
Raymonde Temkine, a Les Lettres Nouvelles
kritikusa az előadás nyomán felteszi a kérdést:
vajon nem Grotowski valósítja meg leginkább a
totális színházat?

Azt hiszem, ez a paradoxon eligazíthat a totális
színház értékelésében. Grotowski megbélyegzi a
totális színházat, a „kleptománia mű-vészi
formájának" tartja; színháza mégis totális abban
az értelemben, ahogy Barrault megálmondta. A
fejlődés vonala nyilvánvaló: Grotowski a trükkök
halmozásával szakított, mely egy ponton magát a
színpadi trükköt kérdőjelezi meg. A totális
színház ugyanis a dikcióval szem-ben a színpadi
illúzió, a látvány kibontását tartotta szem előtt. A
technikai fejlődés azonban olyan illúzió-
mechanizmust tett lehetővé, mely magát az
illúziót rombolta le. Az a fajta színház, mely úgy
akar „totális" lenni, hogy látványosan halmozza a
különböző művészeti alkotóelemeket, trükköt
trükkre épít (ennek legjellegzetesebb példáit
néhány operarendezésen tanulmányozhatnánk),
mind kevésbé lesz képes az „új látószög"
megelevenítésére, a „kapitális eszmék"
kifejezésére. Azért, mert mindinkább elveszti
hitelességét, mert a néző „átlát" a kulisszákon. Az
a színház viszont, mely a színészben látja „a
színjáték komplexitásának egyszemélyes letéte-
ményesét", ahogy Staud Géza írja, a lényeghez
marad hű, ahhoz, amit Salamon Pál élő emberek
találkozásának mondott. A totális színház
gondolatának térhódítását tehát akkor értékel-
hetjük pozitívan, ha az nem a látványosság foko-
zását, a technikai bravúrok kiépítését jelenti (s ez
vonatkozik az ún. színészi bravúrokra is), ha-nem
a színész és a néző élő kapcsolatának meg-
teremtését. A nagy gondolatok közlésének ez az
egyetlen lehetősége.
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MÜLLER PÉTER

Hétköznapok

K é r d é s e k ö n m a g a m h o z

 Mi az, ami szerinted leginkább hiányzik szín-
házi életünkből?

- A megszállottság.
 Nem inkább a szakmai tudást említenéd első

helyen, amivel oly kevesen rendelkeznek?
 Nem. A megszállottság ereje az, ami a szín-

ház művészeit: írót, rendezőt, színészt a szakmai
tudáshoz segíti. Ha van színházi válság egyál-
talán, ezt elsősorban nem abban látom, hogy
kevés a nagy előadás, hanem abban, hogy kevés a
tehetséges emberek lelkes társulása, nagyjaink
magányosan és elszigetelten küszködnek a hét-
köznapokkal, és ezek a hétköznapok sajnos be-
törtek a színpadra is.
 Szóval te is válságot érzel?
- Tisztázzuk a fogalmakat: a színház, mióta

létrejött, és akárhol jött létre - az antik világban,
keleten vagy európai országokban -, állandó
válságban van. Ez nem ok arra, hogy ne legyen jó.
Minden időben nehéz körülmények között létezett,
kitéve a császár, a vallás, az üldözés, a háborúk, a
lebecsülés, megbecsülés vagy éppen a divatok
szeszélyének. De mindig igyekezett megtalálni a
saját karakterét .. .

- Megtalálni? Lehet egy karaktert csak úgy
keresgélni?

 Ha valami elveszett, azt keresni kell. Mi
egyebet lehet tenni? Erre valók a kísérletek.
 Ezek szerint hiszel a napjainkban oly divatos

„kísérletekben?"
 Maradjunk a válságnál. A színháznak a vál-

ság nemcsak állandó léttere, hanem egyben
művészetének anyaga is. Valódi szakadék fölött
képzelt kötélen egyensúlyozni: ez a színház mű-
vészete. Ez minden korban nagyfokú elszántsá-
got, hősiességet és megszállott hitet követelt.
Ezért panaszkodni mindig is lehetett - csakhogy
az ilyen panaszokat sehol sem jegyezték. Éppen
azért, mert művészetének jellegéhez tartozik, ezt
vállalnia kell. A kétségbeesés még ha emberileg
érthető is - a dolog lényegéből soha. Ha egy
kötéltáncosnak tériszonya lesz: ez érthető,
sajnálatos is - de akkor hagyja abba, és ne menjen
többé kötélre.
 Neked is vannak bizonytalanságaid, nyomo-



rúságok, kedvtelenségek, reménytelen és kilátásta-
lan gondolataid. Ezekkel hogyan vagyunk?

- Igaz. De mindaddig, míg nincs meg bennem
az ellenkezője is mindezeknek: nem vagyok szín-
házi ember. Mert csak ott válik az egész érdekes-
sé és igazzá, ahol megküzdök ezekkel. Ez már
dráma, ez már színház. A teljes kudarccal szem-
ben mindig ott állnak a felmentő seregek.

- Optimizmus?
- Nem! Ki biztosít, hogy ezek a seregek idő-

ben érkeznek, és győzni fognak, egyáltalán? De
összeeresztem őket. És ez már drámai érte-
lemben: elegendő. Nekem nem a győzelemért,
hanem elsősorban a csatáért kell felelnem: ez a
szakmám. És hogy ezt a csatát végig is harcoljam
becsületesen.

- A logika, becsületes és jó okok alapján, sokszor

már előre reménytelennek ítéli egy próbálkozás
kimenetelét.

- A logikának igaza van. Nemcsak a színház
esetében, de ott van az egész élet. Mert ugye
törvény, hogy előttem már mindenki meghalt,
továbbá én is bizonyosan meg fogok halni, és
mindazok, akiket szeretek magam körül. De ez
még nem elég. Elpusztul idővel minden, amit
kitaláltam vagy teremtettem, és még azok hatása
is törvényszerűen elenyészik a jövőben. Az em-
ber azonban mégis fáradozik, eszméket, társa-
dalmat teremt, fényt, költészetet és jókedvet hoz
elő magából, belakja a földet, és bizakodni is
képes: mert úgy látszik, több erő is működik
benne, mint a logika törvénye . . . De beszéljünk
inkább a gondokról. Közös bajnak érzem a nagy
mutatványhoz szükséges önátadás hiányát. Ez
csak az igazán nagyokban van meg, ezért
előadásainkban jórészt csak elszigetelten fénylik
a rendezői nagyság és egy-egy színészi alakítás
szépsége. A színházi előadások mögött érződik a
gépies ügymenet, az, hogy a tévé, a film és a
rádió iparában tevékenykedő művészeknek szinte
alig marad idejük, hogy önmagukkal a
komolyabb harcot megvívják. Bejáródott érzelmi
skálákon, kipróbált indulatokkal és gesztusokkal
oldunk meg feladatokat. Szinte már alig vesszük
észre az önismétlésben, hogy mindez gyakran
csak illusztrálása egy rég meg-talált titoknak.
Sajnos a közönség is megszokta ezt: mint a kínai
színjátszásban, kialakultak bizonyos jelek és
jelrendszerek, amit kölcsönösen értünk és
elfogadunk, anélkül, hogy tartalmukat újra
vizsgálnánk.

- Úgy gondolod, kevés az öt vagy hat hét pró-
baidő?

- Nagy előadás létrehozásához feltétlenül.
Különösen a mi körülményeink között, ahol a

színészek ugyanezen idő alatt sokféle más mű-
vészi és rendezői impulzusnak is ki vannak téve.

Egy előadás mögött mindig érződik a ráfordított
munka és szenvedés mértéke. A koncentráció
mágikus aktusok sorából áll elő, nem adják
ingyen. A többfelé foglalkoztatott, kenyérkereső
színész és a fokozott próbatempó így csak annyit
enged meg, hogy az előadás létrejöjjön valahogy.
A rendező pedig alig tehet többet, mint hogy a
különféle játékosokat egy bizonyos ízlés határai
közé szorítja. De igazi pszichológiai műhely nem
alakulhat ki a ;próbákon.

- Mit értesz ezen
- Semmi esetre sem azt, hogy néhányan össze-

állnak, és a „gyerekek, csináljunk valami újat!"
égisze alatt különböző divatokat gyorsan és fel-
színesen átvesznek az éppen uralkodó külföldi
irányzatokból. Sztanyiszlavszkij, Brecht, Gro-
towski, Gyagilev, Brook, Tovsztonogov, Elia
Kazan különböző stílusú színházaik ellenére
abban az egyben megegyeznek, hogy a teremtő
energiákat pszichotechnika segítségével felsza-
badítják az alkotás számára. Valamennyiük mö-
gött hatalmas műhely áll, és nagy baj, hogy
ameddig mi azon vitatkozunk, hogy egyetértünk-
e vagy sem mondjuk a „kegyetlen", a „mágikus"
vagy a "naturalista" színház stílusával,
megfeledkezünk arról, hogy bármiféle ön-álló
műhelyt alakítsunk ki, annak érdekében, hogy a
mi eszményinek vélt stílusunk a művészi
teljesség fényében megjelenjen. Mesterekkel vi-
tatkozni a „tetszik'", „nem tetszik" érvek alapján
csak akkor érdemes, ha a saját világunkat már
valahogy megalkottuk. És csakis ez lehet az
egyetlen vitaérvünk. Addig azonban sokat kell
tanulnunk a titkaikból.

- Mindebből az következik, hogy nemcsak a
próbaidő kevés.

- Az is kevés. Gondoljuk meg: egy-egy jele-
netre maximálisan 15--20 próba jut, beleértve az
olvasó- és főpróbákat is. Mindezt ráadásul sietve
és huzatos, többfelé figyelő lélekkel: édeskevés.
Ennyi idő nem elegendő, hogy szétzúzzuk a
megcsontosodott eszközöket. Elmondok egy
példát. Maradandó benyomást tett ránk Peter
Brook Lear-je. Nagyon érdekelt az előadás mű-
helytitka. Volt például egy jelenet, amikor
Oszvald találkozik a doveri vidéken Edgarral.
Gennyes kis shakespeare-i udvaronc, éppen megy
megölni a már megvakított Glostert, akinek vér-
díjat tűztek ki a fejére. Vörös kis southhamptoni
színész játszotta, a nevére már nem emlékszem.
Edgar, ez a lelkében is nemes fiatalember sok
mindent megtanult már az eltelt borzalomban,
csak ölni nem. És most egyszerre ott áll előtte



ez a söpredék, karddal a kezében; apját jött
megölni, pénzért, egy öreg nyomorultat, aki véres
szemgödörrel kóborol a világban. Mit tegyen?
Verekedni nem tud, nem tanították. Csak az
iszonyú felháborodás fűti, az az epileptikus gyű-
lölet, ami az ilyen tiszta elvekre nevelt, tehetetlen
és az élet valódi poklában járatlan intellektuális
fiút elfogja. Verekedni kezd hát, vicsorogva,
őrülten és görcsösen. „Ilyeneken szokták a
szemüveget összetörni!" - villan az agyamba a
bunyó közben, mert azt látok a színpadon, nem
vívást. Oszvald kis görcs, hunyorgó, rutinos, jól
mozgó féreg, tapasztalt a helyzetben. Zsíros,
vörös haja az arcába hullik, hátradobja és
mosolyog. És fél is. Mert Edgar bár ügyetlen,
jóval izmosabb, fejjel magasabb, jókötésű fiú, akit
őrült lélek is hajt. Oszvald hátat fordít. Menekül?
... Hirtelen megfordul és laposan, teljes erejéből
Edgar lába közé rúg!... Meg-dermedek a
nézőtéren. Az alja-harcmodornak, az alvilági
tempónak ez a hirtelen betörése a shakespeare-i
világba váratlan iszonyattal tölt el. Miért? ... Az
egész dolog valahogy ismerőssé vált. Igen ... ezért
féltem én mindig is közel menni az ilyen
ügyekhez srác koromban, a zug-lói kerthelyiség
sörözőjében. Hiszen ismerem én ezt a vörös kis
barátunkat is!... Százával és sokszázával ismerem
a piszkos kis vagányt, az alattomos kis férget, aki
vérszemet kap, ha hatalmat érez maga mögött,
politikai pártállást vállal, ha kell, nyilas
karszalagot húz... íme, idáig züllött, s napjainkban
az utcán kóborol a shakespeare-i udvaronc, a
mindenkori strici. Egyetlen mozdulattal
megragadták, és nem szégyellték felmutatni.

- Előadás után megkérdeztem a színészt:
hogyan találták ki ezt a verekedést, és hogyan jött
rá erre a gesztusra. (Mit érdekelt már akkor
engem, hogy a korabeli udvaroncok nem ilye-nek,
a saját sorsom végett megyek én színházba, minek
a képeskönyv?! Meg aztán ki tudja: nem ilyenek-
e? Egy darabban, amelyben az úr csizmasarokkal
rúgja ki a másik szemét, ki tudja, mit művelhet
egy udvaronc ?) A vörös kis színész elmesélte,
hogy Brook négy napon át próbálta velük csakis
ezt a húsz soros jelenetet. Szöveg nélkül,
rögtönözve, majdnem brutális eszközök-kel
sarokba szorítva őt; hagyta vergődni, küszködni,
támadni és védekezni, ahogy tud, testtel és
vakszöveggel egyaránt; míg aztán az ösztönösen
villanó mozdulatokból végül is kimarkolta és
fölmutatta a legjellemzőbbeket. Nem felejtem el,
ahogy mindezt elmesélte; együtt üldögéltünk a
szálloda bárjában, éjszaka (ahová né-hány órára
könyörögték ki magukat a fiatal szí-

nészek a kérlelhetetlen Brooktól), és kissé része-
gen és gúnyosan parodizálták rendezőjüket, föl-
emelt ujjal, rekedten idézve a dráma végmonda-
tát: „To say what we feel, not what we ought to
say!" Azt mondd, mi fáj, nem amit illik!
 Ezzel a mondattal, gondolom, be is fejezhet-

néd.
 Igen. De azért hadd tegyem még hozzá:

érdemes lenne jobban odaadni magunkat a do-
lognak. A színház úgyis elkéri az ember életét.
Még azokat a derék családapákat, akik egymon-
datos szerepeiket rosszul mondják, és csak ebé-
delni járnak be a kedvezményes konyhára: még
őket is beszippantja a színház; vele öregszenek és
halnak meg; áldozati állatok, ha nem is tudják.
Vannak gondjaink, nem is könnyűek: de ha
egyszer oda kell állni! ... Egy hely, ahol a tegnapi
önmagamat nem kell folytatnom, hanem bátran
megunhatom! Milyen nagyszerű ez! Ahol
mindazt, amit bennem és körülöttem le kéne
tagadni: bátran kimondhatom; ahol végig-élhetem
veszély nélkül azt a sorsot, amit csak szeretnék
élni, vagy amibe régen beledöglöttem volna már:
milyen nagyszerű hely ez! Minden apátián és a
megszokás egyhangúságán túl ez adja azt az igazi
örömet, ami a nagy játék mindenkori alapfeltétele
volt, és az is marad.

JEAN-CLAUDE V AN ITALLIE:

THE SERPENT (A KÍGYÓ)

című műve az utóbbi évek legizgalmasabb

kísérleti színházi estje - olvashatjuk a Plays

and Players New York-i levelében. A mű a

Biblia riasztó-traumatikus epizódjait

adaptálja a mai amerikai viszonyokra; ezt jelzi

a bevezető, amelyben négy színész döbbenetes

erejű pantomimikus jelenetekben idézi fel a

Kennedy-fivérek és Martin Luther King

tragédiáját; a három tragédia többször és

egyre gyorsabban megismétlődik, és egymásba

játszik. Ezután jönnek a bibliai epizódok: a

megkísértés, az öt színész által igen érdekesen

megelevenített kígyóval, majd Káin

gyilkossága és így tovább. A nagy hatású,

izgalmas művet az Open Theatre-ben joseph

Chaikin vitte színre.

Plays and Players, 1969. augusztus




