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ESSZÉ, TANULMÁNY

Hatházi András

fából 
vaSkarika

Hatházi András írásával szerkesztőségünk összpontosítani szeretne a színészmesterség 
kortárs problémapontjaira, valamint a színészi alkotásról való beszéd problematikus vol-

tára, a színháztudományi megközelítés kérdéseire. Ezeket a kérdéseket tavaszi számunkban jár-
juk körül. A szerkesztőség 

Az alábbi írásomról meg is feledkeztem. Egy nemrégiben megjelent könyv (Tompa Klára: A 
lélekmozi) kapcsán született, recenziónak indult, aztán az lett, ami. Mint minden írásommal, ezzel 
sem értek egyet. A gyakorlat mindig újabb és újabb tapasztalatokkal szembesít, amelyek állan-
dóan felülírják az előzőeket. Amikor újraolvastam egykori magam, le akartam mondani a közlést. 
De mert egyetemi munkám „publikációk”-ra is kötelez, az eredeti hevességet némiképp enyhítet-
tem (végeredményben teljes mértékben átírtam és inkább csak a kérdéseim hagytam meg), és 
köszönöm a szerkesztőnek, Ungvári Zrínyi Ildikónak a lehetőséget.

Létezhet-e olyan tudomány, amelynek nincs pontos, saját nyelve? Lehetséges-e tudomá-
nyos fogalmakat hozzávetőlegesen leírni? Mit kutathatnak azok a tudósok (legyenek bár csak 
szakemberek!), akiknek már saját tudományuk tárgya is mindannyiuknak mást és mást jelent?

Ha azt mondom, színház, mire gondolunk?
Lehet, hogy mégsincs színháztudomány? Legalábbis nem létezik abban az értelemben, 

amelyben a matematika, a fizika vagy a kémia. Hiába próbálja leírni valaki, szótárba szedve a 
szakzsargont (pl. Patrice Pavis), továbbra sincs pontosan, egyértelműen értelmezve semmi. A 
közös nyelvezet hiánya miatt a szavak azt jelentik, amire a szerző gondol. Innen, az olvasó felől 
nézve pedig azt, amire én, a befogadó alkalmazom őket.

A színháztudomány, úgy tűnik: fából vaskarika.
Kinek szól? A színésznek? A rendezőnek? A tanárnak?1

Mi a célja? Fogalmak tisztázása? Egy rendszer (módszer) leírása?
Esetleg az elme kisebbrendűségi érzéséből fakadó válasz a megmagyarázhatatlanra, a leír-

hatatlanra?

1 Színikritikus barátomtól kérdezte az unokahúga:
 Te mivel foglalkozol?
 Színházkritikus vagyok.
 S az mit csinál?
 Megnézi az előadásokat, és leírja a véleményét.
 S az kit érdekel?
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Vagy csak egyszerűen kényszer, mint az én esetemben is (lásd az első mondatokban a „pub-
likációk”-ra vonatkozó megjegyzésem)…

De azért jó elolvasni az ilyen tárgyú írásokat, mert ismét elgondolkodhatok azon, hogy:
Hol van a szerep? A színészen kívül? Akkor mi van a színészen belül?
Hol van a színész? Hol van a „mindennapi ember”? Hogyan jelennek meg ezek, amikor az 

ember maga eleve sok?
És ezek a kérdések csak a színészetre érvényesek?
Szembeállítható-e az ösztön az értelemmel? Mit jelent az, hogy ösztön? Mi az? Ösztön nem 

csak az, ami életben tart? Ösztön a szívverés, ösztön a belek mozgása, a légzés – milyen az 
ösztönös színész?

És nem utolsósorban a lélektan…
Mi köze van a lélektannak a színészethez? Ismétlem: nem a szereplő elemzéséhez, hanem 

a színészethez.
Mi az önismeret?
Miért kell az alkotásra mint gyötrelemre tekinteni? Mint áldozatra...
Mi történne, ha azt a rengeteg többértelmű, szépen hangzó, de teljes mértékben haszontalan 

kifejezést elvetnénk, és leegyszerűsítenénk a színészképzést? Ha megszűnne ez az egész avítt, 
misztifikált porhintés?

Ha nem bíznánk magunkat annyira arra, amit gondolunk?2

Sokkal egyszerűbb ez az egész. Sokkal egyszerűbb!

Hogy a jelen írás (valamikori) ürügyéül szolgáló könyv egyik Mnouchkine-idézetét („Egy érin-
tetlen szakácskönyv azt jelenti, hogy a tulajdonosa nem tud főzni.”) forgassam ki: az érintetlen 
szakácskönyv azt is jelentheti, hogy tulajdonosa jobban főz, mint a szakácskönyv szerzője. 

2 Színészképzésünkre igencsak érvényes az, hogy azt látjuk, amit gondolunk, és nem azt gondoljuk, amit 
látunk...


