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Az ember szembesül önmagával, azután
találkozik egy másik emberrel, akivel lehet
közelebbi vagy távolabbi viszonyban, ben-
ne él a társadalomban, és késztetést érez
arra, hogy tisztázza, mit is jelent mindez.
Én és énképem; én és a másik ember; én
és a közösség; én és a metafizika. íme, a
négy alapviszonylat: létezésünk dimenziói.

Az első helyre tartalmi konkrétsága
folytán az egyén és a másik ember vi-
szonylata kerül. Önmagamat nem érzéke-
lem annyira konkrétan, mint a másik em-
bert, minthogy belül vagyok azon, amit
érzek, s így önmagammal nem tudok reá-
lisan megragadható viszonyba kerülni.
Egy másik ember léte számomra minde-
nekelőtt fizikai tény. A társadalomé vi-
szont szinte kizárólag absztrakció.
Érzékileg csak olyasformán észlelhető,
mint a tömeg a piactéren. Mindazt, ami a
társa-dalomban ezen túlmenően létezik
és a lényegét alkotja - absztrakt
fogalmak segítségével kényszerülök
felfogni. Amikor pedig a metafizikára
térek át, a testiség-nek a nyoma is
eltűnik. Az ilyen fogalmak, mint Isten,
történelem -függetlenül attól, hogy a
vallásos vagy a laikus metafizikát
részesítjük-e előnyben - tökéletes abszt-
rakciók.

Miért éppen a színház, ez a lényegénél
fogva érzéki művészet hanyagolta el ezt
az elsődleges viszonylatot: ember és a
másik ember viszonylatát - holott ez le-
hetne igazi tárgya -, miközben a másik
hárommal elmélyülten foglalkozik?

Az ember és a másik ember viszonylatát
már igen régóta elhanyagoljuk, furcsa-
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mód figyelmen kívül hagyjuk, mintha
csak tudatosan vagy ösztönösen fele-
désre ítéltük volna. Nem is gondolunk
vele, noha ez áll hozzánk a legközelebb,
figyelmünk mégis távolabbi és kevésbé
konkrét régiókban kalandozik. Nagy nép-
szerűségnek örvend az ember és a metafi-
zika viszonylata, különösen annak egy
affirmatív, világi változata. Ide sorolom
Beckett színházát is, amely a - vallásos
vagy laikus - metafizikai lehetőség hiá-
nyát, a szüntelen hideg kétségbeesést
fejezi ki. Egyfajta metafizikai színház ez -
még ha fordított értelemben is.

Beckett színházában az ember
önmagával való szembesülésének
varázslata ragad magával. Itt semmiféle
metafizikai lehetőség nem létezik, az
ember vagy önmaga érzékelésére
ítéltetett, vagy pedig mint kellemetlen
álomképpel szembe-sül önmagával. A
másik ember a kísérteties visszhang
szerepében jelenik meg. Az ember és a
közösség viszonylata pedig egyáltalán
nem játszik szerepet.

Annak a színháznak, amely az ember
önmagához való viszonyát állítja
előtérbe, legalacsonyabb, degenerált
formája az úgynevezett egyszemélyes
színház, s különösen az az eset, amikor
a színész (vagy pláne a színésznő)
terjedelmes monológokat recitál saját
lelkiállapotáról. Ez fárasztó, és igen nagy
áldozatkészséget követel a közönségtő l,
kivált abban az esetben, ha ezeket a
monológokat még csak nem is Beckett
írta.

Az egyén és a közösség relációját meg-
jelenítő színháznak én inkább az erkölcs-
rajzi, mintsem a politikai színházat tartom
(közösség és társadalom nem ugyanaz a

fogalom!). A politikai színházat a magam
részéről a negyedik, a laikus metafizikai
kategóriába sorolom. A határok persze a
gyakorlatban nem túlságosan élesek; ah-
hoz sem ragaszkodom csökönyösen,
hogy színházról értekezni csakis az itt
javasolt kategóriák szerint lehetséges és
célravezető. Ez csupán egyetlen interpre-
táció a sok közül, amely csak akkor lesz
ugyanolyan helytálló, mint a többi, ha
kiállta az ésszerűség próbáját.

Az ember „partnere" az utóbbi időben
vagy saját belső világa, vagy a közösség,
vagy, utolsónak, a metafizika, nem pedig
a másikember. Hogy miért? Azt mondhat-
nánk, ez a divat mostanában. Hisz nem-
csak az öltözködésben és az esztétikában
változik a divat, ugyanúgy léteznek diva-
tos szellemi áramlatok is. És a divattal
nem szokás vitába szállni.

Lehetséges, hogy az ember és a másik
ember viszonylatának színházi ábrázolása
azért olyan erőtlen, mert mostanság az
életben is elsikkadnak az egyénítés meg-
különböztető jegyei. Minden anonimmá
vált, minden intézményesült, az ember ott
áll magára hagyatva a hatalmakkal és a
problémákkal szemben. (Ez persze banali-
tás, majdhogynem a fogam is csikorog
tőle, de mit tegyek?) A színházban sincs
tehát más, csak a magányos egyén és a
hatalom. S ehhez járul még a nárcizmus
erős hulláma, mely valahonnan Kalifornia
felől árad, valamiféle gesamt-filozófia-
ként. Lehetséges az is, hogy az ember és a
másik ember relációjának színházában
jóval nehezebb az újdonság, az újítás
látszatát kelteni, mint másféle
színházakban. Az a szemrehányás pedig,
hogy „ebben a színházban nincs semmi
új" - a legsúlyosabb sértésnek számít.
Azt sugallja ugyanis, hogy ez a színház
plagizál, és a legjobb esetben is
nehézkes gondolkodásra vall, amely
képtelen „új utakat kijelölni".

A dolgok nagyon gyakran nem azért
tetszenek, mert értelmesek vagy jól van-
nak megcsinálva, hanem csak azért, mert
„újak". Az ember és önmaga, az ember és
a társadalom, az ember és a metafizika
belső leg gazdag viszonylatrendszerek, s
mint színháztípusok az adott kultúrától és
a földrajzi helyzettől függően az újdonság
erejével hathatnak. Behaviorizmus és int-
rospekció, determinizmus és szabad aka-
rat, egzisztencializmus és pszichoanalízis
- íme, ennyi minden jut eszembe az em-
ber és önmaga reláció színházáról. Patrio-
tizmus és anarchia, pozitivizmus és civili-
zációellenség, dekadencia és marxista kri-



tika avagy pozitív marxista program -- ez
ötlik fel bennem az „ember és a közös-
ség" (avagy a „társadalom") reláció szín-
házával kapcsolatban. A metafizikai rend-
szerekről pedig jobb nem beszélni; elé-
gedjünk meg a már említett metafizikai-
antimetafizikai Beckett-színházzal és epi-
gonjainak hadával. A felsorolt rendszerek
mindegyike volt már valaha világrengető
újdonság, a helytől és a körülményektől
függően némelyikük ma is az. S még
mindig van rá esély, hogy ezekben a
szférákban valami új szülessék. Abban
azonban, ami két ember között történik,
nagyon nehéz valami újat felfedezni. Lét-
rejöhetnek új intellektuális rendszerek, a
valóság különböző síkjainak újabb és
újabb magyarázatai - a két ember közötti
akciók-reakciók akkor is olyanok marad-
nak, amilyenek voltak.

Ha az ember és a másik ember viszony-
latát igyekszünk feltárni, óhatatlanul dol-

unk akad az etikával és az erkölccsel
is. ez sem felel meg korunk ízlésének;

ezeket a vonatkozásokat ironikus
mosollyal intézzük el, hacsak nincsenek
politikai vagy pszichoanalitikai
absztrakciókba csomagolva. Önmagukban
már nem újszerűek; intellektuális
szempontból érdektele-nek. Legfeljebb a
perverziók vonhatják magukra
figyelmünket: az őrület dicsére-te, egy
szado-mazochista pikáns esete, egy
kirívó vérfertőző viszony vagy az érzé-
keket mindig is felcsigázó kéjgyilkosság.
Ez a menü már az intellektuális előkelőség
rangjára emelkedett. Ám ami ezen a kö-
rön kívül esik, az faragatlan, profán em-
bereknek való. A fenti témák egyébként
nem is annyira az ember és a másik ember
viszonylatához tartoznak, inkább az első
viszonylathoz, az egyes ember tudat alatti
poklának üstjébe, ahová kellően megfű-
szerezve kerülnek. És ennek a tudatalatti-
nak, úgy tűnik, semmihez nincs köze,
semmivel nem lép kapcsolatba, független
mindentől - csak az üstből fölszálló pára
köti össze mindazzal, ami odakint a tudat
felszínén létezik.

Asszisztáltam már néhány rendezőnek
különböző országokban, és vezettem
színházi gyakorlatokat színművészeti főis-
kolákon. Mindenütt ugyanazt láttam: a
színészek tudnak ugrándozni és bukfencet
hányni, elvékonyított vagy megvastagított
hangon beszélni. Hajlandók megérteni a
mű általános mondandóját, különösen a
társadalmit (vagy ami belőle számukra
érthetőnek tűnik), és élvezettel merülnek
bele az alakok pszichoanalízisébe.
Elképesztően érzéketlenné válnak viszont,
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amikor lélektani képzeletről lenne szó,
vagy netán a partner szituációjának a
megértéséről (s azon keresztül a sajátju-
kéról), s egyáltalán arról a pillanatnyi
helyzetről, amely a színpadon kialakul -
bármilyen egyszerű legyen is. A konkrét
akciókés reakciók kölcsönhatása gyakran
teljesen kicsúszik a kezükből. Nem tudják,
és nem is kíváncsiak rá, eszükbe se jut,
hogy megkérdezzék: miért épp ilyen és
nem amolyan gesztussal él a szereplő az
adott pillanatban (feltételezve persze,
hogy ez épp a megfelelő, nem légből
kapott), s így aztán nem is tudnak odaillő,
nem légből kapott mozdulattal válaszolni.
Néha úgy érzem, semmi értelme nincs,
hogy bizonyos előre eltervelt formában
írjak meg egy művet, mint ahogy nincs
értelme hegedűkoncertet sem betonkeve-
rőre, varrógépre, szövőszékre avagy lég-
kalapácsra komponálni, hanem csak úgy,
ahogy jön.

Ismétlem: a színészek nagyszerűen ér-
tik az általános motivációt, melyet az olva-
sópróbán elemeznek. Tudják, hogy az
alak, amelyet a partner játszik, Oidipusz-
komplexusban szenved vagy társadalmi-
lag elnyomott; azt azonban nem tudják,
hogy az adott jelenetben vajon meg fogja-e
vakarni a fejét, s ha igen, miért, vagy hogy
vajon balra kellene-e néznie vagy jobbra.
Az általános motivációt értik, az egyedit
nem. S ami még rosszabb, ugyanez
vonatkozik a rendezőkre is, s
természetesen még ezt is csak azokról
mondhatjuk el, akik valamihez azért
értenek.

Nem a színészeket vádolom, ők korunk
gyermekei. Példájukon csak még világo-
sabban kívántam érzékeltetni tézisemet,
hogy tudniillik mindent tudunk, csak azt
nem latjuk meg, ami a legközelebb áll
hozzánk: a másik embert, aki nélkül nem
létezhetünk, de akivel nem tudunk mit
kezdeni.

Foglalkozott ezzel a problémával
Gombrowicz is. De ő inkább a dolog
matematikai oldalát érzékeltette, semmint
ma-

gát a problémát. Művei olyannyira erre az
eszmére és csakis erre épülnek, hogy az
teljes egészében átitatja őket, s mint tu-
dati elem kizárólagos szubsztanciájukat
alkotja. Közelebb áll a fenti relációhoz -
közelebb, mert nem elméleti távolságból
szemléli - Harold Pinter. Erre utal kiindu-
lópontja: ,,Magam elé képzelek két em-
bert, akik egy szobában vannak - ezzel
indul a darabom". Pontosan erről van
szó: az író elképzeli, nem pedig irányítja
alakjait a felfedezett vagy (óvatosabban
kell bánnom a felfedezés fogalmával) el-
fogadott szabályok szerint. Pinter azon-
ban olyannyira az intuícióira hagyatkozik,
lemondva minden szubsztanciáról, hogy
már-már hiányérzetet kelt bennünk a
szín-házon túli hitelesítés minimumát
illetően is (amely nélkül nem létezhet
színház).

Finnyáskodásom nem szeszélyes ter-
mészetemből fakad, hanem abból az igé-
nyemből, hogy inkább az egész, mint a
rész felé tekintsek. Annyit fecsegtem az
önmagával szembesülő ember relációjá-
ról - az ember és a közösség, illetve az
ember és a metafizika viszonylatának el-
lenében -, hogy ideje bevallanom: ez
utóbbiak nélkül sem tudunk meglenni.
Mint fejtegetéseim elején elmondtam
már: létezésünket négy dimenzió jelöli ki.
Csupán az ellen ágálok, hogy közülük a
legjobban azt hanyagoljuk el, amely sze-
rintem a másik három szempontjából is
alapvető. Fontoljuk meg: akármilyen ma-
gasra jussunk is az absztrakciók régiói-
ban, itt a földön a másik ember nélkül
számunkra semmi sem lehetséges. Belső
világunk sem jött volna létre nélküle; a
legnagyobb bensőségre törekvő fantasz-
ták sem nélkülözhetik a másik képmását.
Soha, sehol nem találni monarchiát király
nélkül, elnöki posztot elnök nélkül, hazát
honfitárs nélkül. Ami pedig a metafizikát
illeti, nehéz elképzelni olyan színpadot,
amelyen a vallás vagy a történelem más-
ként jelennék meg a közönség előtt, mint
színészek által előadott történetben.
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