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ortárs művészek megítélése mindig ho-
mályos, bizonytalan ügy, nézve a művé-
szet történetét nem okvetlenül látszik ott
helyben a nagyság, és ez egyébként egy-
re összevisszábban is van, hisz egyre in-
kább azonosul az érték a sikerrel, az lesz

értékes, ami sikeres, és egyre kevésbé van meg
a művészetek belső, titkos mércéje (az a
bizonyos hamburgi, de most nem mondom el
hozzá az anekdotát), amely még az ötvenes
évek Európájában bizonyosan megvolt.

És van egy természetes óvatosság is a kortár-
sakkal szemben, az, hogy élnek, köztünk van-
nak, nyilván többé-kevésbé olyanok, mint mi, de
az is lehet, hogy nem, egy kortárs az ne legyen
nagyon nagy. De aki találkozott volt mondjuk
Weöres Sándorral vagy Pilinszky Jánossal, az
érezhette, hogy van valami, ami elől nem lehet
ki-térni. A művészet, a költészet maga ez a
valami,

az, ami megtestesül egy-egy nagy emberben, il-
letve annak a (boldog) fölismerése, hogy a mű-
vészet mégiscsak való valamire, szól, úgy szól a
létezésünkről, ahogyan semmi más nem tud.

Ilyen nagy művész Pina Bausch is, létjogosul
általa a művészet. Ránézünk a színpadra, az-
után bele a szívünkbe (vagy más belső részbe),
és látjuk, mire is a művészet.

Ránézünk a színpadra: végtelen sok szegfű,
pontosan végtelen, látni ránézésre. Tiszta tér,
mondjuk elsőre. Szegfűtér, mondjuk aztán.
Nem: szép, mondjuk végül. Ez a processzus
végig, szakadatlan működik, az tehát, hogy
nehezen látjuk meg a szépet, hogy nagy
nehezen meglátjuk a szépet. A nehézségeknek
részint a szemünk az oka, az, hogy nem látunk
a szemünktől, részint az, hogy a színpadon
lévők is nagy nehézségek árán jutnak el a
szépséghez. Hogyan is másképp.

Die Welt ist schön, halljuk, Lehár lehet ez még
a békebeli időkből, halálosan komolyan is gon-
dolták. Bausch is halálosan komolyan gondolja.
De nagyon meg kell dolgoznia azért, hogy ezt ki
tudja mondani. Ez a dolgozás kellemetlen,
kellemetlen dolgokkal kell szembenéznünk.

Ez a színház arra kényszerít, hogy vegyük
szemügyre őt. Ez volna egyik föltétele. Hogy
nézzük meg, mit látunk. Hogy lássuk, amit né-
zünk. Nem azt látjuk, amit szeretnénk. Pedig
milyen jól kitaláltuk előre. Nem. Nem lehet előre
ki-találni. Nézni kell, mi az, ami van.

Nincs társadalom, fájlaltuk volt egy társadalmi
rendszerrel előbb, az ember pucéran áll a hata-
lommal szemben, és egyedül és védtelenül. Pina
Bausch színháza ugyanezt mondja. Lehetett vol-
na ezt tudnunk (azt, hogy a szabadság fontos,
létfontosságú, de nem a létproblémák megoldá-
sára való), ám szívesebben nem tudtuk. Bausch
tudásra kényszerít. Az alapállapot a magány. És
nincs semmi romantikus ellentételezés. Hogy
mondjuk: csak együtt, kell egy csapat, satöbbi.
Nem, együtt se. Vagy igen. És olykor egyedül is.
Se. Mikor hogy. És főleg ki. Ki, ki! Wer und aus.
Lefordíthatatlan szójátékok vagyunk.

A társulat egyik oszlopa, őstagja a tüneményes
Jan Minarik. Amikor klasszikus cseh akcentusá-
val csöndesen elkéri az útleveleket vagy operet-
tesen könnyed mozdulattal leküld valakit kutyá-
ba, miközben körben valóságos farkaskutyák,
belül szegfűk - ezt a jónál is jobban értjük ewel
ami kis kelet-európai rutinunkkal. (Sőt könnyen,
enyhén ingerülten überelni is tudnánk.)

De Bausch nem ebből a rutinból beszél. A ke-
let-európaiság tulajdonképpen (úgy, persze
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Jan Minarik, a tüneményes a Szegfűkben
(Szabó Péter felvételei)

hogy úgy) reményteli buli, olyan, minta török hó-
doltság kora, huss, százötven év, de akkor vége.
A megszállók mindig csak ideiglenesen tartóz-
kodnak öröklakásainkban.

Amiről Bausch beszél, az hozzánk van láncol-
va, kötve, ragasztva, a bokánkhoz, a vádlinkhoz,
az ágyékunkhoz, az arcunkhoz, a szívünkhöz, a
belekhez, hozzánk. Ebben az értelemben nin-
csen kelet-európai fájdalom és magány. Pech.
Mert részint jól ellennénk vele, részint, nemde-
bár, most ez a kelet meg fog szűnni, és akkor
megszűnnek azok is, a fájdalom és a magány.
Bausch kellemetlenül azt is mondja a színpadá-
ról, hogy nem szűnik meg.

Minarik érett férfi, azaz nehéz egy test. Mégis
azonnal azt gondolom róla, hogy táncos. Minarik
újradefiniálja a táncot, mint személyes mozgást,
mint szerepjátékot, mint korlátot, mint őszintesé-
get, minta pillanat rabjának lehetőségeit. És mint
tudást. Hihetetlen, hogy miket tud - ahogy férfi-
asságából kiforgatva és beleforgatva egy női ru-
hácskába graciőzen oldalt hajtja a fejét, szen-
dén, ahogy egy kezdő balettpatkány... Azután
hagymát vág. Valódi hagyma, valódi vágás.
Plusz boszorkányos ügyesség, plusz háziasszo-
nyi akkurátusság: a „torzsát" minden alkalommal
még külön négybe vágja. Ez a kis etűd - újra
meg újra a tiszta élvezkedés. (Nem tartozik ide:
Gothár színpadán vannak ilyen gyönyörű házi-
asszonyi semmiségek.) És ahogy egyszer me-
zítláb beóvakodik, láthattam közelről, a talpa
sem hazudik, technika és őszinteség, ahogy
óvatosan keresgéli a helyét, ahogy meg-meg-
rándul egy izom, egy ín: nyilván így csakis akkor
este...

Vagy ki tudja. Amikor bohóc- és/vagy meg-
aláztatási gyakorlatként rnegfürdetik arcukat a
hagymában, akkor egyikőjük mindig ugyanavval a
mozdulattal vesz ki spätben egy darabot a sze-
méből. Ki van hát a színpadon?, gondolom, ez
alapkérdés. Színészek. Szereplők. Vannak tehát
szerepek, de a szerep nem pajzs, a szereplő
nem én vagyok, de állandóan kilátszik a lólábam.
Az egész vagyok én.

Itt nincsenek úgy szerepek, hogy el lehetne
bújni ama technikával mögéjük. Saját maguk a
szerep. Ez és ez a tér, ez és ez van adva - dugd
a fejed a hagymába! legyél kecske! papagáj!
tessék tipegni, vaknak lenni vagy alvajárónak,
tessék talppal nézni, megijedni, kicsit, jobban,
nagyon, falnak menni, elhullani, mint az állat, haj-
ladozni, mint a szellő, tehetetlenül segíteni, fal-
hoz csapni, falhoz csapódni -, és ezt mindenki-

nek a maga módján kell megoldania. Saját ma-
guk a szerep. Ez, finoman szólva, nagy feszült-
ség forrása.

A szerep a személyességet erősíti, azt élteti. A
maszk nem elföd, hanem megmutat. - Ki tudja,
ki az, aki egyre dühödtebben és elkeseredetteb-
ben ordítva kérdezi tőlünk (kitől?), hogy igen? ezt
akarjuk? legyen az, amit szeretnénk? bravúros
balettprodukciók? nesztek! egy piruett? még?

egy spicc! bármi! Mintha Dominique Mercy sze-
mélyes kitörését látnánk. Vagy fordítva: ugyan,
semmi baj, csak játék. Egyik se, „Dominique
Mercy" az, valami elegy, emberből, szerepből,
időből, Bauschból, mostból: színházból.

Bausch nem akar valamit. Nem akar ocsmányra
lelni, és nem akar szépre lelni. De ha ocsmányra



H

O VILÁGSZÍNHÁZ O

lel, azt mondja, ez ocsmány, és azt mondja, ez én
vagyok, és ha szépre lel, azt mondja, ez szép, és
azt mondja, ez én vagyok.

Bausch nehéz és könnyű, betonklocnik válta-
koznak a pille szárnyával, iszap és tüll, szigorú és
laza, link szkeccsek, zárt anekdoták, félig elen-
gedett drámai fokozások. Bausch sokszor enge-
di el a pillanatot, várnánk a még-et, és nem jön,
már egészen másutt vagyunk. (Vagyis
szokásainktól eltérő itt a katarzis. Akinek ez így
nem jó - fafejű, vagy csak más az ízlése -, azt
ez frusztrálja.) Következetes, de nem
geometrikus. A darabépítményei mindig éppen
hogy összeállnak.

ikor egy nagy hírű színház
Magyarország-ra látogat, óhatatlanul
felmerül az össze-hasonlítás
lehetősége színházi viszonyaink és az
illető nagy hírű színház által kép-viselt

művészi aktivitás között. Annál is
inkább, mivel a színház nemcsak előadásokat
(értsd: történeteket) ad elő, hanem egy bizonyos
alapállást is közvetít, amely felől minden valóság

Szerintem manapság a hiteles művek mindig ép-
pen hogy... Vagy mindig is? Ami nagy, az inogva
áll össze?

Szépség és káosz nem ellentmondás. Lét és ér-
telmetlenség nem ellentmondás. Bausch szín-
háza csak annyi vigasztalást, vigaszt nyújt, ami-
re magunk is szert tehetnénk, ha zseniálisak vol-
nánk, azaz volna szemünk a látásra, testünk az
érzékelésre, szívünk a, satöbbi.

Tandori szavait híva segítségül: lesz, lösz,
lusz, vigasz, vögösz, vugusz.

(például a magyar színházé is) megközelíthető,
értelmezhető. Ez az alapállás az idők folyamán
sajátos művészi koncepcióban kristályosodik ki,
mely fogalmat eredeti értelmêben használom:
önálló elgondolást, egyéni meglátást jelent, a
lélekben létező, tapasztalat előtti, ugyanakkor a
tapasztalattal is szoros kapcsolatban álló terem-
tő energiák összességét. (Útmutató gyanánt

megjegyezném, hogy az orvostudományban a
koncepció mint fogalom a fogamzással, foganta-
tással áll kapcsolatban.)

Végigtekintve Pina Bausch munkásságán, egy
magyar színházi ember számára már-már
kuriózumként hat az a tény, hogy ennek a nőnek
egyáltalán van koncepciója. Ez a mozzanat a
magyar rendezők munkájából szinte teljesen hi-
ányzik. Mint tudjuk, nálunk inkább nagy színész-
egyéniségek színházáról beszélhetünk, s ez ko-
moly gátló hatással van a színház közösségi mű-
vészetként való működésére. Az ellentét abban
áll, hogy az egyéniségek természetüknél fogva
egymástól való különbözőségüket élik meg és
élik ki, míg egy társulatra jellemző, átfogó kon-
cepció csakis az azonosságtudatban jöhet létre,
ami a közösség alapfeltétele. Itt nem az egyéni-
ség elnyomásáról van szó, csupán arról, hogy
van egy mélyebb, átfogóbb réteg, ahol az egye-
diségtudat mellett az azonosságtudat is érvé-
nyesülni tud.

Hiteles és működőképes koncepció kialakulá-
sához tehát (természetesen a munka és a tehet-
ség stb. mellett) elengedhetetlen feltétel, hogy
színészekben és rendezőkben - a személyiség
szintjén - egyfajta azonosságtudat fejlődjön ki.
Azt is tudni kell viszont, hogy mindhárom foga-
lom: személyiség, azonosságtudat, koncepció
tulajdonképpen folyamatot jelöl, és az időben
hat. Ez azt jelenti, hogy az a rendező, aki négy-
hat hetes próbaidővel, négy-öt-hat társulattal
dolgozik évente, és az a társulat, amelyik négy-
öt-hat rendezővel teszi ugyanezt, egyszerűen fi-
zikai korlátai miatt sem juthat el bizonyos mély-
ségekig. Talán érdemes lenne megfigyelni, hogy
például Pina Bausch pályafutása során mini-
mum három-négy hónapos próbaidővel maxi-
mum egy előadást készített évente, és koncepci-
ójának kidolgozásához - csak a Wuppertali
Táncszínház berkein belül - körülbelül négy-öt
év kellett, miközben a társulat magja ugyanaz
maradt.

Magyarországon valószínűleg sok időnek kell
még eltelnie, amíg ilyen feltételeket alakíthat ki
magának a szakma, de az is nyilvánvaló, hogy
addig ilyen nagy formátumú konceptualista fellé-
péssel valószínűleg nem is fogunk találkozni. Itt
szinte mindenki szinte minden darabhoz külön
koncepciót gyárt, ami óhatatlanul koncepciót-
lanságot jelent. Sőt ilyen esetekben nem is lehet
koncepció kialakításáról beszélni, hiszen ilyen-
kor csupán a stílus megválasztásáról van szó.
(A stílust összetéveszteni a koncepcióval nem-
zetközileg is elterjedt, rendkívül jellemző bak-
lövés, amely a „nem mind arany, ami fénylik"-
problémakörhöz tartozik.) A stílus minden eset-
ben a feldolgozandó anyaghoz, a darabhoz,

Jelenet a Szegfűkből
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