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pátoszából és polemikus hevéből, s a színészi
technika problematikájának síkjára látszott kor-
látozódni. 1926-ban Lunacsarszkij is elismerte
szigorúan technikai eszközként, amelynek az a
feladata, hogy kormányozza a színész testi ap-
parátusát és tökéletesítse fizikai tréningjét. Sza-
vakban Mejerhold sem támasztott nagyobb igé-
nyeket. Csak éppen ezek a szavak az ő színhá-
zában sokkal többet jelentettek, mint amennyit
jelenteni látszottak.

Bármennyit tompult is a Moszkvai Művész
Színházzal folytatott polémia éle, a biomechanika
módszertani magva, hogy tudniillik a színház útja
az érzés felé nem az élménnyel, a szerep je-
lentésének kutatásával, a pszichológiai azono-
sulással kezdődik, hanem a mozgással, tehát
nem belülről halad kifelé, hanem kívülről befelé -
ez változatlan maradt. Persze a színjátszás-nak
ez a lehetősége korántsem új felismerés.
Például: egy színész „lehet olyan szerencsés al-
katú, lehetnek olyan határozott arcvonásai, min-
den izma olyan gyorsan és könnyen engedel-
meskedhetik, hangjának oly finom, oly sokféle
árnyalatával rendelkezhetik: egyszóval olyan
magas fokon meg lehet áldva a pantomimhoz
szükséges minden képességgel, hogy azokban
a szerepekben, amelyeket nem a maga feje sze-
rint, hanem valami jó mintakép után alakít, a
legmélyebb érzéstől áthatottnak tűnhetik föl,
holott mindaz, amit mond és tesz, semmi más,
mint gépies utánzás. - Kétségtelen, hogy ez a
színész, közömbössége és hidegsége ellenére,
mégis sokkal jobban használható a színházban,

[...] Amikor már jó ideje nem tett mást, csak

utánzott, végül is kis szabályok tömege
halmozódott fel benne, amelyek szerint most
már ő maga kezd cselekedni, és amelyek
megtartásával - s most jön a »biomechanika«! -
(ama törvény szerint, hogy a léleknek azokat a
módosulásait, amelyek bizonyos testi
változásokat idéznek elő, viszont ezek a testi
változások váltják ki) olyanfajta érzéshez ér el,
amely ugyan nem lehet olyan tartós, olyan tüzes,
mint az, amely a lélekből indul ki, mégis az
előadás pillanatában elég erőteljes ah-hoz, hogy
felszínre hozzon valamit amaz önkéntelen testi
változásokból, amelyeknek létezéséből, úgy
véljük, szinte egyedül következtethetünk
biztosan a benső érzelmekre. Tegyük fel, az ilyen
színésznek például a harag leghevesebb
kitörését kell ábrázolnia; szerepét nem érti meg
teljesen, nem képes ennek a haragnak okait sem
kellőképpen felfogni, sem elég élénken elképzel-
ni ahhoz, hogy saját lelkét is haragra lobbantsa -
mégis állítom: ha egy olyan színésztől, akinek
egyéni érzései vannak, a haragnak csak a
legdurvább megnyilvánulásait leste el és tudja
hűen utánozni - a sietős járást, a láb
dobbantását, a nyers, hol rikácsoló, hol elfojtott
hangot, a szemöldökök játékát, a reszkető ajkat,
a fogcsikorgatást stb. -, ha, mondom, csupán jól
utánozza

ezeket a dolgokat, amelyeket az ember bármikor
utánozhat, amikor csak akarja: akkor ezáltal fel-
tétlenül megszállja lelkét a harag homályos ér-
zelme is, amely megint csak visszahat a testre,
és itt előidézi azokat a változásokat is, amelyek
nem csupán akaratunktól függenek: arca lángol-
ni fog, szeme villámokat szór, izmai dagadoz-
nak; egyszóval, valóban haragvónak látszik
majd anélkül, hogy a legkevésbé is felfogná, mi-
ért is kellene haragudnia." Ez az elemzés több
mint másfél századdal előzte meg a mejerholdi
biomechanikát - Lessing Hamburgi dramatur-
giájából való. Mejerhold a színész művészeté-
nek egy másik lehetőségét, típusát választotta,
mint Sztanyiszlavszkij, mely lehetőség és típus
persze még annál is sokkal gyökeresebb, mint
Lessing megdöbbentően korai esztétikai
tudatosítása láttatja: a biomechnika elvei a
commedia dell'arte, a farce és a cirkusz
hagyományán alapul, s Mejerhold a
biomechanikával egy olyan színésztípust akart
kiképezni, amelyiknek szín-padi mozgása
hasonlít a régi zsonglőrökére és farce-
előadókéra - muszkuláris, elasztikus, flexibilis,
könnyed, kecses, muzikális.

Különösnek látszhat egy olyan színjátszással,
egy olyan színészi módszerrel kapcsolatban,
amelynek középpontjában a mozgás áll, de
mégis tény: az utolsó fogalom, a zeneiségé,
kulcsjelentőségű a biomechanikának nem
ugyan ideológiája, de annál inkább kiteljesedett
valósága szempontjából. A mozgás különböző
jellemzői közül nemcsak hogy elementáris jelen-
tőségre tett szert benne a ritmus és a tempó, de a
biomechanika általában véve is a szerep plaszti-
kus és verbális képének zenei organizációját
igényelte. Olyan színészek tréningje volt, akik-

A múltban a színész mindig ahhoz a társa-
dalomhoz igazította alkotó tevékenységét,
amelyhez e tevékenysége szólt. A jövőben
még inkább összhangba kell hoznia játékát a
termelési körülményekkel. Hiszen a színész
olyan feltételek között fog dolgozni, amelyek
mellett a munkát nem valamiféle átoknak,
hanem örömöt nyújtó létszükségletnek érzi
majd.

Ideális munkafeltételek között természetesen
a művészetnek is új alapokra kell helyeződnie.

Hozzászoktunk ahhoz, hogy az ember ideje
két, egymástól élesen elkülönülő részre, munká-
ra és pihenésre oszlik; és ahhoz, hogy minden

nek testi apparátusa zenei ritmus szerint lett
pontosan megszervezve. A testi expresszivitás a
mozgás zenei törvények szerinti komponálásá-
nak volt alárendelve. A mozgás nem élethű volt,
hanem értelmes, kompakt, lakonikus, és főként
a partner mozgására válaszoló. Szemben a
szövegekkel a ránk maradt fényképek a
biomechanika kiteljesedett eredményét
magasfokúan artisztikus színházi költészetnek
mutatják.

A „Sztanyiszlavszkij-rendszer" kultúrpolitikai
kanonizálása, majd Mejerhold likvidálása után a
biomechanika anatéma alatt volt. Amikor újra le-
hetett beszélni róla, még egykori hívei is hatal-
mas szellemi energiát öltek abba, hogy bebizo-
nyítsák: Mejerhold és Sztanyiszlavszkij szín háza
(éppen a biomechanika és a „fizikai cselekvé-
sek" tana közelítésével) összeegyeztethető.
(Hasonló erőfeszítések történtek Brecht és
Sztanyiszlavszkij összeegyeztetésére is.) Hogy
eb-ben a - történelmi régiónkban általában
szintézissé hazudott -
kompromisszumkeresésben mennyi volt a külső
kényszerhez való alkalmazkodás, s mennyi a
Sztanyiszlavszkij kétségtelen nagyságával
szembeni lelkiismeret-furdalásból interiorizált
összebékítési szükséglet, az nyilván
egyénenként változott, s innen és most aligha
megállapítható. Annál fontosabb belátni: komo-
lyan véve és következetesen végiggondolva Me-
jerhold és Sztanyiszlavszkij színháza nem
összeegyeztethető. De nem úgy áll a dolog,
hogy vagy Mejerholdé, vagy Sztanyiszlavszkijé
az „igazi". A századforduló óta
visszafordíthatatlanul plurálissá vált
színházművészetnek különböző lehetőségeit
jelentik. S ha ortodox módon ma már nem is,
hagyományként bármelyik választ-ható.

dolgozó igyekszik a munkára minimális, a pihe-
nésre pedig maximális óramennyiséget fordíta-
ni. Ez a törekvés a kapitalista termelés feltételei
között normálisnak minősült, a szocialista társa-
dalom helyes irányú fejlesztése számára azon-
ban teljességgel alkalmatlan.

A kardinális kérdés a kifáradás problémája.
Ennek helyes megoldásától függ a jövő művé-
szete.

Amerikában jelenleg intenzíven kutatják, ho-
gyan lehet a munkafolyamatba pihenést iktatni
anélkül, hogy az utóbbit önálló egységként ke-
zeljék.

A kérdés lényege itta pihenésre szánt szüne-
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Biomechanikai gyakorlat: késdöfés

tek arányának helyes megállapítása. Ideális -
higiéniai, fiziológiai, kényelmi -- feltételek között
már egy-egy tízperces szünet is alkalmas az em-
ber erejének teljes regenerálására.

A munkának kellemessé, könnyűvé és folya-
matossá kell válnia, a művészetet pedig az új osz-
tálynak úgy kell felhasználnia, mint a dolgozók
munkavégzéséhez szükséges valamit, nem pedig
mint pusztán a szórakoztatás eszközét: alkotó te-
vékenységünknek tehát nemcsak a formáit, ha-
nem a módszerét is meg kell változtatnunk.

Az új osztály számára dolgozó színész felül
fogja vizsgálni a régi színházművészet vala-
mennyi kánonját. Más körülmények közé kerül a
színészek céhe is. A dolgozók társadalmában a
színészi munka olyan termelő tevékenységnek
minősül majd, amely nélkülözhetetlen minden ál-
lampolgár számára munkájának helyes meg-
szervezéséhez.

A munkafolyamatokban azonban nemcsak a
pihenőidőt lehet helyesen adagolni; meg kell ta-
lálni azokat a munkamozdulatokat is, amelyek
lehetővé teszik a teljes munkaidő maximális ki-
használását. Ha megfigyeljük egy gyakorlott dol-
gozó munkáját, a következőket vehetjük észre:
1. nincsenek fölösleges, improduktív mozdulatai;
2. ütemesen dolgozik; 3. megtalálja testének
súlypontját; 4. kitartó és állóképes. A felsoroltak-
ra épülő mozdulatok táncszerűek, a gyakorlott
dolgozó munkája mindig táncra emlékeztet, azaz
a munka itta művészettel határos. A helyesen
dolgozó ember látványa egyfajta esztétikai
élvezetet nyújt.

Mindez a legteljesebb mértékben vonatkozik
a jövő színházában tevékenykedő színész mun-
kájára is.

A művészetben mindig az anyag elrendezé-
sével, megszervezésével van dolgunk.

A konstruktivizmus megkövetelte a képzőmű-
vésztől, hogy egyben mérnök is legyen. A művé-
szetnek tudományos alapokon kell nyugodnia, a
művész tevékenységének pedig tudatosnak kell
lennie. A színész művészete nem más, mint a
maga anyagának helyes megszervezése, azaz
arra való képessége, hogy testét mint kifejező
eszközt helyesen használja.

A színész egyesíti magában mind a szervezőt,
mind a megszervezendőt (azaz mind a művészt,
mind anyagát). A színész képletét így írhatjuk fel:
N = A 1 , + A 2, ahol N a színész, A1 a tervező, aki
megteremti az elgondolást és utasítást ad annak
megvalósítására, A2 pedig a színész teste, a
kivi-telező, amely teljesíti a tervező (A1) által
kitűzött feladatot.

A színésznek olyanná kell edzenie testét - a
maga anyagát -, hogy az képes legyen azonnal teljesíteni a kívülről (a színésztől, a rendezőtől)

érkező utasításokat.
Mivel a színészi játék célja az, hogy meghatá-

rozott feladatot lásson el, a színésznek olyan ta-
karékosan kell bánnia kifejezőeszközeivel, hogy
biztosítható legyen mozdulatainak az a pontos

sága, amely elősegíti a jelzett feladat lehető
leggyorsabb teljesítesét.

A színészi munkára éppúgy alkalmazható a
Taylor-rendszer, mint bármely más tevékeny-
ségre, amelynél a maximális munkaintenzitás el-
érése a cél.
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Az idevonatkozó tételek a következők: 1. a pi-
henés szünetek formájában iktatandó a munka-
folyamatba; 2. a művészetnek meghatározott
létfontosságú funkciója van, nem csak szórakoz-
tat, ezek maximális időtakarékosságra kötelezik
a színészt, hiszen művészetre - amely beletar-
tozik a dolgozó általános időbeosztásába - csak
bizonyos mennyiségű időegység fordítható, ezt
pedig a lehető legteljesebben kell kihasználni,
ami azt jelenti, hogy nem szabad másfél-két
órát improduktívan sminkelésre és öltözésre
elfecsérelni. A jövő színésze smink nélkül, mun-
karuhában fog játszani, olyan öltözékben tehát,
amely úgy egyesíti funkcióit, hogy miközben a
színész köznapi viseletéül szolgál, egyszers-
mind tökéletesen alkalmas lesz mindazon moz-
dulatok és elgondolások kivitelezéséhez is,
amelyekre a színész játéka során a színpadon
sor kerül.

A színház „taylorizálása" lehetőséget ad majd
arra, hogy annyit játszhassunk el egyetlen óra
alatt, mint most négy alatt.

Ehhez az szükséges, hogy: 1. a színész ren-
delkezzék a természetes reflexszerű ingerelhe-
tőség képességével. Ennek birtokában az em-
ber - fizikai adottságainak megfelelően - kü-
lönböző szerepkörök ellátását vállalhatja; 2. a
színész legyen „fizikailag rendben", olyan tehát,
akinek jó a szemmértéke, állóképes, bármely
pillanatban megtalálja testének súlypontját.

Mivel a színészi alkotó tevékenység nem más,
mint plasztikus formák térbeni létrehozása, az
előadóművésznek alaposan tanulmányoznia
kell teste mechanikáját. Ez azért elengedhetet-
len, mert bárminemű erőkifejtés (az élő szerve-
zetben létrejövő is) a mechanika egységes
törvényeinek van alárendelve (márpedig az a
folyamat, amelyben a színész plasztikus
formákat hoz létre a színpadi térben,
vitathatatlanul az emberi szervezet
erőkifejtése).

Jelenet A revizorból (Mejerhold Színház,
Moszkva, 1926)

Kortárs színészeink legnagyobb hiányossága
az, hogy egyáltalán nem ismerik a biomechanika
törvényeit.

Egészen természetes, hogy a színészi játék
eddigi rendszereiben („belső átélés", „beleélés",
amelyek bár lényegüket tekintve egy és ugyan-
azt jelentik, más-más módszerek eredménye-
képpen jöttek létre; az első narkózis, a második
hipnózis útján) az érzelem mindig úgy elborította
a színészt, hogy nem felelhetett mozdulataiért és
hangjáért, nem volt kontrollja, s így persze nem
kezeskedhetett játékáért sem. Csak néhány ki-
vételes színészi nagyság érzett rá intuitíve a
helyes játékmódra, nevezetesen arra, hogy a
szerephez nem belülről kifelé, hanem éppen
fordítva, kívülről befelé kell közelíteni; ez
természetesen óriási mesterségbeli-technikai
tudást fejlesztett ki e művészekben, akik közé
olyanok tartoztak, mint Eleonora Duse, Sarah
Bernhardt, Grasso, Saljapin, Coquelin és
mások.

A pszichológia számos kérdésben nem képes
határozott megoldásra jutni. A pszichológia
tételeire alapozott színház ugyanolyan lenne,
mint a homokra épített ház: elkerülhetetlenül
összedől-ne. A pszichikai állapotok mindegyike
valamely fiziológiai folyamat következménye.
Ha a színésznek megfelelő a fizikai állapota, eljut
abba a helyzetbe, amikor jelentkezik az
„ingerelhetőség", amely átragad a nézőre,
bevonja a színészi játékba (korábban úgy
mondtuk: „magával ragadja"), és amely
játékának lényegét képezi. A fizikai helyzetek és
állapotok sokaságából alakulnak ki azok az
„ingerelhetőségi pontok", amelyekhez utóbb ez
vagy az az érzelem járul.

Az „érzelem keletkezésének" ilyen rendsze-
rében a színész számára mindig ott a biztos alap
- a fizikai előfeltétel.

Mejerhold, A revizor rendezője

A sport, az akrobatika, a tánc, a ritmikus torna,
a boksz, a vívás, mind igen alkalmas tantárgyak,
de igazi haszonnal csak akkor járhatnak, ha ki-
egészítő tárgyként vezetik be őket a minden szí-
nész számára nélkülözhetetlen „biomechanika"
főkollégiumhoz.
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