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Az alábbi szöveg első bekezdéseiben magá-
ban hordja indoklását. Bár a színházzal
kapcsolatos gyakorlati és mindennapi gon-
dolkodás, illetve a színházelmélet konfron-
tációját végzi el, s ez ebben a tiszta formá-
ban nálunk aligha reális, lévén, hogy kifejlett
színházelméleti tudat Magyarországon - a német
kultúrával ellentétben - nem létezik, ami gondol-
kodásunkban is keverednek elméleti elemek és
egyszerű, mindennapi reflexiók. Ha például a
színház autonómiáját kívánjuk hangsúlyozni, ak-
kor szinte természetes gesztussal nyúlunk a va-
lóság és a színház elvi különbségének, másságá-
nak elméleti színezetű tételéhez, viszont ha egy
színházi produkció értékét akarjuk kifejezni,
ugyanilyen természetességgel használjuk a való-
ságosság, hitelesség minősítését, s még csak fel
sem rémlik bennünk, hogy a két reflexió nemigen

A színházi gyakorlattal kapcsolatos, illetve
programszerű kontextusokban gyakran
találkozunk azzal a diszkurzussal, mely szerint
a színész vagy a színésznő a szín-padon
valószerűnek vagy igaznak hat; a diszkurzus
sok helyütt szerves része a színházi
szakzsargonnak. A következőkben azt szeretném
kifejteni, hogy a színészi ábrázolásnak ez a sokat
hivatkozott valószerűsége mennyiben érdekes a
színházelmélet szempontjából.

Ez az eljárás, amelynek keretében a művé-
szettel kapcsolatos közkeletű nyelvi fordula-
tokból jutunk el, elemzés és tisztázás útján,
művészetelméleti megállapításokig, az újabb
angolszász esztétika egyik irányzatán alapul;
ezt az irányzatot gyakran nyelvelemző esztéti-
kának nevezik. A színháztudomány mostanáig
nem élt ezzel az eljárással: a gyakorlati szak-
emberek és a teoretikusok diszkurzusai túl-
nyomórészt kapcsolódás nélkül állnak egymás
mellett. Mindaz, amit a gyakorlati színházi embe-
rek mondanak vagy írnak, betagolódik ugyan a
színházi koncepciók és formák tudományos le-
írásába, ám - amennyire megállapíthatom -
mindmáig nem vált a módszeres-színháztudo-
mányi tevékenységnek sem kiindulópontjává,
sem tárgyává. Reményeim szerint a „színpadi
valószerűség" diszkurzusának példájából kitet-
szik majd, hogy a két diszkurzus konfrontálása

egyeztethető össze. Ebből a problémából indul ki
Siemke Böhnisch elemzése, mely azt az angol-
szász világban népszerű módszert követi, hogy
a mindennapi szóhasználatból kiindulva végzi el
a fogalomtisztázásnak éppen a mindennapi gon-
dolkodás és nyelvhasználat elmosódottsága, in-
koherenciája miatt nem mindig egyszerű műve-
letét. Ez a fajta „szőrszálhasogató", de egyátalán
nem skolasztikus fogalomtisztázás mifelénk igen
elhanyagolt eljárás, de éppen ezért talán nem
minden tanulság nélkül való minálunk sem, ki-
váltképpen nem egy olyan területen, amelynek
gondolatisága, fogalmisága annyira cseppfo-
lyós, mint a színházé.

Siemke Böhnisch szövege egyébként eredeti-
leg előadás volt, mely a német Színháztudomá-
nyi Társaság 1992-es kongresszusán hangzott
el.

mindaz elmélet, mind a gyakorlat szempontjából
termékeny lehet.

Akik valaha színházban dolgoztak, jól ismerik
az effajta ítéleteket: ez vagy az a színészi alakítás
tisztességes, igaz, őszinte, hiteles, avagy ellen-
kezőleg, hazug, hamis, tisztességtelen, valósze-
rűtlen. Színészek, rendezők, színházpedagógu-
sok beszélnek így. A „színpadi valószerűség" e
diszkurzusának egyik legtekintélyesebb forrását
Sztanyiszlavszkijnak a színművészettel kapcso-
latos szövegei szolgáltatják. E szövegek vezér-
motívuma a hitelességre való igény; alapkövetel-
ménynek számít a „valószerű cselekvés", az
„őszinte átélés", a „szenvedélyek hitelessége", a
„fizikai cselekvések igazsága és hitelessége", a
színészi ábrázolás „őszintesége és igazsága". A
színészi alakítás valószerűségének követelmé-
nyét nem Sztanyiszlavszkij találta ki (az igény a
XVIII. századba nyúlik vissza), de a követelmény
népszerűsítéséhez kivételes mértékben járult
hozzá, hiszen színházművészeti tárgyú fejtegeté-
sei mindmáig alapvető jelentőségűek a színész-
képzésben. A diszkurzus időszerűsége azonban
akkor válik igazán érthetővé, ha figyelembe
vesszük, hogy a hitelesség követelménye Szta-
nyiszlavszkij óta más színházi koncepciók kon-
textusában is központi helyre került. E helyütt
nincs mód ennek a fejlődésnek nyomon követé-
sére, ezért példaként hadd utaljunk csupán

Artaud-ra és Grotowskira, valamint a rájuk ket-
tőjükre hivatkozó színházi alkotókra. Az egysze-
rűség kedvéért ezeket a színházi koncepciókat -
Brauneck nyomán - a „tapasztalat színházának"
címszavával foglalom majd össze.

Ha szembeállítjuk egyfelől Sztanyiszlavszkijt,
másfelől Artaud-t és Grotowskit, már ebből is
kitetszik, hogy a hitelesség követelményének a
különféle színházi koncepciók kontextusában
más és más a jelentése és a szándékolt hatása.
Már első pillantásra is megállapítható például,
hogy Sztanyiszlavszkij a valószerűséget az ábrá-
zolás eszközének fogja fel, míg a „tapasztalat
színházában" ugyanez az ábrázolás céljává lép
elő. Mielőtt azonban megvizsgálnánk ezeket az
eltérő jelentéseket és egymásra gyakorolt hatá-
saikat, először azt kell megnézni, miféle elméleti
következményekkel jár minden olyan igény,
amely a színészi alakítástól a hitelességet kéri
számon. A következőkben ezzel kívánok foglal-
kozni.

A színpadi valószerűség diszkurzusa azért je-
lent kihívást az elméleti gondolkodás számára,
mert a színpadi hitelességet követelő szerzők
határozottan tiltakoznak a színházi terminológia
ellen, amiből aztán paradox megfogalmazások
adódnak. Sztanyiszlavszkij például így ír: (Azt
szeretnénk feltárni), „miként sajátíthatjuk el an-
nak a módját, hogy a színházból (...) kiirtsuk a
»színházat«". Még számos példát idézhetnénk
erre a paradoxiára való hajlamra, amely a hite-
lesség követelésével oly gyakran együtt jár; hogy
mondanivalónk világosabb legyen, álljon itt még
egy további. Peter Brook mondja a maszkokról:

„Nyilvánvaló, hogy maszk és maszk között
különbség van. (...) A hagyományos maszk lé-
nyege szerint egyáltalán nem »maszk«. (...) Más
szóval a hagyományos maszk egy maszk nélküli
ember portréja. (...) Rugalmas a végtelenségig -
de csak a maszk nélküli ember tisztaságán és
érzelmi erejének határain belül. (...) Nézetem
szerint az első alapvető paradoxon abban rejlik,
hogy az igazi maszk a maszk nélküli ember kife-
jezése."

Es így jut el Brook a következtetésig, miszerint
„azt, amit maszknak hívunk, voltaképpen anti-
maszknak kellene nevezni". Brook tehát megkí-
sérli, hogy a paradoxonból terminológiai követ-
keztetést vonjon le, ám ez a következtetés aligha
megnyugtatóbb, mint a paradoxon maga, lévén
hogy megmarad az antifogalmiság szintjén. Úgy
látszik, a hitelesség követelménye fogalmi senki
földjére tereli a maga képviselőit. E terminológiai
nehézségek magyarázatért kiáltanak.

Íme egy kezdeti magyarázatkísérlet. Nem ma-
guk a fogalmak szülik a zűrzavart, hanem a
használatuk. A paradoxonok abból fakadnak,
hogy a színházi terminológiát hol szó szerint, hol
metaforikus értelemben alkalmazzák, és mind-
járt feloldhatóvá válnak, ha a metaforikus alkal-
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