
etven évvel ezelôtt Walter Benjamin
azt állapította meg A mûalkotás a

technikai sokszorosíthatóság korszakában
címû tanulmányában a színház és a film
közötti különbségrôl, hogy a színpadi szí-
nész rendelkezik azzal az aurával, amely az
egyszeri mûalkotások sajátja. Az aura „itt
és most”-ja a színész esetében az elôadás
egyszeriségét, képmásnélküliségét jelenti,
szemben a filmmel, ahol a technikai appa-
rátus közbeiktatásának eredményeként a
színész kénytelen lemondani saját megis-
mételhetetlenségérôl és a nézôkkel való
közvetlen kapcsolatáról. Évtizedekkel ké-
sôbb Jerzy Grotowski arra a meggyôzô-
désre jutott, hogy az egyetlen és végsô té-
nyezô, amelyben a film és a televízió nem
versenyezhet a színházzal, az „a színész–
nézô viszony, a színész és a nézô kézzel-
fogható, közvetlen, »élô« érintkezése”. Az
utóbbi években pedig a virtuális környezet
rohamos fejlôdése helyezi elôtérbe és tá-
gítja ki a jelenlét (és ellentéte: a hiány)
problémáját: saját tudományterületük
eredményeinek felhasználásával agykuta-
tók, informatikusok, filozófusok, pszicho-
lógusok kapcsolódnak be a fogalom vizs-
gálatába.  

Grotowski képlete alapjaiban megegye-
zik a színház jelenségének Eric Bentley ál-
tal adott meghatározásával: a nézô közre-
mûködése mellett a színész jelenléte az,
ami a színház létrejöttéhez elengedhetetle-
nül szükséges. A „színészi jelenlét” fogal-
mának pontos jelentése és a körülötte ki-
alakult helyzet ennek ellenére meglehetôsen
zavaros: amennyiben ugyanis elfogadjuk
Bentley tételét, amely szerint a színház
alapfeltétele egy nézô és egy színész, aki
azt játssza, hogy ô nem önmaga, akkor a
színész testi jelenléte az elôadásban alap-
kritériummá válik. Ehhez képest azonban
azt tapasztalhatjuk, hogy a „színészi jelen-

lét” mint színészetelméleti (és gyakorlati) terminus többet, mást jelent a színész fizikai
ott-tartózkodásánál egy adott elôadás adott pillanatában: a fizikai állapoton túl sokkal in-
kább a színész mentális összeszedettségére utal. A nehézség a kifejezés definiálásával
kapcsolatosan tehát az, hogy a fogalmat (alig) rejtett normativitás szövi át: hiába van je-
len egy színész a színpadon, nem biztos, hogy van jelenléte, illetve hogy elég erôs, elég átható
az az állapot, amelyet jobb híján a „jelenlét” kifejezéssel illetünk. A fogalom normatív jel-
legét ráadásul az a több évszázados tapasztalat is befolyásolja, hogy ez a „jelenlét” (illetve
a most ezzel a szóval jelölt állapot) 1. egyáltalán nem konstans: sem egy-egy adott elôadás-
ban, sem egy színész egész pályáján; és 2. nem garantálható a létrejötte. „Mennyiségi
elôfordulását” tekintve (legalábbis a nyugati hagyományban) sokkal inkább tekinthetô
kivételnek, mintsem szabálynak. Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) a színészet – és
ehhez kapcsolódóan a kritika – története úgy is olvasható, mint az ilyen kivételes színházi
pillanatok elvárásának, majd leírásának sorozata, illetve elmaradásának számonkérése.
Ilyenkor azután (nagyon leegyszerûsítve) zseniális, tehetséges vagy éppen átlagos (tehet-
ségtelen) színészrôl szól a fáma. 

A helyzet azonban szerencsére ennél jóval bonyolultabb, és kevésbé reménytelen: a te-
hetség fontosságát ugyan nem lehet elvitatni, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a jelenlét,
illetve az ehhez szükséges minôségek egy része elsajátítható, illetve megtanítható. 

Ez utóbbihoz viszont szükségesnek látszik a fogalom definiálása – minden színészpe-
dagógus megküzd azzal a nehézséggel, hogy ezt a jelenséget szavakba öntse. Az egyes ren-
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Hogyan tanítható 
a színészi jelenlét?

„Egy ember mozdulatlanul áll a színpadon, és magára vonja a figyelmünket. A másiknak nem
sikerül ugyanez. Nekem csak ez a különbség számít. Mi ez a különbség? Mit jelent kémiailag,
pszichikailag, fizikailag? A sztár kézjegyét? Egyéniséget? Nem. Ez így túl egyszerû lenne. Nem ez
a válasz. Nem tudom, mi a válasz. De azt tudom, hogy itt, az elôbbi kérdésre adott válaszban
találhatjuk meg egész mûvészetünk kiindulópontját.” 

Peter Brook

Ryszard Cieślak Az állhatatos herceg címû Grotowski-elôadásban
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dezôk/színészpedagógusok esetében a jelenlét meghatározását természetesen nagyban
befolyásolja az általuk használt terminológia és színházesztétika. Nyilvánvaló probléma
az is, hogy a különbözô színházi formák rendkívül eltérô követelményeket támasztanak a
színésszel szemben, amelyeket nagyon nehéz összehasonlítani egymással: egy színész fel-
adata szinte teljesen más például Augusto Boal politikai fórumszínházában és Staniewski
gardzienicei társulatánál. A megközelítés módja mellett pedig további különbséghez ve-
zet, hogy egy-egy rendszerben mekkora súllyal esik a latba a jelenlét vizsgálata a színészi
mesterség/mûvészet többi eleméhez képest (Copeau, Grotowski vagy éppen Barba szín-
házi gyakorlatában például szinte központi elemmé válik az átütô erejû színpadi állapot
keresése). Az írásokat összehasonlítva azonban úgy tûnik, vannak olyan fizikális-mentá-
lis alapelvek, illetve gyakorlatok, amelyeket a legtöbben elismernek és alkalmaznak. A to-
vábbiakban az elmúlt évtizedek markáns jelenlét-meghatározásai mellett néhány gyakor-
latot is leírunk. A cél természetesen nem az, hogy egy „könnyen-gyorsan tanuljunk
jelenlétet”-tanfolyam segédanyagát kapja kézhez az olvasó, hanem hogy nagy vonalakban
értelmezzük XX–XXI. század egyik legfontosabb színészképzési terminusát.

Általánosságban elmondható, hogy a gyakorlatok, melyek az egyik legképlékenyebb fo-
galomhoz tartoznak, nagyon egyszerûek. Vagy legalábbis elsô látásra annak tûnnek. Ala-
posabb tanulmányozás és próbálkozás után azonban kiderül, hogy egyrészt korántsem
könnyûek, másrészt folyamatos gyakorlást igényelnek. Most tehát – a tánciskolai hagyo-
mányt követve – induljunk el a kályhától...

A nyugati színészképzés leginkább (és esetenként félre-) ismert módszerében, Szta-
nyiszlavszkij rendszerében a színészi jelenlét kérdése mintegy megkettôzôdik, hiszen a
színész egyfajta médiumként funkcionál: az a feladata, hogy testet adjon a drámai sze-
replônek, s minden gesztusát, intonációját, mimikájának minden elemét ennek a megsze-
mélyesítésnek rendelje alá. Így tehát a saját színpadi jelenléte – ideális esetben – transz-
parens, teljesen feloldódik a szerep „belsô emberi életének” ábrázolásában. (A színház
iróniája ugyanakkor, hogy az áhított cél, a teljes átitatódás, összeolvadás nem történhet
meg: bármilyen keskeny is, de mindig van rés a színész és az általa megjelenített karakter
között. Ez azonban messzire vezet a jelenlegi tárgytól.) A rendszer pszichotechnikai gya-
korlatai éppen ezért arra tanítják meg a színészt, hogy a „mágikus mintha” és az „adott
körülmények” emelôjének segítségével – képzeletét állandó mozgásban tartva – a drámá-
ban szereplô tér, idô, cselekmény, karakter minél átfogóbb képét dolgozza ki önmagában,
és képes legyen ôket elôadásról elôadásra a lehetô legmélyebben átélni. 

Vannak ugyanakkor a rendszeren belül
olyan gyakorlatok, amelyek nem az adott
karakter megformálásához nyújtanak se-
gítséget, hanem a konkrét elôadáshelyzetre
reflektálnak, és arra készítik fel a színészt.
Sztanyiszlavszkij szerint a színésznek meg
kell teremtenie önmagában az átélés kiin-
duló állapotát, amelyet „nyilvános egye-
düllétnek” nevez. Tekinthetjük ezt úgy,
mint a színész színpadi jelenlétének pri-
mer állapotát. Ahhoz pedig, hogy ezt képes
legyen megteremteni és fenntartani, ki kell
szûrnie és blokkolnia kell azokat az impul-
zusokat, amelyek a külvilágból (fôként a
nézôtérrôl) érkeznek hozzá, és akadályoz-
nák az átélést. A „figyelem mozgó köreire”
vonatkozó gyakorlat arra tanítja meg a fia-
tal színészt, hogyan tudja kontrollálni és
irányítani a saját figyelmét úgy, mintha az
egy változó sugarú fénykör lenne, a legszû-
kebbtôl (ez a legbiztonságosabb, a színész
mentsvára a színpadon) a legtágabbig, az
egész térre kiterjedôig. Sztanyiszlavszkij
színészi katasztrófának tartja, „ha a figye-
lem kikerül befolyásunk alól, és szétszóró-
dik a térben”. A cél tehát az, hogy a szín-
padon lévô színész képes legyen úgy szabá-
lyozni a koncentrációját, hogy figyelmének
a végpontokig kitágított terében is meg-
ôrizze a „nyilvános egyedüllét” állapotát. 

Az egyik legizgalmasabb színésztan-
könyv írója, Mihail Csehov kifejezetten ar-
ra törekszik, hogy a színésznek megtanítson
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Jelenet az Odin Teatret Talabot címû elôadásából (rendezô: Eugenio Barba)
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olyan gyakorlatokat, amelyek színpadi jelenlétének erôsítésében
hasznára válnak. Mivel Csehov a sztanyiszlavszkiji rendszert gon-
dolja tovább és módosítja, így viszonylag könnyen emészthetô az
európai és ezen belül a magyar színészképzési hagyomány szá-
mára (amelybe jelentôs késéssel ugyan, de végre integrálódni lát-
szik). Mindazonáltal rendszere Sztanyiszlavszkij vaskos képzési
módszere után olyan felszabadítónak tûnik, mint amikor a katona
nehéz és rozsdás páncélzatát könnyû posztómellényre, éles pen-
gére és gyors lóra cseréli. (Természetesen zászlajára továbbra is a
„Dráma, Szerzô, Realizmus!” hármas jelszavát hímezte.)

A Csehov által kifejlesztett módszer, amely többek közt egy
adott drámai szereplô legjellemzôbb „pszichológiai gesztusának”
megteremtésére, valamint a színész improvizálókészségének fej-
lesztésére irányul, egyaránt hozzájárul a színész mesterségbeli
felkészüléséhez és a konkrét munkafolyamat eredményességéhez.
Feltételezése szerint létezik egyfajta „extraszenzoriális erô, ame-
lyet a színész játék közben tudatosan hoz létre és alkalmaz”, és
amelynek birtokában növelheti jelenlétének sûrûségét. Ennek el-
sajátításához különféle „pszichofizikai eszközöket” igyekszik a
színész kezébe adni – ezek közül érdemes kiemelni azt a beve-
zetônek szánt gyakorlatsort, amely a színész és az ôt körülvevô tér
kapcsolatát járja körül. Csehov ebben azt kéri a színésztôl, hogy a
(lehetôleg széles, változatos) mozdulatok végzése közben a gya-
korlatba képzeletét is bevonva, próbálja meg a következôket:

1. képzeljen el mellkasában egy középpontot, amely az összes
mozdulat impulzusát irányítja; 

2. erre a középpontra összpontosítva folytassa a mozgást úgy,
mintha 

a) formálná a teret maga körül, 
b) lebegne a térben,
c) repülne,
d) sugarakat bocsátana ki önmagából a térbe. 

Csehov gyakorlatának minden eleme alapvetô fontosságú. Ez
alkalommal a középpontra és a sugárzásra kell felhívni a figyelmet.
Az elôbbi, amely a sztanyiszlavszkiji rendszerhez képest újdonság-
nak tekinthetô (és amely nagy valószínûséggel a keleti technikák-
ból szivárgott be Csehov módszerébe), Csehov szerint elengedhe-
tetlen a színész színpadi állapotához. Mivel az energiát nem csupán
generálja, hanem irányítja, szabályozza is, a képzeletbeli közép-
pont a szabadság érzete mellett az erô érzetét is nyújtja a színész
számára, ami az intenzív jelenlét elengedhetetlen feltétele. A su-
gárzásról elhangzó mondatok pedig rendkívül lényegesek: „Kisu-
gározni a színpadon azt jelenti: adni, kibocsátani. Ennek ellentéte:
befogadni. Az igazi színjátszás e kettô állandó váltogatása. Nincs
olyan pillanat a színpadon, amikor a színész – vagy az általa ábrá-
zolt figura – ebben az értelemben megengedhetné magának a
passzivitást. Ha mégis megteszi, akkor azt kockáztatja, hogy a kö-
zönség figyelme lankad, és pszichológiai vákuum keletkezik.” 

Csehov sugárzásról vallott elképzelése újszerûnek hat, valójá-
ban azonban csak a gyakorlat kivitelezésének módja új. Maga az
alapelv szinte szó szerint megjelenik Sztanyiszlavszkij rendszeré-
ben is. Ô is rendkívül lényegesnek tartja a színpadi hitelesség
szempontjából, és a figyelem és a sugárzás erejét a buldogok hara-
pófogásához hasonlítja: „a szemekben, a fülekben, az öt érzék
mindegyikében. Ha hallgatni kell – akkor aztán hallgassunk és
halljunk. Ha szagolni – akkor szagoljunk. Ha nézni – akkor néz-
zünk és lássunk. [...] Hogy úgy mondjam, bele kell vájnunk a fo-
gunkat a tárgyba.” A felfokozott figyelemrôl és a sugárzás magas-
feszültségérôl pedig ezt írja: „Ha valamilyen szerkezet segítségével
megláthatnánk azt a kétirányú sugárzást, amely az alkotói hevület
percében a színpad és a nézôtér között zajlik, csodálkoznánk
azon, hogyan bírnak ki idegeink ekkora terhelést: azt az áramot,
amelyet mi, színészek küldünk a nézôtérre, és amelyet a zsöllyék-
ben ülô ezernyi élô organizmusból visszafogadunk! Mennyi ener-

giánkba kerül, hogy a kisugárzásainkkal megtöltsünk egy óriási
helyiséget, akkorát, mint a Nagy Színház! Felfoghatatlan! Szegény
színész! Ahhoz, hogy birtokba vehesse az egész hatalmas nézôte-
ret, fel kell töltenie saját érzéseinek, akaratának láthatatlan hullá-
maival... Miért nehéz tágas helyiségben játszani? Egyáltalán nem
azért, mert meg kell erôltetnünk a hangunkat, és felfokozott cse-
lekvéseket kell végeznünk. Nem! Ez nem számít. Aki elsajátította
a színpadi beszédet, az ettôl nem fél. A kisugárzás a nehéz!” 

A partnerre és a nézôkre irányuló sugárzás a koncentrált szín-
padi jelenlétnek ugyanazon hatását hivatott elérni, mint amelyet
Sztanyiszlavszkij a figyelem fényköreivel modellál. A két aktus ter-
mészetesen egyidejûleg megy végbe, és nem választható el egy-
mástól, az irányuk azonban ellentétes: míg Sztanyiszlavszkij a
figyelem köreit úgy szabályozza, hogy a színésznek mindig rendel-
kezésére álljon egy kis kör (a szilárd pont, ahonnan kiindulhat)
annak érdekében, hogy a nyilvános egyedüllét érzetét tovább tudja
mélyíteni önmagában, addig a sugárzás során ennek éppen az el-
lenkezôje történik: a színész nem önmagában ás mind mélyebbre,
és nem a közönség teljes kizárására törekszik, hanem arra, hogy a
teljes környezetére kiterjessze a saját erôterét. Alapjában véve vi-
szont mindkét folyamat mögött az az implicit feltételezés húzódik
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Torgeir Wethal és Hanayagi Kanichi az Odin Teatret 
workshopján
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meg, hogy a kivételes színpadi jelenlét a rendkívüli koncentráció
állapota.

A realista hagyományon (legalább fél lábbal) kívül álló színház-
csinálók képzési gyakorlatában a színészi jelenlét kutatása kiemelt
szerepet kap (hangsúlyozottan nem a színészpedagógiai „rend-
szer” kifejezést használom, hiszen ezek a színházi szakemberek
sokkal inkább az alapelveket kutatják, abból a meggyôzôdésbôl ki-
indulva, hogy lehetetlen és értelmetlen egy, az összes színházi
stílust átfogó és általánosan használható módszert kialakítani).
Eugenio Barba, aki Grotowskival való együttmûködése után saját
társulatával, az Odin Teatrettel folytatta kutatásait, számos meg-
figyelést tett a jelenlétre vonatkozóan. Az egyik leghasznosabb
ezek közül, hogy a színész színpadi ott-létében elkülönített egy
pre-expresszív (kifejezés elôtti) szintet, amelynek során „a színész je-
lenléte, színpadi biosza már azelôtt képes megragadni a nézô fi-
gyelmét, hogy bármilyen üzenetet közvetítene. Az »elôtt« szó itt
logikai és nem kronológiai értelemben értendô.” Barba ezt olyany-
nyira lényegesnek tartja, hogy szerinte „ha pre-expresszív szinten
nem hatékony, a színész nem színész. Akár jól is mûködhet egy
adott elôadásban, ám akkor pusztán felhasználható anyaggá válik
egy rendezô vagy koreográfus kezei között, funkcionális színész
lesz. Egy színész pre-expresszív szintjének hatásossága az a
mérce, amelyen le tudja mérni autonómiáját mint egyén és mint
mûvész.” Barba mondatai egyrészt rímelnek a mottóként felhasz-
nált Brook-idézetre, másrészt itt is megfigyelhetô a jelenléthez
kapcsolódó normativitás. Barba színészképzési gyakorlata
elsôsorban ezen a pre-expresszív szinten, a színész „bioszán” való
munkálkodást jelenti: a keleti (kathákali, nó, Bali-szigeteki tánc)
és nyugati (balett, pantomim, prózai színjátszás) hagyományból
elsôsorban azokat a feladatokat olvasztja be mûködésébe, amelyek
a színész/táncos (performer) színpadi testtudatát, testhasználatát
erôsítik. Ilyenek például azok a gyakorlatok, amelyek kibillentik a
testet a mindennapi egyensúlyi helyzetébôl, majd újfajta, bonyo-
lultabb luxusegyensúlyba hozzák azt: a pozíciók megvalósítása az
erôs színpadi jelenléthez hasonló összpontosított állapotot köve-
tel a színésztôl. Annak érdekében, hogy a luxusegyensúly külön-
bözô változatokban megvalósítható legyen, a tréningek során a
test mûködésének hosszú és aprólékos vizsgálatára van szükség.  

Az erôs jelenlét további kritériuma Barba szerint az, hogy a szí-
nész képes legyen megfelelôen bánni az energiájával. Az energia,
amely színházi antropológiájának fontos eleme, a jelenlét fogal-
mához hasonlóan ingoványos terület – érzékelni sokkal köny-
nyebb, mint szavakba önteni. Miután összehasonlította az eltérô
színjátszási tradíciók energiameghatározásait, Barba arra a meg-
állapításra jut, hogy a színészet és a színészképzés számára a gya-
korlatban is használható definícióhoz csak abban az esetben jut-
hatunk, ha az energiát mint konkrét, formálható és irányítható
dolgot képzeljük el. Az energia ilyen jellegû felismeréséhez és irá-
nyításának elsajátításához pedig Barba átveszi a Mihail Csehov ál-
tal kidolgozott, fentebb már leírt gyakorlatsort. A másik hasznos
terminus, amelyet Barba az energiával kapcsolatban kialakít: a
sats, az energiával telített mozdulatlanság, a mozdulatot megelôzô
pillanat/állapot, amikor már az egész test feszültség alatt áll, de a
cselekvés még nem látható. Erre az állapotra és az ehhez tartozó
gyakorlatra még visszatérek. 

Az energia, a központ, a mindennapitól eltérô testhasználat
Tadashi Suzuki japán színházi szakember (Paul Allain által ismer-
tetett) módszerének is alapfogalmai. Színészpedagógiájában ki-
emelt helyet foglal el a színészi jelenlét tanítása. A tradicionális
nó-színházból kiindulva olyan általánosan érvényes színészi tech-
nika és gondolkodásmód kifejlesztésén dolgozik, amely egyaránt
alkalmazható mind a keleti, mind a nyugati színházi hagyomány-
ban. Mivel – Barba kifejezését használva – ô is a színész pre-exp-
resszív állapotában találja meg a közös gyökereket, ezért színész-
képzési módszere csak nagyon ritkán függ össze szervesen saját

(vagy akárki más) rendezôi gyakorlatával: Paul Allain szavaival
élve módszerének nem az elôadáshoz (performance) van köze, mint
inkább a színészi elôadás(mód)hoz (performing).

A kulcsszó pedig, amellyel a Suzuki-módszert hozzákapcsolha-
tónak tartom az elôbbi vizsgálódásokhoz: a diszciplína. A kifejezés
egyaránt jelent „tudományt” és „fegyelmet”, „fegyelmezést”. Su-
zuki célja az, hogy megtanítsa „beszélni” a testet, érzékennyé és
kifejezôvé téve azt. A japán hagyománynak megfelelôen a lábat
tartja a színészi test centrális elemének, képzési módszere pedig
ennek megfelelôen „a lábak nyelvtana”: olyan gyakorlatok és sza-
bályok sora, amelyek a láb mozdulataira (állás, ülés, járás, dobogás)
épülnek, ugyanakkor többet jelentenek puszta gimnasztikánál.
Írásaiban Suzuki nem avatja be az olvasót gyakorlatainak sorába,
mindössze az általa központi jelentôségûnek tartott feladatot is-
merteti (Shakuhachi-dobogás). Paul Allain azonban Suzukiról
szóló könyvében összegyûjtötte és közreadja a gyakorlatok sorát,
így képet alkothatunk a képzési folyamatról. A különbözô ritmus-
ban, sebességgel és erôvel végzett gyakorlatok egy-egy szekvenciá-
lis mozgássorra épülnek, közös jellemzôjük pedig az, hogy a részt-
vevôk sorokban, egyszerre, parancsszóra mintegy „végrehajtják”
ôket. A kvázi-katonai csuklógyakorlatokat (néha nehéz eldönteni,
mit olvas az ember: egy Suzuki-workshop leírását vagy pedig az
Iskola a határon legkeményebb részeit) csak tökéletes összpontosí-
tással, a figyelem teljes odafordításával lehet (érdemes) végigcsi-
nálni. A munkafolyamat elôrehaladtával a test kitartóvá válik, és
képessé lesz arra, hogy elbírja az akarat igáját. Amit pedig ebbôl le-
szûr, elsajátít a színész, az Suzuki szerint a sûrû színészi jelenlét
elengedhetetlen feltétele: a végletekig vitt akaraterô, önfegyelem,
valamint a test izmai és mozdulatai feletti teljes kontroll. Az ener-
gia szabályozásának képessége.  

A továbbiakban érdemes figyelmet szentelni a jelenlét egy prak-
tikus aspektusának, amely szinte az összes eddig tárgyalt színház-
csináló írásaiban felbukkan. Az általuk használt terminológia az
eltérô megközelítésmódokból eredôen természetesen különbözô,
de az olvasónak az a homályos érzése támad, hogy ugyanarról a je-
lenségrôl beszélnek. Arról a különbségrôl van szó, amely egy adott
pillanatban a színész külsô történései/mozdulatai és belsô érzelmi
állapota között feszül. Sztanyiszlavszkij a tempó-ritmus kapcsán
plasztikus példát alkalmaz: az órán a hallgatóknak azt a helyzetet
kell eljátszaniuk, hogy csupán néhány perccel a vonat indulása
elôtt érnek ki a pályaudvarra (a fokozást a helyzetgyakorlat ismé-
telgetésével modellálja: egyre késôbb „érnek ki” a vonathoz, mi-
közben különbözô akadályok is felmerülnek – sor a pénztárnál,
újságot is kell venni). Késôbb pedig felhívja a figyelmet arra, hogy
milyen hatásos fegyver a színész kezében az eltérô külsô és belsô
tempó-ritmusok egyidejû használata: a gyakorlat során egy bû-
nöst kell megformálniuk, aki nyugodtnak tetteti magát, de belül
retteg, hogy leleplezik. 

Mihail Csehov átveszi Sztanyiszlavszkijnak a külsô/belsô
tempó-ritmusra vonatkozó megkülönböztetését, és fontos meg-
jegyzést tesz: „Ne tévesszük össze a lassú tempót a passzivitással
vagy a színész enerváltságával. Egyfelôl bármilyen lassú tempót
alkalmazzon is a színész a színpadon, mûvész-énjének mindig
aktívnak kell lennie. Másfelôl, a játék gyors tempója soha nem
csaphat át szemmel látható kapkodásba vagy felesleges lelki-testi
feszültségbe.” 

A legkopárabb, ugyanakkor talán leginkább lényegre törô meg-
fogalmazást Barba könyvében olvashatjuk. Az ISTA (Internatio-
nal School of Theatre Anthropology) egyik ülésén a pekingi opera
mestere azt az állapotot írja le, amikor a színész a gyors mozdulat-
sor közepén megáll egy pillanatra, kitartja a bonyolult egyensúlyi
helyzetet, majd folytatja a mozdulatot. A mester így fogalmaz:
„movement stop, inside no stop” [a mozdulat megáll, belül nem áll
meg – R. K.]. A szikár mondat önmagáért beszél, szentenciaként
foglalja össze mindazt, amit a jelenségrôl mondhatunk.  Ehhez
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kapcsolódik Barba, aki szerint a felhasznált energia és a megvaló-
sult cselekvés közötti inkoherencia nagyon hatásos eszköz a szí-
nész kezében. A „cselekvés abszorpcióját” Etienne Decroux,
Dario Fo és Zeami mûvészetében egyaránt megragadhatónak tart-
ja. Annak érdekében, hogy ezt az eszközt megtaníthatóvá tegye,
Barba két részre osztja a színész színpadi energiáját: szerinte meg-
különböztethetô egymástól az energia-a-térben és az energia-az-
idôben. A gyakorlat, amelyet alkalmaz, ugyanúgy egy több elembôl
álló improvizációs sorozat, mint Sztanyiszlavszkij pályaudvari
játéka. A tréning során Barba arra kéri a színészt, hogy improvi-
záljon egy rövid (két-három perces) mozgássort, és rögzítse azt.
Ezek után a színésznek úgy kell végigvinnie a sorozatát, hogy
mozdulatait felére, kétharmadára stb. szûkíti – csökkentve a tér-
beli energiáit is –, miközben idôbeli energiáját igyekszik állandó-
sítani és növelni. Így válik érthetôvé a „cselekvés abszorpciója” ki-
fejezés: a színész mintegy elnyeli, beszippantja a mozdulatot, még
mielôtt megvalósította volna. A közönség már csak azt érzékeli,
hogy a színész érzelmi-mentális intenzitásához képest a gesztu-
sok lefojtottak, mintha mindig éppen a kirobbanás szélén mozog-
nának. (Ezt a kirobbanás elôtti pillanatot, a mozdulat elôtti moz-
dulatlanságot nevezi Barba satsnak; fentebb már szó volt errôl.) Az
abszorpcióra vonatkozó figyelmeztetése nagyon hasonlít Cse-
hov megállapítására: fontosnak tartja leszögezni, hogy a kihagyás
nem egyenlô a „veszni hagyással”. (Barba variációja az energia-
megmaradás törvényére?) 

Természetesen ártalmas naivitás lenne a fentiekbôl azt leszûrni,
hogy a színpadi jelenlét akkor erôs, ha a színész folyamatosan

csak a felét mutatja meg annak, amit gondol/érez. Az energiaszint
és a megvalósítás formája közötti eltérés sokkal inkább egy-egy ki-
emelt pillanatban nyilvánul meg, amikor mint az optikai lencse a
fényt, a színész összegyûjti, és egyetlen pontba fokuszálja erejét.
A fokuszált pillanatok tudatos beépítése a partitúrába (Grotowski
terminusa: a színész által az elôadásban megvalósítandó feladat-
sor, amely nem feltétlenül azonos a szereppel) és az energia-
szint/cselekvés közötti viszony dinamikus váltakozása két olyan
faktor, amely képes a színész koncentrált jelenlétét átfordítani a
nézô számára is „tapintható” feszültséggé.

Jelen tanulmány keretei közt természetesen nem volt mód ki-
térni az összes színházcsinálóra, aki a színészi jelenlét kérdésével
foglalkozik. A mostani elemzésbôl kimaradtak számos változatot
és megoldást kínálnak a problémára. Az viszont szinte mindegyik
módszerben közös, hogy a jelenlét kutatása során a fentebb ki-
emelt terminusokat – sugárzás, koncentráció, energia, figyelem – va-
riálják a saját elképzelésük szerint, és ezekhez adják hozzá a
maguk tapasztalatait. Igazság szerint mindenki, aki színházzal fog-
lalkozik, szükségszerûen szembesül ezzel a kérdéssel. Az erôs
színészi jelenlét valószínûleg független a színházi mûfajtól és
struktúrától abban az értelemben, hogy az utcaszínháztól a nagy-
operáig, a diákszínpadtól a társalgási színmûig mindenhol ta-
pasztalható és elvárható, és szinte bármilyen színházi formát
képes hitelessé tenni. Tulajdonképpen nem számít, hogy mely
színpad melyik sarka az, ahol a színész áll (ül, létezik), ha abban
az idôben, amíg a játéktérben tartózkodik, képes a nézô figyelmét
megragadni és fenntartani. 
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ódszerem legfôbb célja, hogy feltárjam és felszínre hozzam
a fizikai percepciónak azt az érzékenységét, amelynek a

színészek a kezdetekkor – mielôtt még a színház birtokba vette
volna a maga különféle kodifikált elôadói stílusait – birtokában
voltak, és növeljem velük született kifejezôkészségeiket. A mód-
szeren akkor kezdtem gondolkodni, amikor azt kutattam, miféle
eszközökkel lehetne megvizsgálni a különbözô népek fizikai per-
cepciójában mutatkozó különbségeket – amilyenek akkor észlel-
hetôk, amikor a színészek a színpadon csak mozdulatlanul állnak,
avagy, valamilyen impulzusra, cselekvést hajtanak végre. Ezeket a
különbségeket szerettem volna olyan új egésszé integrálni, ame-
lyet mi, emberek, minden faji és nemzeti különbségen túl, közös
tulajdonunkként megoszthatunk egymással. 

Mindenekelôtt szükségét éreztem, hogy megvizsgáljam azt a
testünk alsó részében mutatkozó érzékenység- vagy érzésbeli ori-
entációt, amely bennünket, embereket a talaj vagy a föld felé vonz.
Kiszûrtem a test használatának, a különbözô érzelmi árnyalatok
érzékelésének néhány alapvetô módját, majd úgy rendeztem el
ôket, hogy módszeremet meghatározhassam.

Hogy a technika nyelvén szóljak: módszerem arra képez, hogy
megtanuljunk erôteljesen, tisztán artikulálva beszélni és ugyanak-
kor az egész testet beszéltetni, még olyankor is, amikor hallgatunk.
Így sajátíthatják el a színészek a színpadi létezés legcélszerûbb
módját. E módszer alkalmazásával szeretném lehetôvé tenni, hogy
a színészek kifejlesszék fizikai kifejezôképességüket, és tartósabbá
tegyék koncentrációjukat. 

Egyszóval ez a tréning, hogy úgy mondjam, afféle nyelvtan,
amellyel a szemem elôtt lebegô színház anyagi valósággá tehetô.
Kívánatos azonban, hogy ez a „nyelvtan” második ösztönként
épüljön be a testbe, mint ahogy az élénk társalgást sem élvezhet-
jük, ha beszéd közben állandóan szem elôtt tartjuk a nyelvtan sza-
bályait. Ezen technikák elsajátítását addig kell tanulnunk, amíg
„mûködési hipotézisekké” nem válnak – a színészek csak ebben
az esetben érezhetik magukat a színpadon „fikciósnak”; és ahhoz,
hogy a keresett képeket realizálják, legalábbis ezt az alapvetô fizi-
kai érzékenységet kell magukban kifejleszteniük.

Nézetem szerint „kulturáltnak” az a társadalom nevezhetô,
melyben az emberi test percepciós és kifejezési képességeit teljes
mértékben kihasználják, és ahol ezek a képességek biztosítják a
kommunikáció alapvetô eszközét. Nem minden civilizált ország
mondható egyszersmind „kulturált” társadalomnak is.

Való igaz, hogy a civilizáció születése összefüggött az emberi
test funkcióival, és úgy is értelmezhetô, mint az emberi test alap-
vetô funkcióinak vagy a fizikai képességeknek – a szemnek, a fül-
nek, a nyelvnek, a kéznek és a lábnak – kiterjesztése. A teleszkóp
és a mikroszkóp felfedezése például annak az emberi törekvésnek
és igyekezetnek az eredménye, hogy többet lássunk, hogy radikali-
záljuk a látás képességét. A civilizáció nem más, mint az ilyen tö-
rekvések felhalmozott hatása – a fizikai képességek kiterjesztésé-
nek produktuma. 

Ennélfogva tehát azzal az energiával kell foglalkoznunk, amely-
nek segítségével az ilyen törekvések anyagi formát ölthetnek. Ez a
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