
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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gondolatmenet vezet el a modernizáció kérdésének elemzéséhez.
Az Egyesült Államokban néhány szociológus aszerint különböz-
teti meg egymástól a modernizált és a modernizáció elôtti társa-
dalmakat, hogy milyen arányban áll az állati energia felhasználása
a nem állatiéval. Az állati energia itt az emberek, a lovak, a szarvas-
marhák stb. fizikai energiáját jelenti, míg a nem állati az elektro-
mos erôre, a nukleáris erôre és a hasonlókra vonatkozik. Egy adott
ország modernizációs állapotát azzal is bemutathatjuk, hogy
mennyi nem állati energiát használ fel. Egyszerûbben szólva: az
afrikai és a közel-keleti országokban az állati energia aránya az
Egyesült Államokkal vagy Japánnal összehasonlítva nagyon magas;
az utóbbiakban az energiát valamennyi termelési folyamatban az
olajból, a villamosságból vagy a nukleáris erôbôl merítik. 

Ha ezt a gondolkodást a színházra alkalmazzuk, megállapíthat-
juk, hogy a kortárs színház túlnyomó része „modernizált”, vagyis
teljes mértékben kiaknázza a nem állati energiát. A világítás elekt-
romos, a lifteket és forgószínpadokat is elektromos energia mû-
ködteti. Maga a színházépület is, a betonalapozástól a kellékekig
és a díszletig, számos ipari tevékenység végterméke. 

A japán nó-színház ezzel szemben a premodern színházból
fennmaradt jelenség, amely úgyszólván nem használ semmilyen
nem állati energiát. Vegyük például a zenét. A modern színházban
erôsítô- és hangosítóberendezések segítségével felvételrôl repro-
dukálják, míg a nó színházban a színész-táncos és a kórus hang-
jai csakúgy, mint a színpadon használt hangszerek hangzása köz-
vetlenül jut el a közönséghez. A nó-drámák jelmezeit és maszkjait
kézzel készítik, és maga a színpad is az ácsmesterség hagyomá-
nyos elvei szerint épül meg. Bár manapság a világításhoz már
elektromosságot is használnak (amit én mindmáig ellenzek – a
régi idôkben gyertyával világítottak), a szerepe minimális; semmi
köze a „modern” színház rafinált, színpompás világításához.
A nó-színházat az a szellemiség hatja át, hogy emberi ügyességbôl
és iparkodásból valami újat teremtsünk, s ez olyan igaz, hogy el-
mondhatjuk: a nó a premodern színház kvintesszenciája, amelyet
az állati energia hoz létre.

Mivel a színház Európában is, Japánban is lépést tartott a kor-
ral, és immár minden megnyilvánulásában nem állati energiát
használ, különbözô visszásságok keletkeztek: például az, hogy az
emberi test képességei és a fizikai érzékenység addig specializálód-

tak, míg egészen szétváltak. Mint ahogy a civilizáció addig specia-
lizálta a szem munkáját, amíg létrehozta a mikroszkópot, úgy „ta-
golta szét” a modernizáció az ember fizikai képességeit és lényegi
önmagát.

Magam azon iparkodom, hogy a színház kontextusában helyre-
állítsam az emberi test integritását. Nem pusztán arról van szó,
hogy visszatérjek az olyan hagyományos színházi formákhoz,
mint a nó vagy a kabuki; a cél az, hogy páratlan erényeiket felhasz-
nálva olyasmit teremtsek, ami meghaladja a modern színház je-
lenlegi gyakorlatát.

Egybe kell terelnünk a „széttagolt” fizikai funkciókat; vissza kell
szereznünk az emberi test érzékelési és kifejezési potenciálját és
erejét. Ha ehhez tartjuk magunkat, a kultúra a civilizáción belül is
fennmaradhat.

Színészképzési módszeremen belül különös hangsúlyt helyezek
a lábra, mert az a véleményem, hogy a testnek a talajjal való tuda-
tos kommunikációja a test valamennyi fizikai kötöttségét sokkal
tudatosabbá teszi.

Képzési módszerem egyik alapvetô eleme, hogy a színészek rit-
mikus zenére bizonyos idôn át dobbantsanak a padlón, pontosab-
ban félig guggolva járjanak körbe erôteljes dobbantásokkal. Ami-
kor aztán a zene elhallgat, a színészek tökéletesen ellazítják testü-
ket, és a földre zuhannak, ahol csendben, teljesen mozdulatlanul
fekszenek. Kis idô múltán a zene ismét megszólal, de ezúttal las-
san és simán. A színészek a megváltozott zenéhez alkalmazkodva
lassan és tetszésük szerinti módon felállnak, végül természetes
pózba helyezkedve ki is egyenesednek. Ez a tréning két ellentétes
mozgásból, a dinamikusból és a statikusból, azaz mozgásból és pi-
henésbôl, vagyis a fizikai erô kibocsátásából és visszafojtásából áll.
A gyakorlat célja, hogy a légzés kontrolljával fejlesszük ki a test
koncentrációját. 

A tréning elsô felének az a lényege, hogy folyamatos erôvel,
felsôtestünk himbálása nélkül dobbantsunk. Ha a színész nem
koncentrálja tudatát lábfejére, lábszárára és csípôjére – amihez
persze e testrészek fokozott fegyelme szükséges –, akkor, bár-
mennyire tele van is energiával, képtelen lesz kitartóan dobban-
tani. Sôt, ha hiányzik belôle a légzés ellenôrzéséhez szükséges
szellemi és akaraterô, felsôteste apránként himbálózni kezd, a
dobbantások ritmusa pedig szabálytalanná válik. Ha az ember
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dobbant a lábával, az erô természetszerûleg készteti ringásra a felsôtestet. Amikor a szí-
nészeket arra utasítom, hogy dobbantsanak a lehetô legerôteljesebben, gyakran az a reak-
ció, hogy minél nagyobbakat dobbantanak, annál jobban mozog a felsôtest. Ha ezt a
ringást a minimálisra akarják csökkenteni, a csípôjükkel kell elfojtani az erôt. Úgy kell
dobbantgatniuk, hogy közben mindvégig tudatában legyenek testük alsó és felsô felének
viszonyával, amelynek forgási pontja a csípô.  

Természetesen nem egyedül az én módszerem hangsúlyozza, hogy az emberi test fel-
építése és fenntartóerôinek egyensúlya a medencetájékon összpontosul; jóformán vala-
mennyi elôadó-mûvészet hasznosítja ezt az elképzelést. Hitem szerint azonban módsze-
remnek az a specifikuma, hogy a színészekben a fenti felismerés mindenekelôtt akkor
tudatosítható, ha a lábukkal dobbantanak a földön. Ez a tréning onnan ered, hogy a ma-
gam részérôl úgy gondolom: a színpadi színészek alapvetô fizikai érzékenységét a lábfe-
jük határozza meg. Mindennapi életünk során hajlamosak vagyunk rá, hogy ne vegyük
figyelembe a lábfej fontosságát; holott tudnunk kell, hogy az emberi test a lábfejen át
érintkezik a talajjal, hogy a föld és az emberi test elválaszthatatlan, mi több, az utóbbi ré-
sze az elôbbinek, vagyis ha meghalunk, visszatérünk a földbe. A testben mûködése során
többnyire nem tudatosul ez a viszony, mégis el kell érnünk, hogy tisztában legyen vele, és
a földön való dobogás révén érzékelje ezt az erôs kapcsolatot.

Gyakran utaltak rá, hogy ez az elgondolásom jellegzetesen japán, pedig ez tévedés.
A klasszikus európai balett táncosai látszólag mintha arra törekednének, hogy a földtôl
elrugaszkodva repüljenek a levegôben, ám az alapvetô fizikai érzékenység ebben a mûvé-
szeti ágban is a földhöz való affinitás átérzésén alapul.

Másfelôl tény, hogy a hagyományos japán színházi formákban, amilyen a nó és a kabu-
ki, a fizikai kifejezés kiemelkedôen fontos eleme volt az ég és a föld, a magasság és a mély-
ség felé vezetô két vektor egyensúlya. Csakhogy a hagyományos japán színházi formák-
ban az erô, melyet e két, ellentétes irányú vektor hordoz, a medencetájékon találkozik, és
az ebbôl fakadó energia horizontálisan sugárzik ki; ezért minél magasabbra tör a felsô-
test, annál mélyebbre próbál süllyedni az alsó-, hogy a mozgás egyensúlyban legyen.
Ekként erôsödik az érzés, miszerint a lábfej szilárdan tapad a földhöz. Ezt jelképezik az
olyan, a földhöz való affinitást kifejezô mozdulatok, mint a sikló lépés (suri-ashi) vagy a
dobbantás (ashi-byoshi).

A néhai Shinobu Origuchi, a kiváló japán antropológus és irodalmár azt mondta: a ja-
pán elôadó-mûvészeteket tanulmányozva azt tapasztalta, hogy produkciójuk valamely
pontján az elôadók törvényszerûen dobbantanak a lábukkal, és a színpadi jelenlét már

önmagában is a gonosz szellemek földbe
tiprását fejezi ki; a dobbantást hembainak
hívják. Ebbôl a nézôpontból a nó-drámák
sikló lépései (suri-ashi) a dobbantás elôké-
szítô mozdulatainak tekinthetôk. Origuchi
szerint a hagyományos japán tánc lényege
a színpad bejárása, ami eredetileg azt jelen-
tette, hogy a gonosz szellemek eltaposásá-
val az elôadók mintegy megszentelik a
helyszínt. Az én képzési módszeremben
a mozdulatsor két részbôl áll: az elsôben a
színész, amikor ugyanarra az állandó rit-
musra dobbant, az erôket az egész test
megfeszítésével a csípôbe koncentrálja;
majd, miután a földre zuhant, és pihen,
marionettként kel fel a zene hangjaira, és
ily módon egész testét nyugodt erôvel te-
líti. És mindennek során alapvetôen meg-
változtatja a mindennapi életre jellemzô
nyers, koncentrálatlan test minôségét.
Ezért érzi sok kezdô úgy, hogy mechanikus
mozgásra kényszerítik, amelynek során
testének finom árnyalatai semmivé lesz-
nek. A módszerem alkalmazása során szer-
zett tapasztalatok arra utalnak, hogy a rea-
lista színjátszáshoz szokott amerikai szí-
nészek hajlamosak erre a reakcióra. Igaz,
kezdetben erôteljesen és komoly elszánás-
sal dobbantgatnak; de koncentrálásuk
hamarosan lanyhul, és a testük „kienged”.
A tréningeken jelen lévô nézôk közül aztán
többen sajátosan japánnak nyilvánítják
módszeremet, és azt mondják: azért nem
felel meg az amerikai színészeknek, mert
nekik a japánokhoz viszonyítva hosszú a
lábuk. Mindennek azonban semmi köze
a lábak hosszához vagy az állóképesség-
hez; a lényeg az, hogy a résztvevôk felfe-
dezzék a maguk belsô fizikai érzékenységét
és az emberi test veleszületett, mély belsô
emlékezetét. Más szóval a módszer arra a
képességre épül, hogy feltárjuk, és teljes
mértékben kibontakoztassuk ezt a mélysé-
gesen mély fizikai érzékenységet. Éppen
ezért képzési módszerem célját nem csak a
japán színészek teste asszimilálhatja. Mind-
egy, hogy Európában vagyunk-e vagy Ja-
pánban: dobbantani, lábunkkal verni a
földet univerzális fizikai mozgás, amely
szükséges ahhoz, hogy testünk tudatára
ébredjünk, vagy olyan „fiktív” – rituálisnak
is nevezhetô – teret hozzunk létre, amely-
ben egyéni metamorfózist élhetünk meg.

A dobogás, a lábunk földhöz verése ôsi
japán rítusokban gyökerezik.

Origuchi Hat lecke a hagyományos japán
elôadó-mûvészetek történetérôl címû írás-
mûve a japán teremtési mítosznak a Meny-
nyei Kôfalról elnevezett megnyitó rítusá-
ban látja a szent tánc (a kagura) eredetét,
és megemlíti a szellemek elcsitítását célzó
ritmikus táncot, amelyet egy Ameno-Uzu-
meno-Mikoto nevû istennô adott elô, úgy,
hogy felborított egy fakádat, dobbantott
rajta, és botja végével ütötte. Origuchi azt
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írja: „A kád talán a földet jelképezte. Az is-
tennô dobogott rajta, bottal ütötte, és köz-
ben hangos zajokat keltett: ezek az akciók
arra voltak hivatva, hogy felébresszék és
elôcsalják a kád alatt sejtett, alvó vagy
rejtôzködô lelket vagy szellemet, hogy az-
tán a közelben lévô isten láthatatlan, szent
testéhez irányítsák.” Origuchi mindebbôl
azt szûri le, hogy a dobbantás és ütögetés
akciója nem irányul szükségképpen a go-
nosz ellenségek eltaposására vagy meg-
semmisítésére, hanem – ellenkezôleg – az
energiájukat akarja mozgósítani, mégpe-
dig az emberi élet aktivizálásának céljából.
Az eljárás eredményeképpen olyan hatás
lép fel, amely az exorcizmushoz hasonla-
tos: vagyis ha magunkévá tesszük a gonosz
szellemét, módunk lesz leküzdésére. Ami-
kor a nó és a kabuki színészei oly sûrûn
dobbantanak a színpadon, eljárásuk szo-
rosan kötôdik ehhez a hagyományhoz.

Az ôsi japán színpadok sírokon vagy sír-
halmokon, tehát a holtak lelkének feltéte-
lezett lakhelyén épültek. Ez a gyakorlat ve-
zetett ahhoz a máig élô szokáshoz, amely-
nek értelmében nó-színpad csak akkor
épülhet, ha a közremûködôk elôzôleg lyu-
kat vájtak a földbe, vagy valamilyen edényt
temettek el benne. Ezt a szokást nemcsak a
technikai hatás élteti – az üreges föld tud-
niillik visszhangosabbá teszi a dobogás za-
ját –, hanem az illúziókeltés igénye is: az
elôadás azt akarja elhitetni, hogy a színész
képes a föld vagy a földbe visszatért ôsök
szellemének felkeltésére, ily módon e szel-
lemek energiáját is magáévá téve. A kongó
hangzás erôsíti a szellemekre való reagálás
fizikai érzetét. A színpadra lépô színészek-
nek még ma is szükségük van az ilyen il-
lúzióra – mert hiszen teljességgel termé-
szetes és szerfölött becses illúzió, ha azt
hisszük, hogy lábfejünkön keresztül érzé-
kelhetjük a szellemek energiáját, és testünk
feltöltekezhet ezzel az energiával. A nó éppen
azért istenáldotta mûfaj, mert mindmáig
ápolja és élteti ezt a gondolatot. A sírokat
és sírhalmokat tekinthetjük anyaméhnek
is, amelybôl mindnyájan születtünk – eb-
ben az értelemben a föld maga is „Anya”.
A színészek pedig, amikor szerepüket vál-
lalják, abból a feltételezésbôl indulhatnak
ki, hogy integráló személyiségként az egész
emberiséggel kapcsolódnak össze.

Meglehet, hogy nem felsôtestünkkel,
hanem testünk alsó felével – egészen pon-
tosan a lábfejünkkel – fejezhetjük ki a leg-
tudatosabban a minden fajra egyaránt jel-
lemzô fizikai érzékenységet. A lábfej az em-
beri test utolsó megmaradt része, amely a
szó szoros értelmében érintkezik minden
emberi tevékenység megtartó bázisával: a
földdel.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ANGOLRA 
FORDÍTOTTA: KAZUKO MATSUOKA.

MAGYARRA FORDÍTOTTA: 
SZÁNTÓ JUDIT  

Lecoq-iskola által kínált képzés két évet fog át, amelynek során a hallgatók két pár-
huzamos úton haladnak: egyrészt az improvizációt és annak szabályait tanulmá-

nyozzák, másrészt a mozgás technikáját és analízisét. Ezt a kettôs utazást öntevékeny
elemek egészítik ki, amelyek keretében a hallgatók saját színházi munkája kisebb produk-
ciókban ölt formát. 

Kezdetben a néma pszichológiai játékot vizsgáljuk. Ezután, egy semleges állapotból
(amely a nyugalom és kíváncsiság keveréke) kiindulva, a természet dinamikájának kuta-
tásával kezdetét veszi a tényleges képzési út. Az utánzó test segítségével fedezzük fel a ter-
mészetes elemeket, anyagokat, állatokat, színeket, fényeket, hangokat és szavakat, késôbb
pedig a karakterrel való játékot gazdagítjuk velük. A színjátszás különbözô szintjeit fej-
lesztjük ki az expresszív és karaktermaszkokkal való ismétléstôl az absztrakt maszkokig,
formákig és struktúrákig. A stílus korlátai egy eltérô valóságot hoznak létre. Az improvi-
zációk tematikus sorozatát a mozgás elemzésén alapuló technikai rész követi. A gyakorla-
tok az emberi test érzékelô- és kifejezôkészségét fejlesztik (fizikai és vokális felkészülés,
színházi akrobatika, a fizikai cselekvések vizsgálata). A képzés elsô része foglalja magában
a költészeti, festészeti, zenei bevezetést is. 

Az út második szakasza a gesztusnyelv tanulmányozásával kezdôdik. Ez készíti fel a
hallgatókat arra, hogy felfedezzék a dramatikus területek teljes skáláját, egymáshoz való
viszonyukat és részüket az egyetemes költôi tudatosságban, valamint arra, hogy a színját-
szás különbözô szintjeit állítsák fel. Ez a geodramatikus utazás – ahogyan én nevezem –
három dimenzióban fedi le az alapokat. Öt elsôdleges területen alapszik, amelyek továb-
biakat generálnak, és amelyek mindegyikét a színháztörténetben általánosan elfogadott
elnevezéssel illetjük:

1. melodráma (nagy érzelmek),
2. commedia dell’arte (emberi komédia),
3. buffó (a groteszktôl a misztériumig),
4. tragédia (kórus és hôs),
5. bohócok (burleszk és abszurd),
ezekhez adódnak még a komédia változatai. 
A különbözô területeken alkalmazott technika keretet biztosít a színjátszásnak, a dra-

matikus szövegek hozzárendelése pedig növeli a kreativitást.
A gyakorlatok felhasználásának eltérô módjai jelennek meg minden egyes szinten:

• a fejlesztô módszer, a legegyszerûbbtôl a legösszetettebb felé haladva,
• az átvitel módszere, a fizikai technikából a dramatikus kifejezésbe (a fizikai cselekvé-

sek dramatikus indoklása/igazolása, a természetes dinamika átfordítása karakterekké 
és szituációkká),

• a gesztusok kitágítása és szûkítése, az egyensúlyi helyzettôl a légzésig,
• a színjátszás fokozatai és szintjei,
• a gesztus és a hang összekapcsolása,
• a mozdulatok, véletlenek és kerülôk ökonómiája,
• átjárás a valóságosból az imagináriusba,
• a játéknak és szabályainak felfedezése (azoknak a szabályoknak, amelyek magából

a játékból kelnek életre),
• a térbeli, idôbeli és mennyiségi korlátozás módszere.
Egy elôadásban bemutatott választott téma tanulmányozása, illetve egy technikai vizs-

ga (húsz mozdulat összefûzése) jelzi az elsô év végét. A második év befejeztével a hallga-
tók megkapják a jogosítványt arra, hogy önállóan dolgozzanak.

A második évben a kurzus során vizsgált témához kapcsolódó bemutatókra kerül sor.
Ezek mindegyike a hallgatók önálló munkája, amelyeket egy-egy nyilvános esti elôadásba
rendezve mutatunk be, egy évadon belül három alkalommal.

Az emberi test által megnyilvánuló mozdulat az állandó vezetônk az életbôl a színházba
vivô úton.
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A képzés útja1

1 A fordítás alapjául szolgáló szöveg: The Educational Journey. In Jacques Lecoq: The Moving Body, Teaching Cre-
ative Theatre. Transl. David Bradby. Methuen, London, 2002, 14–24. 
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