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létjogosultságát. Nyilván erről szó sincs, Pina
Bausch csupán egy más természetű látásmódot
ajánl, amely azon a felismerésen alapul, hogy
korunk történetei már nem lineárisan épülnek,
hanem töredékjellegűek. „Az egész részeire való
bomlása" szinte közhelynek számító terminus,
ami valószínűleg szintén az átfogó, mindenkire
nézve hiteles szellemi rendszer hiányából követ-
kezik. Pina Bausch ennek megfelelően cselek-
szik, levonva a konzekvenciákat: nincs darab,
tehát nincs szereposztás. Ehelyett témákat, mo-
tívumokat vet fel, kérdéseket intéz a színésze-
ihez, akik ahhoz, hogy darab és szerep híján vá-
laszolni tudjanak, kénytelenek önmagukból táp-
lálkozni. Improvizációkkal, személyes történe-
tekkel, témákkal, motívumokkal, kérdésekkel re-
agálnak, vagyis rendező és színész folyamatos
kommunikációt hoz létre, és ebből közösen ala-
kítják ki az előadás szövetét. Nincs előre eldön-
tött tény, minden nyitott, lineáris helyett organi-
kus építkezés valósul meg.

Az így létrejövő próbafolyamatban a rendező
feladata elsősorban ennek a nyitottságnak a
fenntartása, a színész személyiségének szabad
érvényre juttatása, általában: a színész alkotó
művészként való alkalmazása, az interpretáló
művész ellenében. Talán ebből is nyilvánvaló,
hogy az igazi rendezői színház, paradox módon,
a színészek színháza. A színészekről viszont
tudni való, hogy rendkívül furcsa szerzetek, akik a
szabadságnál többre becsülik a biztonságot. A
fent vázolt helyzetben rendkívül idegesek szok-
tak lenni, és az agyafúrtabbja a jól bevált színészi
technikákhoz folyamodik segítségért. Mint tud-
juk, Pina Bausch a táncművészetből érkezett a
színház területére. Táncosai igen csiszolt tánc-
technikákkal rendelkeztek, ám Frau Bauscht
nem a tánc érdekelte, hanem a színház. Így tán-
cosaitól elvette a táncot, és csak akkor adta
vissza, ha nyilvánvalóvá vált számukra, hogy
miért nem lehet táncolni. (Ennek a
radikalizmusnak a megértéséhez lássunk egy
példát: menjünk el - persze szigorúan a példa
kedvéért - az ország bármelyik kőszínházába,
akár az ország, úgy-mond, legjobb színházába
is, az ott szereplő neves művészektől vegyük el
a darabot, a szerepet, és próbáljunk egy
előadást létrehozni velük... és akkor még nem
beszéltünk a színészi technikákról mint
búvóhelyekről!)

Pina Bausch darabjait nem lehet íróasztalnál
kitalálni. Ő nem darabból csinál színházat, ha-
nem színházból darabot. (Megint csak nem a té-
mában, hanem módszerében értve!) Ezeknek a
műveknek a létrejöttéhez fel kellett kelteni a kö-
zösség illúzióját, ami csakis analógiákban való
gondolkodás által lehetséges. Az analízis a szét-
választás, a különbözőség művészete; az ana-
lógia az összekapcsolásé, az együvé tartozásé.
Az Értelem Színháza fogalmi úton való megnyil-
vánulásával összehasonlítva, az analogikus

színházi gondolkodás alapvetően képekben jele-
nik meg. Valósághű, lineáris történetvezetés he-
lyett a történet ősképeit keresi, így egyetlen kép-
ben benne van az egész történet, mint ahogy a vi-
rág magjában a virág. Ezáltal ez a színház a törté-
net esszenciáját jeleníti meg, s nem formailag
viszonyul hozzá. Színészei nem a szerep
hitelességére törekednek, hanem a színész
hitelességére, akinek bizonyos szerepe van a
játékban. Nem érzelmileg közelítik meg
szerepeiket, hanem állapotrajzokat készítenek.
Ez azt jelenti, hogy az érzelemnek nem a
színész által megformált figurában kell
megjelennie, hanem a nézőben, amelyet a
színész bizonyos állapotba kerülése vált ki. A
„töredéklétnek" következetesen megfelelve,
nincs folytonosság sem a történetben, sem a
színpadon megjelenő színészekben, így az el-
hangzó szövegekben sem, tehát nincs dialógus.
Ezért hívja az Értelem Színháza Pina Bausch
műveit táncnak, ami végső soron azt jelenti, hogy
előadásai más műfaji besorolás alá esnek, s nem
vonatkoznak rájuk a drámaművészet szabályai,
tehát nem kell levonni az esetleges tanulságokat
sem. Mindezt pedig a klasszikus dialógus hiánya
miatt teszi, és nem veszi észre, hogy a Wupper-
tali Táncszínház egész másfajta, „újszerű" párbe-
széd kialakításán dolgozik, amelynek letétemé-

Nem kell, hog
Maradj az asz
lelj. Ne is fülel
ne is várakozz
letesen mozd
nyos. A világ
majd föl neke
nem is tehet
vonaglik majd

anapság arról ismer
vészt - már azonkív
tikus rajongói van
meghívásoknak tesz
tékokat ad a Föld kü

sikerrel, vagy többé-kevés
téma, és meg lehet kérde
és ha nem látta, akkor ból

nyese a néző. Pina Bausch „újabb kori" darabjait
látva, mindig az volt az érzésem, hogy én is ré-
szese vagyok a játéknak, pedig a valóságban a
helyemen ültem. Ezt a hatást az az egyszerű
helyzet váltja ki, hogy a színész nem a másik
színésszel, hanem a nézővel folytat
párbeszédet. Ezt úgy éri el, hogy a színpadon
felmutatja a dolgokat, a nézőben pedig
megtörténnek azok. Egy ültő helyemben,
észrevétlenül tevékennyé tesz, ellentétben azzal
a hiedelemmel, hogy a színpad és a nézőtér
között lévő, láthatatlan üvegfalon nincs
közvetlen átjárás. Miközben a kommuniká-
cióképtelenség Pina Bausch fő motívumai közé
tartozik, mégis folyamatos a kommunikáció. Élő,
kitapintható dialógus folyik. Itt már nem a hős
vagy ellenhős és a kisebb-nagyobb melléksze-
replők virtuózan ál-valóságos sorsát kísérem fi-
gyelemmel a színpadon kívülállóként. A Wup-
pertali Táncszínházban minden mellékszereplő
és a hős is én vagyok: a néző. Helyesebben fo-
galmazva, mi vagyunk azok, s a többes szám
azért kötelező, mert a közöttünk lezajló párbe-
széd egy háromszögben jeleníthető meg: Pina
Bausch < - > a színész < - > a néző.

A gyülekezési tilalom, mint tudjuk, három sze-
mélynél kezdődik, mivel hárman már közösséget
tudnánk alkotni...
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csóválni, és aki nem látta, az is érzi, hogy valami
fontosat mulasztott, és megkísérli, mintegy a
képzeletében, tapogatózó kérdések segítségé-
vel reprodukálni a nem látottat, vagy - és ez is
biztos orientációt jelenthet - kitűnő kollégák
kezdenek fanyalogni, közelebbről meg nem ha-
tározott okból -, szóval mindezeken túl, mely
fölsorolásnak olyan nagy jelentőséget azért nem
tulajdonítanék, hisz csupán trambulinként szol-
gál a következő bombasztikusnak szánt megfi-
gyeléshez: az igazán jelentős művészt az apró-
ságokról lehet megismerni.

Nem a nagy gesztusok árulják el a nagy mű-
vészt, hanem az apró, már-már rejtett mozzana-
tok - a művészet ugyanis mostanában ilyesmik-
kel bíbelődik. A bibelődés például, az jellegzetes
foglalatosság. Olyankor válik formaalkotó ténye-
zővé, amikor azt hisszük, mindent tudunk, tehát
ilyen fáradt, magabiztosan elbizonytalanodott
korszakokban, amilyenben most is élünk. Nem
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Jelenet a Woyzeckből

tágas láthatárokat jár be a fürkész tekintet, nem:
csupán egyetlen pontot fed föl, azt a pontot, ahol
az ember (a művész) éppen áll, esetleg kissé ol-
dalt hajol erről a pontról, hogy jobban lásson, hu-
nyorog, ernyőző mozdulattal védi tekintetét a
szembántó fénytől, vagy mégis kimozdul álltó
helyéből, ám sietve vissza is ugrik, mint biztos fe-
dezékbe, ha a kimozdulás sokkján túlesett. Ha
teheti, nem túl gyakran mozdul ki erről a pontról,
ezt a pontot viszont keresztül-kasul bejárja. A
nagy felfedezőket mostanság nem arról ismerni
meg, hogy eljutnak a Déli-sarkra, hanem arról,
hogy nem moccannak a helyükről. Mániák rög-
zülnek, képlékeny rögeszmék - s ha terméke-
nyek ezek a mániák, ezek a mágikus rögeszmék,
akkor mindenféle rájuk tapad, egész világnyi tu-
dás és szerkezet. Akkor aztán jöhetnek az eszté-
ták, a kritikusok, a szakértők az esetleges meg-
fejtéssel, kontextusba helyezéssel, és jöhet a kö-
zönség a rácsodálkozással vagy azzal, amit ka-
tarzisnak nevezünk, ami talán a személyiség vá-
ratlan kioldódása egy élményben, a személyiség
föloldódása egy nagyobb szubjektivitásban,
mely egyszerre néző és nézett, színpad és néző-
tér. Mert vannak művészetek, amelyek a közvet-
len rácsodálkozásból, a pillanatban föloldódó
együttlélegzésből élnek. (Írom én egy színházi
szaklapban mint nagy fölismerést. De mindjárt
megmagyarázom.)

Jerzy Grotowski olyan előadásokat akart lét-
rehozni, amelyekhez adott esetben a néző nem
szükséges. Az együttlélegzést a nézőnek neve-
zett kreatúrával maga a színész végezte el, ön-
magában: olyan fokig azonosult azzal, amit csi-
nált, hogy egyszemélyben önmaga és színész-
társai eksztatikus nézőjévé is vált a szertartás
papjaként. Grotowski majdnem ugyanolyan igé-
nyeket támasztott a nézővel. mint a színésszel
szemben - sikeres misztifikálóként beavató
szertartásba vonta be, vélt abszolútumokat szö-
gezett szembe annak töredékes életélményei-
vel. A Grotowski-féle aszkézis az egész XX. szá-
zadi színházi nyelv egyik sarokpontjává vált,
nagyjából folytathatatlanná és megkerülhetet-
lenné. Az egy pontra vagy szűk térbe rögzített-
ség itt az egyetemes színházi forma részévé
emelkedett. A testekre való közvetlen rápillantás
itt vált először szerepszerűvé. A színpadi moz-
gás Grotowskinál lett újra elemeiből fölépítve,
mintegy megcsinálva - a színpadi beszélt nyelv
kopáran zenei kíséretével, a változatlan, szegé-
nyes, de térbeli funkciójukat illetően ijesztően vé-
giggondolt díszletekkel és így tovább.

Ezt az aszketikus laboratóriumot azután, leg-

Jelenet A vad anatómiájából

alábbis a színpadi mozgás jelentős továbbgon-
dolóiként, a Kantor- és Bausch-féle epikureus la-
boratóriumok váltották fel - mindkettő világszín-
házi igénnyel és következményekkel. Kantornak
és Bauschnak - szemben Grotowskival - szük-
sége van arra a konvencionális nézőre - ha tet-
szik, polgárra -, akinek fejében limlomként van
jelen a század, a világkultúra a maga mindig ak-
tuálisan hierarchizált problematikájával: a fönn-
álló formák éppeni eklektikája; az érzéki meg-

hasonlottság, a testiség, a szexualitás elvont és
kényszeres abszolutizálása; az atomjaira rob-
bant polgári szerepek és élettörténetek, az
individuális életrajz kérdésessé vált
teleológiája, mely a klasszikus elbeszélő mód
roncsain tenyészik tovább; az emberi
mozgáskonzervek érzékeinkre zúduló terrorja:
az érzékiség mint (duplafenekű) rendezőelv.
Bausch és Kantor - Nadj talán úgy jön be a
képbe mint a föntiek virtuális közös nevezője -
kifejezetten populáris gondol-
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kodók, szemben Grotowski aszketizmusával.
Kantor mozgó szerkezeteivel és ember nagysá-
gú bábujaival, Bausch pedig férfialakjaival, és
mindketten önnön privát mitológiájuknak a mű-
vekbe való közvetlen beépítésével meghökken-
tően nagy felületen érintkeznek, mintegy közös
entitást képeznek, holott gyökeresen más tradí-
ciókból nőttek ki. Kantorból az a típusú érzéki
szabadság hiányzik, ami Bausch egyik alapmin-
tázata. Kantor formalizáltabb, de mindkettő
anarchikus és provokatív.

Josef Nadj, az orléans-i, belépve ebbe a ké-
szen talált közegbe, melynek közhelyeit ugyan-
olyan jól ismeri, mint minden jól tájékozott néző
vagy színházi ember, megható elfogulatlanság-
gal nem vesz tudomást semmiről, ami nem ér-
dekli. Mivel én nem szeretem sem a mozgásszín-
házat, sem a táncszínházat, Nadj gondolkodás-
módja különösen hat rám - azzal, hogy egyszer
sem jut eszembe (vagy elfelejtem), hogy tánc-
színházat látok. Először is látom magát Nadjot.
Grotowskiról nem tudjuk, milyen színész volna,
Kantor, Bausch és immár Nadj viszont táncos-
ként vagy karmesterként is - és nem csupán kí-
vülmaradó demiurgoszként - maradandó részei
annak a múlandónak szánt valaminek, amit
forma gyanánt létrehoztak. Amikor Nadj táncol -
és a Woyzeckben, illetve A vad anatómiájában
különböző intenzitású teljesítményeket láttam (a
három előadás közül az első Woyzecket láttam
az Új Színház stúdiójában, a fárasztó utazás
után megérkezett társulat kissé széteső produk-

cióját) -, a következőket közli velem, minden
gesztusát átitató férfias komolysággal és végte-
len iróniával: ez a testem, ilyen kezekkel, ilyen
lábbal, ilyen fejjel születtem, nézd, a kezem akár
uszony is lehetne, ha oldalt fordítom a fejem, az
azt jelenti, hogy nézek valamit, de az is lehet,
hogy a világ fordult el kilencven fokkal, nem a
nyakcsigolyám, a világ fordult el, mely, többek
közt, ezt a mozdulatot megfigyelte, a világ figyel-
me a csigolyámnak ez a mozdulata; a térdemet
behajlítva, lám, akárha ülnék, pedig megyek,
mint egy tyúk, egy strucc, egy lankadt pávián:
miközben gondolkozom ezekről a dolgokról,
mert formával veszem magam körül, mely olyan
lepusztult, amilyen lepusztult csak lehet, nem
posztindusztriális, nem, nem, ez a kora kapitalis-
ta lepusztultság, a felvilágosodás épp ebben a
pillanatban mond csődöt, a madzag, a nyál, a
pálcika, a tojás, az agyag, a fémasztal, a lepel, a
cukor, a liszt, a víz: ezek még őselemek - ez
nem az urán, nem is a neutronbomba, de nem is
az Andy Warhol utáni világ; nem: itt valami egy-
szerű történik, mint Kleistnél, Cervantesnél, Gar-
cía Marqueznél, Cézanne-nál: a konvenció még
- csodák csodája - érvényes, a test, mely egy-
szerre bábu és bonyolult szervezet, egyszerre
képes ama roppantul egyszerű mechanikára,
ami a meghajlás, dünnyögés, szembefordulás -
néha ez nehéz, ha a jelmez nagyon ki van tömve
valamilyen anyagokkal, groteszk, de groteszk-
ségében mégis megható, mert ezek a kitömött
testek, melyeket ha felvágok, belőlük véres hús-
csonkok bukkannak elő, csak épp jelzésszerű-
en, mégis valóságosan, a szájukból pedig min-
denféle nyálas vászondarabkák kerülnek elő, jut
eszembe, mi a véleménye, maga az evés is

megdöbbentő dolog, nem igaz? a szájba tenni, a
testbe beletenni egy másik testet; milyen egy-
szerű mindez, és ugyanakkor, ahogy haladunk
előre az időben, látod, kibontakozik előtted ez a
mi is? mondjuk, történet, az emberi világ töré-
keny hierarchiája, a parancsolás, a kényszerí-
tés, a vonzódás, a bonyolult reflexió különös
játéka a legegyszerűbbtől (tojás) a legkomplikál-
tabbig (embermás); és mindezt azzal hívom elő,
hogy egyetlenegy dolog érdekel: mit gondolok
akkor, amikor a csuklómat behajlítom, hogy mi-
féle gondolat az, hogy az ember behajlítja a
csuklóját, hogy amikor behajlítom a csuklómat
és a térdemet berogyasztom, és elkapom egy
másik, egy hozzám igencsak hasonló lény gra-
bancát, aki vagy bábu lesz a kezemben, vagy én
leszek azzá az övében, és aki esetleg fejjel lefelé
lóg rajtam, úgy, hogy észre sem veszem. Látod,
ez egy asztal, ez egy láb: látod, ez már majdnem
mitológia, de mégsem az: ez csak néhány
összeverődött, államilag szubvencionált férfi,
egy nő, egy zenekar, egy tükör, egy ketrec, egy
trükk.

Nadj nagyságát arról ismerem föl, ahogyan
látszólag mellékesen tud fölvetni nagy dolgokat,
ahogyan a kellékek nem tudni honnan a csudá-
ból bukkannak föl cáfolhatatlanul és visszavon-
hatatlanul és tűnnek el valamiért, miközben egy-
re nagyobb energiával közöl valamit a mozgás -
felejtsük el a nagy felfedezőt, Vojnich Oszkárt, és
felejtsük el a nagy írót, Georg Büchnert -: hogy
mi minden lehet az, amit látok. Ez a teljesség: a
lehetőség kibontakoztatása (utalok Musil definí-
ciójára A tulajdonságok nélküli emberben), an-
nak a lehetőségnek a megjelenítése, ami t - kez-
detben önkényesen - ő maga fölvet a maga
aszketikusan szűkre szabott feltételeivel. Gon-
doljunk a szereplők ruháira, melyek megfogha-
tatlanok, agyongyötörtek, nem jelmezek, inkább a
táncosok átizzadt bőrére hasonlítanak - itt a
pőreségnek nem volna se értelme, se haszna, a
ruha maga a test -, mint ahogy Josef Nadj sem
táncos, hanem sokkal inkább valami más, mond-
juk, hasbeszélő. Hogy mit beszél el?

Elmondja az asztalt. Úgy, ahogyan nagy köl-
tők versében az asztal asztallá lesz, a fa fává, a
madár viszont madárrá. Emlékeztetek az asztal-
lap körüli improvizációs gyakorlatra A vad anató-
miájának harmadik részében. Hogy mitől volt ez
több, mint improvizáció? Nem volt több: valami
pokoli nehéz történt meg üdén és könnyedén.
Olybá tűnt, mint valami improvizáció. Magán-
szám volt - kollektív magánszám -, cirkuszi,
mutatványos magánszám: hét magányos férfi,
hét magányos test magánszáma, kollektívában
a gravitációval.

Valahogy így tudnám megfogalmazni döbbe-
netemet Josef Nadj produkciói láttán: úgy lát-
szik, sikerült a lehetetlen: Andy Warhol előtt is le-
hetséges művészet.

Jelenet A vad anatómiájából
(Somlósi Lajos felvételei)


