
462 0 0 7 .  o k t ó b e r X L .  é v f o l y a m  1 0 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö RS Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

el az akrobatánál alig többé, és végül a balett-táncos
megkülönböztetettségéig jutott el. Társult a minstrel-
lel, és megjelent a színész. Nem vallom azt, hogy a
tánc újjászületésével együtt jár a Színház ôsi mûvé-
szetének újjászületése, mert nem hiszem, hogy a tán-
cos tökéletes eszköz volna mindama dolgok kifejezé-
sére, amelyek mozgásban a legtökéletesebbek. Az esz-
ményi férfi és nôi táncos teste erejével vagy bájával sok
mindent ki tud fejezni az emberi természet erejébôl és
bájából, de mindent nem tud kifejezni, sôt az egész-
nek még ezredrészét sem. Mert a táncosra és mind-
azokra, akik a saját testüket használják eszközül,
ugyanaz az igazság érvényes. Az emberi test sajnos (!)
megtagadja, hogy eszközzé váljék, még a benne lako-
zó értelem számára is. 

Vezéreljen hát bennünket egy olyan eszköz feltalálá-
sának a gondolata, amelynek segítségével szemünk elé
hozhatjuk a Mozgást. És ha elérted ezt a pontot a fej-
lôdés útján, akkor már nem kell félve eltitkolnod érzé-
sedet vagy véleményedet, hanem nyíltan kiléphetsz, és
csatlakozhatsz hozzám a keresés munkájában. Nem
lázadó leszel a színház ellen, mert addigra a Színház
fölé fogsz emelkedni, és olyan területre lépsz be,
amely túl van rajta. Talán tudományos módszert alkal-
mazol a kutatásban, és ez nagyon érdekes eredmé-

nyekhez vezet majd. Száz útnak kell lennie, amely eh-
hez a ponthoz vezet – nem csak egynek; és felfedezé-
seid tudományos bizonyítása semmiképpen sem árt-
hat az ügynek. 

Látsz-e valami értéket abban, amit adok neked? Ha
elôször még nem is, lassan, fokozatosan belátod iga-
zamat. Nem várhatom, hogy megértsék, se száztól, se
ötventôl, még tíztôl sem. De egy? Lehetséges – de csak
lehetséges. És az az egy meg fogja érteni, hogy mai,
holnapi és a jövôre vonatkozó dolgokról írok, és vi-
gyázni fog, hogy össze ne keverje ezeket a különbözô
periódusokat. 

Hiszek mindegyik periódusban, és hiszek abban,
hogy mindegyik kor tapasztalatára szükség van. 

Hiszek abban az idôben, amikor mûalkotásokat hoz-
hatunk létre a színházban darabok és színészek bevo-
nása nélkül; de hiszek a mindennapi munka szükség-
szerûségében a ma által nyújtott feltételek között is. 

Jó szó a MA, és jó szó a HOLNAP is, az a szó pedig,
hogy JÖVÔ, isteni – de a legtökéletesebb az a szó,
amely ezeket összeköti; a szó, amely egyensúlyt teremt
– az ÉS.

Firenze, 1907
Fordította Szántó Judit

gen, két írásmûrôl (sôt háromról, ha ideszámítjuk
Székely György Craigrôl szóló monográfiáját, amit

olvasásra ajánlok) van szó: Hevesi Sándor reflektál
ugyan Gordon Craigre, de közben a saját gondolatait
is ránk ereszti, úgy tesz, mint most én (bocsánat a
nagyképûségért!). „A mûvészet nem utánzás, hanem
látomás” – jegyzi meg. Másik írásról írni egy kicsit
olyan, mint másik rendezô elôadását nézni. Az aktu-
ális látvány helyett (vagy nyomán) megszületik a láto-
más, nemegyszer a látott mûvet mint motívumot vagy
motívumok halmazát szemlélem, inspirációnak érzé-
kelem a magam számára. Mûködik bennem, szünet-
mentesen, az egymást felkeltô asszociációk, társítá-
sok hullámzása. Ha egy elôadás ilyen izgalmat okoz,
elragad egy újabb világba, persze meg-megszakítva,
hisz közben vissza-visszatérek a látottakra.

De hiszen erre biztat Gordon Craig is. Bár pontosan
leír egy díszletet („olyan sziklaoldal, amely körül sok
ösvény kanyarog, és fussanak össze ezek az ösvények

egy olyan lapos területen, amely a színpad felét vagy
talán kétharmadát is elfoglalja”), arra int, hogy „mód-
szerem utánzása sok ember számára nagyon vesze-
delmes dolog lehet”. (A szikla szinte minden írásában
felbukkan. Mûvésznevét is gyerekkori bámulatának
tárgyából, az Ailsa Craig sziklaszigetbôl alkotja [Crag
magyarul szikla, szirt].) 

A sejtetés és a festményszerûség sajnos csábíthat a
Gordon Craig által idézett Macbeth-díszlet kopírozá-
sára. Mégis, a valódi veszély a „ködszerû vákuum”
kultusza, nem pedig hogy esetleg a fenti írásból épít-
kezô rendezô vagy tervezô mostantól sziklaoldalban
kanyargó ösvényeket álmodik lapos síkokra.

A köd vulgáris értelmezése ugyanis könnyen elveze-
ti a felületes olvasót (alkotót?) az ideologikus, szimbó-
lumokkal terhelt, gyakran okkult, de mindenképpen
érthetetlen színházi alkotás irányába. Pedig létezik az
idézett (köd és szikla) képnek másfajta olvasata.
Olyan térre gondolok, amelyre nincs verbálisan kifejt-

Fodor Tamás

Széljegyzetek 
Gordon Craig olvasása közben

I
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hetô magyarázat. Miközben egyes elemei önmaguk-
ban még logikusak is, maga az egész racionálisan ta-
lán megragadhatatlan, az eddig követett logikánknak
ellentmondó jelenség, és mégis, van benne rendszer.
Elgondolható. Legalábbis a képzelettel bíró aktív nézô
számára, aki ennek a térnek negyedik negyedét képe-
zi. Akinek agyát, érzékeit elôadás közben is izgalom-
ban tartja a tervezô-rendezô, azaz ülve is cselekvésre
készteti. Akinek a fragmentumokból ki kell egészíte-
nie a képet. Akiben nem a rivalda és nézôtér felôl ér-
kezô egységes „tejföl” világítás, nem a valósághû szín -
falak elôtt korhû öltözetben sétáló, beszélgetô szín -
mûvészek, hanem az éles gegenekkel (ellenfényekkel),
a fény-árnyék hatásokkal operáló, csak cseppnyi derí-
tést használó, a konvencionális színpadi kereten túl-
nyúló szilánkos térrel mindig együtt létezô figurák
(színészek, kellékek, berendezés, hang és mozgás)
szólaltatják meg a tér belsô zenéjét. 

Ha szerencsénk van, és a színházi alkotó jól szer-
keszti az elôadást, ha tehát nem kulissza az elôtte ágá-
ló emberek körül (kivéve, ha épp ennek a fonákjával
operál), és az így kialakult térrel együtt lélegeznek szí-
nészeink, megszülethet a játéktér és nézôtér közötti
kívánatos rezonancia. A köznapi ébrenlétben elhesse-
getett gondolatok felszínre kerülése, a még magunk
elôtt is eltitkolt vágyak manifesztálódása a játéktér-
ben, más emberek létezésében, cselekedeteiben,
hang jaiban – mindez ahhoz az érzéshez hasonlítható,
mint amikor, levegônk fogytán, felbukunk a víz alól.
Még kisgyermekként boldogsággal tölt el a kukucská-
lás izgalma, késôbb a leselkedés borzongása (Mallar -
mé Egy faun délutánja címû versében a szatír elhatá-
rozza, hogy alkonyatkor meglesi magát Venust). A szín -
házi pillanat hatására a szemlélôben benne rejtezô,
mindaddig homályos, életlen kép kiélesedik. Az asz-
szociációknak ilyen hirtelen felmerülésekor valami-
lyen újdonság élménye tölt el, a ráérzés (feeling?), a
megvilágosodás (illumináció?). Úgy véljük, hogy az
ezt kiváltó kép, hang, cselekvés még olyan, mint a már
ezerszer látott, de már átlépi a megszokottnak, a foly-
ton látottnak, a tipikusnak a határát, és már a sosem
látott, a felfedezés által teremtett új világban járunk.
A pillanat egyszeriségét, megismételhetetlenségét
érezzük, a színház mozdulata felrántja a takarót, fel-
lebbenti a fátylat az eddig csak különösnek, talán már
– álmunkban vagy álmodozásunkban – látott, bizarr,
már-már szinte lehetetlenrôl. Ezeket a pillanatokat
hívjuk emlékezetesnek. Ami megmarad, beég az ember
agyába, mint reflektor elé helyezett színfólia. (Köl -
tôibben: akkor születik meg a színházi pillanat – már
bocsánat az elkerülhetetlen profanizálásért –, ha a
nézô úgy érzi, mint J. A. az Ódában, szintén egyszeri
élmény kapcsán: „Elmémbe, mint a fémbe a savak, /
ösztöneimmel belemartalak…” [Egyébként utólag fi-
gyeltem fel arra az összefüggésre, amelyrôl Székely
György – akinek 1975-ben megjelent monográfiája
igen hasznos olvasmány volt számomra – tesz emlí-
tést: Craig beszámol grafikusi kezdeteirôl, amikor
megtanulta, „hogyan készítsem elô a sárga- vagy vö-
rösréz lemezt a karcolásra… hogyan marassam be az
egészet a sav fürdôjében”.])

Hevesi Sándor a Bevezetésben keseregve ostorozza
„pszeudo-Színházainkat”, máshol meg így fakad ki:

„a kötéltáncosban több színházi mûvészet lehet, mint
egy mai színészben”.

A kötéltáncos példájával magam is gyakran kíno-
zom a színészeket. Hivatkozom a veszély jelenvalósá-
gára, az adott pillanat egyetlen helyes lépésének kivá-
lasztására, a koncentrációra, az erôfeszítés elé helye-
zett könnyedségre… Persze ezt a könnyedséget csak
kemény munkával érhetjük el, ahogy erre Craig is
lépten-nyomon figyelmeztet. Nehezebb, mint köny-
nyelmûséggel és felhôtlen felelôtlenséggel sikereket
bezsebelni. Bevallom, mostanában sokszor találko-
zom ilyen jópofasággal, rendezôi, társulati bravúrral,
de közben unatkozom. 

Hevesi Sándor egy másik írásában pedig így kese-
reg: „mindazok az igazgatók és rendezôk, akik a na-
turalizmus nyomában jöttek, annyi Gordon Craiget
építettek és festettek bele az ô színpadi keretükbe,
amennyi éppen belefért, egyebekben pedig annak
rendje és módja szerint megalkudtak a viszonyokkal,
a közízléssel, az anyagi és színészi lehetôségekkel és
mindennel, amivel meg kellett alkudniok, s amit fel-
sorolni is szinte lehetetlen.”

A Bevezetésben Hevesi kétfajta színészrôl szól: „A Na -
turalista utánzást kínál élet helyett, a Masiniszta pedig
trükköket csodák helyett.” Pedig „a hétköznapi élet is
maga a csoda” – mondja. 

Ehhez hozzáteszem: a hétköznapi élet természetétôl
fogva tartalmazza az esetlegest, a kiszámíthatatlant, a
megmagyarázhatatlant, a többértelmût, az ambiva-
lenst – azaz a furcsát, az általános és az egyedi közt
álló különöset. (A ter minoló giát Lukács György nyo -
mán használom.)

A sûrítés viszont hiányzik a köznapokból, ezért nem
érdemes pusztán utánozni. Gor  don Craig szí nészi pél-
daképérôl, Henry Ir ving rôl így ír: „»De elég termé-
szetes volt?« – kérdezik egyre. Igen, az volt: természe-
tes, mint a villám, de nem úgy, mint a majom.
Vannak, akik azt hiszik, hogy aki hétköznapi, az ter-
mészetes. Nagyon természetesnek tartják, ha a szí-
nész fel-le kószál a színpadon, vagy tapintatosan mel-
lôz  olyan mondatokat és cselekvéseket, amelyek meg-
lepnék valamelyik nézôt…” Ha ugyanis nem történik
kompresszió (lásd Otto-motor), elmarad a robbanás.
Gor don Craig, többek között, ezért marasztalja el a
pusztán történelmi hûségre törekvô, lexikális részle-
tekbe menekülô tervezôket: „egyszerre húsz dolgot
akarnak megállapítani”. És a számlájukra írja: „bátor-
talanság és hitetlenség az elhatárolás és az arány érté-
kében”. 

A viselkedési naturalizmus meghaladására szép pél-
da a túlfokozás, a bolhából elefántot módszere. Azaz
egy kis (akár naturális) mozzanat lavinává görgetése
eljuttathatja a szemlélôt (elôtte persze a színészt) az
emberléptéket éppen meghaladó (arány!) túlfeszített-
ség állapotába. Gorkij Kispolgárok címû darabja Tov sz -
tonogov rendezte filmváltozatának fôszerepében Le -
begyev dühe lassú és emlékezetes koreográfia szerint
haladt a végkifejlet irányába. Miután az egyre jobban
remegô kezében tartott kanálból egyre több leves
csorgott ki, ráadásul az az indulat, hogy, íme, nem
tud uralkodni magán, sôt ezek után talán a családján
sem, tovább fokozta dühét, ez az önmagát gerjesztô,
valóságos testi érzés addig sûrûsödött, amíg – bár
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már vártuk – mégis váratlanul robbant. Íme a mûvé-
szi különös, a pars pro toto igazsága! Fiatal színész-
ként Anouilh egyik darabjában Gobbi Hilda partnere
lehettem. Megrázó volt számomra, ahogy a próbákon
brechti pontossággal választotta ki a darabbeli sza-
kácsnôt körülvevô tárgyakat, hogy aztán minden elô-
adás elôtt végtelen precizitással ellenôrizze, hogy a
pontos helyükre kerültek-e, hiszen ezek jelölték ki az
ô késôbbi mozgását a térben, ezek alakították mozgá-
sának koreográfiáját. Ez a részlethitelesség (nem
részletezés!) feltehetôleg azt a célt szolgálta, hogy dia-
lógusban legyen a kellékekkel is, hogy a tárgyak való-
sága, története túlmutasson az egyediségen, tartal -
mazza a negyedik, idôbeli dimenziót. Az ilyen szín-
padi környezet a táncosok létezéséhez hasonló
konkrétságra késztetheti a színészt. A tánc pedig ma -
ga a sûrítés, kísérlet a földhözragadtság meghaladásá-
ra. A táncos nagyon is konkrét teste (izmai, idegei) vi-
szont valóságosan (naturálisan!) mûködik. 

Craig az alkotói gondosság tekintetében arra inti
képzeletbeli tanítványát, hogy csak akkor fogjon a lát-
vány tervezéséhez, ha „nem lesznek már kétségeid,
hogy milyen benyomást akarsz teremteni”. Ah! – só-
hajtanám egy Ibsen-elôadáshoz is tervezett fenséges
és meredek sziklája árnyékában –, mindig vannak
kétségeim! (Lábjegyzet helyett: sôt azt tartom, amit a
Brecht-aforizmák fôszereplôje, K. úr. Amikor meg-
kérdezték tôle, éppen min dolgozik: „a következô té-
vedésemre készülök” – felelte.) Nem is a rendelkezés-
re álló idô általános szûkössége okozná itt a valódi
gondot, hanem az, hogy lehetetlen ennyire kompakt
módon elkezdeni egy társulati munkát, amit Gordon
Craig úgy ír le: „a veled együttmûködô színészek”.
Miben is? A megvalósítás szakmunkájában? Mi lesz
ebbôl a nem közösen megkínlódott teremtésbôl? Ki
profitálhat belôle? „Az utánzó Naturalista vagy a trük-

kös Masiniszta.” Velem bizony nemegyszer megtör-
tént, hogy a megvalósítás biztonságára ügyeltem, és
nem a felfedezés izgalma hajtott.  Arra törekedtem,
hogy a legtöbb kérdésre még a színpadi alkotás elkez-
dése elôtt tudjam a választ, és talán ezért nem született
meg nálam sem, amiért Hevesi lelkesedik: a látomás.

Ibsen Rosmersholmjának tervezése kapcsán Craig
így fogalmaz: „A Naturalizmus csak Pôreség, a Mû -
vészet viszont Reveláció.” De hát mi is a nagy ellenfél,
a naturalizmus? Az eddigi jegyzeteimbôl is az követ-
kezik, hogy az alapkérdés: a valóság és a mû viszonya.
(A mû világosabb kifejezés, mint a mûvészet, nyelvileg
is, mert utal az alkotás valóságtól különbözô voltára, de
fegyelmeztet a hamisságra is!) Az ábrázolásban folyto-
nosan az enteriôrök utánzott tárgyai, arányai között
klónozódnak az emberi viselkedések általános kliséi: az
ajtók kinyitása, becsukása, a komplimentek, a karba,
csípôre tett kezek, a baráti ölelések, a csinos csókok, a
rágyújtások, teázás, a kávé kevergetése, a frakk szár-

nyának elegáns igazítása, a szalonos elegancia, a váll-
hoz-a-váll kapcsolatok… Kellemes érzések kerítenek
hatalmukba, úgy érezzük, Barátok között vagyunk,
A Szabó család meghittségében, hiszen kedves isme-
rôseinkkel Szomszédok lehetünk Jóban-rosszban. 

A naturális nem azonos a hitelessel, fôleg a konk-
réttal. A naturális – gondolom, helyesen interpretá-
lom Gordon Craiget – a közhelyszerûen mindenna-
pos, a különös nélküli, a tipikus. A naturális – paradox
módon – a köd, a szétomló, a homályos; általában
mindaz, ami nem konkrét. És még csak nem is arche-
tipális, hiszen az már a kristályosodott formája a sok-
szor megtörténtnek, a sokszor ismétlôdô vonásoknak,
az már lecsiszolódott, a lényegre sûrítô. Ami viszont
tipikus, az a felszínes, néhány általánosból összera-
kott, slágerszerû érzés, kérdés, buzdítás, vigasz…
(„Mi fáj? Gyere, mesélj…”) A naturális: a közhely.

BALRA:
Bárány Frigyes,

Gobbi Hilda 
és Kállai Ilona

Anouilh 
A barlang címû

színmûvében
(József Attila

Színház, 1967) 

T o r m a i  A n d o r
f e l v é t e l e

JOBBRA: 
Hannus Zoltán

és Nagy Mari 
a Körtáncban

(Stúdió „K”,
1999) 

I l o v s z k y  B é l a
f e l v é t e l e
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Pedig sóvárogva várnánk a váratlan, a furcsa, a
meghökkentô pillanatokra, amelyek mégis a megta-
lált evidencia élményével ajándékoznak meg minket. 

Két, addig nem a figyelmünk elôterében lévô, sôt
egymás mellett talán soha addig nem szereplô és
mégis rejtélyesen összetartozó kép, hang, mozdulat,
szöveg robbanásszerû összekapcsolódása következik
be ilyenkor. Akárcsak a valóban költôi rímek össze-
csattanásakor (kis késleltetéssel): „Piros vérben áll a
tarló / s ameddig a lanka nyúl, / kéken alvad. Sír az
apró / gyenge gyep és lekonyúl. / Lágyan ülnek ki a
boldog / halmokon a hullafoltok. / Alkonyúl.” (J. A.)
Röviden: az AHA élménye.

A svájci tervezô, Adolphe Appia, akinek „szépséges
csupasz színpadát” Craig angyalok lakhelyének tartja,
már 1899-ben hátat fordított az opera festett díszlete-
inek: „A háromdimenziós díszlet azért szükséges,
mert a színész mindig háromdimenziós. Ha a díszlet
is ilyen, minden plasztikussá válik, a tömegek, a for-

mák, a mozgások és a
környezet is.” (Ez a
szabály is a kivételek-
tôl válik megfontolan-
dóvá. Amikor például
Arthur Schnitz ler Kör -
táncát egy szol noki
félnaturalista kudarc
után újra elôvettem a
Stúdió „K”-ban, éppen
ilyen kárhoztatott, két -
dimenziós, de a pers-
pektívával ironikusan
kacérkodó látványt kér  -
tem Németh Ilona ter -
vezôtôl. Húsz darab
kigöngyölhetô, iskolai
térképre emlékeztetô,
kézzel festett imp resz -
szionista vász na, adott
esetben egy fes tett zon-
gora, kellemes disz -
kre panciát teremtett a
„há romdimenziós”
Hu   szár Zsolt tal, aki-
nek a „billen tyûkön”

ide gesen játszó ujjai mi att egész testét új dimenziók-
ban kellett kezelnie. Vagy végtelen komikusan, a népi-
es romantika karikatúráját nyújtotta Nagy Mari Szí -
nésznôje, ahogy hosszasan és félszegen [majdnem
két g-vel és s-sel írtam!] ücsörgött a falra rajzolt tuli-
pántos ládán.)

Gordon Craig pirulva emlékszik vissza fiatalkori
IV. Henrik-díszletére, amely „buta és zavaros részle-
tekbôl” állt össze. Pedig a különbözô, látszólag nem
együvé tartozó fragmentumok, szilánkok erôs fegy-
vertársak lehetnek a hétköznapisággal vívott csatáink-
ban. A háromdimenziós látványt (ami már önmaga is
a kukucskaszínpaddal folytatott állandó rendezôi-ter-
vezôi küzdelem következménye, éppúgy, mint a pers-
pektíva egyeduralma annak idején a festészetben)
idônként jólesik felváltani a mozaikos láttatással: a
sze replô például sokáig részben vagy egészben rejtve

van. Mondjuk, félig takarásban vagy anschnittes plán-
ban, egy-egy képkivágásban: ablakkeretben, ajtónyí-
lásban, paraván mögött, két másik ember között vagy
akár a saját két lába között, lehajtott fejjel kinézve. 

Az általam használt terek közül – hogy stílusos kép-
zavarral éljek – emlékezetem ködébôl, sziklaként merül
föl: Antal Csaba többemeletes, helyenként ösvény-
szerû gangokkal kanyargó, a szolnoki színház hátsó
színpadán a párhuzamosan folyó koronázási misét is
láttató, szinte áttetszô, sodronyszerû vaslemezekbôl
hegesztett lépcsôháza a III. Richárdhoz. Erre a szín pad -
nyíláson is túlnyúló monstrumra mint Írnok a zsi -
nórpadlás tetejérôl léptem be, és, aktacsomóval a hó-
nom alatt, a zenekari árokig loholva mondtam el a hí-
res monológot. (Saját rendezésemben, mintegy
penitenciaként, tériszonyom ellenére köteleztem ma-
gam erre). A kizökkent tér kilódít(hat)ja a színészt a
köznapi cselekvéseket utánzó mozgásrendszerébôl,
de a közönségnek is új nézôpontot kínál. Egy elferdí-
tett (színészi bokát próbáló) járósík szerepelt a Kafka-
regénybôl készült adaptációmban, a Rajk László tervei
alapján, az ugyancsak ruganyos vashálóból készített
harmincöt fokos lejtôre telepített A kastélyban. Úgy
tûnik, hogy a hely és idô egységének követelményét
nem teljesítô szerzôk, mondjuk, Shakespeare, igen al-
kalmasak arra, hogy megtagadjuk a bútor-díszletet,
hacsak nem olyan antropomorf bútordarabról van szó,
mint a szék, amelyet egész életemben kedveltem (és
amelyhez ma is szívesen, de már félve fordulok, hi-
szen sok rendezô használja, és sajnos ugyanazokat
a szecessziót idézô tonettszékeket). Egy intimebb já-
téktérben az ember szokásos termeténél kisebb figu-
rák mellett – éppen a szokásos arányok megbontása
okán – nagynak tûnhetnek, és szokatlan képzettársí-
tásokra ingerlôek lehetnek egyes, addig csak prakti-
kus használati tárgyként ismert bútordarabok. A csá-
szár új ruhája címû Andersen-meséhez a bábokat és
kelméket maguk elôtt animáló színészeinknek
Németh Ilona alkotott egy részeire szedett, valóságos,
nagy idôket megélt szövôszékbôl játékos, persze a
téma által generált, metamorfózisra képes bábteret. 

Hasznosnak tûnik a négy fal (sôt a házfalak) közül
kiragadni a játék terét. Erre jöttünk rá Antal Csabával,
amikor a nézôtéren és a színpadon helyet foglaló két
félközönség közé, a lefedett zenekari árokra telepítet-
tük a valóságos vízen tocsogó velencei deszka-móló-
kat Goldoni A hazugjában. Ezekben az elôadásokban
– szándékom szerint – kizökkent a tér. És – akár-
mennyire paradoxonnak hangzik – a Woyzeckben a
katasztrófaturizmust idézô nézôk tumultusa maga
alakította ki a percenként változó, amôbaszerû teret,
és ezzel a nézôi-színészi létezés hipernaturalizmusá-
ban – egy idôre – végképp eltûnt a naturális tér.

Minden idôk legnagyobb térképzôje számomra
Jancsó Miklós. Az embernek ember (és meztelen lá-
nyok) által alakított, vezérelt terét legfrappánsabban a
Még kér a nép 360 fokos kameraforgatásával képezte.
Amikor a felvevôgép – és vele a közönség a sötét né-
zôtéren – nagyon lassan, a megterített asztal hiperna-
turalista, szinte illatokat is érzékeltetô közelképeit és
a lovasok egymást keresztezô táncos mozgását követ-
ve visszatért kiinduló helyére, megváltozott a hely-
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szín. (Vagy csak én emlékszem így ezekre a varázsla-
tokra? – De hát nem mindegy-e, hogy így történt, vagy
csak így akartam látni?) Feloldódott a tér, mivel a
mozi a maga részletezô, szinte a dokumentumfilmet
megszégyenítô hûségû felvételeivel számomra meg-
szüntette a fényképszerû naturalizmust, megszülte a
film újkori teatralitását.

A színházi tér valójában új világteremtés. Nem me-
sél, hanem a létezés feltétele. Megkockáztatom:
Gordon Craig isteni természetet vindikál az ember-
mûvésznek vagy alkotónak, az ô idejében még hiány-
zó rendezônek (késôbb: tervezônek). Mintegy feltéte-
lül szabja a világ bibliai mintára történô teremtését
ahhoz, hogy embert teremtsen. Hogy adott körülmé-
nyek között ki is ennek a teremtett világnak központi

alakja, az változik a Craig-írásokban. Az anyja, Ellen
Terry és elsô közös direktoruk, a kor nagy színésze,
Henry Irving biztosan az. (Az utóbbi színpadi jelen-
léte kapcsán beszél Craig a színész arcán megjelenô
maszkról, amely – és ezt az ellentmondást bizonyára
értik, akik a filmekben a nagy színészek premier
plánjait megfigyelik – „soha meg nem rezzen: mara-
dandó, és a legenyhébb érintésre már kifejezôvé válik,
felfénylik és megszólal”.) Késôbb pedig Isadora
Duncan balett-tradíciókkal szakító táncos jelenlétéért
rajong: „Te nem drámácskákat játszol el mások rész-
vételével. Te önmagad vagy – és amikor belépsz, tet-
szésed szerinti alakokkal töltöd meg a színpadot,
amennyivel csak akarod…” Teszi ezt egy korholás
mellékmondataként: „Neked, e varázslat titka tudójá-
nak sohasem szabad a szakma filléres trükkjeivel
kontárkodnod.” És persze Eleonora Duse!

Nem mindenkivel bánik persze ilyen nagyvonalú-
an. „A színpadi rendezôk nagy tévedése, hogy a tö-
meg jelmezeit egyénekre bontva szemlélik. Ugyanez
történik akkor is, amikor a mozdulatokkal, a színpadi
tömegek mozdulataival foglalkoznak.”… Amikor ele-
inte azt olvastam: „A tömegeket tömegként kell ke-

zelni” – berzenkedett bennem Sztanyiszlavszkij, aki
az Othellóhoz fûzött megjegyzéseiben éppen azt köve-
teli, amit Craig bírál: hogy ugyanis a tömeg individu-
umok halmaza legyen. Mekkora öröm volt annak ide-
jén látni a kaposvári Ascher-rendezésekben, majd
Mohácsinál késôbb, például az Istenítélet (Arthur
Miller: Salemi boszorkányok) elsô részében azt a folya-
matos és életteli színpadi jelenlétet! És mégis: meny-
nyivel izgalmasabb idônként a kollektív öröm, a bac-
chanáliára emlékeztetô „százlábú” megélése! Új éle-
tet képes lehelni a színész ebbe az együttmozgásba,
közös lélegzésbe. És nem kell hozzá száz színész.
Tadeusz Kantor Wielopole, Wielopole címû elôadásá-
ban önálló léte van a néhány fôbôl álló kígyózó együt-
tesnek, Ruszt József A pokol nyolcadik körében felidé-

zett KZ-láger terében valóságos köveket cipeltetett az
Universitas együttes színészeivel (lám-lám, kis sziklák
voltak ezek!), vagy szerénytelenül: a Stúdió „K” elsô
bemutatójában, az Étoile-ban a színészek és székek
hullámvasútszerû mozgatásával a zenemûszerûen
megszólaló metróállomás-nevek („Hol vagytok ó, zen-
gô állomások: / CHÂTELET-CITÉ – St. MICHEL-
ODÉON! / S DENFERT-ROCHEREAU – úgy hangzol
mint egy átok” [Radnóti]) többet mondtak a hamis in-
ternacionalizmus és pártfegyelem kérdéseirôl, mint
bármilyen narráció. Hiszen talán a görög kórusokban
részt venni – az adhatott hasonló élményt. Idônként
félve céloztam színészeimnek az együttes mozgásra,
kórusra, és nagy meglepetésemre maguk vetették fel,
hogy bátrabban kellene élni ezzel az eszközzel, nekik
szinte érzéki élményt jelent, ha duettben, ikerként
dolgozhatnak. (Emlékszem az 1959-es vígszínházi
Öreg hölgyben Szathmári István–Nagy István Koby és
Loby kettôsére, mai napig megmaradt a fülemben
furcsa, egymásnak tercelô hangjuk: „Megvakítottak és
kiheréltek. Megvakítottak és kiheréltek.”) Bocsárdi
László az Élektrában fôszereplôvé tette a kart. Talán ô
jutott legmesszebbre abban, hogy Gordon Craig szel-
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nevû folyóiratban ars poetica jelleggel kiáltja ki (és
az alábbiakhoz magam is fenntartás nélkül csatla -
kozom): 

„Hazugság, hogy nem akarunk Drámát!
Hazugság, hogy csak Díszletet akarunk!
Hazugság, hogy megvetjük a Színészt…
hogy csak a rendezôt kívánjuk dicsôíteni…
[…] Semmit sem zárunk ki, csak azt, 
ami nem-Drámai, nem-Teátrális.”

Figyelemre méltó viszont, hogy a humor – mint a
naturalizmus kibékíthetetlen ellensége – nem kap te-

ret a Gordon Craig-írásban. A humor lényegi vonása
a nézôpontváltás: „Tragédiának nézed? nézd legott /
Komédiának, s múlattatni fog” (Madách). Segítsé gé vel
közelebb jutunk a dolgok esszenciájához, azaz egyfajta
sûrítés ez is (a nagy ügyek kicsinyítése, a kicsik felna-
gyítása, vesd össze: görbe tükör, paródia, karikatúra),
közel áll a csodához is. Valójában elidegenítés, kimet-
szés a köznapi térbôl: vagyis egyfajta V-effekt mint a na-
turális (köznapi) meghaladásának nagy brechti mód-
szere, az események megfosztása magától értetôdô vol-
tuktól. Hasonló antinaturalista eszköznek fogom fel
Jerzy Grotowski egyik jellegzetes technikáját, amit
rendszerint a gúny és apoteózis dialektikája (a tabunak
számító emblémák megtörése és ezáltal történô felma-
gasztosulása) kifejezéssel illetünk.

„A naturalizmus azért lépett be a színpadra, mert az
artisztikum kényeskedôvé és unalmassá lett; de ne fe-
lejtsd el, hogy van valami olyasmi is, amit nemes ar-
tisztikumnak lehet nevezni.”

Hát ezt kellene újra megtalálnunk. „De ha csak le-
het, ne szónokoljunk a Mûvészetrôl. Csak alkossunk,
élvezettel.” (Gordon Craig válasza az ôt köszöntô lel-
kes pohárköszöntôre, 1911-bôl.)

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

lemében a színészek együttesét mint übermarionett-
alakzatot kezelje. Egyébként a tér-, mozgás-, zeneke-
zelését illetôen ebben a – magyar közönségnek és
színészeknek idegen – méltatlanul megbukott elô -
adás ban figyelhetô meg a craigi tradíció ma is mûkö-
dô alkalmazása. 

A színekrôl szólva jogosnak tûnik az észrevétel: „ne
a Természetben keresd ôket, hanem a költô mûvé-
ben”. Ellenkezô esetben Chagallt is, Picassót is szín-
vaknak kellene tartanunk, pedig nem tettek egyebet,
mint az álomhoz hasonlóan, munkát végeztek ébren:
a természetben elôforduló színek sokaságából elvon-
ták azt a néhányat, amely igazabb (mert a lényeget ra-
gadja meg), mint a valódinak vélt köznapi látszata. Az
a valódinak látszó köznapi nem lehet több, mint ön-

magunk megcsalása, érzékszerveinknek és agyunk-
nak – bizonyára az evolúció során kiérlelt – folyama-
tos önkorrekciója. Pontosan ezt a millió éves hézag-
mentes együttmûködést kényszerül megbontani a te-
hetség (most már mondjuk ki, nem mindenki) azzal
az ihletett pillanatokban tapasztalható képességével,
amit mûvészi látásmódnak szoktunk nevezni. Az
ilyen állapotból születô kép (hang, szöveg, mozgás)
az egyedül alkotónál vagy a nagyon szorosan együtt
alkotó (együtt élô) teameknél akár alkohollal vagy
farmakológiai készítményekkel is elôidézhetô (lásd
A sár ga tengeralattjáró). De hogyan érhetô el a (hál’ is-
tennek) különbözô személyiségekbôl, alkatokból ösz-
szeszövetkezett társulatnál? Ez a nagy szakmai titok.
A közösen megélt, néha kudarcos keresgélések,
örömteli, egymást inspiráló rábukkanások nyomán.
Talán. És ez az, ami ellentmondhat az erôs, diktáló,
egyszemélyes alkotó középpontba állításának, amely
Gordon Craig írásaiból kitûnik (s reakció volt a kor
valójában rendezô nélküli színházára). Persze ami-
kor Sztanyisz lav szkij színházában igazi színészekkel
és kíméletlen próbákkal találkozik, nem marionett
számára a színész. Sôt, az általa szerkesztett MASK
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