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BEVEZETŐ
biomechanika a 20. századi színház tör-

ténetének nagy mitologémái közé tarto-
zik. Sokat beszélnek, de nagyon kevés
konkrétumot lehet tudni róla. Mejerhold
egyik legfontosabb színésze, aki a

biomechanika jegyében nevelkedett és kezdte
pályáját, Igor lljinszkij helyesen állapította meg
közel négy évtized múltán: „Mejerhold sohasem
fejtet-te ki biomechanikus módszerét. E tárggyal
kapcsolatos észrevételei bizonytalanul
körvonalazottak maradtak és elsősorban »az
érzelmi át-élés« színházának elmélete ellen
irányuló polemikus jelleget öltöttek." Írásos
dokumentumunk elsősorban a biomechanika
ideológiájáról van, s ezek közül is csupán
néhány való első kézből, azaz Mejerholdtól: egy
bekezdés A dráma-irodalomról és a színházi
kultúráról című, 1921-es (két társszerzővel írt)
„színházi levélből", né-hány utalás a Tairov Egy
rendező feljegyzései című könyve ellen készített
fulmináns kritikából s későbbről egy-egy
szórványos megjegyzés. Ide vonatkozó nézeteit
tehát többnyire közvetítők révén, másodkézből
ismerjük. Ezek közül a szekunder
dokumentumok közül különös figyelmet érdemel
az a beszámoló, amelyet Vaszilij Fjodorov -
maga is rendező - adott közre az Ermitázs című
folyóirat 1922. júniusi számában Mejerholdnak
a moszkvai Konzervatórium kis termében 1922.
június 22-én A jövő színésze és a biomechanika
címmel tartott előadásáról. A szöveg műfaja, az
előadó általi ellenőrizhetősége s persze első
kézből származó gondolataival való összhangja
együttesen biztosítani látszik,

hogy nem annyira interpretációja, mint inkább hű
közvetítése Mejerhold koncepciójának, tehát a
másodkézből származó dokumentumok közül a
leginkább autentikusnak tekinthető.

Az ideológiák, ideologikus programok jegyé-
ben született művészek esetében sajnálatosan
ritka, hogy az ideológia, a program, illetve a mű-
vészi teljesítmény között harmonikus legyen a
viszony, azaz a lényeges gondolatok magas
művészi minőséget ihlessenek. Sokkal gyako-
ribb, hogy az ambiciózus és ígéretes ideológiák-
ból-programokból, a „majd mi megmutatjuk"
tenyérköpdöséséből silány művészi eredmény
születik, és jóval ritkább, hogy a művészi
gyakorlat túlnő a mozgató ideológián-programon,
és fölébe emelkedve, kiteljesedve igazolja saját
korlátozott, sőt gyakran korlátolt motivációját.
Az utóbbi változat leginkább azoknak a nagy
művészeknek az esetében szokott bekövetkezni,
akik maguk is ideológusként, programadóként
lép-nek fel, de elsődlegesen elementáris
alkotómű-vészek -- a 20. századi
színházművészet szerencsére ilyeneket is
ismer, s Mejerhold mindenképpen közéjük
tartozik. A biomechanika ideológiája nemcsak
hogy radikális, de igen brutális formában is
fogalmazódott meg. S ezt csak részben
indokolta alapvetően polemikus, s a
sztanyiszlavszkiji színházzal szemben
történetileg nem jogosulatlan, a tairovival
szemben azon-

Biomechanikai gyakorlat: súlyleengedés

ban kevéssé rokonszenves személyes motívu-
moktól sem mentes polemikus jellege. A színházi
program pátosza átfogóbb ideológiából fakadt.
Bár A drámairodalomról és a színházi kultúráról
című írás „a költői túlzás és hiperbola", a „stilizált
valószerűtlenség" puskini gondolatára hivatkoz-
va egy új művészeteszményt, egy az életre ma-
gasabbról visszatekintő művészet igényét lát-
szik képviselni; a poetizált gép képzete, nem-
csak a színésznek, hanem általában véve az em-
bernek a biomechanikai tökéletessége, a me-
chanika elvei szerint megszervezett ember, a
mechanizált élethez adaptált ember eszménye
valójában a kor legnépszerűbb eszméjéhez kap-
csolta a biomechanikát: a művészet elvetésé-
hez. Az embert gépnek tekintették, amelynek
meg kell tanulnia tökéletesen kontrollálni önma-
gát; a színháznak pedig az a feladata, hogy élen-
járva megteremtse és az egész társadalom szá-
mára demonstrálja a tökéletes emberi mecha-
nizmust. Része volt ez egyrészt annak az
utópiának, hogy a kommunizmusban a
munkamegosztás felszámolásával a művészi
tehetség nem kizárólag egyesekben
összpontosul majd, hanem felszabadul a nagy
tömegben, másrészt annak, amely oly
csábítónak látszott a korabeli Szovjet-unió
szegényesés rosszul szervezett életviszonyai
közepette az élet mindent átható amerikani-
zációjáról. A biomechanika tehát eredetileg egy
történelmi, politikai és életutópia része volt. En-
nek az utópiának a gyengülésével Mejerhold is-
mét mindinkább a színház belső problémái felé
fordult. A biomechanika is veszített ideologikus
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pátoszából és polemikus hevéből, s a színészi
technika problematikájának síkjára látszott kor-
látozódni. 1926-ban Lunacsarszkij is elismerte
szigorúan technikai eszközként, amelynek az a
feladata, hogy kormányozza a színész testi ap-
parátusát és tökéletesítse fizikai tréningjét. Sza-
vakban Mejerhold sem támasztott nagyobb igé-
nyeket. Csak éppen ezek a szavak az ő színhá-
zában sokkal többet jelentettek, mint amennyit
jelenteni látszottak.

Bármennyit tompult is a Moszkvai Művész
Színházzal folytatott polémia éle, a biomechanika
módszertani magva, hogy tudniillik a színház útja
az érzés felé nem az élménnyel, a szerep je-
lentésének kutatásával, a pszichológiai azono-
sulással kezdődik, hanem a mozgással, tehát
nem belülről halad kifelé, hanem kívülről befelé -
ez változatlan maradt. Persze a színjátszás-nak
ez a lehetősége korántsem új felismerés.
Például: egy színész „lehet olyan szerencsés al-
katú, lehetnek olyan határozott arcvonásai, min-
den izma olyan gyorsan és könnyen engedel-
meskedhetik, hangjának oly finom, oly sokféle
árnyalatával rendelkezhetik: egyszóval olyan
magas fokon meg lehet áldva a pantomimhoz
szükséges minden képességgel, hogy azokban
a szerepekben, amelyeket nem a maga feje sze-
rint, hanem valami jó mintakép után alakít, a
legmélyebb érzéstől áthatottnak tűnhetik föl,
holott mindaz, amit mond és tesz, semmi más,
mint gépies utánzás. - Kétségtelen, hogy ez a
színész, közömbössége és hidegsége ellenére,
mégis sokkal jobban használható a színházban,

[...] Amikor már jó ideje nem tett mást, csak

utánzott, végül is kis szabályok tömege
halmozódott fel benne, amelyek szerint most
már ő maga kezd cselekedni, és amelyek
megtartásával - s most jön a »biomechanika«! -
(ama törvény szerint, hogy a léleknek azokat a
módosulásait, amelyek bizonyos testi
változásokat idéznek elő, viszont ezek a testi
változások váltják ki) olyanfajta érzéshez ér el,
amely ugyan nem lehet olyan tartós, olyan tüzes,
mint az, amely a lélekből indul ki, mégis az
előadás pillanatában elég erőteljes ah-hoz, hogy
felszínre hozzon valamit amaz önkéntelen testi
változásokból, amelyeknek létezéséből, úgy
véljük, szinte egyedül következtethetünk
biztosan a benső érzelmekre. Tegyük fel, az ilyen
színésznek például a harag leghevesebb
kitörését kell ábrázolnia; szerepét nem érti meg
teljesen, nem képes ennek a haragnak okait sem
kellőképpen felfogni, sem elég élénken elképzel-
ni ahhoz, hogy saját lelkét is haragra lobbantsa -
mégis állítom: ha egy olyan színésztől, akinek
egyéni érzései vannak, a haragnak csak a
legdurvább megnyilvánulásait leste el és tudja
hűen utánozni - a sietős járást, a láb
dobbantását, a nyers, hol rikácsoló, hol elfojtott
hangot, a szemöldökök játékát, a reszkető ajkat,
a fogcsikorgatást stb. -, ha, mondom, csupán jól
utánozza

ezeket a dolgokat, amelyeket az ember bármikor
utánozhat, amikor csak akarja: akkor ezáltal fel-
tétlenül megszállja lelkét a harag homályos ér-
zelme is, amely megint csak visszahat a testre,
és itt előidézi azokat a változásokat is, amelyek
nem csupán akaratunktól függenek: arca lángol-
ni fog, szeme villámokat szór, izmai dagadoz-
nak; egyszóval, valóban haragvónak látszik
majd anélkül, hogy a legkevésbé is felfogná, mi-
ért is kellene haragudnia." Ez az elemzés több
mint másfél századdal előzte meg a mejerholdi
biomechanikát - Lessing Hamburgi dramatur-
giájából való. Mejerhold a színész művészeté-
nek egy másik lehetőségét, típusát választotta,
mint Sztanyiszlavszkij, mely lehetőség és típus
persze még annál is sokkal gyökeresebb, mint
Lessing megdöbbentően korai esztétikai
tudatosítása láttatja: a biomechnika elvei a
commedia dell'arte, a farce és a cirkusz
hagyományán alapul, s Mejerhold a
biomechanikával egy olyan színésztípust akart
kiképezni, amelyiknek szín-padi mozgása
hasonlít a régi zsonglőrökére és farce-
előadókéra - muszkuláris, elasztikus, flexibilis,
könnyed, kecses, muzikális.

Különösnek látszhat egy olyan színjátszással,
egy olyan színészi módszerrel kapcsolatban,
amelynek középpontjában a mozgás áll, de
mégis tény: az utolsó fogalom, a zeneiségé,
kulcsjelentőségű a biomechanikának nem
ugyan ideológiája, de annál inkább kiteljesedett
valósága szempontjából. A mozgás különböző
jellemzői közül nemcsak hogy elementáris jelen-
tőségre tett szert benne a ritmus és a tempó, de a
biomechanika általában véve is a szerep plaszti-
kus és verbális képének zenei organizációját
igényelte. Olyan színészek tréningje volt, akik-

A múltban a színész mindig ahhoz a társa-
dalomhoz igazította alkotó tevékenységét,
amelyhez e tevékenysége szólt. A jövőben
még inkább összhangba kell hoznia játékát a
termelési körülményekkel. Hiszen a színész
olyan feltételek között fog dolgozni, amelyek
mellett a munkát nem valamiféle átoknak,
hanem örömöt nyújtó létszükségletnek érzi
majd.

Ideális munkafeltételek között természetesen
a művészetnek is új alapokra kell helyeződnie.

Hozzászoktunk ahhoz, hogy az ember ideje
két, egymástól élesen elkülönülő részre, munká-
ra és pihenésre oszlik; és ahhoz, hogy minden

nek testi apparátusa zenei ritmus szerint lett
pontosan megszervezve. A testi expresszivitás a
mozgás zenei törvények szerinti komponálásá-
nak volt alárendelve. A mozgás nem élethű volt,
hanem értelmes, kompakt, lakonikus, és főként
a partner mozgására válaszoló. Szemben a
szövegekkel a ránk maradt fényképek a
biomechanika kiteljesedett eredményét
magasfokúan artisztikus színházi költészetnek
mutatják.

A „Sztanyiszlavszkij-rendszer" kultúrpolitikai
kanonizálása, majd Mejerhold likvidálása után a
biomechanika anatéma alatt volt. Amikor újra le-
hetett beszélni róla, még egykori hívei is hatal-
mas szellemi energiát öltek abba, hogy bebizo-
nyítsák: Mejerhold és Sztanyiszlavszkij szín háza
(éppen a biomechanika és a „fizikai cselekvé-
sek" tana közelítésével) összeegyeztethető.
(Hasonló erőfeszítések történtek Brecht és
Sztanyiszlavszkij összeegyeztetésére is.) Hogy
eb-ben a - történelmi régiónkban általában
szintézissé hazudott -
kompromisszumkeresésben mennyi volt a külső
kényszerhez való alkalmazkodás, s mennyi a
Sztanyiszlavszkij kétségtelen nagyságával
szembeni lelkiismeret-furdalásból interiorizált
összebékítési szükséglet, az nyilván
egyénenként változott, s innen és most aligha
megállapítható. Annál fontosabb belátni: komo-
lyan véve és következetesen végiggondolva Me-
jerhold és Sztanyiszlavszkij színháza nem
összeegyeztethető. De nem úgy áll a dolog,
hogy vagy Mejerholdé, vagy Sztanyiszlavszkijé
az „igazi". A századforduló óta
visszafordíthatatlanul plurálissá vált
színházművészetnek különböző lehetőségeit
jelentik. S ha ortodox módon ma már nem is,
hagyományként bármelyik választ-ható.

dolgozó igyekszik a munkára minimális, a pihe-
nésre pedig maximális óramennyiséget fordíta-
ni. Ez a törekvés a kapitalista termelés feltételei
között normálisnak minősült, a szocialista társa-
dalom helyes irányú fejlesztése számára azon-
ban teljességgel alkalmatlan.

A kardinális kérdés a kifáradás problémája.
Ennek helyes megoldásától függ a jövő művé-
szete.

Amerikában jelenleg intenzíven kutatják, ho-
gyan lehet a munkafolyamatba pihenést iktatni
anélkül, hogy az utóbbit önálló egységként ke-
zeljék.

A kérdés lényege itta pihenésre szánt szüne-
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