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A LÉNYEGI RAGYOGÁSRÓL
an Vera Cruzból egy kis figurám: istennőt
ábrázol, hátravetett fejjel, feltartott kézzel -
de elgondolásaiban, arányaiban, for-
májában oly tökéletes, hogy az egész alak
valamilyen belső sugárzást fejez ki. Ilyen
sugárzást a művész csak akkor teremthet,
ha át is élte. Ám ez a mester mégsem arra

törekedett, hogy a sugárzást elvont jelképek
sorozatán át közvetítse számunkra. Semmit
sem közölt velünk; pusztán csak megalkotott
egy olyan tárgyat, amelyik éppen ezt a
minőséget konkretizál-ja. És az én számomra ez
jelenti a nagy színészet lényegét.

Ha színiiskolám lenne, a munkát mindenféle
jellemtől, szituációtól, gondolattól vagy viselke-
déstől távolról kezdeném el. Nem törekednénk
arra, hogy saját életünkből bűvöljünk elő régi
anekdotákat, s azokon keresztül jussunk el bizo-
nyos epizódokhoz, legyenek azok bármily igazak.
Nem az epizódot kutatnánk, hanem annak minő-
ségét: az adott érzelem esszenciáját, amely a
szavakon, az eseteken túl rejtőzik. Ezután
kezdenénk foglalkozni azzal, hogy miképpen
üljünk le, miképpen álljunk, hogyan emeljük fel a
karunkat. Mindennek semmi köze sem lenne
koreográfiához vagy esztétikához, mint ahogy a
pszichológiát sem tanulmányoznánk --
egyszerűen csak a színjátszást igyekeznénk
elsajátítani. A színház klasszikus angol
meghatározása - „két deszka meg egy
szenvedély" - megfeledkezik a közvetítőről: a
színészről. Engem az érdekel, hogy az egyik
színész akár állhat mozdulatlanul is a szín-
padon, mégis lebilincseli figyelmünket, míg a má-
sik semmiféle érdeklődést nem kelt bennünk. Hol
a különbség? Mi jellemzi kémiai, fizikai vagy
pszichikai szempontból? Talán a személyiség
erejéről, a sztáralkatról van szó? Korántsem.
Ez túl egyszerű lenne, s nem ad választ a
kérdésre. Hogy mi a válasz, nem tudom. De azt
tudom, hogy rá lehetne találni, és ez a kérdés
zárja magába egész művészetünk
kiindulópontját.

A színházat nemegyszer hasonlítottam kábí-
tószerhez; párhuzamos, bár ellentétes irányú él-
mények ezek. Aki kábítószert fogyaszt, képes át-
alakítani a maga érzékelésmódját. Ám ezt a le-
hetőséget a jó színház is megteremti. Minden,
ami szükséges hozzá, megvan benne: a zakla-
tottság, a sokk, az igenlés, a meglepetés, az
ámulat - a kábítószerélvezet tragikus következ-
ményei nélkül. Azok a színházi pillanatok, ame-
lyek áttörik az érzékelés normális kereteit, életet
adnak, és különleges értékük abból ered, hogy
az emberek közösen élik meg őket. A kábítószer-
fogyasztó élménye tágabbnak tetszhet, éppen
mert egyedül van, de valójában a színházi él-
mény a tágasabb, mert az egyént egy adott át-
meneti időtartamra a másokkal való közösségbe
röpíti fel. Az ilyen pillanatok jelentik a
csúcspontokat, tehát létezik egy folyamat, amely
elvezet hozzájuk. E folyamatban mindennek:
témáknak,

technikáknak, a különféle tehetségeknek meg-
van a maguk helye. Engem igazából az érzéke-
lés felfokozódása érdekel, bármilyen múlékony
legyen is.

A színházban minden azt utánozza, ami a
színházon kívül van. A színész olyan személyt
utánoz, akivel rendes körülmények között a szín-
házon kívül találkozhatnánk. Az igazi színész
igazi személyt utánoz. Mit értek „igazi szemé-
lyen"? Olyan embert, aki minden ízében nyitott,
aki tudatosan fejlesztette magát odáig, hogy tö-
kéletesen meg tudjon nyílni - testével, értelmé-
vel, érzelmeivel, anélkül, hogy e csatornák bár-
melyike is eldugulna. Mindezek a csatornák,
mindezek a motorok százszázalékosan műkö-
dőképesek. Íme, ez az igazi személy eszményi
képe. És éppen ez az, aminek mai világunkban
minden ellene hat - leszámítva néhány hagyo-
mányos diszciplinát.

A színház ennek a jelenségnek az utánzata. A
színésznek szigorú és nagyon pontosan körülírt
diszciplinákkal kell edzenie magát, és ki kell gya-
korolnia, hogyan váljék egy páratlan, egyedülálló
ember tükörképévé, bárha csak rövid időközökre.
Ekképp a színész munkája furcsa módon eléggé
hasonlít ahhoz, amit a kutató valamilyen
ezoterikus hagyományban keres. Ám ez
egyszer

smind csapdát is rejt: a színésznek könyörtele-
nül tisztáznia kell magával, hogy nem holmi spiri-
tuális felhőn lebeg, és ügyelnie kell rá, hogy lábát
szilárdan megvesse szakmája kemény talaján.
Először is a testén kell dolgoznia, úgy, hogy az
nyitottá, reakcióképessé és valamennyi reagálá-
sában egységessé váljék. Ezután érzelmeit kell
fejlesztenie, oly módon, hogy ne csak a legnyer-
sebb, legelemibb szinten létezzenek - a nyers
érzelmekben rossz színész nyilatkozik meg. A jó
színész olyan színész, aki kifejlesztette magá-
ban a képességet, hogy a legnyersebbtől a legki-
finomultabbig az érzelmek teljes skáláját átérez-
ze, értékelje és kifejezze. A színésznek továbbá
fejlesztenie kell ismereteit, majd a dolgok megér-
tésére való képességét is, mígnem már értelme is
szóhoz jut, a maga legéberebb állapotában, hogy
felmérhesse saját cselekvésének jelentését.

Léteznek különféle iskolák. Mejerhold iskolája
rendkívüli hangsúlyt helyezett a testre, és ez az
irányzat vezetett, Grotowski közvetítésével, a
testbeszéd és a testépítés iránti mai érdeklődé-
sig. Másrészről Brecht a színésznek azt a köte-
lességét hangsúlyozta, hogy ne maradjon olyan
naiv bolond, amilyennek a 19. század tartotta,
hanem váljék saját kora gondolkodó, mérlegelő
emberévé.

Más iskolák, Sztanyiszlavszkijtól az Actors'
Studióig, a színész érzelmi részvételét hangsú-
lyozták - és mindebben persze nincs is sem-
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miféle ellentmondás, mert mindhárom dologra

szükség van. A színésznek el kell felejtenie, hogy

„hatást keltsen", „tündököljön", „előállítson", „ef-

fekteket gyártson", meg kell szabadulnia a gon-

dolattól, hogy afféle kiállítási tárgyként van jelen a

színpadon. Mindennek helyébe új fogalmat kell

elültetnie magában: azt, hogy egy képet szolgál,

s ez a kép mindig nagyobb lesz, mint ő maga.

Minden színész, aki az adott szerepet önmagá-

nál kisebbnek látja, rossz alakítást fog nyújtani. A

színésznek fel kell ismernie: bármilyen alakot

játsszon is, annak élete intenzívebb az övénél.

Így például ha féltékeny embert játszik, annak

féltékenysége túlszárnyalja a sajátját. Még ha az

életben féltékeny természetű is, most olyasvalakit

játszik, akinek féltékenysége dúsabb és

összetettebb az övénél. Ha erőszakos embert

ját-szik, rá kell jönnie, hogy annak

erőszakossága robbanékonyabb a sajátjánál, és

ha érzékeny, gondolkodó figurát alakít, éppígy

rájön majd, hogy a figura érzelmi kifinomultsága

meghaladja azt a finomságot és érzékenységet,

amelyre ő maga a mindennapi életben, családi

és baráti körében képes. Így hát, legyen bár szó

mai drámáról vagy görög tragédiáról, a

színésznek meg kell nyílnia egész sor olyan

érzés előtt, amelyek nagyobb szabásúak a

benne mint magánszemély-ben találhatóknál.
Ezért semmi értelme, ha azt mondja: „Én így

érzem!" Neki egy olyan emberkép megtestesü-
lését kell szolgálnia, amely nagyobb, minta ma-
ga vélt tudása. E célból magas fokú felkészültsé-
get kell latba vetnie; íme, ezért kell a színésznek
gyakorolnia, egyre csak gyakorolnia. A zenész-
nek is ezt kell tennie nap mint nap a kezével, a
fülével és az agyával, a táncosnak az egész
testével; a színésznek azonban még többet kell
be-vetnie önmagából. Ez teszi - vagy inkább
tehet-né - a színjátszást a legmagasabb
rendűvé minden művészetek közül. Semmi sem
marad-hat ki. A legmagasabb rendű színész az,
aki a legmagasabb rendű embert utánozza; s
ehhez készenlétben kell tartania minden olyan
képességet, amely csak emberi lény sajátja
lehet.

Ez természetesen nem lehetséges, de ha
egyszer a kihívást tudomásul vesszük, az ihlet és
az energia már magától megjön.

Életünk két körrel ábrázolható. A belső kör impul-
zusaink, láthatatlan és nyomon követhetetlen tit-
kos életünk köre. A külső kör társadalmi életün-
ket reprezentálja: a többi emberrel való kapcso-
latainkat, a munkát, a szabadidős tevékenysé-
get. A színház általában a külső kör történeteit
tükrözi. A színházi kísérletezés - úgy monda-
nám - egy köztes kört képvisel. Afféle vissz-
hangkamraként működik: a formátlan belső kör
sugallatait próbálja elkapni. A színház általában
az ismert és látható világot fejezi ki, úgy,

hogy a láthatatlan és ismeretlen is megnyilatkoz-

hassék - és ehhez különleges szaktudás szük-

séges. Pillanatról pillanatra valamilyen sűrűbb

igazság tárul fel, amely természetesen nem lehet

állandó, hiszen szüntelenül keresi magát; egy-

szerűen igaz pillanatok sorozatáról van szó. A

díszlet, a jelmez, a világítás nem sokat tehet; az

emberi élet szubtilis áramlatait egyedül a színész

tükrözheti.

Ami a színész funkcióját illeti, hármas felelős-

séget hordoz. Az első a szöveg (vagy improvizá-

ció esetén, egy gondolat) tartalmával kapcsola-

tos. A színésznek ki kell tudnia fejezni a

tartalmat, de ha ennek kutatásában túl messzire

megy, könnyen csapdába esik, és nem tud

eleget tenni második felelősségének: a többi

színészhez való kapcsolatának. Bizony, nagyon

nehéz a színésznek, hogy őszinte legyen s

elmélyüljön magában, miközben ugyanakkor

partnereivel való kapcsolata is teljes és

folyamatos marad.

Amikor két vagy több színész együtt játszik, s

valóban bensőséges kapcsolatot él meg, újabb

akadály merül fel: hajlamosak rá, hogy megfe-

ledkezzenek a közönségről, és úgy viselkedje-

nek, minta való életben. Elszakadnak a külvilág-

tól, alig érteni, mit mondanak, magánszemélyek-

ké válnak. Ez esetben a színész elhanyagolja

harmadik és valóban abszolút felelősségét: a kö-

zönséghez való viszonyát, amelyből pedig a

színház a maga alapvető értelmét meríti. A szó-

nok vagy az elbeszélő, ha magányosan kiáll

hallgatósága elé, készségesen elfogadja, hogy

egyetlen dolga a velük való kapcsolat megte-

remtése. Figyelmét teljességgel e hallgatóság-

nak szenteli, s így rendkívül érzékennyé válik

annak reakcióira. A színészeknek is el kell

sajátítaniok ezt a magatartást, ám soha nem

feledkezhetnek meg róla, hogy egyszersmind a

jelenetet és a partnereket is tiszteletben tartsák.

Egyes nagy színészek, akik mindenestől át-

adják magukat a játéknak, különös becsben tart-

ják a közönséggel való kapcsolatot. A közönség

megnevettetése, a nézőkkel való erős, meleg

kapcsolat kialakítása nagy erősségű mágnes-

ként hathat a színészre, s erőszakkal eltávolít-

hatja önmagától. Miközben a közönség megne-

vettetésének vagy megríkatásának élvezetében

sütkérezik, elveszítheti kapcsolatát mind az

igazsággal, mind a partnereivel. Ha azonban el-

jut a koncentráció kivételesen magas fokára,

egyensúlyban tarthatja mindhárom felelősségét.

Ez esetben az, amit a közönségtől cserébe

visszakap, tovább lendítheti útján.

Olyan korban élünk, amely retteg az értékítéle-
tektől; valósággal ámítjuk magunkat azzal,
hogyha ritkábban ítélkezünk, valamiképpen fel-
sőbbrendűvé válunk. Pedig hát eszmények nél-
kül semmilyen társadalom nem létezhet. A kö-

zönség és valamely drámai cselekmény szem-

besülése ezért minden egyes nézőtől megköve-

teli, hogy vagy egyetértsen vagy vitába szálljon

azzal, amit lát és hall.

Mindenki hordoz magában valamilyen érték-

rendet, amelynek alapján elfogadja vagy eluta-

sítja a dolgokat. A színház lehetőséget nyújt rá,

hogy kipróbáljuk: vajon ezeket az értékeket kí-

vülről sugalmazták-e, avagy valóban meggyő-

ződésünk szerves alkotóelemei.

A művészet önmagában nem szükségképp

jótékony hatású. A múlt valamely remekművé-

nek egyfajta előadása álomba ringathat bennün-

ket, míg ugyanaz a mű másfajta előadásban re-

veláció lehet. A művészet csak akkor válik az

ember és a társadalom hasznára, ha cselekvés-

re is ösztönöz. A cselekvés spektruma pedig a

kenyértől és a politikától a létezésig terjed.

A színházat újraértékelve nem téveszthetünk

szem elől néhány egyszerű, állandó igazságot. A

színházi előadás első számú erénye az, ha ele-

ven, a második pedig, ha közvetlenül felfogható.

A magyarázat és a reflexió csak később követ-

kezhet. Minden más művészet esetében az em-

ber bármikor azt mondhatja: „Jöjjön vissza tíz év

múlva", ha már a mű be lesz fejezve. A színház

azonban oly egyszerű és szerves, minta bor: ha a

fogyasztás pillanatában nem ízlik, pocsékba

megy. Semmi értelme azt erősítgetni, hogy előző

napon jó volt vagy másnap majd jó lesz. A szín-

padot csak akkor önti el az élet, ha a színész

meggyőző. Ez esetben a néző elhiszi mindazt,

amit mond és cselekszik, és nem megítéli gesz-

tusait, hanem habozás nélkül, lenyűgözve követi

őket.
Azt hiszem, a mai színháznak le kell mondania

arról, hogy a negyedik falon túl egy másik világot
teremtsen, ahová a néző elmenekülhet. Ehelyett
meg kell kísérelnie, hogy saját világunk legbelső
magvában teremtse meg az érzékelés intenzí-
vebb fokát. Ha azt akarjuk, hogy a színész azo-
nos szintre kerüljön a néző világával, az előadás-
nak találkozássá kell válnia, amelyen dinamikus
kapcsolat jön létre egy speciálisan felkészült és
egy felkészületlen csoport - a közönség - között.

Színház csak abban a meghatározott pillanat-

ban létezik, midőn e két világ - a színészeké és a

közönségé - valóban találkozik, s egy adott tér-

ben estéről estére összejön egy miniatűr társa-

dalom, megszületik egy mikrokozmosz. A szín-

ház szerepe az, hogy e mikrokozmoszban meg-

éreztesse egy más világ izzó és tovasuhanó ízét -

egy más világét, amelyben mostani világunk

integrálódva átalakul.
Fordította: Szántó Judit
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