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A LIVING WORKSHOPJÁN

udith Malina és Julian Beck csoportja, a Li-
ving Theatre 1959 óta mutatja be kollektív
rítusait. Artaud-i eszmék bázisán, a hatva-
nas évek ifjúsági mozgalmaiba ágyazódva
találta meg közönségét és forrta ki ma-
gát olyasfajta színházi iskolává, melyre ma

mint a színházi nyelv egyik megújítójára
tekinthetünk. Színészei a hetvenes évek végétől
kis kollektívákra szakadva, római bázisukról
indultak a világ különböző tájaira, hogy
terjesszék, bemutassák a Living módszerét.

1979-ben a Lyoni Nemzetközi Egyetemi Szín-
házi Fesztiválon tíz-tizenöten vágtunk bele a Li-
ving-csapat több napon át tartó workshopjába.
Miután megszabadultunk kényelmetlen ruhada-
rabjainktól (cipő, zakó, ing), kört alkottunk és a
teljes önszemléleti stúdium elérésére tettünk kí-
sérletet. Ehhez a jógából ismert gyakorlatot, az
OM-képzést és zengetést hajtottuk végre. (Az
OM hang a jógában a felettes Én és a tudat alatti
működésének időleges megszűnéséhez és a
tiszta Ego működésbe hozásához vezet.)

A Living és nézői

(Philip János felvétele)

A koncentrálást behunyt szemmel kezdtük.
Christine, a Living harmincéves, rangidős tagja
lassan mormolta az instrukciókat: „Teremtsetek
kapcsolatot a benneteket körülvevő anyaggal...
érezzétek, ahogy a talpatok a talajjal érintkezik...
az impulzus érkezése innen várható... most is-
mét a levegőre koncentráljatok, az anyagra, a
közegre, amiben álltok, a térre, amelyből egy
részt elfoglaltok. Tudatosítsátok saját térfogato-
tokat, a világ csak két részből áll: az énből és a
nem énből. Ne elégedjetek meg a törzs érzeté-
vel, terjesszétek ki a végtagokra, az ujjaitokra
is!..."

Lassan kialudt az időérzékem. Nem tudtam,
mióta állok így. Szemem felnyitottam, láttam a
többieket, de nem volt mit gondolnom felőlük. A
szemben álló fiú keze ernyedten csüngött a
combja mellett. Vakaródzott. Ez a mozdulat
megzavart. Ismét behunytam a szemem. Kezd-

hettem mindent elölről. Érzékelhető felület let-
tem, mintha valami filmszerű anyag borította vol-
na a testemet, mindent fotografált, impulzusok
érkeztek felé s indultak róla. Ezek sem tárgyias,
sem szellemi alakot nem öltöttek. Lassan ez az
egész érzékennyé tett felület egyetlen pontba
húzódott össze, oda, ahol talpam a talajjal érint-
kezett... talpig lemeztelenedve álltam.

A triangulum csendülése robbanás erejével
hatott rám, a gyakorlatvégét jelezte. Mintha
hosszú, mély alvásból ébredtem volna. A többiek
is a szemüket dörzsölték. Máris hallottuk
Christine intelmeit: „Nem szabad addig
kieresztenünk a hangot, amíg azt nem az érzet-
impulzus érkezése váltja ki, természetes módon
és időben. Többen csukott szemmel csinálták
végig; ez az érzet bizonytalanságából fakad. A
gyakorlat akkor tökéletes, ha nyitott szemmel
sem illan el a szerv-érzet élménye, ha a látás
útján észlelt ingerek már gyengébbek az
interpercepció által felfogottaknál."

Áttértünk az első igazi lépés megtételére. A
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cél: egymás testének, hajlatainak, bőrének, sza-
gának, légzésritmusának, komplex biológiai én-
jének közvetlen megtapasztalása, felszívása,
asszimilálása volt, mégpedig oly módon, hogy az
egész csoportot az egyes személyek énérzeté-
nek imént leírt kikapcsolásával, egyetlen élő, lük-
tető, párolgó, szagló szerves anyagként ismerjük
meg.

A gyakorlatokhoz ismét kört alkottunk, kivár-
tuk, míg az OM zengése össze nem olvad ben-
nünk a többiekével. A triangulum csendülésére
lassan a kör közepe felé mozdultunk. Az angol
kislány megérintésének első meglepetését az
extatikusan zengő OM hamar továbbsodorta, s
már éreztem, amint a lány keze a bal vállamat
öleli. Lecsúsztam a hóna alá, s szembe fordul-
tam vele. Valaki derekamnál fogva kifordított
ebből a helyzetből, vállam végigsúrolta a sűrűn
egymásra torlódott hasakat, ágyékokat, hátakat,
vállakat. Szagok, párák, felületek érzéki sűrűsé-
ge árasztott el. Megcsendült a triangulum. Óva-
tosan leváltunk egymásról, s mindenki igyeke-
zett visszaállni eredeti helyére. Az összevillanó
tekintetekben a „megismertelek" öröme csillant.
Bensőm teljesen ellazult, emlékeztem a szagok-
ra, illatokra, rég nem látott testvérként üdvözöl-
tem a többieket.

És minden érzésem közül ez volt a legmegle-
pőbb: hiszen alig fél órája, hogy megismertem
őket, s most mintha gazdag, kudarcokkal, örö-
mökkel, kis és nagy konfliktusokkal, szép elhatá-
rozásokkal teli közös múltunk volna. Íme, a Living
„nagy csalása"! Ennek a gyakorlatnak a váku-
umszerű közegében a szociális és személyes
időélmény mintha éveket, évtizedeket sűrítene.
A kritikusok egy része nem is kímélte a Livinget:
„fizikai lucsokról", „szadizmusról" és az emberi
test felfokozott és gusztustalan kultuszáról be-
széltek. Holott ezek az „ujjgyakorlatok" egy olyan
társulatépítő koncepciót szolgálnak, melynek
során egy diffúz, esetlegesen összeverődött és
egymást felszínesen ismerő csoport meghatáro-
zott idő alatt, meghatározott színházi feladatra,
jól irányítható - kontrollálható - módon készít-
hető fel elsősorban „egymásból".

A Living a szolidaritás „technikájának" elsajá-
títására tanít, olyasfajta készenléti állapotba jut-
tatva a személyiséget, melyben a többiek már
nem az élet kisszerű és esetleges szituációiban
jelennek meg előttünk, hanem a döntő, az igazi
kihívások pillanatában nyilatkoznak meg. „Itt a
színház eltávolodik a fikciótól, és a valósággal
kezd el manipulálni" - írja Martin Esslin a Living-
ről, amely a maga törekvéseivel a színházművé-
szet egyik legkényesebb és legsebezhetőbb
pontjára kérdezett rá: a valóság és az illúzió közt
húzódó, változó, újra és újra kiigazított és átérté-

A Living Frankenstein-produkciója

kelt határok teljes eltörlésére tett kísérletet azzal,
hogy előadásait és magát a próbafolyamatot is a
„művészeten kívüli"-ből indította.

Ha önkívületünk okát a puszta szexualitásban
keresem, az csak a dologban rejlő fizikai
attrakcióra adhat magyarázatot. Pedig akkori
élményemben éppen a szexualitástól való
elszakadás pillanata volt a legfelemelőbb. Az
első érintések - amikor még különbséget tudtam
tenni nemek és személyek között - még
határozott sze-

xuális örömöt hoztak. De mennél inkább beleke-
veredtem a játékba, annál távolabb került a
puszta testiség érzete, s valami embrionális nyu-
galom szállt meg, biztonságérzet és lelki béke.

Másnap délután megkezdtük az estére tervezett
előadás kidolgozását. Az előadás tervezett cse-
lekvéssora a következő volt: elvegyülés a gyüle-
kező nézők között. Kontaktuskeresés, tekintet-
váltással. Amint feltöltődünk a jelenlévők érzé-
kelésével, figyelmünket fokozatosan befelé te-

„Elveszítjűk identitásérzetűnket"
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reljük. A következő stádium az OM megszólalta-
tásáig tart. Innen már Christine trianguluma lesz a
fordulópont jele. Elvegyülésünkkel egy időben a
közülünk választott Sámán is elfoglalja helyét a
tér szélén. Feladata az akció időkoordinátáinak
kijelölése, valamint a játék alapritmusának ébren
tartása. Rituális mozgássort ismétel, mintha „fel-
húzták volna", és közben tapssal és szóval jelzi
az időt. Christine első jelzésére felvesszük a kör
alakzatot, a következőre megkezdjük a középre
nyomulást. Ezután háromszor megcsináljuk a
„tradicionális szeretkezési póz"-t. A harmadik
után a nézők közé vegyülünk és megkérdezzük:
„Miért félünk a szexuális felszabadulástól?"
Fontos, hogy mi tegyük fel a kérdést, és hogy a
megkérdezett ne tudjon kitérni legalább a kérdés
felfogása elől. A triangulumjel után ismét közép-
re húzódunk az OM-maI, és ezután következik a
„bonyodalom tetőpontja": sorban Christine-hez
járulunk, s átveszünk tőle egy zsineget. Párt vá-
lasztunk, majd a vele folytatott szerelmi jelenet
tetőpontján levesszük választottunk nyakáról a
zsinórt és szorosan összekötözzük vele. Ezután a
kötözőt kötözik meg és így tovább, egészen ad-
dig, míg mindenki gúzsba kötve hever a földön. A
Sámán monoton időjelzése egy pillanatra sem
szünetel. A megkötözöttek némán - tekintetük-
kel - ismét a közönséghez fordulnak: „Segítse-
tek! Oldozzatok föl!" Ha megértik, és hozzálát-
nak kiszabadításunkhoz, az előadás sikeresnek
tekinhető. Ha nem, akkora gyakorlatvezető kezdi
meg az oldozást. A szabaddá tett szereplők az
OM-et hallatják, s a nézőkkel együtt nagy kört
alkotva megkísérlik az OM átterjesztését a civi-
lekre is.

Már az elvegyülés szakaszában éreztem: kis
performance-unk szépen elvetél. A többségé-
ben fiatalokból álló közönség közönyösen, min-
den kíváncsiság nélkül várakozott. Amikor a Sá-
mán elfoglalta a helyét, a közelében állók fanya-
logva húzódtak félre. Jómagam - néhány med-
dő kísérlet után - felhagytam a kontaktuskere-
séssel, és figyelmemet befelé irányítottam.

Újra és újra feltett kérdésemet zavar és meg-
hökkenés fogadta. Pedig a legváltozatosabb ér-
zelmi skálán tettem fel. Mintha leprás volnék, úgy
húzódtak félre, igyekeztek egérutat nyerni elő-
lünk. Nehezen tudtuk összeszedni magunkat, s
még a begyakorolt kötözési jelenetbe is hibák
csúsztak. És ismét a kibírhatatlan kuncogás!
Akárkire néztem, azt éreztem, hogy talán felfogja
pillantásom értelmét, de a cselekvésig, a mozdu-
lásig senki sem jut el. Előadásunknak ez volt az
egyetlen mozzanata, amikor a nézőknek az illú-
zió síkján kellett volna felfogniuk a szituációt, s
éppen itt jutott holtpontra a vállalkozás! Végül
az előző napon még velünk gyakorlatozó, de az
előadást már nem vállaló angol kislány látott
neki elsőnek a zsinegek kibogozásához.

em gondolod, hogy nem kellene
félnünk egymástól?" - a kérdés nem
ilyen tisztán, érthetően hangzik el. A
nő - aki most a kezemet fogja, és
merőn a szemembe néz - lassan,
furcsa kiejtés-

sel, szinte szótagolva bóklász a hangok között,
érezhető, nem tudja, melyik szó minek is felel
meg. Az első pillanatban nem is értem, milyen
nyelven szól hozzám, aztán összeállnak a szavak,
és én ülök itt a válaszadás kényszerével verve.

A Living Theatre három előadást tartott márci-
usban a Szkéné Színházban, vagyis alkalmi
társam, a színház tagja, ki jócskán benne van
már a korban, de hiszen talán ő is ezt gondolja
rólam (elvégre 51-es születésűek vagyunk, a
Living is, én is), még két este elismétli majd
ezeket a szavakat. Hűtlen lesz hozzám,
másnak fogja a kezét. Mindegy, kiül majd ezen
a széken, igaza válasz akármelyikünk szájából:
nem, nem kell félnünk egymástól. Ezt persze
nem mondom, nem mondok semmit. Ülök
zavartan, és biztatgatom magamat: „csak ne
légy zavarban, itt most nyílt és szabad
kapcsolatteremtés történik, miért is ne, elvégre
nem féltek egymástól, nézz hát a

A Living Antigonéja

szemébe, és nézz nyíltan, melegen, őszintén, és
jelezd, te alkalmas vagy, igen, te tudod, miről van
itt most szó..." És én nézek, próbálok is valamit
mondani, de nem megy. Nem félek, mondanám,
de hiszen ő nem beszél magyarul. Tegyük fel,
tudok valamit angolul és azt mondom: I am not
afraid. De nem most ígértem őszinteséget?
Már-pedig a fejemben nem ez a mondat zakatol,
ha-nem mindenféle más, például az, hogy
vajon hány éves lehet ez a nő, esetleg tagja volt-
e az egykori híres Livingnek? Miért ilyen hideg a
keze, és meddig fog még így nézni? Ő most
valóban kapcsolatot akar velem teremteni? Ha
igen, végül is miért? Miért pont velem? Mert
ezen a széken ülök, mert úgy néztem rá, vagy
mert mind-egy, kivel? Igaz lehet ez a védtelen,
ám makacs eltökéltség, amellyel engem bámul,
és ha igaz, akkor én most hibát, sőt bűnt követek
el, hogy a kérdésre nem válaszolok?

Ezek a kérdések kavarognak bennem, lenne
hát mit mondani, de én hallgatok. Túl vagyok már
egy kézfogón, az imént fiatalabb társa állított fel a
székről, és tett fel nagy komolyan egy találós
kérdést. Ezt én megválaszoltam, ő meglepődve
megdicsért. „You are a genius", én pedig sza-
badkozni kezdtem, miszerint fogalmazhatunk
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