
tott tévúttal, amelyen – egyre mélyebb és
kínzóbb félelmei ellenére – makacsul és
gôgösen lépdel. A rituális ember – akár-
csak az álom embere – szétveri, összezúzza
a nappali alakot, zavaros atyafiságba kerül
a gyermeki ôsképzettel – ami ködös, fensé-
ges, abszolút, szörnyû és titokzatos; ám
ugyanúgy magára veszi a gyermekkor eset-
lenségét is, a rejtôzködést, a nevetségessé
válást – az „emberi sikerületlenséget”,
ahogy Nietzsche mondja. A nappali ember
szégyelli sikerületlenségét, és megtagadja,
eltaszítja azt, amikor egy homlokzat-ala-
kot, egy paraván-alakot teremt – a felnôtt,
gyôztes és komoly ember alakját. A ko-
molyság annak a figurának a hazugsága,
aki kisajátítja magának az Objektív Világba
való belépés jogát. Objektív világ és komoly
ember. A gyermekkor homályában és a ti-
tok sötét fényében egy ellenkezô összefüg-
gés áll fenn: a valótlan, kísérteties, álom-
béli világ és a rejtôzködô, féktelen „idióta”
– akirôl Lars von Trier beszél. Ezt az idió-
tát ma szabadon engedik a mûvészet rítu-
sai, és háborút indítanak az objektív világ
komoly embere ellen… Érdemes összevetni
e manapság egyre erôteljesebb tendencia
különféle szélsôséges megjelenéseit. Kan-
tor korában a Grotowskival való összeha-
sonlítás lehetôsége kísértett, hiszen ô is
homunkuluszt – rituális embert – próbált
teremteni. Ezt a határáthágást színészével,
a szent színésszel – a szent ritmus által
mozgatott, titkolt és titkos energiák sá-
máni végzetét hordozó színésszel – hajtat-
ta végre. Ô is – akárcsak Kantor – kihasz-
nálta a „megfosztás” módszerét, a rejtôz-
ködô embert, a szélsôséges tapasztalatok
szféráját, ahol az embert nem borítja lát-
szólagos gyôzelmek aranyfüstje, kihasz-
nálta a megalázott, kétségbeesett embert, a
lemeztelenített embert, a kudarc (az állan-
dó kudarc, az álomvilág kudarcának) álla-
potában lévô embert. Viszont e lemeztele-
nített embert egy másfajta méltóságba öl-
tözteti, a próféta méltóságába – mindenek-
elôtt azon prófétáéba, akivé ô maga pró-
bált válni. Rítusa figuráit önmagaként
öltöztette be… és átitatta ôket saját kevély-
ségével, de ezt csak mellékesen jegyzem
meg. Viszont tény, hogy a sámáni színé-
szet szakít a gyôztes ember méltóságteljes
és hivatalos personájával – a homo europe-
usszal –, és kihasználja az álombeli inspi-

rációt – a tudattalan, gyermeki és fenséges áramlatot –, amelynek sodrában ugyanakkor
benne rejlik mindazok végzete, akik kitaszíttatnak, akik elvesznek és bemocskolódnak a
megengedhetetlenben…  az ellenkezô világ anyagában, az álom világának anyagában…
Grotowskinál a sámán-színész, a pap-színész – hiába támogatta a fölötte álló próféta
akarata és óhaja – hamisítást követett el (a nappali ember hamisításához hasonlót), il-
letve valójában megengedte, hogy a nappali ember tovább végezze hamis munkáját. A sá-
mán-színész beengedte magába a bitorlót (a nappali hamisítót), hiszen alakja nem

zárható hermetikusan (ahogy az elôre sejthetô volt magának a struktúrának a szabályai-
ból)… A sámán-színész alakjában (bár rejtetten, de) tovább munkálkodott a nappali em-
ber, akár egy ügynök … A sámán-színész saját nappali akaraterejének és gôgjének túsza
volt. A meghamisított ember igaz embernek tettette magát, vagyis a szabaddá vált ember,
az álom, a rítus embere – a mûvészi világ hôse – magához engedte saját nappali szemé-
lyének hamisságát, illetve átengedte a vékony és szintén meghamisított „szentség szférá-
ján” saját korábbi, kevésbé szent megtestesülésének ripacs gôgjét… S ez igaz egyikre is,
másikra is – a demiurgoszra is és a színészre is… Lehet, hogy Kantor (aki maga is gôgös
ember, másrészrôl viszont megszállott volt: az intuíciónak, a mûvész elôérzetének meg-
szállottja – a nappali világ tagadására irányuló titkos igény megszállottja – saját gyermek-
ségének, saját fenségének és saját idiótájának, tehát végsô soron saját sikerületlen embe-
rének megszállottja) ügyesebben bánt el a színésszel. Marionettet használt – ám e mari-
onett a színész testébôl és lelkébôl készült. A kantori alak egyszerre volt belepréselve
a színészbe és kipréselve a színészbôl – sôt valójában e két ellentétes folyamat mixtúrájá-
ból született. Kantor egy szinte elbírhatatlanul nehéz, erôteljes forma segítségével terem-
tette meg a szellem, a bábu, a cirkuszi holttest alakjait, amelyeket olyan erôs külsô

2 0 0 6 .  O K T Ó B E R ■ 66 33w w w . s z i n h a z . n e t

K r y s t i a n  L u p a

A rituális alak 
Kantor színházában

Jelenet a Vesszenek a mûvészek címû Kantor-rendezésbôl 
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determináció határozott meg, hogy a színész – önmagával és saját szándékaival, azon
akaratával és elképzelésével, hogy önmagát megmutassa – képtelen volt elômászni
belôlük. Az alak az „önmaga megmutatásának” ôsképe ellenére deformálódott. Azt lehet
mondani, hogy az alak a színész belsô önképével ellenkezôen teremtôdött meg: ez az
önkép, amely a normális színházban megmarad, megvalósul – hiszen a színész keresz-
tülerôlteti azt a szerepen –, itt, Kantornál, teljesen megsemmisül. Ô arra kényszeríti a szí-
nészeket, hogy pontosan ellenkezô alakban mutatkozzanak, mint amit szeretnének meg-
mutatni. A nevetségessé válással szemben megvédi ôket a magukra öltött ellenkezô szere-
pek szélsôségessége, az álombeli álöltözetek groteszksége, amelyek a szégyen elsô rétege
alatt arra ösztönzik és provokálják, hogy szabadon engedje a nem hivatalos alakot, még
akkor is, ha az látszólag teljesen rejtve marad. Az ellenkezô forma arra provokálja a szí-
nészt, hogy a felfedés által elrejtôzzön … És itt kezdôdik a második folyamat. A kiprése-
lés. A szerepek elrendezésének, a színészi lét rejtegetésének, a játszani-nem-engedésnek
segítségével történô kipréselés (a ketrecbe zárt Abencerage Zofia csak kapkodva, össze-
függéstelenül tudta eljátszani szerepét, kihasználva minden egyes pillanatot, amikor oda-
férkôzhetett a nézôkhöz)… Ugyanakkor olyan kipréselés, amely Kantor személyes cselek-
vésének, terrorjának segítségével megy végbe… Kantor színésze, mint egy álomban,
veszélyes helyzetben találta magát – szemtôl szemben a Minótaurosszal. Kantor volt a
Minótaurosz… A színész belépett egy álomszerû szituációba, ahol voltaképpen az életét
kellett mentenie – végig kellett járnia a szégyenletes, megalázó táncot, amelyet a szörny
gondolt ki számára. Ebben az állapotban a rituális ember, a rejtett – titkolt – ember vol-
taképpen a színész akarata ellenére, önmagától került felszínre. Az alak (de mindenesetre
az, ami benne a legértékesebb – a nyomorék, idióta, éretlen és fenséges gyermek engedé-
lyezetlen mítoszának szélsôséges leleplezôdése) valójában a színész szándéka és akarata
ellenére bontakozott ki, s mintegy azon kép fonákjaként, amelyet magában táplált – vagy-
is amelyet meg akart mutatni. Kantor könyörtelenül megsemmisítette azt, amit a színész
meg akart mutatni. Kantor kinevetett… Saját gôgjét ez esetben könyörtelenül a színész
partnerbe helyezte át – a másikba, a rituális testbe –, és így jött létre a „nappali ember”
útjának hamisságától és tévedéseitôl lényegesen megtisztultabb alak.

A másik nyom, amerre el akartam indulni, az Kantor alkotásának és a kortárs színház
által keresett alkotásnak az összehasonlítása. Felhasználhatnánk a kantori modellt – úgy,
mint amely összehasonlítást provokál. Hiszen a színházban ma is a rituális alak megte-
remtésérôl van szó, annak az embernek a megteremtésérôl, aki felvehetné a harcot a nap-
pali emberrel, kulturális és civilizációs generációnk tévútjának emberével. S ez ma is azon
igyekezet segítségével történik, amelyet az alak – nem az eljátszandó, hanem a vallomást
tevô alak – generál a színészben. Ezen alak által és segítségével, felhasználva annak frag-
mentált sorsát – vagyis a drámában leírt történéseket –, a színész útnak indul saját én-
jébe és saját testébe, s voltaképpen az alak által válik rituális állattá. A történések és az alak
csupán „materia primát” nyújtanak a rituális aktus megteremtéséhez, amely mintegy fel-
színre segíti a színész testébôl az embert (a színházi rítus hôsét) – azt az alakot, amely,
akárcsak álmában, harcolni fog, és összezúzza a nappali embert… Az, amit Kantor erô-
szakkal vitt végbe a színészen, végbemegy a drámai alak radikalizmusán keresztül is: egy-
részt az irodalom szintjén megengedett extremitás által, másrészt pedig a történések azon
momentumainak kihasználása által, ahol a színész-alak végrehajtja a leleplezés aktusát…
Vagyis a (teljesen máshogy felfogott és más célokra használt) belsô monológ modern
technikája által… De ez már egy egészen más történet…

FORDÍTOTTA NÁNAY FANNI
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Summary 
A constant feature of our October issues is the
publication of the critics’ choice of past season’s
outstanding achievements. This time twenty
critics took part in the adjudging of prizes. To
cite only a few categories: best new Hungarian
play of 2005/2006 is Casemates, a play on the
1956 uprising, best production is Peer Gynt by
the Chalk Circle company and Troilus and
Cressida at the Katona. A special prize went post-
humously to Lajos Bertók, young actor tragically
deceased, for his life-work.

A conversation follows: Tamás Koltai spoke
to opera director and university professor Ba-
lázs Kovalik, director of the Budapest Autumn
Festival. 

An obituary by noted actor Géza Hegedûs D.
portrays Olga Siklós, director and dramaturge
(1926–2006).

Reviews of the present issue revolve around
summer productions. László Sz. Deme was pre-
sent in Szeged, at Thealter, the XVI. Encounter
of Free Theatres combined with the Review of
Alternative (fringe) Theatres. András Forgách
remembers a great event of this manifestation:
Sarah Kane’s Psychosis 4.48 by Bulgaria’s Legal
Art Center, while Tamás Halász took part in the
famous Island Festival, a big-scale musical
event intended for the youth which in recent
years opened also a Theatre and Dance Tent;
our critic surveys the programs of French,
Singapore, Australian, Cuban, Japanese and
Polish artists. Tamás Márok sums up Ferenc
Erkel’s Banus Bánk, produced at the Szeged
Open Air Festival. Zoltán Karuczka saw Tche-
khov’s The Three Sisters at the Gyula Castle
Theatre by the Hungarian theatre of Beregszász/
Beregovo (the Ukraïne) and Andrea Stuber
evokes a piece of collective playing at Zsámbék,
by the students of actor-director Gábor Máté
who finished their course in 2003 but continue
to enjoy working together. Title of their new cre-
ation is: He told at midnight what ails him. 

Five of our standard dance critics speak up.
Ádám Mestyán saw at the MU Theatre an eve-
ning titled Triplex, works of three female choreo-
graphers (Csilla Nagy, Anna Réti, Daniela
Hernández Faith). Csaba Kutszegi reviews a
new version by Attila Kun of Stravinsky’s Sacre
du Printemps (Gyôr Ballet), Virág Vida presents
two dance productions, Zyklon-B by Krisztián
Gergye and Nomen Is Omen by Gábor Goda (a
double-bill at the MU), Tamás Halász sums up
six ballets produced by the Studio Company of
the Foundation of Hungarian National Ballet
and Ágnes Veronika Tóth saw for us Éva Mol-
nár’s Recycle, a production calling itself a „fash-
ion movie show”.

Our column on world theatre opens with a
portrayal by György Karsai of the Théâtre du
Nord in Lille (France), illustrated with the
thoughts of its arts director Yannick Mancel.
While evoking her experiences at the Tampere
Festival, Andrea Tompa also introduces some
characteristic features of the Finnish theatre.
Finally Polish director Krystian Lupa gave us an
essay about „the ritual personage in Kantor’s
theatre”. 

Playwright György Spiró honoured our review
with letting us publish a new play, called Prah.
So much for our annex.           

MINDEN PÉNTEKEN!
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