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F O D O R G É Z A

BEVEZETŐ
ans-Georg Gadamer az utóbbi évtized-
ben magyar filozófiai és művészettudo-
mányi körökben a legtöbbet hivatkozott s
e körökön kívül is leggyakrabban emlege-
tett (bár jóval ritkábban olvasott) szerzők
közé tartozik - Heideggerhez és

erridához hasonlóan. Méltán. De még akik
smerik is főművét, az Igazság és módszert,
ligha tudnak valamit szerzőjéről s annak
letpályájáról, aki és amely a mű mögött áll. Bár e

elentős gondolkodó egyet-len színházi tárgyú
unkája magáért beszél, hogy kontextusa és

imenziója érzékelhető legyen, nem felesleges
émi háttérinformációk birtokában olvasni.
Gadamer 1900-ban született Marburgban,

pja a gyógyszervegyészet professzora volt.
lőbb Breslauban (a mai Wrocławban), majd
919-től Marburgban tanult germanisztikát, tör-

énelmet, művészettörténetet és filozófiát. Itt
oktorált 1922-ben filozófiából az újkantiánus
aul Natorpnál egy Platón-problémáról készített
isszertációval - a második véleményező Nico-

ai Hartmann volt. Miután egy szemesztert Frei-
urgban töltött, Edmund Husserl és Martin Hei-
egger mellett, ez utóbbival 1923-ban visszatért
arburgba, hogy folytassa filozófiai tanulmá-

yait, és egy év múlva klasszika-filológiai tanul-
ányokat kezdjen Paul Friedländernél, melye-

et 1927-ben államvizsgával zárt le. Habilitációs
rtekezését (Platón dialektikus etikája, 1928)
usserl leíró fenomenológiája, Heidegger Pla-

ón- és Arisztotelész-magyarázata és a heideg-
eri egzisztenciális hermeneutika (Lét és idő,
927) befolyásolta. A munka a szókratikus dialó-
ussal és a platóni dialektikával olyan témákat
xponált, amelyek később beépültek Gadamer
zisztematikus hermeneutikai műveibe.
Miután rövid ideig tanította marburgi és a kieli

gyetemen, Gadamer a filozófia rendkívüli pro-
esszora lett Marburgban, majd 1939-ben - im-

ár egyetemi nyilvános rendes tanárként - tan-
zéket kapott Lipcsében. A nemzetiszocializmus
dején csak kevés, kisebb értekezést publikált,
gyebek között Platónról és Herderről. 1947-től

49-ig Frankfurt am Mainban tanított. 1949-ben
arl Jaspers heidelbergi tanszékén lett a nagy fi-

ozófus utóda, egészen 1968-ig. Itt keletkezett az
bizonyos főmű, az Igazság és módszer (1960),

melyben, megismételve Heidegger „fordulatát"
z egzisztenciális ontológiától a léttörténet filo-
ófiájához, a megértés elméletét vázolja. A sok
yelvre lefordított könyv (magyarul: 1984) egyike
hermeneutika legfontosabb műveinek. Nagy

efolyást gyakorolta kultúrtudományok alapvető
itáira és komoly kontroverziákhoz vezetett, kü-

önösen Jürgen Habermasszal (Hermeneutika
s ideológiakritika, 1971) és Jacques Derridával
Szöveg és interpretáció, 1984). Nyugdíjba vo-
ulása után Gadamer különböző külföldi egyete-
eken tanított.

Számos, különösen a hatvanas évek óta szü-
letett, s hol külön, hol gyűjteményes kötetekben
publikált tanulmányának és előadásának súly-
pontja a filozófiai hermeneutika kiegészítésein
és továbbfejlesztésein kívül alapjainak: a görög
filozófia (Eszme és valóság Platón „Timaiosz"-

ában, 1974; A jó eszméje Platón és Arisztotelész
között, 1978), illetve Hegel (Hegel Dialektikája,

1971) és Heidegger (Heidegger útjai, 1983) ana-
lízisére esik. Arra a kihívásra, amelyet a modern,
a közvetlen megértésnek nem engedelmeskedő
művészet a „hagyomány" és a „klasszikus" fo-
galmához kötődő hermeneutikája számára je-
lent, Gadamer részint a hermetikus lírával kap-
csolatos interpretációkkal (Ki vagyok én és ki

z emlékünnep, amelyre összegyűltünk, a
német színháztörténet egy hosszú és dicső
fejezetét idézi fel bennünk. Mannheimnek
százhetvenöt év óta van állandó színháza.
Az állandó színház eszméjét a polgári

társadalom teremtette meg és hordozta, s ma is a
polgári szellemiség tartja fenn; ezt a társadalmat
illeti tehát az önmegvalósításnak az ilyen
megemlékezésből adódó büszke tudata.
Mindazonáltal a történelmi változások mércéjével
mérve százhetvenöt év nem hosszú idő, és
semmiképp sem biztosítéka a maradandóság-nak. A
szóban forgó időtartamon belül a társa-dalmi
viszonyok oly mélyreható strukturális változáson
mentek át, hogy ezt a változást a szín-ház társadalmi
funkciójának is tükröznie kell - mint ahogy tükrözi is.
Ebben az elmúlt százhetvenöt évben a világ külső
képe nagyobbat változott, mint az írott emberi
történelem egész addigi menete során. Gondoljunk
pusztán csak kontinensünk és városaink
népességszaporulatára. A számbeli adatok
beszédesek. A modern társadalmat át- meg áthatja
az ipari technika - s ezt senki sem tapasztalja
erőteljesebben, mint az, aki Heidelberg költői-
tudományos szigetéről át-jön Mannheimba, s e
szorgos ipari városban megérzi a modern gazdaság
életének lüktető ér-verését. Ám a végbement
változás legfontosabb ismérve mégiscsak a
távolságok eltűnésében áll. Mindenki utazik. A
modern társadalom a közlekedés demokráciája. Ha
valamikor az udvari vagy polgári kultúra székhelyei
között utazgató színtársulatok voltak a „vándorok",
mára már mi, valamennyien, nézők és
színházbarátok ugyan-csak vándorok lettünk, s e
minőségben gyűlünk

vagy te? Kommentár Paul Celan „Lélegzetkris-
tály" című költeménysorozatához, 1973; Poeti-

ca, 1977), részint a kortárs esztétika kérdésfel-
vetéseinek vizsgálatával válaszolt (A szép aktu-

alitása, 1977). Gadamer több filozófiai szakfo-
lyóirat és kiadványsorozat kiadótársa.

Az Igazság és módszer és néhány folyóirat-
ban, illetve szöveggyűjteményben publikált írása
után, tavaly esztétikai tanulmányainak váloga-
tott gyűjteménye is megjelent magyarul: A szép
aktualitása; T-Twins Kiadó, 1994. Az alábbi szö-
veg, A színház mint ünnep azon az előadáson
alapul, melyet Gadamer 1954-ben, a mannheimi
Nemzeti Színház fennállásának százhetvenötö-
dik évfordulója alkalmából tartott.

össze a színház erős és ünnepi állandó épületé-
ben. Hogyan is várhatnánk ilyen körülmények
között, hogy a színház a régi maradjon, és ho-
gyan is lehetne jövője egyértelműen biztosítva?

A modern technika alkotásai a szó szoros ér-
telmében betörtek a színház legbenső életteré-
be, és a legkevésbé sem magától értetődő, hogy
a színháznak e megváltozott világban jövője len-
ne. Nevezetesen a film és a rádió fejlesztett ki új
formákat az emberek velük született látványked-
velésének és zenei étvágyának kielégítésére,
míg másfelől a modern sport olyan, tömegeknek
szánt színjátékformát hozott létre, amely bár ün-
nepi jellegű, a művészetnek viszont teljességgel
híján van. Egészen a költészetig hatolóan érzé-
keljük korunk új szerkesztési törvényét, amelyet
hadd nevezzek montázsnak. A montázs olyan
kompozíció, amely önmagukban kész, bevég-
zett részekből áll. A montírozást végző ugyan
be-leadja a maga szellemi teljesítményét,
amennyi-ben pontosan előre kell látnia az egész
működését, a költői vagy színházi montázs
esetében pedig a hatását is; mindazonáltal ez a
szakember a modern ipari munkavilágához
tartozik, és aligha-nem közelebb áll a
mérnökhöz, semmint a géniuszhoz. Mekkorát
változtak a termelés törvényei, hogy idáig
jussunk; és vajon a színház, a zseniális
improvizáció helyszíne nem veszíti-e el
szükségképpen a maga helyét a technikai terve-
zésnek ebben az új világában?

E kérdés megválaszolásához engedtessék
meg, hogy a gondolkodó történész egy, a szín-
házra mindenkor jellemző, lényegi sajátosságra:
az ünnepi jellegre szegezze tekintetét. A színház
- a szónak mind nyelvi, mind tartalmi eredetét
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tekintve - görög alkotás. Lényege a megtekintés
céljára létrehozott játék, s az alapjául szolgáló
egyezség - vagyis az, hogy a néző megnézi a
játékot - a távolságból hoz létre egységet. A gö-
rög szellem objektiváló teljesítménye alkotta
meg a kultikus ünnep, tánc és rítus formáiból ezt
az új jelenséget, amely mindmáig képes meg-
rendíteni bennünket. Mert hiszen természetesen
a görög színház is vallási eredetű, a görög vallási
ünnep egyik eleme, és ezáltal éppúgy szakrális
jellegű, minta görög közélet minden más megje-
lenési formája. De mit jelent voltaképpen az ün-
nep? Mit nevezünk ünnepinek? Az ünnepet álta-
lában megünneplik. Mi az ünnepben az ünnepi?
Tudjuk, hogy nem szükségképp valami vidám,
jókedvű dolog; a gyász is ünnepi egységbe
terel-heti a résztvevőket. Az ünnepben azonban
mindig van valami felemelő, ami a résztvevőket
ki-emeli a mindennapokból, és egy, minden
részt-vevőt megragadó közös együttlétbe emeli
át őket. Ezért az ünnepnek megvan a maga
sajátos időbelisége. Lényegénél fogva
visszatérő jellegű. Még az egyszeri ünnep is
megszüli önmagából visszatérésének
lehetőségét. Egy ünnepi eseményre való
évfordulós megemlékezés maga is ünnepivé
válik. Igen, az ünnep létformája, hogy ünnepien
üljék meg, s az idő minden ilyen ünnepien
megült ünnepben egy felemelő jelen nunc

stansává válik; benne az emlékezés és a jelen
eggyé olvad. A karácsonyi ünnep például
minden bizonnyal több, mint ünnepi emlékezés a
megváltó születésére, amely kétezer évvel ez-
előtt jelenként ment végbe: minden karácsony
misztikus módon egyidejű ama távoli jelennel. Az
ünnepi misztériuma az, hogy benne megáll az
idő. Elvégre a hétköznapokat az ünnepnapokkal
ellentétben éppen az jellemzi, hogy az egyes
ember hozzájuk van láncolva, megkötik saját
életének meghatározott funkciói és határidői. A
céloknak ez a szétaprózódása szorul háttérbe,
az emelkedettség pillanataiban, az ünnep kö-
zössége mögött; ezek azok a pillanatok, ame-
lyek értelme nem abban van, amit még el kell vé-
geznünk, amire törekszünk vagy ami hasznot
hoz, hanem értelmük és tartalmuk mintegy ön-
magukban rejlik. Nyilvánvaló, hogy a pillanatnak
ez az önmagával való telítettsége eredendően és
példaszerű módon a kultuszban nyilatkozik meg.
A megjelenő Isten maga az abszolút jelen,
amelyben emlékezés és jelen egységes pillanat-
nyisággá egyesül. És ez teszi érthetővé, miért
nem pusztán negatív a meghatározás, ha az ün-
nep ünnepi voltáról beszélünk. Az ünnep nem
csupán abban áll, hogy kiemel a hétköznapok-
ból, s hogy feltételezi: mindaz, amit eközben el-
várunk és élvezünk, a szabadidő kitöltésére
szolgál, s nem követ semmilyen célt; nem, az ün-
nepnek éppúgy velejárója, hogy valamilyen po-
zitív tartalmat nyújt. Minden kultusz valójában
alkotás. Laikus körökben még mindig
messzeme-

Hans-Georg Gadamer

nően elterjedt előítélet, hogy a kultusz lényegét
mágikus varázslata felől érthetjük meg. Igaz,
meglehetősen kézenfekvő egy felvilágosodott
kor részéről, hogy a vallási ünnepekhez kapcso-
lódó, ma már nem értelmezhető eljárásokat, az
ünnep megülésének, rituáléjának és szertartás-
rendjének formáját egyfajta mágikus akarati ak-
tusként értelmezze, amelynek révén az adott kö-
zösség meg kívánja nyerni az istenség jóindula-

tát. Amint azonban az újabb kutatásokból tudjuk,
ez a kultusz valóságának merőben téves leírása,
amely az egész modern civilizációs életünkben
eluralkodott végletes életformából, a haszonra
és a hatalomra irányuló akaratlagos törekvésből
indul ki, valamint abból a hajlamunkból, hogy el-
lenőrzésünk és uralmunk alá vonjuk mindazokat
a dolgokat, melyeknek modern civilizációnk
nagyszerűségét köszönhetjük. A szóban forgó
leírás azonban nem ismeri fel, hogy az ünnepek
eredendő s ma is eleven lényege az alkotás, a
felemelkedés egy átváltozott létezésbe.
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Aki járatos egy bizonyos vallási tiszteletadás
rendszeresen visszatérő gyakorlásában, vagyis
abban, amit kultusznak nevezünk, az az ünnep
fogalmával is tisztában van. Mindaz, ami a ke-
resztény ünnepek elvilágiasodott formáiban, pél-
dául a katolikus vidékek karneváljában végbe-
megy, nem áll nagyon távol tárgyunktól, vagyis a
színháztól és a színházhoz tapadó ünnepi
jellegtől. A színház is, akár a kultusz, vérbeli
alkotás, azaz lényege, hogy saját lényünkből
valami új teremtődik és ölt szemünk láttára
olyan alakot, amelyet önmagunknál magasabb
rendű valóságként élünk meg és ismerünk el.
Olyan igazság ez, amely mintegy életnagyságnál
nagyobb-ra nőve szólal meg előttünk, éppen
mert feledésünk rejtett zugaiból idéztük fel.
Ugyanezt teszi az ókori pogányok életében a
kultusz a teofánia formájában, ezzel
összemérhető értelme van a keresztény
kultuszban a miseáldozatnak - s ezt teszi a maga
módján a színház is, persze azóta, hogy állandó
lett, merőben másként. A színház állandóvá
válása ugyanis nem csupán külső változás,
amelynek révén a jelen civilizációja hoz-
záférhetővé teszi és fenntartja az ünnepiség régi
varázsát; nem, sokkal inkább saját immanens
ünnepi mivoltának paradox átalakulásáról van
szó. Hiszen, mint láttuk, minden ünnep ismérve a

szabályszerű ritmikus visszatérés, az, hogy az
idő sodrából kiemelve, egyfajta kozmikus ritmi-
kus lelkiismeretként érzékelteti velünk: az egyes
korok nem mosódnak össze a megkülönbözte-
tés nélküli elmúlásban, hanem az ünnep órájá-
ban igenis vissza-visszatér a nagy pillanat. Az
állandóvá lett színház mármost egy csapásra
magához vonzza ezt az ünnepi jelleget,
hozzáköti minden új előadáshoz, új ünnepléshez,
amely az adott színházban folyamatosan
végbemegy. Paradox átfordulásról van tehát
szó, és a modern színház sajátszerűsége éppen
ezen alapul. Hugo von Hofmannsthal egyik
prózai feljegyzésé-ben mondott erről valamit,
amit most idézni szeretnék; mert ha
századunkban valakinek joga volta színházról
nyilatkozni, az csak bécsi és költő lehetett. Nos,
Hofmannsthal azt mondja: „Mára a színház
maradt az egyetlen olyan, nagy erejű és
általános érvényű világi intézmény, amely
ünneplő kedvünket, látványosság iránti vágyun-
kat, nevetőkészségünket, a megrendülésben,
feszültségben, izgalomban, megrázkódtatásban
lelt örömünket közvetlenül hozzákapcsolja az
örök emberi faj ősi ünneplő ösztönéhez."

S valóban, amikor a színháznak a megváltozott
társadalomban megőrzött funkciójáról gondolko-
dom, ezt tartom meggondolásra és kimondásra
érdemesnek. Az állandó színház mint e változás
terméke, az udvari-polgári társadalom alkotása,
amelynek funkciója a modern ipari társadalom-
ban, a bevezetőben már felvázolt módon, tovább
alakult. És ezen eltöprengve a színház történeté-
nek három nagy fejezetét pillanthatjuk át.

Az első korszakot, amely éppen az állandó
színház kialakulásáig tart, a vallási jelenlét vagy
a vallási emelkedettség korszakaként jellemez-
ném. Itt a színjáték magától értetődően a vallási
ünnep élményének kísérőjelensége, amely egy
ünnep alkalmából és annak keretében az ünnep-
lő közösség egybegyűjtésének és egyesítésé-
nek funkcióját látja el. A közös ünneplésnek ez a
formája, amely kiváltképp jellemző volta Dionü-
szosz-kultuszra, az ókori színháznak erre az ős-
formájára - tudjuk, hogy egyetlen más antik kul-
tuszban nem működtek közre olyan cselekvő
résztvevőként a vallási közösség tagjai, mint
Dionüszosz isten orgiasztikus kultuszában -,
többezer éves történelemre tekinthet vissza. Hi-
szen még a középkori misztériumjáték, sőt, akár
a barokk színház némely megnyilvánulása -
például Calderón művészete - sem szakadt el
teljesen attól a kultikus-udvari körtől, amelyben a
keresztény korszak megteremtette magának a
maga központját. E színháztörténeti fejezet
meghatározó ismérve nyilvánvalóan abban áll,
hogy a színház olyan gyülekezetet toboroz,
amelyben a néző szerepe éppoly meghatározó,
minta színészé. Az, hogy a néző a színész nélkü-
lözhetetlen színi partnere, ma is érvényes, de
éppily érthető, hogy a modern, áttechnizált kultu

rális élet új formái közepette ez a viszony ilyen
mértékben nem létezik és nem is létezhet.

A színházban ez a viszony azért válhat csak
lehetségessé, mert itt, lényegénél fogva,
olyasvalami nyilatkozik meg, amit nem csupán egy
ember, a költő gondolt ki, s nem csupán egy
ember, a rendező formált hús-vér, érzéki
valósággá; a színház olyasvalamit jelenít meg,
ami, ha öntudatlanul is, de valamennyiünkben ott
kísért. A legjelentéktelenebb mai színházi
estében is ott él egy darabka valóságként a
vallási jelenlét kora, amelyben a színház-ünnep
az általános ünnepi és ünneplő közösség egyik
szerves része volt.

A színháztörténet második nagy fejezete,
amely ugyancsak örökös része lelki poggyá-
szunknak, azonnal felismerhető, éppen az állan-
dó színház révén. Lényegét kivételes erővel
reprezentálja Schiller, a mannheimi Nemzeti
Színház névadó hőse. Szívesen nevezném ezt a
kort az erkölcsi transzcendencia, avagy akár az
erkölcsi fennköltség korának. A színháztörténet e
korszakát ugyanis az első fejezettől leginkább az
a feszültség különbözteti meg, amely az uralkodó
életstílus valósága és a színpadi világ varázsa
között, minden néző számára érzékelhetően,
fennáll. A néző csak most válik olyan fokon néző-
vé, ahogy azt a modern színházban megszoktuk
(illetve szinte azt mondanám, ahogyan attól a
modern színházban éppen most elszokunk). A
színpad most - így érezte Schiller, s vele együtt
egy egész évszázad - a nagy vigasztaló a mind
prózaibbá váló világban. Feladata, ahogy egy-
szer Schiller megfogalmazta, hogy kitágítsa az
ember túl szűk, a valóság által korlátok közé szo-
rított tekintetét - „hangyapillantását", ahogy ő
mondta volt -, és mindenki számára láthatóvá
tegye a gondviselés működését azáltal, hogy
bűnnek és bűnhődésnek, igyekezetnek és siker-
nek az életben amúgy elsorvadó szimmetriáját,
rövidebben szólva az életnek az életben immár
fel nem fedezhető erkölcsi harmóniáit a színpad
álomvilágában megjelenítse.

Nyilvánvaló, hogy ezt a küldetést morális
transzcendencia hatja át, mert az élet itt abban a
tudatban létezik, hogy voltaképpen mindennek
olyannak kellene lennie, amint az a szeme előtt, a
csodálatos színpadi történésben zajlik; és ahogy
az köztudott, Schiller meghatározása szerint a
színpadnak mint erkölcsi intézménynek az a ren-
deltetése, hogy a játékban megelőlegezi és be-
gyakoroltatja az igazán erkölcsös élet- és társa-
dalmi rendbe való átmenetet. Mármost ez az er-
kölcsi transzcendencia - amint ezt érzéki mó-
don, saját szemünk előtt látjuk - azt jelenti, hogy
a nézőt önnön legmélyebb bensőségességébe
szorítják vissza. Már nem abban az értelemben
játszik együtt a játszókkal, mint hajdan, amikor
valamely vallásos vagy elvilágiasodott társada-
lom ünneplésének volt a résztvevője; immár
csak néző, és ennek felel meg a specifikusabb
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színpadforma, amelybe betekintést nyer. Néző
lett, aki magányossága sötétkamrájában éli meg
az erkölcsi transzcendenciának a színpadról el-
hangzó felhívását.

Ehhez járul egy második, újdonságszámba
menő tényező, amely az állandó színházak ki-
alakulásával és elterjedésével mind nagyobb
szerephez jut: az előadások megismétlése és a
valamikor régebben bemutatott színdarabok új-
bóli műsorra tűzése a színháztörténet során első
ízben szokványossá válik; a kortárs költő min-
denkori új, még saját jelenünk pillanatát költői
módon feldolgozó művei mellett csak most elő-
ször alakul ki egy klasszikus műsorkészlet; és
ennek következtében csak most nézünk szembe
a feladattal, hogy közvetítsünk a kortársi jelen és
az azt folyamatosan kísérő történelmi műveltség
és történelmi jelen felhalmozott készlete között.

Mert hiszen kétségtelen, hogy a színház ezál-
tal nem válik múzeummá. A színház soha nem
historizál, és ez a jövőben sem fog bekövetkezni.
Ha egy színház pusztán történelmi
érdeklődésből mutat be egy színdarabot, akkor
már eleve le-mondott voltaképpeni
szuverenitásáról, amely abban áll, hogy jelen
idejű, egyedül és csakis jelen idejű legyen. Az
elmúlt százhetvenöt év szín-házának éppen azt
köszönhetjük, hogy jelentudatunkat új
dimenzióval gazdagította, azáltal, hogy immár
az egyes történelmi korok is a maguk görög,
spanyol, angol, klasszikus francia és német
színházi alkotásaival - a drámaírás mind-eme
nagy fénykorai - a mindenkori jelen új, jelen idejű
tulajdonává válhatnak. Egyáltalán nem
gondoljuk, hogy emiatt a színházak klasszikus
műsortervének a tudomány által felderített törté-
nelmi-archaizáló stílusa szerint kellene stílusos-
ságra törekednie. Ellenkezőleg, e színháztörté-
neti fejezet nagyszerűsége éppen abban az
egybeolvasztó képességben rejlik, amely akkor
válik a jelennek mint jelennek sajátjává, ha a
múlt idejűt jelen idejűvé képes emelni.

Mindezzel természetesen már arra is utaltam,
hogy napjainkban éppen új fejezetet készülünk
nyitni a színház történetében; és nem is csoda,
ha ez az előérzet mostanában támad fel ben-
nünk. Társadalmunk szerkezeti változása
ugyanis valóban oly mélyreható, hogy az lenne a
csoda, ha a jelen továbbra is megengedné ma-
gának az olyan színház bensőséges, történelmi-
muzeális fényűzését, amely akkor töltötte be, ez-
előtt száz évvel, a maga társadalmi funkcióját,
amikor az emberek még postakocsin közleked-
tek.

Miben áll mármost e harmadik fejezet? A tu-
dományhoz nem illik, hogy a prófétát játssza.
Hadd érjem be néhány olyan vonás felvázolásá-
val, amelyeket mostani színházunk hálás barát-
jaként figyelemre méltónak tartok. A színháztör-
ténetnek erre a még megíratlan, még csak iniciá-
léinál tartó fejezetére nem tudok megfelelő elne

vezést, de látni vélem, hogy mostani érzékelé-
sünket és eljövendő lehetőségeinket már nem
elégíti ki hiánytalanul a valóság és az álomvilág
közti erkölcsi feszültség, a XIX. század klasszi-
kus színházának nagyságát megteremtő fenn-
költ erkölcsi parancs, illetve a néma néző és a ri-
valdafény által eltávolított és átlényegített szín-
pad szembenállása. Néző és színész egysége
ma új értelmet nyer. Bennünket ebben az egy-
ségben az az érzés érint meg, hogy a világ im-
már nem ismer magára elégséges módon az er-
kölcsi fellendülés puszta feszültségében; a
színháznak a kultikus ünnep ősi vallási indítékait
visszaidéző hatalma sokkal inkább abban rejlik,
hogy valamennyi résztvevőjét szárnyaira veszi
valamely, az egyes embert meghaladó, közös
szellemiség. A modern színház jó néhány
jelensége mutat ennek a fejlődésnek az irányá-
ba. A szakmabeliek úgy érzik majd, hogy mind-
ez régóta közismert és része a mindennapos
gyakorlatnak, mi, laikusok azonban csak ké-
sőbb vesszük észre és lassan igyekszünk fel-
fogni, mi is történik itt.

Nem könnyű címet találni ennek az új, csak
most kezdődő fejezetnek. Még túlságosan a kez-
detén tartunk a folyamatnak, semhogy a lénye-
gét felismerhetnénk. A laikusnak szemet szúr
egy és más, ami talán csak külsőség. Annyi
azonban bizonyos, hogy a természetesség esz-
ményét, amely hajdan a klasszicista színpad ki-
üresedett pátoszát felváltotta, a lélektani elem-
zést, az atmoszférikus képi hűséget - mindazt
tehát, ami a színpad csillámporos álomvilágához
tartozik - ma menekülésnek érezzük, mint
ahogy pazarlásnak tűnik az a technikai tökély is,
amellyel ezt az álomszerű és narkotikus hatást
előidézik.

Tisztáznunk kell magunkban, miféle kelepce
rejtőzik az „utánzás" szóban. Az ókori mimézis
és a modern mimika merőben különbözik attól,
amit többnyire utánzáson értünk. Az igazi után-
zás mindig átalakítást jelent. Nem abban áll,
hogy még egyszer létrehozzunk valami már
létezőt. Az utánzás átalakított létezés, amely
természetesen még visszautal arra, amiből
átalakult, de egyszersmind mégis új, mert olyan
felfokozott lehetőségeket jelenít meg,
amelyeket addig soha nem fedeztünk fel.
Minden utánzás fokozás és a végletek
kitapogatása. A végletekig elmerészkedő s
azokat kitapogató modern színház éppen ezért
korántsem másodlagos jelensége
társadalmunknak és kultúránknak. Nézetem
szerint ugyanis a színháznak, minden más ha-
sonló típusú lehetőséggel szemben, megvan az
a hatalmas és maradandó előnye, hogy színé-
szek és nézők közvetlen közössége révén állan-
dóan adott az említett merész átalakítási kísérle-
tek kipróbálása. A néző visszaigazolja a színész
vakmerő előretörését, s megfordítva, mi, nézők a
színésztől olyan megelőlegezett létezési lehető

ségeket kapunk, amelyek bennünket meghalad-
nak.

A lényege szerint magába zárkózott, mögöt-
tes tartalom nélküli, csupa felszín és ezért csupa
kifejezés maszk titokzatossága, a dróton ránga-
tott s mégis táncoló bábu merevsége, s mindaz
az idegenség, ami polgári önérvényesítésünk
jóleső tudatából felriaszt és még a megbízható
valósággal is játszani mer - mindezekben az
emberi szív már nem úgy ismer magára, mintha
saját bensősége királyságában mozogna, ha-
nem a bennünket meghatározó erős, az egyes
emberen túlmutató hatalmak játékszereként ér-
zékeli magát. Mindennek megjelenítéséhez per-
sze alkalmas eszköz a technika meg a montázs
is. De ezek az eszközök már nem a valóság
álomszerű tükrözését szolgálják, hanem ugyan-
olyan szellemi transzponálásra szorulnak, mint
amely a szót és a gesztust is áthatja, amennyi-
ben nem lélekrajz a céljuk, hanem valamennyi-
ünket érintő megnyilatkozásokra és utalásokra
törekednek.

Ma már valamennyiünket újra meg újra meg-
rázó, újfajta bizonyossággal tudjuk: az emberi
szó és az emberi mozdulat kinyilatkoztató ereje a
világunkat átalakító technikai civilizáció minden
nagyszabású, lármás pompájával szemben is
megőriz valami józan, csiga lassúságú, fáradsá-
gos, úgyszólván iparos jelleget. Egy találóan
megfogalmazott szó, egy, pontosan az ajtónak
irányzott kopogás - és máris létrejött valami,
ami valóságosabb, mint amit a technikai mimézis
akár a legnagyobb szabású eszközökkel is elér-
het. De hogyan jött létre és kinek szól? Termé-
szetesen nem jöhet létre nélkülünk, akik nézők-
ként tanúi vagyunk. Nekünk kell beváltanunk azt,
ami itt megszületésre vár. De hiszen az utóbbi
évtizedek haladó színháza éppen abban a várat-
lan és meglepő tapasztalatban részeltette a vilá-
got, hogy a modern emberiség, amelyet szünte-
len ajzószerek hullámaival öntenek el, amely
már alig tud szabadulni a mámor áradásának
passzív elszenvedésétől, mégiscsak képes
önálló cselekvésre, még mindig sikerül felemel-
kednie, és igenis elfogadja, hogy a látványt,
amellyel szembesítik, az ünnepi pillanat fensége
koronázza. A színház mára szellemibb lett, mint
amilyen a kukucskáló színpad korában valaha is
volt, s ebben olyan közvetlenség rejlik, amilyen-
ben agyon specializált, ezernyi közvetettség ál-
tal eltorzított életünk során csak igen ritkán van
részünk. Ezen a helyen közösségként, színész
és néző folyamatosan áramló kölcsönhatásában
éljük meg a maga közvetlenségében azt, amik
vagyunk és azt, ami történik velünk - és én úgy
érzem, ezáltal valóban megtapasztaljuk a szín-
ház maradandó ünnepiségét. „Ilyenkor fölöttünk
angyal játszik" (Rilke)".
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