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EGY SZÍNHÁZI TANSZÉK TERVEZETE
1. Bevezető megjegyzések

Érdekes megfigyelni, hogy szellemileg merev,
szegényes és tekintélyelvű korszakok, illetve
rendszerek hisztérikusan felfokozott jelentősé-
get tulajdonítanak a művészeteknek. Ennek a
szellem- és életellenességnek - mert hiszen
voltaképpen erről van szó - csodálatra méltó
alakzatai nyomon követhetők a társadalom egé-
szen különnemű megnyilvánulásaiban - például
a művészeti oktatásban is, ahol szinte egyöntetű
és támadhatatlan alapelvként érvényesül az a
pedagógiai nézet, hogy „a művészetet nem lehet
tanítani" (magam is ennek az „axiómának" a
légkörében élvezhettem végig a főiskolai tanuló-
éveket), s ez még önmagában nem is volna vég-
zetes tévedés, ha az illetékesek értenék, hogy mi
az, amit nem lehet tanítani, s ha már azt nem le-
het, akkor mi a feladat, mi történik a „művészeti
nevelés" jelenlegi gyakorlatában, kik azok, akik
tanárként-diákként szembenállnak, mit várnak
egymástól, s van-e értelme a találkozásuknak?
(Tapasztalatom szerint ezekben a művészkép-
zésre felkent intézményekben aztán - az axió-
ma értelmében - valóban nem művészképzés,
de sok minden más folyik, sőt a „művész" és pro-
dukciója - ha véletlenül akad ilyen - zavaró és
könnyen mellőzhető akadálynak minősül a „ne-
velési processzusban".)

E néhány megjegyzésből nyilván kiolvasható
az én álláspontom, nevezetesen, hogy igenis
„taníthatónak" gondolom azt az emberi megnyil-
vánulást, amely a sokféle médium és forma köz-
vetítésével hagyományosan „művészetként" je-
löli magát. Valóban így van; s az alábbiakban
szeretném megközelíthetővé tenni ezt az állás-
pontot.

Mindenekelőtt egy nyilvánvaló, de kevésbé
méltányolt körülményre szeretném irányítani a
figyelmet: a primitívek „tehetségére", arra a té-
vedhetetlenségre, „zsenialitásra", amely az ő
műveikből kiolvasható; másfelől arra a tényre,
hogy a személyhez köthető művészi produkciók
történetében a szinte felmérhetetlenül nagy tö-
meghez képest milyen elenyésző azoknak a mű-
veknek a száma, amelyek maradandóan s immár
kétségtelenül hozzánk tartoznak, nélkülözhetet-
lenekké váltak.

Amit a „primitívek" esetében komoly megfon-
tolásra érdemesnek tartok, az valóban a „téved-
hetetlenség" és a „zsenialitás" - s hozzá még az
az érdekesség, hogy a „tévedhetetlenség" bé-
lyege félreismerhetetlenül ott van az összes ide
sorolható produkción; e tekintetben nincs kivétel
(hogy a „zsenialitás" dolgát, most ebből a szem-
pontból ne érintsük).

Úgy gondolom, hogy azok, akik elég sok Bali
szigeti szobrot, eszkimó, afrikai, kínai stb. műtár

gyat láttak vagy ezekből a kultúrákból származó
zenét hallgattak, egyetértenek velem abban,
hogy ezek a „leletek" bizony ,meglepő teljesség-
ről adnak hírt, hogy „ötletességük", formagaz-
dagságuk, a bennük érvényesülő szellemi és
anyagi tudás a modern nyugati ember érzékelé-
se számára szinte sok, követhetetlen - ráadás-
ként pedig nem található közöttük egyetlenegy
sem, amelyik e tekintetben a sorból kivethető
lenne, amelyben a közös szellemiség a maga
erőtlenségében vagy zavarodottságában mutat-
kozna; erre mondom azt, hogy ezek a „művek"
tévedhetetlenek.

Természetesen nem ennek az egészen más
irányultságú tervezetnek a dolga feltárni azokat
az összefüggéseket, amelyek e megfigyelések
mögött sejthetők, elég itt - a fentiekre hagyat-
kozva - egyetlen hipotézissel előállni: eredeti
állapotában a legtöbb ember művész, illetve
normális körülmények közepette az ember har-
monikus kapcsolatban álla természeti és az irra-
cionális hatalmakkal, szelleme (még) nem olyan,
hogy kilendítse az élőkkel való együttélés har-
móniájából; „művészete" tehát pusztán élet-
megnyilvánulás, amely - mutatis mutandis - oly
törvényszerű, és oly hibátlan, akár a hód ház-
építése vagy a pacsirta éneke. S a kritikának ez
is, az is egyaránt ellenáll.

Tisztában vagyok azzal, hogy azaz álláspont,
amely a fenti meggondolásokból kiolvasható -
nevezetesen: hogy eredetileg mindenki „mű-
vész" - nem örvend túlzott népszerűségnek; a
művészek ugyanis - más céhek tagjaihoz ha-
sonlóan - féltékenyen vigyázzák kiváltságaikat, s
megfigyelhető, hogy ez irányú ambíciójuk tulaj-
donképpeni művészi tevékenységük elapadá-
sával összehangoltan növekszik, másfelől a
nagyközönség (és a „hatalom") szintén kiváltsá-
gos helyen szereti tudni a művészeket, akiket
ennek megfelelően csodabogaraknak tekint, va-
lahol a hétköznapok és az „átlagember" feje fö-
lött lebegő lényeknek; a nagyközönség, a polgár
számára pedig kevés kínosabb és érthetetle-
nebb eszme létezik, mint az, hogy ő is... ő is le-
hetne... hogy talán valami tévedés történt, csak
éppen az életén kellene... kellett volna változtat-
ni, és már késő. Tehát itt jól működő egyetértés
tapasztalható művész és polgár között, melynek
eredményeként a művészet mintegy kiáll az élet-
ből - de hát más dolog látni, hogy ez a helyzet, s
más dolog ezt elfogadni és kiszolgálni.

Mert nézzük csak, mit takar az a bizonyos
megállapítás a művészetek taníthatatlanságá-
ról! Lényegét tekintve s a legnemesebb tévedést
feltételezve (itt tehát nem említjük azokat az
eseteket, amelyekben a mester mesterség
dolgában felkészületlen) azt találjuk, hogy
szorultságában, reménytelen helyzetében szól
így a mester: „Elvégre tehetséget nem adhatok
neki!"

- s ezzel le is zárja a problémát, elhallgat, mint
aki falba ütközött.

Nem vonható kétségbe, hogy ezekben az
esetekben - feltehetően - a mesternek igaza
van; és mégis azt állítom, hogy első renden maga
a nevelési processzus tehetségtelen, s ennek ré-
szeként azután maga a mester, s csak legvégső
esetben lehet szó - talán - a tanítványról.

És itt adódik a kérdés, hogyha a helyzet így áll,
ha erőlködést, kényszeredettséget, kiszáradást
tapasztalunk az egyik oldalon, s életteliség,
spontaneitás, teljesség kecsegtet a másikon, ak-
kor... miért nem tanulunk a „primitívektől"?

Nos, túl azon, hogy e tekintetben szinte le-
küzdhetetlen nehézségek mutatkoznak, ez a ter-
vezet éppen arról kívánna híradás lenni, hogy a
létesülő színművészeti tanszék szellemisége és
metodikája elsősorban rájuk lesz tekintettel.

Ne legyen félreértés: tisztán látom, hogy az ő
helyzetük, a primitívek világérzékelése rekonst-
ruálhatatlan; értelmetlen, torz igyekezet volna
őket bármilyen vonatkozásban imitálni. Az ő „tit-
kuk" olyan egyszerű, olyan nyílt, hogy szinte ész-
revehetetlen - abban áll, ha nem csalódom,
hogy minden cselekedetüket a szentséggel való
társalkodás aurája veszi körül; az állat elejtése
vagy a szerszámkészítés éppoly erősen a szelle-
mekkel való kommunikáció atmoszférájában rej-
lik, mint azok a tevékenységek, amelyeket mi
művészetnek mondunk.
Ő tehát - a primitív ember - egyszerű és ár-

tatlan; egyszerű, mert nem meghasonlott, és ár-
tatlan, mert képességeit a szellemek felügyelete
alatt érvényesíti; ebben áll az ő normális mivolta,
és ez az, amit mintaként, elérendő célként ma-
gunk elé állíthatunk.

Arra teszünk tehát kísérletet, hogy visszahó-
dítsuk az egyszerűség és ártatlanság adomá-
nyát, noha tudjuk, hogy ez számunkra már elér-
hetetlen cél, be nem teljesíthető feladat, de re-
mélhetjük: ha nagy szorgalommal és a kétség-
beesésig menő találékonysággal dolgozunk, ta-
lán legalább megértjük, hogy mi velünk a baj, és
magában a színházi munkában kísérelhetjük
meg emberi lehetőségeinket átérezni és megva-
lósítani.

2. Mit és hogyan?

Úgy gondolom, kevés dolog akad, amit a mai,
európai színház szellemiségéből figyelembe
kell venni, és tanulságos, hogy egyes, kiugró
produkciói csak mint kivételek érthetők
pontosan. Távol áll tőlem, hogy e tény
megállapításával párhuzamosan a magam
álláspontját és mind-azt, amit elgondolásom
szerint a színházról el-mondok, mint rendkívüli
felfedezést és egyedül-álló értéket állítsam be. A
dolog érdekessége és
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sajátossága éppen az, hogy amit én a színházról
tudok és sejtek - és még nyilván sokkal többet -,
mások is tudják (és tudták), legtöbben még-sem
értik meg, nem veszik szó szerint azt a triviális
alapelvet, a teatralitás szükséges és elégséges
feltételét, hogy a színház szakrális intézmény,
és - de hát ez már csak szószaporitás - lehet
bármilyen népszerű, tehetséges vagy rentábilis,
illetve mindez egyszerre, ha ez a feltétel nem
teljesül, akkor ott nincs színház.

Ezek miatt a színművészeti tanszék - ha az
én vezetésemmel működik - metodikájában,
tanmenetében, az egyes tantárgyak tekinteté-
ben stb. minden bizonnyal különbözni fog a ha-
sonló intézmények ismert prakticista - és véle-
ményem szerint hatástalan - pedagógiai pro-
cesszusától. Az alapvető különbség abban áll,
hogy mi nem az úgynevezett „szakma" közvetí-
tésére érzünk elhivatottságot - hiszen nem ak-
ceptáljuk azt a bizonytalan szellemiségű és min-
den tekintetben elmosódó értelmű konglomerá-
tumot, amit létező színháznak nevezhetünk, s
amelynek könyörtelen szentje, kategorikus im-
perativusza éppen ez a bizonyos szakma. Nem,
mi abból indulunk ki, hogy az embernek vissza
kell találnia normális állapotába - jó volna, ha
visszatalálna -, valamint szó szerint vesszük,
hogy a Színház nem lehet meg szakralitás nélkül,
tehát megkíséreljük a nevelődési processzust úgy
felépíteni, hogy mindkét feltételnek egyszerre
megfeleljen. (Itt ez a döntő szempont, ennek
megfelelően kell nézni az alábbi „tantervet" is,
tehát nem mint egy kijelölt cél végleges és
optimális útját, hanem mint olyan próbálkozást,
amelynek működőképességét majd a gyakorlat-
hoz képest kell próbára tenni és megítélni.)

Ezzel a szentséggel persze baj van, mindig is
baj volt, könnyű félreérteni, és félre is értették.
Grotowski például úgy látta - ha jól értem -, hogy
a mitológiát kell a színjáték alapjává tenni (ahol
mítosz van, ott szakrális légkörben vagyunk), és
mivel az ő kultúrája - és hazája - a maga
egyetlen élő mitológiájának a Jézus törté-
netéhez fűződő evangéliumi elbeszéléseket tar-
totta, hát előadásainak problematikáját, szelle-
miségét - nyilván még formavilágát is - a ke-
resztény mítoszból vezette le. Az a tény, hogy a
Grotowski-színház napja viszonylag hamar leál-
dozott, arra enged következtetni, hogy felismer-
ték a tévedést: a keresztény mitológia - az oko-
kat itt nem vizsgálhatjuk - a mai néző számára
nem közvetíti a szakralitást. (Ezen a téren
ugyanis nem működik sem az erőszak, sem a
„művészi" voluntarizmus; itt színjátéknak és
közönségnek

Jeles András egy létező színházban (Ilovszky
Béla felvétele)
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egymásra találása a legmélyebb rétegekben - a
kollektív tudattalan szintjén - vagy létrejön, vagy
nem, nincs több lehetőség. Az ilyen és ehhez
hasonló törekvések tehát - tehetség, elszánás,
komolyság, tudás ellenére - törvényszerűen
befulladnak, ám a feladat és a probléma termé-
szetesen továbbra is létezik, tételesen kimondva
pedig körülbelül így hangzik: „keressük a teatra-
litás lehetőségét egy atomizált, haszonelvű, de-
naturált, lélek és jövő nélküli, egyszóval létron-
tásban élő civilizációban".

Amint látható, végletes kiélezettségében ex-
ponáltam a problémát, tudniillik ez felel meg a
reális nehézségeknek.

Ezek után következzenek a konkrétumok. Az
általam összeállított „tantervi struktúra" talán
halványan érzékelteti azokat az utakat, amelye-
ken megközelíthetőnek vélem az elérendő célt:
az archaikus (normális), egyszerű ember képes-
ségeinek felébresztését a mai emberben. Talán
ez lehet majd a színházi munka háttere és alapja:
a létezés misztériumának mint aktuális szakrali-
tásnak az átérzése.

3. „Tanterv"

Nincs szükség arra, hogy az egyes „tantárgyak"
a maguk teljes tudományos fegyverzetében je-
lenjenek meg. Olyan tanárokat, személyisége-
ket kell választani, akik akceptálják, hogy a ma-
guk szakterületét, a stílust, a problémák bemuta-
tását a színművészeti tanszék igényei szerint,
egy centrális képzet felébresztése érdekében
kell alkalmazni. Ezek a személyiségek megfog-
ják érteni, hogy két dolgot várnak tőlük: szemé-
lyes hangvételű idegenvezetést a szakterületük
útvesztőiben és eleven kommunikációt a „nö-
vendékekkel"- szóval, hogy emberi értelemben
épp akkora szükség van rájuk, mint „szakmai"
téren.

Az alábbi „tanterv" egyes elemei pusztán al-
ternatívák; szükség szerint a paradigmában ha-
sonló funkciójú elemmel helyettesíthetők, hiszen
a megvalósításkor számos praktikus tényezővel
kell számolni; például azzal, hogy az adott idő-
szakban mely területről találunk megfelelő szak-
embert stb. Itta „tanterv" mögötti elgondolásnak
kell érvényesülnie - és nem az lesz a kérdés,
hogy ez vagy az a tantárgy jelen van-e a tanterv-
ben.

És még egy döntő szempont: az alkalmasnak
látszó szakemberek közül azokat kell felkérni,
akik szakmájuk praxisával is kapcsolatban áll-
nak, illetve elsősorban éppen ott működnek. (Kí-
sérletező etológus, terepen is dolgozó etnológus
stb.)

I. Archaikus (primitív) kultúrák
Az alábbi tudományterületek, stúdiumok al-

kalmazására gondoltam:

1. Művészettörténet
 különös tekintettel és elsősorban: óceá-

niai, afrikai, dél-amerikai kultúrák, eszkimó mű-
vészet, etruszkok, prehellén kultúrák stb.

2. Archeológia
 az előadó személyétől függő korszak és

terület, lehetőleg terepmunkával összekötve.

3. Antropológia, etnológia
 az előadó személyétől függő „téma" a tu-

dományterületen belül, terepmunka.

4. Primitív zene
 egy-két afrikai vagy indonéz (vagy dél-

amerikai stb.) zenész megismerteti a hallgatók-
kal népe zenéjét; közös zenélés; ismerkedés a
hangszerekkel, ünnepekkel, rítusokkal stb.

(Itt persze döntő fontosságú az előadó kultú-
rájának, mentalitásának, világnézetének befo-
lyása.)

5. A gyermek világa - stúdium a gyermekről
 a gyermeki képzelet sajátosságai és az

archetípusok, a tudattalan és a mese, a gyermek
és a primitívek, a gyermeki viselkedés, a gyer-
meki zsenialitás - gyerekrajzok elemzése stb.

II. Etológia. Természetismeret
Az etológia mint a viselkedést filogenetikus

összefüggéseiben vizsgáló tudomány, megha-
tározó helyet foglal el ebben a nevelődési folya-
matban, hiszen tanulságainak teátrális alkalma-
zásával szinte beláthatatlan lehetőségek nyílnak
meg a színházcsinálók előtt
 állati viselkedés, emberi viselkedés, növé-

nyek-ásványok-kövek, alkímia.

III. Pszichoanalízis
Freud, Jung, Szondi
- tudattalan, álom, mese, mitológia, a tudat-

talan és az archaikus (primitív) képzelet, a tudat-
talan és az Én, archetípusok - vallási képzetek,
a lét és a lélek irracionális tartalmai, tipológia,
ösztöntan, sorsanalízis.

IV. Keleti és nyugati dolgok
(Mentalitás és gondolkodás Keleten és Nyu-

gaton)
Itt elsősorban „keleti dolgokról" lesz szó, és

mintegy tájékozódásként, összehasonlításul
tűnnek fel a nyugati világ tényei
 taoizmus, buddhizmus, konfuciánizmus, a

kínai írás minta keleti géniusz példaszerű megje-
lenési formája, szertartások, kínai, japán művé-
szet, a no-színház, íjlövészet (vagy egyéb keleti
harci sport)

(Nem az a cél, hogy a növendékek sportolók
legyenek, hanem itt is az, hogy a gyakorlatban
értsék meg a keleti mentalitást, ez esetben a
zen-buddhizmuson keresztül stb.)

Természetesen itt is utazásra,
vendégprofesszor meghívására van szükség.

V. Színházi gyakorlatok

A tapasztalatok, az új ismeretek alkalmazása.

4. Infrastruktúra

Minthogy tíz-tizenöt ember felvétele látszik ideá-
lisnak, ennyi ember számára kell szállást biztosí-
tani. Ideális az lenne, ha a növendékek egy he-
lyen lakhatnának, minthogy esetükben a munka-
nap nem öt-hat órából állna, hanem ébredéstől
elalvásig tart.

Gondolni kell a lemorzsolódásra is, tehát cél-
szerű kiegészítő csoportot is indítani (öt-hat em-
bert); ezek a kiegészítősök - ellentétben a má-
sik csoporttal, amelynek tagjai ösztöndíjat kell
hogy kapjanak -fizetnének, egészen addig, míg
át nem kerülnek az „élvonalba".

Elengedhetetlenül szükséges a próbaterem,
egy körülbelül tizenkétszer tizennyolc méteres,
világos, fűthető, szellőztethető, abszolút csön-
des helyiség, lehetőleg zöldövezetben; ehhez
kapcsolódóan néhány zuhanyozó, WC, valamint
konyha és társalgó (közös helyiség).

Színházhelyiségre eleinte nincs szükség, hi-
szen ha nagyon fontosnak látszik bemutatni egy-
egy produkciót, azt megtehetjük majd a próbate-
remben vagy bárhol másutt - nem tartok attól,
hogy nehéz lesz erre lehetőséget találni.

Fontos viszont egy jóminőségű videoberen-
dezést venni: a gyakorlatok, a
vendégprofesszorok kurzusai, a próbák, a
tanulmányutak, vala-mint az előadások
dokumentálása miatt. Elképzelhető, hogy az
évek során itt sok szempontból olyan érdekes
anyag halmozódik föl, hogy ezeket publikálni is
érdemes lesz. Ugyanígy: meg-győződésem,
hogy fotózással is követni kell az eseményeket,
egy majdani könyv (album) meg-jelentetésére
gondolva. (Nem mellékes, hogy a video-, könyv-
stb. publikációkból, jogdíjakból jelentős bevételre
számíthatunk.) Nélkülözhetetlen a tanszék
könyvtárának kialakítása; a meglehetősen drága
alapművek beszerzése, folyóira-tok
megrendelése.

Fentieken kívül persze szükség van admi-
nisztrációs irodára is, kevés praktikus berende-
zéssel, telefonnal, fénymásolóval, faxgéppel, tit-
kárnővel. Elengedhetetlen szervezőmenedzser
alkalmazása, elsősorban a pénzalapok előte-
remtésére, de a későbbi utazások, fellépések
stb. lebonyolítása céljából is.


