
Edith Clever és Jutta Lampe a Tasso című
előadásban

Bruno Ganz és Werner Rehm Tassó-
ként és Antonio államtitkárként kerültek
szembe egymással a Tasso-előadásban, a
Kleist álma Homburg hercegéről című
Schaubühne-változatban pedig mint
Arthur herceg és Hohenzollern gróf.
Kapcsolatuk a Tassóban barátságnosz-
talgiával átszőtt kemény és kegyetlen fér-
firivalizáció, a Kleist-mű pedig a ba-
rátságot mint szövetséget kínálja fel a po-
rosz katonai drill szorításaival szemben.
Ugyanezen két előadás során Bruno Ganz
Peter Lührrel szembesül - aki a Tassóban
II. Alfonzot, Ferrara hercegét, a Hom-
burgban a brandenburgi választófejedelmet
játssza -, hogy a művész és a hatalom
viszonyában a művész helyzetének
kétséges alternatíváit kóstolgassa.

E viszonylatok az élet alaprelációi.
Mégis, ha megfigyeljük e színészek hét-
köznapi magatartását, egymás közti ma-
gánérintkezését, ezt halványnak, majd-
nem élettelennek, és mindenképpen „má-
sodlagosnak" találjuk ahhoz képest, hogy
milyen intenzíven vallottak szerepeikben
saját legbensőbb, eleven kapcsolatteremtő
képességeikről és vágyaikról. Kérdésemre,
miként lehetséges ez, Edith Clever ekképp
válaszolt:

„Ami Jutta és énközöttem van, a
színpadi tapasztalatokból táplálkozik.
Annak, ami minket mindnyájunkat
összetart, egymás felé vagy egymás ellen

fordít, egyaránt a színpadi történés a
forrása és nem fordítva ... A színpad az
egyetlen hely, ahol közölni tudjuk ma-
gunkat . . . Mert mindnyájan mélységesen
bizonytalan emberek vagyunk, s e
bizonytalanságérzetünket mélyen átérez-
zük . . . A hiányt, a fogyatékosságot ben-
nünk ... Fogyatékosak vagyunk ..."

E sajátságos közérzetről, mely talán
szokatlanul, de nem idegenül cseng a
fülünknek, teoretikusabban vall a Schau-
bühne legfőbb teoretikusa, Dieter Sturm
dramaturg:

„ ...A színházat egyre inkább vala-
miféle protestáló mozzanatnak tekintettük,
mely konzervatív jellegű ellen-vetéseket
tesz. »Konzervatív« abban az értelemben,
hogy hitünk és érzéke-lésünk szerint olyan
társadalomban élünk, mely az emberség
hihetetlen mértékű elvesztésétől s a
jogfosztás nagy erejű folyamatától
szenved. Nemcsak a kreativitást
nyirbálják meg, nemcsak a gazdag és
képzeletdús alkotás valamennyi formáját
szabályozzák szubjektív módon, hanem
tökéletes amnéziát (emlékezet-vesztést) is
tapasztalunk az emberi kapcsolatok
hatalmas területén. Más szóval, feledésbe
merültek a cselekvés és fejlődés emberi
lehetőségei. Mindazon-által az a biztos
meggyőződés vezérelt bennünket, hogy ez
valamiféle forradalmi vagy evolúciós
értelemben meg-változtatható, még a
színház útján is, oly módon, hogy
előrevetítünk bizonyos társadalmi
modelleket, melyek a közel-jövőben majd
megvalósíthatók lesznek. Mármost e
bizonyosság átadta helyét a
bizonytalanságnak, legalábbis a társulat
nagy részében; így hát konzervatív dacot
fejlesztettünk ki magunkban, mely
azonban nem azonosítható a politikai
konzervativizmussal. Konzervatívon azt
értem, hogy makacsul ragaszkodunk
bizonyos emberi lehetőségekhez, az
emberi képzelőerő bizonyos alakzataihoz,
az emberi lények azon képességeihez,
melyek lehetővé teszik számukra, hogy
éljenek, mozogjanak, viszonylatokba
lépjenek egymással, s mindehhez olyan
képekben ragaszkodunk, melyeket
jelenleg tönkretett ez a társadalom, és ezt
a pusztítást alapvetően nemcsak a
konzervatív eszméket hirdető erők okoz-
ták, hanem éppolyannyira azok az erők is,
melyek politikailag haladónak tekintik
magukat."

GARAI LÁSZLÓ

Popper Péter:
Színes pokol

Popper Péter pszichológiai esszéje igazi
sláger.

*

Gyermekkoromban volt egy sláger. Így
szólt:

A muzsikusnak dalból van a lelke, S
az egész világ szíve dobog benne,
A muzsikusnak szmoking a kabátja, És
nincs egy igaz jó barátja.

Ez a sláger egy valóságos pszichológiai
esszé volt.

*

Miből van a színész lelke?
Nem dalból - ebben különbözik ő a
muzsikustól.

A színésznek szerepből van a lelke.
„Minden élmény, érzelem, indulat és
szenvedély, minden gondolat és megélt
helyzet - a színész számára nyersanyag",
amelyből szerepeit felépíti. „A civil sze-
relmeibe hal bele, a színész szerepeibe." A
színésznek a szerelme is csak szerep.

*

„Könnyeid és elcsukló hangod, arcod
rángása, kinyújtott kezed, ami simogatni
szeretne, szerelmi lázad, rokonszenved,
ordítozó veszekedésed, az intim mozdu-
latok - nyersanyag, anyag, és a belőle le-
párolt esszencia átitatja őt; örömöd,
szenvedésed - ott ragyog játékában a
színpadon... Mert az a dolga, hogy mi-nél
többfélét, hogy minden emberi helyzetet
megéljen, mert nem tudhatja, hogy mikor
lesz rá szüksége a színpadon. Éppen ezért
ellenállhatatlanul vonzza minden
szélsőség, eksztázis és depresszió, a
szélsőséges unalom és szürkeség éppúgy,
mint a szellem szikrázása, a szeretet
melege és az indulatok durvasága, a
szexus tekervényes ösvényei és az
aszkézis zárt cellája."

Az egész világ szíve dobog benne.
Kabátviselet tekintetében a színész nem

csak a muzsikustól különbözik, de egyik
színész a másiktól is. Az egyik színész: a
komédiás; a másik: a varázsló. „A
komédiás szereti a jelmezt, a festéket.
Minél teljesebb a maszk, annál jobban el
lehet bújni mögé, és annál biztonságo-



szemle

sabban formálható meg a figura. A va-
rázsló mindettől idegenkedik. Leginkább
meztelenül szeretne játszani. Ha parókát
kell hordania, megpróbálja elérni, hogy
legalább saját hajszíne legyen."

*

„A színészet vállalt vagy nem vállalt
magányt jelent." A színészt „egyedül-
létének szomorú atmoszférája veszi körül
saját poklának külön légköre. Társa nem
lehet, csak sorstársai vannak... a színész
tehát lényegénél fogva magányos lélek. Es
ez éppúgy megkínozza, mint minden
embert".

. . .Nincs egy igaz jó barátja.

A színész tehát osztályozható komédiásra
és varázslóra. Ezeknek közös jegyük,
amely megkülönbözteti őket a muzsikusok
fajától, hogy egyiküknek sem szmoking a
kabátja. Viszont a muzsikussal azonos
rendbe sorolja a színészt az a közös
attributumuk, hogy egyiküknek sincs egy
igaz jó barátja. Végül megállapítható, hogy
a színészt, feltehetően a muzsikussal
együtt a homo sapiens genus proximumába
sorolja az a további jegye, hogy a magány
éppúgy megkínozza, mint minden embert.

Popper elhatárolja magát a pszichológia
mutáló hangú igyekezetétől, hogy a
férfikorában lévő természettudományt
utánozza minden áron - minden áron, tehát
olyan iparkodással, amilyennel a
természettudomány nem teszi, amit tesz. S
bár a szerző az előszóban éppen ezért
„számít arra, hogy a legtöbb gáncs kollégái
részéről éri majd", jómagam mint
kollégája csak a legteljesebb egyetérté-
semet tudom kifejezni a tekintetben, amit a
pszichológia kisebbrendűségi komp-
lexumáról, kemény és lágy módszerekről,
a kemény módszerek korlátairól könyvé-
ben ír. Vajha dr. Popper Péter, a Magyar
Pszichológiai Szemle főszerkesztője,
megismételné mindezen gondolatait a
szakma egyetlen magyar nyelvű tudo-
mányos folyóiratában! Netán e folyóirat
azon állandó szövegű oldalán, amely a
Közlési feltételek címet viseli, és amelybe
szó szerint átemelhető lenne Popper
könyvéből a következő szöveg: „…emberi
gondolkodás nélkül nincs alkotás. A
kísérlet csak a gondolkodás igazságának
királyvize." Meg mindaz, amit a sejtés
jogáról ír!

Ha a szerzőt most egy kollégája részé-

ről gáncs éri a könyvéért, ez tehát nem
azért van, mert élt a sejtés jogával.

Emberi gondolkodás nélkül nincs alko-
tás. De alkotás nélkül van emberi gon-
dolkodás. Sajnos.

Talán ez a bajom Popper Péter pszi-
chológiai esszéjével.

Mert ha valakinek az a sejtése támad,
hogy az ember nem úgy működik, ahogy
azt a pszichológiának éppen uralkodó
irányzata elképzeli, hanem éppen ellen-
kezőleg, akkor ennek a sejtésnek az ér-
tékéből nem von le, ha a szerzője nem a
szakma által megkövetelt módon, vagyis
statisztikailag szignifikáns esetszám szor-
galmas végigvizsgálásával igazolja, ha-
nem csak a gondolkodás érveit felvo-
nultatva.

Am a szakma normáinak negligálása
nem is tesz hozzá a sejtés értékéhez, ha
sejtésem például olyan, statisztikailag
ellenőrizhető összefüggésre vonatkozik,
hogy nyáron melegebb van, mint télen,
hogy a tárgyak gyakrabban esnek lefele,
mint felfele.

Vagy ha olyan, statisztikailag kevésbé
ellenőrizhető megállapításra bukkan, hogy
a muzsikusnak dalból van a lelke.

Apropos, muzsikus. Tolsztoj az Albert
című elbeszélésében leír egy muzsikust,
akinek - mondhatná a slágerszerző vagy az
esszéíró --- dalból van a lelke. Am a
Kreutzer szonátában már két (amatőr) mu-
zsikust ír le, akinek a lelke - noha nem
sziámi lélek -- ugyanabból a dalból volt.

Pontosabban, lett. Es ez az igazi pszi-
chológiai csoda, amely Tolsztoj leírása
után (kilencven évvel) talán a pszicholó-
gus figyelmét is megérdemelné: hogy
hogy tud a „dal" egynél több, saját magá-
nyába bezárt „lelket" egymással össze-
hangolni.

Pontosabban: kettőnél több „lelket".
Mert a pszichológia az egyetlen magába

zárt lélek közhelyén már túljutott. A
modern közhely: két egyén interakciója.

Például a rendezőé és a színészé.
„A két színésztípus jó találkozása a

rendezővel: a komédiás számára az Isten
és teremtménye; a varázslónak: szerelem."

Hogy mit érezhet az Isten vagy a
teremtmény a nyilvánosság előtt -
tapasztalatok híján nem tudom. Am a sze-
relmesek csekély tapasztalatára alapozva
hadd csodálkozzam: a rendezőt és a szí-
nészt nem zavarja, hogy miközben ők
ketten egymással „szeretkeznek" - mások is
jelen vannak a színpadon? Más színészek.
Akiket a rendezőnek szintén meg kell
termékenyítenie (ha varázslók) vagy
teremtenie (ha komédiások).

. .a rendező tragédiája: egy szín-padon
egy darabban kell megbirkóznia a
komédiással és a varázslóval." És az nem
tragédiája-e, hogy egy színpadon egy
darabban egynél több színésszel kell
egyáltalán megbirkóznia, miközben a
pszichológia csak egy rendező és egy szí-
nész interakcióját tudja leírni?

„Tisztelet annak (a rendezőnek), aki nem
marad a porondon" a fent jelzett kétirányú
birkózás során. Hát azért nem járna-e
ámult tisztelet a rendezőnek, ha valóban az
egyes színészekkel párhuzamosan
folytatott interakciókból mozaik-
szerkesztené össze az előadást? Amelyben
a színészek mégiscsak egymással
folytatnak interakciót és nem a rendezővel.
Akinek ezt az előadáson belüli - nem páros
- interakciót kell megrendeznie, nem pedig
a színészt.

Az alkotást a közgondolkodás úgy
képzeli el, mint az ihlet állapotában be-
induló folyamatot, az ihletet pedig mint a
személyiség legszemélyesebb állapotát: a
Múzsa homlokcsókja valóban páros inter-
akció intimitásában történik. A társas
együttlét, ugyancsak a mindennapi tudat
szerint, olyan állapot, amelyben az egyé-
nek alkalmazkodni kényszerülnek egy-
máshoz, lemondva ennek érdekében Énjük
intim törekvéseinek egyik-másikáról,
esetleg épp a kreatív jellegűekről. Ha az
alkotók társas együttlétéről van szó, ez
csak úgy képzelhető eI, ha „az ensemble
érdekében lesmirglizik a megalkotott (mű,
például) szerep felét". A közös alkotás
eszerint fából vaskarika. Ha erőltetik, vagy
a kollektivitás, vagy a kreativitás szenved
csorbát.

A tudományban, különösen a második
világháború utáni időszakban világ-szerte
elterjedt a közös alkotás. A tudományos
team-munkának ma már nagy módszertani
szakirodalma is van, amely-nek egy részét
ugyancsak tudományos team-munkában
követték el. Am, hogy a közgondolkodás
elképzelése a közös alkotás felől mennyire
nem alaptalan, erről bárki
megbizonyosodhat, aki figyelemmel
követi, hogy milyen nehezen áll össze
alkotó tudós egyéniségekből egy
tudományos team - és milyen könnyen
robban szét.

És mégis: a színház ezt a fából vas-
karikát - vagy, ha úgy tetszik: ezt a csodát
- követi évszázadok óta. S hogy le-
hetséges, ennek tanúbizonyságát estéről
estére felmutatja.

Valóban olyan magányába zárt lélek a
színészé?

(Magvető Könyvkiadó, 1979)


