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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,
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a színműhöz, végső soron a színház matériájá-
hoz kapcsolódik, a koncepció viszont a színház
lelkéhez. Bár a kettő bizonyos mértékben fedi
egymást, mégis az előbbi inkább a témában és
annak külsőségeiben jelenik meg, az utóbbi pe-
dig a színész, az ember mindezekhez való viszo-
nyulásában.

Az a rendező, aki csak a stílus kidolgozásával
van elfoglalva, a matériával foglalkozik, ami jel-
legzetesen értelmi álláspontot feltételez, és
legfőbb módszere az analízis. Ez az a színház
(hívjuk az egyszerűség kedvéért Értelem
Színházának), ahol előhúznak egy szöveget az
íróasztal fiókjából, és annak - akár az első, akár
aki tudja, hányadik - olvasatához próbálják
igazítani a játékot, tehát a darabból csinálnak
színházat. Főbb ismérvei a következők:
szövegorientáció, pszichologikus
(érzelemközpontú és beleélő) színészi technika,
valósághű és lineárisan épített történetvezetés.

Félreértés ne essék, az Értelem Színházának
igen komoly vívmányai vannak (többek között a
nyelv vagy a jellemábrázolás terén), és mindad-

A Wuppertali Táncszínház együttese
(Szabó Péter felvételei)

dig hiteles színházat is tud produkálni, amíg az
ember - gondolok itt főleg a „nyugati emberre" -
nagyobbrészt ideák szerint határozza meg
önmagát, amelyeket hősökbe sűrítve jelenít meg
a színpadon. Ez, mondhatni, az Értelem Színhá-
zának „hőskora". Az Értelem Színháza az ideák
kiürülésével sem vesztette el létjogosultságát,
csupán átalakította, differenciálta hőseit
(szereposztás, jellemábrázolás). A pozitívtól a
negatív hősig festette meg a palettát, és minden
ment a maga útján tovább, persze negatív
irányba: a kiürült nyelv mint szöveg; az őrület
mint pszichológia; a tönkremenés mint történet.
Ezt az időszakot hívhatjuk az Értelem Színháza
„ellenhőskorszakának", amit tulajdonképpen ma
is élünk, és ezért találkozunk a színházban a
negativitással mint totális élménnyel, azaz az
ideanélküliség negatív élményével. Orvosilag a
negativizmus fogalma egyfajta elmebetegséget
jelent,

amit azért jegyeznék meg, mert úgy tűnik, amikor
a színház válságáról beszélünk, akkor erről az
általános beteges állapotról is szó van.

Persze a társadalom eszme- és jövőképhiá-
nyát egyetlen színház sem tudja orvosolni, ép-
pen ezért a Wuppertali Táncszínháznak is alap-
élménye a hiány mint állapot. De működésébe
igenis beépítheti azokat az értékeket, melyekre
apellálva a pozitív nyitás lehetősége egyáltalán
felmerülhet. Vigyázat! A „működés" szót tudato-
san használom, ami azt jelenti, hogy a pozitívum,
nem a témában, hanem elsősorban a művészi
módszerben jelenik meg. Pina Bausch esetében
is ez a helyzet: módszertanilag értékelhető,
konkrét és radikális lépéseket tesz, melyek apró
megnyilvánulások csupán, mégis rendkívüli po-
zitívumot képviselnek ebben a negatív tenger-
ben. A klasszikusan zárt színházat nyitottá teszi,
vagyis minden ízében alternatívákban gondolko-
dik. Ennek a radikális nyitásnak egyik gesztusa:
a librettóvá lealacsonyított művek elvetése. Ez
rögtön azt a gyanút szülheti, miszerint a Wupper-
tali Táncszínház megkérdőjelezi a leírt darabok
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létjogosultságát. Nyilván erről szó sincs, Pina
Bausch csupán egy más természetű látásmódot
ajánl, amely azon a felismerésen alapul, hogy
korunk történetei már nem lineárisan épülnek,
hanem töredékjellegűek. „Az egész részeire való
bomlása" szinte közhelynek számító terminus,
ami valószínűleg szintén az átfogó, mindenkire
nézve hiteles szellemi rendszer hiányából követ-
kezik. Pina Bausch ennek megfelelően cselek-
szik, levonva a konzekvenciákat: nincs darab,
tehát nincs szereposztás. Ehelyett témákat, mo-
tívumokat vet fel, kérdéseket intéz a színésze-
ihez, akik ahhoz, hogy darab és szerep híján vá-
laszolni tudjanak, kénytelenek önmagukból táp-
lálkozni. Improvizációkkal, személyes történe-
tekkel, témákkal, motívumokkal, kérdésekkel re-
agálnak, vagyis rendező és színész folyamatos
kommunikációt hoz létre, és ebből közösen ala-
kítják ki az előadás szövetét. Nincs előre eldön-
tött tény, minden nyitott, lineáris helyett organi-
kus építkezés valósul meg.

Az így létrejövő próbafolyamatban a rendező
feladata elsősorban ennek a nyitottságnak a
fenntartása, a színész személyiségének szabad
érvényre juttatása, általában: a színész alkotó
művészként való alkalmazása, az interpretáló
művész ellenében. Talán ebből is nyilvánvaló,
hogy az igazi rendezői színház, paradox módon,
a színészek színháza. A színészekről viszont
tudni való, hogy rendkívül furcsa szerzetek, akik a
szabadságnál többre becsülik a biztonságot. A
fent vázolt helyzetben rendkívül idegesek szok-
tak lenni, és az agyafúrtabbja a jól bevált színészi
technikákhoz folyamodik segítségért. Mint tud-
juk, Pina Bausch a táncművészetből érkezett a
színház területére. Táncosai igen csiszolt tánc-
technikákkal rendelkeztek, ám Frau Bauscht
nem a tánc érdekelte, hanem a színház. Így tán-
cosaitól elvette a táncot, és csak akkor adta
vissza, ha nyilvánvalóvá vált számukra, hogy
miért nem lehet táncolni. (Ennek a
radikalizmusnak a megértéséhez lássunk egy
példát: menjünk el - persze szigorúan a példa
kedvéért - az ország bármelyik kőszínházába,
akár az ország, úgy-mond, legjobb színházába
is, az ott szereplő neves művészektől vegyük el
a darabot, a szerepet, és próbáljunk egy
előadást létrehozni velük... és akkor még nem
beszéltünk a színészi technikákról mint
búvóhelyekről!)

Pina Bausch darabjait nem lehet íróasztalnál
kitalálni. Ő nem darabból csinál színházat, ha-
nem színházból darabot. (Megint csak nem a té-
mában, hanem módszerében értve!) Ezeknek a
műveknek a létrejöttéhez fel kellett kelteni a kö-
zösség illúzióját, ami csakis analógiákban való
gondolkodás által lehetséges. Az analízis a szét-
választás, a különbözőség művészete; az ana-
lógia az összekapcsolásé, az együvé tartozásé.
Az Értelem Színháza fogalmi úton való megnyil-
vánulásával összehasonlítva, az analogikus

színházi gondolkodás alapvetően képekben jele-
nik meg. Valósághű, lineáris történetvezetés he-
lyett a történet ősképeit keresi, így egyetlen kép-
ben benne van az egész történet, mint ahogy a vi-
rág magjában a virág. Ezáltal ez a színház a törté-
net esszenciáját jeleníti meg, s nem formailag
viszonyul hozzá. Színészei nem a szerep
hitelességére törekednek, hanem a színész
hitelességére, akinek bizonyos szerepe van a
játékban. Nem érzelmileg közelítik meg
szerepeiket, hanem állapotrajzokat készítenek.
Ez azt jelenti, hogy az érzelemnek nem a
színész által megformált figurában kell
megjelennie, hanem a nézőben, amelyet a
színész bizonyos állapotba kerülése vált ki. A
„töredéklétnek" következetesen megfelelve,
nincs folytonosság sem a történetben, sem a
színpadon megjelenő színészekben, így az el-
hangzó szövegekben sem, tehát nincs dialógus.
Ezért hívja az Értelem Színháza Pina Bausch
műveit táncnak, ami végső soron azt jelenti, hogy
előadásai más műfaji besorolás alá esnek, s nem
vonatkoznak rájuk a drámaművészet szabályai,
tehát nem kell levonni az esetleges tanulságokat
sem. Mindezt pedig a klasszikus dialógus hiánya
miatt teszi, és nem veszi észre, hogy a Wupper-
tali Táncszínház egész másfajta, „újszerű" párbe-
széd kialakításán dolgozik, amelynek letétemé-

Nem kell, hog
Maradj az asz
lelj. Ne is fülel
ne is várakozz
letesen mozd
nyos. A világ
majd föl neke
nem is tehet
vonaglik majd

anapság arról ismer
vészt - már azonkív
tikus rajongói van
meghívásoknak tesz
tékokat ad a Föld kü

sikerrel, vagy többé-kevés
téma, és meg lehet kérde
és ha nem látta, akkor ból

nyese a néző. Pina Bausch „újabb kori" darabjait
látva, mindig az volt az érzésem, hogy én is ré-
szese vagyok a játéknak, pedig a valóságban a
helyemen ültem. Ezt a hatást az az egyszerű
helyzet váltja ki, hogy a színész nem a másik
színésszel, hanem a nézővel folytat
párbeszédet. Ezt úgy éri el, hogy a színpadon
felmutatja a dolgokat, a nézőben pedig
megtörténnek azok. Egy ültő helyemben,
észrevétlenül tevékennyé tesz, ellentétben azzal
a hiedelemmel, hogy a színpad és a nézőtér
között lévő, láthatatlan üvegfalon nincs
közvetlen átjárás. Miközben a kommuniká-
cióképtelenség Pina Bausch fő motívumai közé
tartozik, mégis folyamatos a kommunikáció. Élő,
kitapintható dialógus folyik. Itt már nem a hős
vagy ellenhős és a kisebb-nagyobb melléksze-
replők virtuózan ál-valóságos sorsát kísérem fi-
gyelemmel a színpadon kívülállóként. A Wup-
pertali Táncszínházban minden mellékszereplő
és a hős is én vagyok: a néző. Helyesebben fo-
galmazva, mi vagyunk azok, s a többes szám
azért kötelező, mert a közöttünk lezajló párbe-
széd egy háromszögben jeleníthető meg: Pina
Bausch < - > a színész < - > a néző.

A gyülekezési tilalom, mint tudjuk, három sze-
mélynél kezdődik, mivel hárman már közösséget
tudnánk alkotni...

FORGÁCH ANDRÁS
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ni meg a jelentős mű-
ül, hogy esetleg fana-
nak, vagy szüntelen

eleget, és vendégjá-
lönböző pontjain nagy
bé kötelező társalgási
zni a másiktól, látta-e,
ogatni lehet vagy fej-

csóválni, és aki nem látta, az is érzi, hogy valami
fontosat mulasztott, és megkísérli, mintegy a
képzeletében, tapogatózó kérdések segítségé-
vel reprodukálni a nem látottat, vagy - és ez is
biztos orientációt jelenthet - kitűnő kollégák
kezdenek fanyalogni, közelebbről meg nem ha-
tározott okból -, szóval mindezeken túl, mely
fölsorolásnak olyan nagy jelentőséget azért nem
tulajdonítanék, hisz csupán trambulinként szol-
gál a következő bombasztikusnak szánt megfi-
gyeléshez: az igazán jelentős művészt az apró-
ságokról lehet megismerni.

Nem a nagy gesztusok árulják el a nagy mű-
vészt, hanem az apró, már-már rejtett mozzana-
tok - a művészet ugyanis mostanában ilyesmik-
kel bíbelődik. A bibelődés például, az jellegzetes
foglalatosság. Olyankor válik formaalkotó ténye-
zővé, amikor azt hisszük, mindent tudunk, tehát
ilyen fáradt, magabiztosan elbizonytalanodott
korszakokban, amilyenben most is élünk. Nem
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