
z utánzás képessége Arisztote-
lész szerint „természetes” és

mélyen emberi tulajdonság. Természet
adta képességként nem igényel sem
elôzetes tudást, sem képzettséget.
A színmûvészetben rejlô spontanei-
tást és közvetlenséget többnyire úgy
próbáljuk megragadni, hogy a színészt
a játszó gyerekhez hasonlítjuk. Így vé-
lekedik Max Reinhardt is a színészrôl
1929-ben tartott beszédében: „A gyer-
mekben tükrözôdik vissza legtisztáb-
ban a színészi lényeg. Felfogóképes-
sége példátlan, a játék közben megmu-
tatkozó vágya az alakításra pedig fé-
kezhetetlen, és valódi teremtésre ké-
pes. Újból fel akarja fedezni magának
a világot, újból meg akarja teremteni.
Ösztönösen tiltakozik az ellen, hogy a
világot tanulás útján ismerje meg.
Nem akarja, hogy a fejét mások ta-
pasztalataival tömjék tele. Pillanatok
alatt képes átváltozni azzá, amit lát, és
mindent képes átváltoztatni azzá,
amivé akarja.”

Reinhardt felszólalása a spontanei-
tás és a közvetlenség hangsúlyozása
mellett egyértelmûen ellentmond az
elmúlt századok színházelméleteinek.
Ennek fényében a színészek és a szí-
nésznôk az elmélet és a gyakorlat te-
kintetében egyaránt réges-rég elvesz-
tették az ártatlanságukat. A velük
szemben támasztott elvárás az, hogy
technikákat tanuljanak, fejlesszék a
testüket, és eszközeiket tudatosan
használják. Képesség, szakmai tudás
és mesterségbeli kiválóság a színmû-
vészet fô ismérvei.

Ennek ellenére az utóbbi években
olyan emberek tûntek fel az európai
színpadokon, akik, úgy tûnik, sem-
mibe veszik a tökéletesség eszményét.
Elôadók, akik szemmel láthatóan nem
kaptak sem színházi beszéd-, sem
mozgásórákat, eszközeikkel egyáltalán

nem tudnak bánni, és aligha képesek arra, hogy virtuóz szerepeket játsszanak.
Sokféle formában jelenhetnek meg a színpadon: Frank Castorf rendezéseiben a
nem professzionális elôadók viszik a „tejfölt” voksbühnés kollégáik elôl, Chris-
toph Schlingensief szellemi és testi fogyatékosokkal dolgozik, a Rimini Protokoll
nevû performanszcsapat pedig bizonyos szakmák képviselôivel, például temet-
kezési vállalkozókkal vagy egy légitársaság alkalmazottaival készít elôadásokat.
Gyakran találkozhatunk olyan társulatokkal, amelyeket tagjaik – öregek, hajlék-
talanok, elítéltek – társadalmi csoportba tartozása alapján definiálhatunk. Bár
színpadi megjelenésük, a testek és a személyiség puszta prezentációja gyakran
tolakodónak tûnik, mégis rabul ejti a közönséget. Sok nézôt a szereplôk színészi
alkalmatlansága legalább annyira lenyûgöz, mint az utánzás megannyi regiszte-
rében jártas színészi tudás. Arra pedig, hogy az utóbbi idôben a rendezôk és a
performanszmûvészek nagyobb érdeklôdést mutatnak az említett marginális
csoportokkal való munka iránt, az lehet a magyarázat, hogy ilyenkor a színészet
az ábrázolás határán mozog. Ebben a tartományban félô, hogy a színészrôl levá-
lik az eljátszott személyiség, a szerepek kettéhasadnak, és az egységes szerepfor-
málással szemben a szereplô személye lesz domináns.

Bár e társulatok célkitûzésük, munkamódszerük és eredményeik tekintetében
meglehetôsen különböznek egymástól, egyvalami mégis közös bennük: a „nem
perfekt”, a tökéletlenség vonzza ôket.

A tökéletességre való törekvés feltételezi a befejezettség, a teljesség, a kifogás-
talanság eszményét. A perfekt, a tökéletes elkészült, van eleje és van vége, illetve
meghatározható lefolyása, és megfelel bizonyos, objektívnek vélt minôségi köve-
telményeknek. A tökéletességet mindig társadalmilag hagyományozódott nor-
mák határozzák meg. A színházelméletek mind ezekre a normákra és eszmé-
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A színjátszás határán –
a színmûvészetrôl ma

A Rimini Protokoll Blaiberg és Sweetheart19 címû elôadása 
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nyekre támaszkodnak. Aki tökéletességrôl beszél, elfogadja ezeket a normákat.
A tökéletlenségre való törekvés – amint az a kortárs színpadokon megfigyel-

hetô – nem csupán a teljesség eszményét kerüli, hanem az ember pillanatnyi
meghatározását is; az éppen kötelezô eszmény szerinti emberábrázolás pedig
már önmagában gyanús. Ezek az elôadások a következetlenséget, az ellentmon-
dásosságot, a formai egyenetlenséget, a befejezetlenséget és a nyitottságot kere-
sik. A nézô benyomása, sôt gyanúja határozottan az, hogy valami nem stimmel,
nincsen rendjén, és a következô kérdések fogalmazódnak meg benne: szándéko-
san van így? Vagy ironikusan értendô? Tisztában vannak vele az elôadók, hogy
mit tesznek, illetve hogy mit tesznek velük? Szándékosan játszanak ilyen
rosszul? Önszántukból teszik? A színpadon megjelenô tökéletlenség nem csu-
pán az egyéniség ábrázolásának konvencióit kérdôjelezi meg, de egyúttal azokat
a társadalmi mintákat is negligálja, amelyekre ezek a konvenciók épülnek, és
amelyeket a színészi gyakorlat át- és újrafogalmaz. A tökéletlenségre való törek-
vés kihúzza a talajt a lábunk alól, hiszen a konvencionálisan (a tökéletességhez
viszonyítva) megfogalmazott értékelési kritériumokat relativizálja, vagy épp nem
veszi figyelembe ôket, sôt, akár kedvére vét is ellenük.

Miért képesek a dilettánsok rengeteg hiányosságuk ellenére a nézôk figyelmét
mégis lebilincselni? Erre éppen egy, a színészelméletekben központi szerepet
játszó szempont adhat választ: a test. A jelenkori média hirdette testkultusz,
amely miatt az emberek fitneszstúdióba járnak, és kés alá fekszenek, hamar elfe-
ledteti velünk azt a tényt, hogy az emberi test alapjában véve nem tökéletes.
A test sohasem készül el, és sohasem lesz befejezve. Minden pillanatban izzad,
lélegzik, változik, és eközben minden másodperccel öregebbé válik. Míg a pro-
fesszionális (tökéletes) színészet a testet virtuóz kifejezési eszközzé alakítja, a
tökéletlenségre való törekvés inkább a test ellenállását, határait keresi és érzékel-
teti. A tökéletlenség legjobban túlterheléskor érhetô tetten, például ha valaki
„nem bírja hanggal”, képtelen a szövegét kívülrôl megtanulni vagy papír nélkül
elôadni.

A színész teste a kifejezés feltétele és elsôdleges médiuma, az anyagisága pedig
megszabja az ábrázolás határait, amely így ellenállásba ütközik. A színmûvészet
eszményképe a XVIII. század óta az volt, hogy leküzdje az ellenállást, s a nézô
számára észrevehetetlenné tegye. Eszerint a színészet leírható megtanulható
technikaként. A Sztanyiszlavszkij által megfogalmazott pszichofizikai kölcsön-
hatásnak éppen az a célja, hogy a színész teste engedelmeskedjen a belsô folya-
matoknak, és ezáltal a cselekvése érthetôvé váljon. A tökéletes színész úgy tud
bánni a testével, mint a zenész a hangszerével. És ami az eszközeinkkel való bá-
nás képességének esetében a legnagyobb harmóniát szüli, az a tökéletlenség ese-
tében diszharmonikus zörej. Ekkor a test nem kizárólag irányítható kifejezô-
eszközként és virtuóz testhangszerként viselkedik, hanem saját makacsságát és
ellenállását is érzékelteti, azt, hogy nem csupán eszköz lehet, hanem éppenség-
gel akadály is. A tökéletlenség megjelenése durva ellentmondásban van az el-
lenôrizhetô és irányítható test színészi eszményképével.

A tökéletlenség vállalja a bukás kockázatát, a kínosság és a nevetségessé válás
veszélyét. A szégyen interszubjektív élménye meghatározza a nézô és a szereplô
viszonyát. A nem tökéletes szereplô színre lépésének célja nem az, hogy leplez-
zük a dilettantizmusát. A szó szoros értelmében idegen test marad, amely jelen-
létével mind a jelenetet, mind a nézôi befogadást képes elidegeníteni, és így fé-
lelemtôl övezett tabukat érint.

A tökéletlen szereplôk színre lépése tehát ugyanazzal a jellegzetességgel ope-
rál, amellyel a professzionális színészet: az ember utánzása nézôközönség elôtt
színész és nézô számára egyaránt kockázatos játék, amelybôl nem hiányzik sem
a voyeurség, sem az exhibicionizmus. Talán ez lehet a színházban meglévô ero-
tikus feszültség oka, ez az, ami kedvet csinál a színészethez. 

FORDÍTOTTA GÁSPÁR ILDIKÓ

Jens Roselt: An den Rändern der Darstellung – Ein Aspekt von Schauspielkunst heute. In Schauspieltheorien.
Seelen mit Methode. Schauspieltheorien vom Barock- bis zum postdramatischen Theater. Hg. von Jens
Roselt. Alexander Verlag, Berlin, 2005.
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Summary

In the form of a dialogical discussion, editor-
in-chief Tamás Koltai meditates on the func-
tion of a theatrical review – in this case ours.

Critics of the month – Andrea Tompa,
Tamás Jászay, Bea Selmeczi, Tamás Tarján,
Balázs Urbán, Andrea Stuber, Judit Szántó
and Balázs Urbán once more – reflect on,
respectively, Thomas Bernhard’s The Power of
Habit (the Chamber), Dostoievski’s The
Devils (an adaptation by Albert Camus, Pécs),
Georg Büchner’s Danton’s Death (Kecske-
mét), The Great Sganarelle and Co. (a free
adaptation after Molière, Katona József
Theatre), Mihály Vörösmarty’s Csongor and
Tünde (National), an adaptation of Jane
Austen’s Pride and Prejudice (Gyôr), Ferenc
Sánta’s The Fifth Seal (an adaptation by
Kornél Hamvai, Studio of the National) and
Miroslav Krleža’s Kraljevo (here under the
title St. Stephen’s Fair, Radnóti Theatre).

Our dance critics, Szilvia Szilágyi Sisso,
Ádám Mestyán,Virág Vida, Csaba Kutszegi
and Krisztián Faluhelyi saw for us Trio; 2
solos, 1 duet by Andrea Ladányi”s La dance
company, TRA-CE, a new program of the Pál
Frenák Company, Passage, a double-bill con-
sisting of Mariann Gaál’s and András
Párnicky’s Stone Paper and Pastel by Kitty
Fejes and Péter Zombola, Lotus in Concrete by
Adrienn Hód’s OFF Company and MU
Terminal A, a composite program of three
works: Lethe by Sebastian Lingserius, Snea-
kers by József Hámor and Intangibilis by
Stéfanie Batten Bland.

Tamás Márok’s obituary pays homage to
József Gregor (1940–2006), the great bassist
recently deceased.

We publish the conversation Judit Csáki
had with Géza D. Hegedûs, outstanding actor
of the Comedy Theatre.

Tamás Halász and Andrea Rádai evoke
some guest-productions seen in our city: the
interdisciplinary programs of the Temps
d’Images festival and The Wanderer by Fin-
land’s Houkka Bros.

The first part of our column on world the-
atre is devoted to some festivals. Andrea Tom-
pa was present at Nitra’s (Slovakia) 15. Inter-
national Theatre Festival, Tamás Jászay took
part in the 3. Sirenas Festival of Vilnius,
while Fanni Nánay sums up the 40th BITEF
(Belgrade).

The second part of the same column is cen-
tred on Robert Wilson. Krisztina Rosner was
a participant of Wilson’s Long Island work-
shop (Watermill Center Summer Programme)
and gives an account of her experiences and
György Karsai conjures up for the reader Hei-
ner Müller’s Quartet as directed by Wilson at
the Paris Odéon. 

In the third part some single performances
are reviewed. Fanni Nánay describes two
Shakespearean plays (Macbeth and A Mid-
summernight’s Dream) as directed by Poland’s
Maja Kleczewska and Katalin Lôrinc evokes
Hair as performed at Oslo’s Norwegian
Theatre and staged by Hungarian director
János Szász. Finally we publish an essay by
Jens Roselt, trying to sum up the leading ten-
dencies of today’s directing, as contrasted
with the previous endeavours to present
things as completed or accomplished.    

Play of the month is Pál Závada’s Bethlen,
adapted from some novels of Zsigmond
Móricz. 
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