
hatással voltak a keleti színház táncformái.
Például Ted Shawn, akit az amerikai
modern tánc atyjának tartanak, a század
elején saját társulatával meglátogatta
Japánt, Kínát, Indonéziát, Indiát, ahol
elsajátították az érdekesebb táncformák
technikáját. Visszatérve Amerikába, Ted
Shawn ezek alapján alakította ki az új
táncstílust, saját iskolát nyitott, és el-
kezdte tanítani azt a fajta modern táncot,
amely még napjainkban is igen népszerű
Amerikában és más országokban.
Természetesen ma is akadnak olyan híres
rendezők, mint például Jerzy Grotowski
vagy Eugenio Barba Dániában, akikre
erősen hatott a keleti színház és részben a
katakhali. Európában és Amerikában most
mindenütt kísérletezés folyik, amelynek az
a célja, hogy új színházi nyelvet találjanak.
Ebben talán a keleti színház formanyelve
is segítséget nyújthat.

 Gondolom, számos színházi ember tett
már fel Önnek hasonló kérdéseket. Mégis, mi a
tapasztalata, mi érdekli leginkább a színházi
embereket a keleti színházban?

 Leginkább a mozgás és az az energia,
amely a testből szabadítható fel. No és a
kifejezés, mivel a keleti színház talán ki-
fejezőbb forma, mint a nyugati. És
ugyanakkor ebben igen gazdag hagyo-
mányaink vannak. Igen, talán ezek az
okok.

 Úg
y gondolom, hogy a kultúrák egymásra

hatása nem egyirányú folyamat. Mialatt a ke-
leti színház „ fölfrissíti" a nyugati tradíciókat,
ezzel egyidőben nyilván érvényesül egy másik
mozgás is, amelyben a nyugat szín-házi
hagyománya fejti ki hatását a kelet szín-házi
fejlődésére.
 Természetesen, ez a mozgás létezik.

Ebben India is érdekelt. Nálunk például
nincs hagyománya a balettnek. Uday
Shankar volt ennek a műfajnak az úttörője,
ő például Anna Pavlovnától tanulta a
koreográfia alapelemeit. A balett ter-
jesztésében egyébként én is igyekszem ki-
venni a részem.

 Olaszországból hová utazik tovább?

 Los Angelesbe hívtak, a Provisional
Theatre színészei számára fogok elő-
adásokat és bemutatókat tartani. Utána
Peter Brook szeretne velem dolgozni
Párizsban, de még nem adtam választ.
Régóta vagyok távol a családomtól.

- Magyarország?
 Még nem jártam ott, de nagyon szí-

vesen ellátogatnék egyszer.
 Viszontlátásra.

ERDÉLY MIKLÓS

Mit keres Einstein
a tengerparton?

Gondolkozás
Robert Wilson operája alatt

A helyükre igyekvő közönséget a nyitott
színpad egyik sarkában két mozdulatlan
alak fogadja. Egy ülő fekete férfi és egy
asztal mögött álló fehér nő. Szokványos
antiteátrális hatáskeltésre gondolhatnánk,
ha nem húzódna ez a mozdulatlanság
sokkal tovább, mint azt hasonló esetekben
megszoktuk. A nagyon hosszan' tartó
ugyanaz az idő múlásával észrevehető
jelentésmódosulásokon esik át. A néma
prológ eleinte úgy hat, mint ami az
elkövetkezendők számára kér csendet és
komolyságot. Tizenöt perc eltelte után ezt
az értelmezést már rész-ben el kell ejteni.
Régi pedagógiai fogás, hogy a tanár a
katedrán mozdulatlanul várja az osztály
elcsendesedését. A hatalom önfegyelme
fegyelmezettséget teremt. A zsöllyévé vált
iskolapadban is elül a mozgolódás, a
közönség következő néhány óráját a
társulat kezébe helyezi le. Az előadó
kétségtelen hatalma abból az egyszerű
tényből adódik, hogy aki megvette jegyét,
elismerte, hogy szüksége van az előadásra
és az előadókra. Ebből következik, hogy a
színházban az önkéntes fegyelem elve az
irányadó. A hatalmi helyzet mégsem
egészen egy-értelmű, ami igazán akkor
derül ki, mikor a megfizetett irányítók,
nem törődve a várakozó csönddel,
továbbra is mozdulatlanul maradnak, ami
által újra visszavetik a bérlőkre az irányító
szerepet. Azok jogaikat követelhetik: látni
akarnak valamit. Bizonyos idő eltelte után
a színészek tűnnek rakoncátlannak azáltal,
hogy nem csinálnak semmit. A következő
:hosszú percekben farkas-szemet néznek a
béreltek és a bérlők. Ez-által végül is a
színészek visszanyerik az elfogulatlan
előadáshoz szükséges sértetlen
önérzetüket. Ez a bosszankodó
kacarászások ideje; valaki a néző-téren
tüntetően újságot kezd olvasni, nem tudva,
hogy ezzel megerősíti az elő-adás egyik -
később fellépő - motívumát, majd többen
elhagyják a nézőteret. Akik maradnak - a
többség -, maradásukkal teljes
bizalmukról és „emberi jogaikról"

biztosítják az előadókat. A két színész
csöndes „gyötrelmének" szuggesztivitása
újabb jelentésmódosulást idéz

elő. A mozdulatlan színésznő asztalon
támaszkodó ujjai alig észrevehető, görcsös
mozgásokat végeznek, miáltal képes
elhitetni, hogy ami itt kínzó, az számára a
leginkább az. Továbbá azt, hogy a társulat
mindenért, ami történik s főleg ami nem
történik, a felelősség teljes súlyát viseli.
További idő elteltével a feszültség nő, a
színészek béna készültségi állapota a
közönségre is átragad, s a három emeletes
Opera páholyaiban és a karzaton a
veszélyeztetettség érzése lesz úr-rá. A
színpad „gondolati háttérfüggönyén"

homályosan előhívódnak a fenyegetettség
kaotikus képzetei, s anélkül, hogy ezekből
bármit is vizuálisan bemutatnának, a
nézőtéren szinte a pánik előszele fújdogál.
Mikor már a feszültség fokozhatatlan,
végre iszonyú hang-erővel megszólal a
zene. Az odáig mozdulatlan színésznő
aktivitási rohamot kap.

A rövid megkönnyebbülés után ta-
pasztalnunk kell, hogy egyáltalán nem
kerültünk jobb helyzetbe. A zene nem
más, mint négy-öt hangból álló hang-
csoport fülsiketítő ismételgetése, a szí-
nésznő aktivitása sem több, mint energikus
dobbantásokkal és ideges könyök-
rándulásokkal tarkított, előre-hátra való
kilátástalan menetelés, újra csak a vég-
kimerülésig. Igazolva látszik, hogy az is-
métlődés és a semmi között nincs lényegi
különbség, de míg az előbbi szorongást
kelt, az utóbbi kétségbe ejt. Egyre
világosabbá válik, hogy nem a tör-
ténésnek, hanem magának a „kizökkent
időnek" a drámáját látjuk itt, amit a zene
sem képes „helyretolni". Sőt a „kizökkent
idő" és az átszakadt barázdájú hanglemez
analógiája teszi átélhetővé az izgatott
megfeneklettség uralkodó érzését; egy
olyan korból származó képzetet realizálva,
amikor még hanglemeznek és „kizökkent"

pick-up-nak még híre-hamva sem volt.
Shakespeare-Arany János vajon miképpen
sejtette meg az idő spirális szerkezetét,
amelyből a kizökkenés rotációs
monotóniába fullad, a fejlődés
áramlásához hangolt lélek az el-
bizonytalanodás, a szorongás s a téboly
állapotába kerül ? Az ismétlődő ugyan-
abban fölgyülemlik a katasztrófa, és a
folyamatos megújulás lehetőségétől
megfosztott lélek fölmorzsolódik.

Ha valakinek a nézők közül még kétsége
volna, hogy az idő a dráma főszereplője,
azoknak kedvéért megjelenik a színpadon
egy másik nő, akinek nincs más szerepe,
mint hogy kiszámíthatatlan időközökben
hirtelen megnézze a



karóráját. Ezáltal a színpad tere irányt kap,
s a dráma ideje várakozási idővé
transzformálódik; ebbe a tér-idő konti-
niuumba tolat be észrevehetetlen lassú-
sággal a relativitáselmélet jól ismert vo-
nata, amivel az időmérés relativizmusát
Einstein oly gyakran példázta. A játék
azonban nem tolódik cl semmilyen tu-
dományos sterilitás felé, egy réteget fönn-
tart bármennyire halványan is - egy
pillanatnyi élethelyzet számára; mintha
valamely - talán tengerparti - üdülőhely
vasútállomásán várakoznánk; a világítás és
a szereplők öltözete utal erre. Á darab
címétől való távolsága megegyezik a többi
elem egymástól való asszociációs
távolságával Ez a távolság nem nagyobb
és nem kisebb annál, amit a figyelmes
néző még felfogni képes. A karóráját tü-
relmetlenül nézegető színésznő és a csiga
lassúságú mozdony egy időordinátát mint
egy merőlegest emel az előre-hátra
araszoló másik színésznő térordinátájára.
Ebbe a rendszerbe sétál be Sheryl Sutton a
Wilson-színház különleges képességű
fekete csillaga, fehér micisapkában, kék
teniszcipőben, s lepedő méretű újsággal a
közvetlen aktualitás levegőjét árasztva.
Kecsesen, el-elakadó ritmusban lépked
végig a színpadon egy olyan növény
gyanútlan életerejével, amely a hírekből
szívná ki életnedveit. A kitárt újságlapok
hírei közül azonban nem tud választani
egyet sem, amely kizárólagos
érdeklődésére számot tarthatna. Megha-
tározott koreográfia szerint siklik a te-
kintete főcímről főcímre, azzal az ismert
fejmozgással, amellyel az emberek világ-
szerte naponta „átfutják" a napi híreket, és
amelyektől „nem lesznek okosabbak". Az
ismétlődő fejmozgás valószínűleg teljesen
azonos, de mégsem gépies. Az érdeklődés
és az érdekeltség személyes jogosultságát
és indulatát általánossá avatja, miáltal -
érezhetően - velünk telik meg a színpad. A
közös érdekeltség Jeanne D'Arc-jaként
halad az élen a fekete színésznő,
megzavarodott tájékozódó képességünket
felmutatva és kielégítő tájékoztatást
követelve. Ekkor már nem akarunk
emlékezni a veszélyre, semmitől sem
tartunk, a tüntetők nyugalmával követeljük
a jelen minimumát: a tájékoztatást. Már
nem a közönségnek szól, hanem
transzparensként hat a lassan dőlő, magas
oszloprács, amelyből konzolosan kinyúló
fél hídon egy kisfiú billeg. A kisfiú
helyzete már nem a nézőkre tartozik. A
közönség lélekben fel-sorakozott az
előadók mögé, és a további jelképek már
azoknak szólnak,

akiket illet: a felelősöknek, azoknak, akik
tehetnek valamit. Ők azonban nincsenek a
nézőtéren. A színházba zárt láthatatlan
tüntetés előkészület és lelki gyakorlat.

Megfejtendő mindenekelőtt, hogy ko-
runk legambiciózusabb művészeti ener-
giája világszerte miért éppen a színház-
ban gyűlik fel; miért a színpadon, ami
különben oly ásatag leheletű. Nem esik-e
vissza még néhány századot, ha az utcán
produkál, nem kelt-e visszás, mesterkélt
hatást a benzinkutak tövében ágáló vásá-
ros játék, nem válik-e elkerülhetetlenül
modorrá, és nem oltja-e ki a próféciát a
rendszerint túlzó, önironikusba átcsapó
hangvétel? Meggyőződéssel kijelenthető:
kelt, válik és kioltja.

Személyes érintkezésben is ismert je-
lenség, hogy a némán tárolt meggyőződés
erő, míg kimondva banalitássá válik. Az is
gyakran előfordul, hogy az, aki
meggyőződését kívánja kifejteni, érzé-
kelve kijelentéseinek hamis csengését,
mondat közben idézőjelesíti mondani-
valóját, és sietve úgy tünteti fel önmagát,
mint valamely hitelét vesztett eszmény
pillanatnyi játékos tolmácsolóját, hirtelen
megtagadva dédelgetett magánigazságait.
Az újabb színházi játékokban azok az
erejüket vesztett hitvallások válnak gőzzé,
amelyek különben elreteszelnék az utat az
olyan beáramló új eszmék elől, amelyek
nem is biztos, hogy eszmék. Az új a
dologban talán éppen az, hogy a lélekben
eszmék helyére nem eszmék kerülnek. A
hagyományos (erkölcsi) szemléletet
számonkérő és az arra hivatkozó játékos
lázongás inkább a megváltozott szerkezetű
világlélek öntisztító működésének
tekinthető; az utcán „őrök", és a „szív"
kibeszéli magát, hogy a továbbiakban ne
feszélyezzen. Más szóval és nyersebben:
kompromittálni hivatott az emberekbe
mélyen beivódott hagyományos
eszményeket. Á valóság ugyanakkor nagy
magabiztossággal, rendelkezésünkre álló
fogalmakkal alig megragadható módon
szerveződik, és tálalja az egyén számára a
riasztóbbnál riasztóbb alternatívákat. A
poros színház kínálja azt az eszmei,
morális lerakódást, amelyet a közönség
porszívóként felszív, de kevéssel az
előadás után egyetlen mozdulattal ürít.

Hogy mégis különös aktivitással szer-
veződnek világszerte az ilyen társulatok,
annak nem lehet más oka, mint az, hogy a
privát lázadás már nem képes elég
hatékonyan protestálni az áttekinthetetlen
és szorongató intézményekkel,

Einstein a tengerparton. Jelenet Robert Wilson
előadásából (Fodor Tamás felvétele)

a kiszámíthatatlan veszedelmekkel szem-
ben; a veszélyeztetettség átfogó és
ugyanakkor személyre szóló.

Nem árt felvázolni azt a „színpadi
háttérfüggönyt", amely előtt minden
előadás lezajlik, annál kevésbé, mert
minden nyilvános előadás kénytelen a
legalapvetőbb és legaktuálisabb közös baj
szövegösszefüggésében megjelenni. A
régi vigasz: „ahol nagy a szükség, ott
közel a megoldás", jelenleg ördögi
visszáját mutatja. A meredeken szapo-
rodó emberiségnek rendelkezésére áll-
nak azok a tömegpusztító berendezések,
amelyekkel az egyensúlyt helyreállít-
hatja. Még élesebben: az emberiségnek
rövidesen semmi másból nem lesz elég
(sem élelemből, sem tiszta vízből, sem
energiából), csak olyan fegyverekből,
amelyek képesek ezt a tömeges igényt a
tömegekkel együtt megszüntetni.

Ilyen helyzetben természetes - ha még
valami természetes lehet -, hogy harsány
és dadogó k is közösségek próbálnak
tiltakozni a vak véletlen apokaliptikus
következményei ellen. Dadogóak azért,
mert az összefüggésekbe nem látnak bele,
harsányak azért, mert bizonytalanságuk
bevallásával nem akarják még inkább
detronizálni a gyöngeség tiltakozó
hangját.

A formabontásnak. nevezett, energi-
kusnak tűnő mozgalom - már látható -
nem volt más, mint a gyengeség, az
öregedés lefátyolozása. A látszólagos
rombolás a régi szemérmes és kacér



kísérlete, hogy bújtatva még hatást érjen el.
A valódi ráncokat vádlóan mű-ráncokkal
kendőzték, azt a látszatot keltve, mintha az
örökifjú eszményeket csak a világ valamely
bűnös tévedése csúfítaná el. A világ
azonban nem tévedhet, mert mint a
társadalom tudományos kritikai elmélete
kimutatta, nem eszmék irányítják, nem is
irányították soha. Csupán eszmékben
csapódott ki az a kényszerűség, amely
árván hagyja a legkifinomultabb
elgondolást is, ha az már nem képes rá -
mármint a kényszerűség-re - vonatkozni.
Eszerint a gondolkodás története nem más,
mint egyfajta szellemi opportunizmus
története, ami fürgén - minél fürgébben,
annál szellemibben - fogalmazza meg az
alakuló szükségszerűt.

Robert Wilson Einstein a tengerparton
című operáján nem érződött, hogy valami
régen meglevő nevében felelősségre
vonná a most alakulót. Meglepő, hogy a
veszélyeztetettségnek ezen a felső fokán
meg sem próbál agitálni a humánum
nevében. Nem tesz mást, mint hogy
egyfajta belső magatartást szuggerál a
bénító veszélyhelyzettel szemben.

Módszere - lehet mondani: stílusa - el-
tér az úgynevezett formabontó színházak-
nál megszokottól. Az eltérés világosan ér-
zékelhetővé válik, ha összevetjük Richard
Foreman együttesének a Párizsi Őszön
Wilson társulatával párhuzamos bemutat-
kozásával. (Vagy, akár Szajna Magyaror-
szágon néhány éve látott színházával.)
Ezek az úgynevezett formabontó színhá-
zak már jó ideje különös határtáncot jár-
nak a nosztalgia és a behódolás között. A
múlt öntudatos kritikája minduntalan a
múlt iránti nosztalgiává bágyad. Hol dia-
dalmasan tűzik fel a megmásíthatatlan
tények zászlaját a múlt romjaira, hol eze-
ket a bizonyos megmásíthatatlan tényeket
keserűen szembesítik a régi teljesület-len
elvárásokkal. A bizonytalanságot nem
tudja elfedni a játékstílus; az extatikus
zaklatottság, ami az ilyen előadásoknak
elmaradhatatlan jellemzője, érezhetően azt
a mély meggyőződést kívánja közvetíteni,
ami éppen hiányzik A rossz lelkiismeretű
polgárt könnyű olyasmivel ijesztgetni,
amit a maga ön-elégült tompaságában
bűnösen figyelmen kívül hagy, és amit a
tiszta szívű, forradalmi hevületű
színjátszók, íme, most a szemébe vágnak.
A figyelmes szemlélőnek azonban
feltűnik: amennyire kivehetetlen a vád
értelme, olyan jól ismert a magukból
kikelt vádlók

artikulációja; felmerül benne a gyanú,
hogy ezzel az unalomig ismert hanghor-
dozással egyébként sem lehetne mást, mint
közhelyeket közvetíteni. A forma-bontás
ezek szerint csak olyan töredékességet
jelent, ami a be nem vallott, tán teljesen fel
sem ismert tanácstalanságot leplezi, sőt
leleplezi; ahelyett, hogy - ha már így van -
kifejezné. Tudnunk kell megkülönböztetni
azt a fajta töredezettséget, amelyet a kikelő
új repeszt a hagyományos formán, attól a
tákoltságtól, ami az ürességet takargatja.
Másképpen: belülről szétfeszülő formát a
kívülről összetörttől; még ha a megzápult
tartalom illata előbb-utóbb feltétlenül
eligazít is e kérdésben. A formabontás két
típusát ritkán látni olyan tisztán egymás
közelében, mint a Párizsi Őszön a Wilson-,
illetve a Foreman-színház előadásain.
Mindkét előadás a maga módján vakmerő.
Amíg Foremannél a vakmerőség
hagyományos eszközeivel találkozunk
(meztelenség, obszcenitás,
antidramaturgia, látványos túlzsúfoltság),
addig Bob Wilson más oldalról hívja ki a
közönség tűrőképességét: nem
prüdériájával játszik - azt már a nyugati
közönség amúgy is szinte teljesen
elvesztette -, hanem az időérzé-
kenységével; egyrészt abban az értelem-
ben is, hogy „az idő pénz"; a fogyasztásra
hajszolt közönség számára ingerlőek a
háromnegyedórás állóképek. De más
szempontból is kitüntetett szerephez jut az
idő. Hiszen ha valaminek híján vagyunk,
az idő az, amit igazán jól kell beosztanunk.
Bizonyos helyzetekben akkor
takarékoskodunk legjobban az időnkkel,
ha gondolkodási időt kérünk.

Einstein kisétált a tengerpartra; az
emberi agy teljesítőképességeinek hatá-
raihoz. A ráció azonban, úgy látszik, nem
nyújt védelmet, mintha semmi kapcsolata
nem lenne az emberi élet biztosításával. A
történelem menetének lényegén nem
változtat, hogy az ember gondolkodó lény;
a háborúk úgy folynak, mint a hangyáknál,
csak - hála a kiváló technikának -
kényelmesebben és hatékonyabban. A
gondolkodás nem emelte ki az embert a
természetes kiválasztás törvényének
hatálya alól. A természetes kiválasztás vált
természetellenessé azáltal, hogy immár az
emberi faj fennmaradását nem valamely
életképesebb faj megjelenése veszélyezteti,
ha-nem önmaga. Ilyen helyzetbe a
hangyák nem kerülhetnek; ez kifejezetten
„emberi sajátosság". Ha az ember
öngyilkos

állatnak bizonyul, azért kizárólag túlfej-
lett agyveleje a felelős. Ha az ész
ésszerűtlennek bizonyul - a természet nem
tart rá igényt. A könyörtelen teremtő az
életet mindig is kijátszotta az élet ellen,
hogy fejlődésre kényszerítse, iszonyú
pazarlást végzett, hogy horribilis
mennyiségekből egy kevés minőséget
nyerjen. Megváltozott, és ezután már csak
öncélúan pazarol, mint valami dorbézoló
földbirtokos?

A színpadon méltóságos lassúsággal
váltják egymást a valóság emblématikus
képei: börtönök, bíróságok, hálószobák,
népünnepélyek, titkárnők, építkezések,
űrhajók. Mindegyikük abszurditással
mérgezett. Egymás vonatkozásában
esetlegesek, képtelenek és életveszélyesek.
Einstein arra tanított, hogy egy jelenség
akkor értelmezhető, ha nemcsak saját
rendszeréből vizsgáljuk. Kell találni olyan
külső szempontot - koordináta-rendszert -,
melyből lényege megragadható. Hosszú
meditációs időt adva, az előadás eléri,
hogy ne onnan lássuk magunkat, ahol
vagyunk. Jóllehet, abból a koordináta-
rendszerből nézve, amit ez előadás sugall,
minden szennyezettségnek látszik: annyira,
hogy fellelhetetlen, mi szennyeződött tulaj-
donképpen. Az opera vége felé harminc
percig figyelhetjük, amint az üres színpa-
don egy vízszintes fénycsík függőlegesre
fordul. Megint Einsteinre gondolva meg-
sejtjük, mit kell tisztán tartani: a tekintetet,
ami szempontot képes váltani. Az elő-adás ezt
a tekintetet mozdítja ki elborultságából.
Nem kell tehát visszahúzódnunk a
partoktól; bele kell gázolni a tengerbe.


