
szemle
maradottakra vonatkozik. A többi úgyis
néma csend. Őrizzük híven a halotti
csendet.

Nem kell törődni a Williams-féle ok-
vetetlenkedőkkel, akik oda próbálnak meg
hatni: ne torzítsuk el magunkat, és ennek
kapcsán világunkat is. És ha egészen
elhallgattatni mégsem lehet, ám vé-
dekezzünk a hatásuk ellen. Számos lehe-
tőség kínálkozik.

Például:

Fogalmakat ütköztetünk, Aki nem
fogalom, arról nincsen szó.

Lefordítjuk egy régi ház nevét. A
szavak szótári jelentéséből messzemenő
következtetéseket vonunk le a késői utó-
dok jellemére, életvitelére. Ez is rendesen
eltávolít.

És a nevek. A szótári jelentéseik. Az
még csak az igazi, főleg ha több is akad
belőle. Csuda jól lehet velük játszadozni.

Csak az a Micimackó ne volna. Hogy is
kezdődik?

. hajlandó nektek bemutatkozni:
Micimackó.
Amikor először hallottam a nevét, én is

azt kérdeztem, amit ti akartok kérdezni:
»Hát nem fiú? Azt hittem, fiú.«

Én is azt hittem - mondja Róbert
Gida.

De hát akkor nem lehet Mici a neve!
Mért hívod Micinek?

Nem én hívom...
De hát azt mondtad.
Mert úgy hívják. Nem érted, hogy úgy

hívják ?" (A. A. Milne: Micimackó,
Fordította Karinthy Frigyes.)

RADICS VIKTÓRIA

Találkozásom
Saád Katalinnal

Kihívó ez a „színésznőkönyv" (ahogy az
alcím mondja), mégpedig - és ezt
szereténém az alábbiakban kifejteni -
meggyőződésem, hogy átgondolt, komoly
provokációról van szó ezúttal, mögötte
egy autentikus - autentikusságáért küzdő -,
markáns egyéniséggel, Érdemes vele ta-
lálkozni,

Azok, akiknek észjárása a művészetet
intézményes keretek közé zárja, tehát
autonómiáját úgy fogja fel, hogy a mű-
vészi szférát szigorúan különválasztja az
élet gyakorlatától, azok, akik a művészetet
tisztes távolban tartják mindenkori
életüktől, tehát pusztán formális befoga-
dók, mert nem lényük mélyéből figyelik a
műalkotást, nem akarnak, nem képesek
szembesülni vele, lévén számukra a
„műélvezet" csak egyik elidegenült te-
vékenységi vagy szórakozási forma, azok
minden bizonnyal elzárkóznak e találko-
zás elől.

Már a könyv műfaja is normaszegő,
meghatározni is alig lehet: valahol az
esszé, a napló, az irodalmi szociográffa,
dokumentum és fikció találkozási pontján
van, olyan forrponton, ahol élet és
művészet összeütközik és egymásba tör.
Azt mondja Balassa Péter, „a színpad nem
élet és mű szembeállítása, hanem
radikálisan egy pillanattá lényegítése". Itt
ezen eggyé-lényegülés küzdőterén va-
gyunk, a Színész belső tájain. Erről a
belső harcról kapunk helyzetjelentést,
gondolatokat, megérzéseket, vallomást,
tanúbizonyságot a Találkozások lapjain.
Nem regényt olvasunk, nem is színész-
pszichológiát, hanem egy egzisztenciális
probléma közvetlen és szubjektív
megvilágítását. Ez a probléma pedig az
autentikus, tehát esszenciális élet, az
eggyé-lényegült sors kihordásának lehe-
tősége és lehetetlensége. lia a színpad az a
„felfokozott helyszín", ahol az „erősebb
lét" a művészeti lét - az élet gyakorlatában
megnyilvánul, akkor a színház az
esszenciális emberi létezés laboratóriuma,
illetve - irodalmi szinten - a metaforája.
Akkor a „színésznő-könyv" egy belső
forradalmat modellál.

Ám, mivel a koherens, fiktív regény-

világgal szemben a Találkozások aránylag
nyers, diszperzív dialógusai a denotatív,
dokumentáló funkciót erősítik, itt semmi
sem metafora. Az írói módszer, mely
dokumentum és művészet határ-
mezsgyéjén mozog, így adekvát a tárgy-.

gyal, ami élet és mű eggyé
lényegesítéséséről szól. A tartalom és a
forma ilyen illeszkedése a könyvet magát
is olyan „felfokozott helyszínné" teszi,
ahol izzásba jönnek a találkozások. Az
átváltozás, a művészetté válás itt nem
történik meg, mert nem azt akarja: ez
laboratóriumi kutatómunka.

Még semmi sincs befejezve.

Színház mint világszemlélet. A teatrum
mundi régi metaforájának, hogy egzisz-
tencia és esszencia fájdalmasan megha-
sonlott, pejoratív értelme van. Az álságos
világot, a nem autentikus életet jelöli,
mely, menekülve a megismeréstől -
menekülve a szenvedéstől, hisz a meg-
ismerés az apokaliptikus világ megta-
pasztalását jelenti -, úgy tesz, mintha nem
történt volna semmi - feled s szemet huny
annyira úgy tesz, hogy el-hiszi önnön
hazugságait, s maga lesz a megtestesült
hamisság. A teatrum mundi színésze
ócska bulvárdarabokat ját-szik, hogy
meneküljön a konfliktusok, a fájó
szembesülés elől - a felelősségtől! -;
szavaival leplez, érzelmeivel be-öltözik; a
Másik számára pusztán holt tükör,
melyben önnön életét játssza el
önmagának. Trükkök és fogások kész-
letével bizonygatja, hogy él - hogy jól s
szépen él -, és a hozzá tartozókat is
bevonja a játékba: kölcsönösen támo-
gatják egymást a hazugságban.

A teatrum mundi kulisszaerődítményei
uralomra vitték a bábok birodalmát.

Színészet mint antropológia. Ebben a
birodalomban elszórtan vannak olyan zárt
helyek, ahol a bábok meghasonlottjai
élnek: a Színészek. Nyíltan hazudnak ők,
és maszkot kennek az arcukra. Úgy
tesznek, mint akik apokaliptikus világban
élnek: vészjósló jeleket adnak, és véres
konfliktusoktól szenvednek. Olyanok,
mint akiknek széthullott a személyiségük:
lényük darabjait imádkozzák össze.
Szavaik lelepleznek, érzelmeik
lecsupaszítanak. Megváltásért könyö-
rögnek.

Mintha élnének s halnának.
És ezeken a színtereken megtörténik az

átváltozás. A kín a megismerés és



önfeltárás kínja - kiolvasztja a hasonlatból
a kötőszót, és megszületik az alap-
állítmány: van. A meghasonlott báb, ha
rájön: az, aki életre kel.

Színpad mint élettér. A bábok birodal-
mában nincs szükség s igény igazi be-
szélgetésre: ott a Másik az én érzelmeim
tárgya, tükör, mely azért van, hogy engem
ünnepeljen. Hazugságaimban segítsen. A
bábok közt szoros, szilárd kapcsolatok
uralkodnak, erős konszenzus :
kölcsönösen hazudunk egymásnak. Úgy
teszünk, mintha lenne közösség, család,
barátság.

A Színész viszont tudja, hogy Én a
találkozásban, az Én-Te viszony áramában
van csak. Hogy a Másik: Nap, mely-nek
sugarai által kirajzolódom. Ha együtt,
akkor vagyunk.

Ezért a Színész csak a színtéren él.

Erotika mint színpadi levegő. Az út a
Másik komplex lényének fölfedezéséhez
az erotika több kódot is elbíró csatornáin
át vezet. A differenciálatlan erotikus szem
figyelmes tekintete jut csak el a Másikban
rejlő Naphoz. Az erotikus tekintet a szép
lemeztelenedés aktusát segíti: szeret és
bízik. A bábok szégyenlik magukat, mert
nem szeretnek, és nem bíznak senkiben;
ám a színpadon, ahol minden a
kegyetlenség és a szeretet jegyében tör-
ténik, a színészek kitárulkoznak, és átad-
ják magukat egymásnak. Az erotika ott:
könyörgés más életért.

A Színész mint áldozat. A Színész
meghasonlott báb. A színen naponta
magára veszi hamisságaink, hazugságaink
terhét, és lemorzsolja. Szenvedése - a
megismerés félelme és képessége - ima: ez
van, s ne így legyen, hisz, látjátok,
belepusztulunk. Am a bábok birodalma
nem ismer részvétet és szolidaritást; a
Színész: tekintetének szexuális tárgya.

A Színész a színpadról lelépve, a teat-
rum mundi terén végtelenül kiszolgáltatott
lenne, ha nem öltözne be, s nem venné fel
a maszkot; de fáj neki; szorítja és szúrja.

Ilyen meghasonlott báb a Színész a
boldogok között.

*

Jerzy Grotowski a High Way-t, a szabad,
magas utat, melyet választott, Ourobu-
roszhoz, a saját farkát felfaló kígyóhoz
hasonlítja. Önmagához, saját belső szín-
padára érkezik vissza Saád Katalin is,

miután megjárta a határon innen és túl
levő színtereket.

(Proszceniumszínpad) Házunk tájáról
indulunk. A bevezető fejezet két tagja
kiürült, formális rítusaink leírása, a kin-
tieké és a bentieké. A falusi lakodalom a
párzássá silányult nász és rikító ál-öröm, a
kutyatemetés a hamis szenvedés, az
álságos fájdalom képeit modellálja. Az
egészség és az öröm ünnepére rávetül a
birkanyáj és a birkapörkölt képe. A
„dionüszosziáda" itt csupán szánalmas
ösztönöket, ordenáré spontaneitást
szabadít fel; a kvázirítus az
elkorcsosoédott ösztönvilág zsilipjeit
nyitja meg. A halotti szertartás célja
pedig: „eltávolítani magamtól a
szenvedést". Sem az élőkkel, sem a
holtakkal nincs kapcsolatunk. Rítusaink
nem a gyökerekkel, nem az
archetípusokkal kötnek össze bennünket,
nem a mélyből jövő hangot artikulálják,
csak egy operettszínpad papírmasé
kellékei, mellyel azt hazudjuk
magunknak, hogy megtörténünk a világ-
ban.

(Lea) Mit tehet a színész? A színpad az
élettere, ott szeret, érez, gondolkodik csak
emberhez méltóan. A gyakorlati élet
piszkos levegőjű, képlékeny színterére
lépve begubózik, mint egy báb, gyáván
meghunyászkodik és hallgat. Kerüli a
konfliktusokat, mocskos kompromisz-
szumokat köt, mert fél. Az emberek
egymásba kapaszkodva vonják be egy-
mást a hazugság mocsarába: aki kilép,
kiszolgáltatja magát és másokat, másokat
is, akik fogják a kezét. „Kizárólag rossz
alternatívák vannak."

(Között) A rossz alternatívák világa
azonban, az abszurd, aki megéli és
föléismeri, annak bírhatatlan. Az, ha nem
lesz öngyilkos, keresővé, úton levő em-
berré, szomjúhozóvá válik. Keresi a másik
dimenziót, ami a „megérintésé és
megérintettségé" - a találkozásé. A ta-
lálkozás nem az én művem; én csak
megteszek mindent, hogy készenlétben
legyek; elébe megyek, fogadom; a talál-
kozás közös aktus: között-történik. Fiat -
ennyit tehetek. Átadni csupasz és fegy-
vertelen önmagam a tágabb világ ör-
vénylésének. „Nah ist / Und schwer zu
fassen der Gott. / Wo aber Gefahr ist,
wachst / Das Rettende auch." (Hölderlin)

(Liebgart) A „szent színész" estéről
estére találkozásra kész. Elvonszolja ma-
gát a kétségbeesés ama fokáig, ahol
megnyílik a bizalom és az alázat - a val-
lomás és a gyónás - illékony dimenzió-

ja. A Másik felé nyújtja kezét. Meghajol.
Am, „az ember igazsága az ő szégyene",
mondja Kolakowski. A „társadalmi szín-
játszósdi" szégyenpadra állítja a védte-
len, bűnös embert. Eltávolítja magától a
szenvedőt. A „szent színész" ezért a
színpadon kívül mimikriszínházat kény-
telen játszani, hogy ne tegye ki magát a
megszégyenítésnek. Csak a reflektor-fény
óvásában kaparja le arcáról a maszkot
ördögi körben jártatva életét.

(Rosalinda) Csak a szeretve, bizalom-
mal figyelő szem űzi el a szégyent, s teszi
lehetővé a feltárási aktust, melyben el-
indulunk egymás felé. Egy Peter Stein
szeme, melyben a megértés kritikával, a
melegség pontossággal párosul. Nem az
istállómeleg, a kölcsönös hazugságokon
alapuló és ezért csak kváziközösséget
alkotó álságos szeretet, hanem a másik, a
bátor, amely a Szabad útra lendít.

(Ruth) Nem a szűz lélek röpte ez, sem a
menekülő szellemé, hanem az ele-
mentáris emberé, aki test is, lélek is,
szellem is. S ha test és lélek, szellemiség
és érzékiség meghasonlott, akkor: Ouro-
borusz! vissza - lényünk gyermek-mé-
lyébe, szerelem-mélyébe. Angyalokkal
vagy démonokkal viaskodunk közben?
„Közeli / s megfoghatatlan az Isten. / De
ahol veszély fenyeget, / fölmagaslik a
menedék is."

Nem a vakmerőség: a bátorság.

Nem a hazárdjáték: a tudatosan vállalt
kockázat.

Nem a gátlástalanság: a pontos, átgon-
dolt őszinteség.

(Finálé helyett) A színház
szerencsétélen vértanúi hiábavaló
áldozatok. Az ön-gyilkosság a színészet
paroxizmusa; az öngyilkos színészek a
teatrum mundi agóniájának lázrózsái.

Nem a téboly: a megismerés és szeretet
bátorsága.

Nem a menekülés : az álom és a kín
vállalása.

Nincs a művészetnek otthona. Nem
engedjük magunkhoz közel; eltávolítjuk.
Csak a színészek veszik magukra. Ezért
találkozott velük Saád Katalin, s tanulta
meg tőlük a szembesülést. És kihívja
olvasóját. Ez nem műalkotás: élet és
művészet eggyé-lényegítésének
kockázatos próbája, a szerelem jegyé-
ben. (Saád Katalin: Találkozások. Szép-
irodalmi Könyvkiadó. 1984.)


