nemzedéket követően.

Mert hiszen például a mi iskolánkban olyan embereket képezünk. akik művészi pá
lyájuk teljességét csak úgy 2000 körül fogják elérni. Ez óriási felelősséggel jár. Mit
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tehetünk hát? Azt hiszem, a fiatal művészeket (különben rnindegy, melyik művészeti

ághoz tartoznak, de maradjunk most már a színészeknél) először az alapokra kell
megtanítaní. a mesterségre, hogy ki tudják fejezni azt, amit el kell mondaniuk. Mert
még a legszebb gondolat vagy eszme sem tör utat a nézőhöz, hallgatóhoz. ha nem kel
lően és szabályosan fejezik ki. Így hát először meg kell tanítani a kifejezés módját,
vagyis a hang tökéletes ismeretét, a test feletti uralmat, a mozgást, egyszóval a szak
ma egész tudományát; természetesen sohasem feledkezve meg arról, milyen ügy ér
dekében képezzük a fiatalokat, s milyen cél áll előttük. Ezért nem lehet megelégedni
csupán a technikai készségek kiművelésével,még ha az a legmagasabb szinten törté
nik is. Pontosan tudatosítani kell a fiatal színészekben azt is, hogy meghatározott
körülmények között élnek, egy adott közösségben, ilyen s nem másmilyen világban, s
értelmesen kell szólniuk ehhez a világhoz. '

- Semmivel sem pótolható leckét adhat e téren a fiatal szinésznek az irodalom.
- Igen, ez így van. Fel kell nekik mutatni azt az irodalmat, vagyis a nagy nemzeti

irodalmat, mellyel - mint lengyel színészeknek - elsősorban kell foglalkozniuk, s
belőle útmutatást meríteniük ahhoz, hogyan cselekedjünk. A színészképzés nem
"fiatal tehetségek" légüres térben való nevelése. Próbája ez annak, hogyan képezzük
a lengyel színház embereit, akik nevelték és akiknek továbbra is nevelniük kell a
társadalmat, s felmutatniuk neki bizonyos mintákat. Ezt igen nehéz - különösen
szavakkal - kifejezni, de azért meg lehet, és feltétlen meg is kell valósítani. Ugyanak
kor hallatlanul fontos a fiatal színészeket ráeszméltetni azokra a morális veszélyekre,
melyek hivatásukkal járnak. Azzal a hivatással, mely sajátos jellege miatt feltétlenül a
lélekre üti pecsétjét. A jót és a rosszat. Gyönyörű, magasztos hivatás lehet a színészet,
de sajnos - sajátos prostitualizálódás is.

- Ugy vélem, az utóbbi években pozitív változások történtek nálunk e téren. A szinés:
felelősségének tudata azért, amit tesz, nagyon elmélyült és társadalmilag érzékelhető

kifejezésre lelt a közösség több kiemelkedő képviselőjében. Megfigyelhető ez a hallgatók
körében is?

- Valóban, a színész rangja aránytalanul megnőtt. Ennek különbözö okai vannak
és ezekről sokat lehetne beszélni. Büszkék vagyunk, hogy így történt, és jó, hogy így
van, habár, józanul szemlélve, meg kell mondani, hogy a színészi pályát nemegyszer
mértéken és érdemén felül magasztalták. De hát ez arra a törekvésre kötelez, hogy ne
adjuk alább ezt a rangot. Visszatérve még a 18-19. századi lengyel színház gyönyörű

hagyornányaihoz, nem akarjuk elveszíteni azt a magas pozíciót, ahová a társadalom
helyezett minket. Tisztában vannak ezzel a fiatalok is. Ezt különösen úgy két éve
érzékelem. Váratlanul olyan emberek jönnek a Színművészeti Főiskolára, akik már
rudják, miröl van szó, Nemcsak a csillogás és feltűnés vágya hajtja őket, ami termé
szetesen szintén fontos ösztönző, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. De ezek a fia
talok már azért is akarnak színésszé válni, hogy szót értsenek a nézövel, és egy bizo
nyos közösségért dolgozzanak. Nagy reményeket füzünk ehhez. Ezért tartjuk fontos
nak, hogy fogékonnyá tegyük a fiatalokat a lengyel romantikus irodalom értékeire,
melyeket nem pótolhat még a legkeresettebb forma sem, semmiféle modern tűzijá

ték, amelyet elsősorban külföldön - és ez igen veszélyes dolog - olykor nagy ováció
val fogadnak. A színház mindenekelött irodalom: szó és gondolat. Nincs semmi kifo
gásom például a festői színház ellen, melyet időnként kiváló színészek hoznak létre.
De a formai színház előtérbe helyezése - ami általában olyan vonzó a fiatalság szá
mára - hamis lehet. A forma mögé el lehet rejtőzni, a forma üres lehet, s gyakran
egyszerűen csak biztonságos, mert magán a különben problematikus esztétikumon
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kívül nem sokat hordoz, különösen, ha éretlen színészek kezdenek formális kísér
letekbe. Úgy vélem, ragaszkodni kell a szóhoz, a tartalomban gazdag irodalomhoz. És
a hazai hagyományokhoz.

- Nem könnyű ezt ma - élő, vonzó és alkotó módon - átadni.
- De még a kis sikerek is megörvendeztetnek. Ha én ragaszkodom Fredróhoz vagy

nagy költőinkhez, és az ifjúság ezt elfogadja - nagyon meg vagyok elégedve, mert
tudom, hogy nemcsak a video-klipek érdeklik a fiatalokat. Azt is remélhetem. hogy
amit hallanak és látnak, az pozitív nyomot hagy a tudatukban. Nem erőszakosan

didaktikus mödon, hanem az igazi értékek felé való irányítással, rávezetéssel. Mert az
igazán nagy művészet valamiképpen mindig építi az ember belső világát.

- A temérdek rossz ellenére, melyet szintén megmutat. Be kell vallanom. úgy hallgatom
önt, mint szovetségest a müalkotások etikai kritériumokat előtérbe helyező értékelésének
nehéz dolgában. A mükritikában ez ma nagyon népszerűtlen álláspont, melyet azzal gya
núsítanak, hogy semmibe veszi a müalkotás esztétikai autonómiáját. Kétségkívül
megvannak a maga kelepcéi, melyeket ki kell kerülni. Mégis különös, hogya müalkotás
etikai értékelésének ellenzői nem veszik észre a kelepeéket a saját területükön: legalább
az erkölcsi relativizmusban való teljes elveszés lehetőségét, ami következménye lehet a
mü etikai lényegét merőben elvető beállítottságnak.

- Ha minden megengedett, akkor semminek sincs valódi értéke. Ez különösen ne
héz kérdés a kortárs rnüvészetben, mely minden határt ledöntött. Az erkölcsi határo
kat is. Sajnos ez igen sok alkotónak lehetőséget teremtett arra, hogy visszaéljen a
müvészi kifejezés szabadságával, és megdöbbentse a befogadót - például pornográ
fiával. Igen rossz, hogy gyakran szégyelljük nevén nevezni a mesterkedésnek ezt a faj
táját, félünk attól, hogy prűdériával vagy maradisággal gyanúsítanak, még ha az
igazán botrányos dolgokkal szembeni meg nem értés kifejezésérőlvan is szó,

Ugyanakkor sok esetben elmosódnak a határok a között, ami erkölcsileg bátor,
indokolt és rendeltetése van a müben, s a között, amit a néző könnyebb elcsábítá
sáért építenek .a mübe, Épp ezért követelnék az alkotóktól ezekben a dolgokban na
gyobb mértéktartást és óvatosságot, több felelősséget és kevesebb konformizmust, a
kötelező divatnak való behódolást. Színesen díszített kultúrában élünk, melynek
hatását a képzeletre - különösen a fiataloknál - alig tudjuk felmérni. Tulajdonkép
pen a negatív társadalmi hatások - mindenekelőtt a televízíó - következményei csak
a jövőben derülhetnek ki. De az tény, hogy az erkölcsi és nyelvi kultúra szempontjá
ból egyaránt rémes példákat kényszerít az emberekre. Mindez beszivárog a tudatba
és kódol bizonyos dolgokat. A legrosszabb, hogy nem alakul ki megfelelő ellentétele
az ilyen példának. Ezt mindenekelőtt az egyház hatáskörében kell megteremteni.

- A lengyel kultúra jövőjéért való aggodalom motiválja tevékenységét a Prímási
Társadalmi Tanács tagjaként. Kérem, mondjon néhány szát munkájának erről a terüle
téről is.

- Szakmai és általános érdeklődésem találkozik itt. A feladatok. melyekröl beszél
getünk, azokhoz a dolgokhoz tartoznak, mely iránt a Tanács érdeklődik. Ilyen például
az alkotó erkölcsi magatartásának kérdése. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni,
hogy nem kell valamilyen alapvető ellentmondásnak lenni a müvész nyilvános tevé
kenységének szférája és magánélete között, bár a müvésznek magának nem kell ama
bizonyos "szépség áradatá"-nak lenni, amelyről Zygmunt Krasinski beszélt. A Tanács
foglalkozik természetesen a Keresztény Kultúra Heteivel, az egész lengyel kultúra
legkülönbözőbbjelenségeinek helyzetével. Szívünkön viseljük, hogy az egész évre ki
terjesszük azt, ami ezekben a hetekben éri el tetőpontját; szeretnénk, ha nemcsak
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ünnepi alkalom lenne, hanem hétköznapjainkba is beáramlana. Az út ehhez - többek
között - mindannak jobb kihasználásával vezet, mely már a birtokunkban van; így
például a templomok melletti központokban lévő amatőr művészeti mozgalom, vagy
éppen a video, melyben óriási lehetőség rejlik. Nagyon sok téma van.

- Remélhetjük mindezeknek a feladatoknak valamiféle rendszerezett kidolgozását?
- Igen. Már van egy ilyen belső dokumentum. Ez egyelőre rendszerezi a kérdések-

nek azt a csoportját, mellyel a Tanács foglalkozott: összejöveteleink, a kűlönféle re
ferátumok, viták és konzultációk összességének eredménye. S hogy mindennek mi
hez kell vezetnie? Valószínűleg ahhoz, hogy kidolgozzuk, milyen módon hathatunk a
lengyel kultúra egészére keresztény szellemben, s az úgynevezett hivatalos keringés
ben. Különben ezt fő feladatomnak tartom mindannak értelmében, amit a beszélge
tés kezdetén mondtam a keresztény kultúra tág értelmezéséről,az őszinteség fontos
ságáról, arról, hogy saját eszmei és morális javaslatainkkal, evangéliumi, szilárd ér
tékekkel kell kilépni a saját köreinken kívülre - ebbe a nagyon bonyolult és drámai
valóságba, mely körülvesz, s melyért felelősek vagyunk.

- Nem marad más hátra, mint hogy kitartást kívánjak ezen a nehéz úton. Nagyon kö
szönöm a beszélgetést.

Éles Márta fordítása

(Tadeusz Szyma beszélgetése megjelent a "Tygodnik powszechny" című katolikus
társadalmi-kulturális hetilapban, 1987. augusztus 9-én)

BALÁZSOVICS MIHÁLY

A körülményeket igazítják hozzá

elpereg zsizsikes idővel

arcod urnáját kitölti
itt-léted fanyar tavasza
tekintet-mély kút
minden pillanat kilátástalanság
csobban benne hoznak
egy ítéletet körülményeket
igazítják hozzá!
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