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 P ar a dig ma, meta tex tus, ref le xió, her men e u ti ka, 
szemiotika, inte r disz cip li ná ris, nar ra tí va, heur -
isz ti kus, nor mat ív, kont ex tus, repre zen ta tív, 

kor res pond ál, disz kur zív, sze ku lár is, em pi ri kus, 
ho mog e ni zált, és pro vi zór i kus. (Ez zel meg voln -
ánk!) 

Új köny vet kéz be ven ni kal and. Vár a ko zás töl -
ti el ilyen kor az ol va sót, akk or is, ha sz í nhá zi szak -
i ro dal mat tart a kezében. A szín pad tit ka i nak le -
lep le zését re mé li. Iz gal ma ro kon az ôsi be a va tási 
szer tar tást me gelô zô ál la pot tal. Me g le pe tés re ké -
szül, amely új meg vi lá gí tás ba he lyez heti ed di gi tu -
dá sát, es e tleg al ap ja i ban for mál ja át ké pét a szín -
ház ról. 

A Je len kor Kiadó The atr um Mun di sor o za tá nak 
leg fris sebb dar ab ját, A szí nész mes ter ség alapj ai (Ac -
ting One) címû mûvet Rob ert Co hen ír ta. A szer zô 
nem ism e ret len Ma gyar or szág on, A já ték hata l ma 
(Ac ting Power) címû köny vét, Már ton And rás fô -
véd nök sé gé vel, az A lfa Ki adó je len tet te meg 1993-
ban. Az ezt kö vetô év ben, va la mint 1998-ban be -
mut a tó-órát tar tott a bu dap es ti Szín ház- és Film -
mûvé sze ti F ôis ko la szí nész hall ga tó i nak. Ta valy a 
Pé csi Nem ze ti Szín ház ba is el lá to gato tt. Új könyve 
tö bb év ti ze des ta ná ri munk á já nak pár la ta.  

Egy szí nész pe da gó gi ai szak mun ka tap asz ta lat ai 
szár maz hat nak szer ves szín házi te vé kenysé g bôl, 
ah ol a pró ba fo lya mat szül te konf lik tu sok ar ra kész -
te tik a ren de zôt, hogy szí né sze i nek gond ol ko dás -
mód ját, fi zik ai, szellemi kép es sé ge it a pró ba fo lya -
mat szem pont jai sze rint ter el je me gfe le lô irány ba. 
Szá mos pél da akadt szín ház ban al kotó drá ma í rók -
nál is, hogy di rekt va gy in di rekt mó don a szín é -
szek já té ká val kap cso la tos fejt e ge té sek re ra gad tat -
t ák ma guk at. In du la ta it Sha kes pea re Ham let szá -
já ba adott inst ruk ci ók ál tal, Molière A Ver sa il les-i 
rö g tön zésb en, Gold o ni A ko mé di a szín ház ban (Il Te -

at ro co mi co) adta köz re. A köz el múlt né hány meg -
hat á ro zó szí nházmûvé sze (Ar taud, Bro ok, Gr o tows -
ki, Streh ler, Va szil jev) is el enge d he tet len nek tar -
totta, hogy írás ban is ki tér jen a szí nész já téká nak 
elem zé sé re.  

A szí nész a szín ház si ne qua non-ja. Mûköd é sé -
nek mi ként je alap ja i ban ha tár oz za meg az elô adást. 
Egyetl en „szín ház csiná ló” sem hagy hatja fi gyel men 
kívül a ját szó sze mély meg kö ze lí té se it. A sz er zô és 
a rendezô el vá rá sa i nak vég re haj tá sára a szí nészn -
ek „al kal mas sá” kell vál nia. Nem fel tét le nül aka -
dály, ha a szí nész ma ga is ren del kez ik el kép ze lé -
sekk el ar ról, mi ként kell el játs za ni egy da ra bot, sze -
rep et. Sôt! Sze ren csés eset ben ezen meg kö ze lí té sek 
üt köz tet é sé bôl, il let ve a szándé kok ered ô jé nek 
men tén al a kul ki az elô adás. Nem vé let len teh át, 
ha a szín ház ról gon dolko dók kü lön le ges hang súlyt 
fek tet nek a szí nész ve ze tés eszt é ti kai mi nôs é gé re. 
Ilyen kor a „pe dag ó gia” (vagy még inká bb and ra gó -
gia) az elô adás lét reh o zá sá nak meg ke rül het et len 
ve le já ró ja. 

A ta ná ri ta pasz ta la tok összegz é sé bôl szü le tô szí -
nész ne ve lés for dít ott utat jár be. Ha a st ú di um ered -
 mé nyes, ak kor sze mé lyi sé gé ben ki tel jes e dett, 
techn i kai tud ás ban meg erô sö dött, be fog adá s ra kész 
szí nész áll elôt tünk. Ez esetben a „mûvé szet” el sô -
sorb an az ad ott sá gok kép es ség gé fej lesz té sén ek esz -
kö ze. A fel ada tok a nö vend é kek fo gya té kos sá gai -
nak fel szá mo lá sát és tud á sá nak meg erô sít é sét kell 
hogy szol gál ják. A tan ul má nyi foly a mat nem esz -
tétikai mérc é vel mé ren dô! Az is ko lai fel ada tok szö -
ve  ge i nek ki vá lasz tá sa me rô ben el té rô szem pon to -
kat köv e tel, mint az elô adá s ra szánt darabok ese té -
b en. Ezek a je le ne tek mun kapé l dá nyok, váz latok, 
ta  nul má nyok s ha elô-elô for dul is, hogy az ered -
mény mûvé szi értékû, a ta nár job ban te szi, ha csök -
ken ti en nek je len tô ség ét, mint ha túl hang sú lyoz za.  

Re nd sze res en vissza térô kér dés a szí nész ne velés -
ben, me lyik az a pi l la nat, amely ben az oszt ály nak 
vagy a hall ga tónak Pal lasz At héné hez haso n ló an, 

Könnyen, gyorsan, színészül! 



ké szen el ô pat tanva kell ott áll nia a „meg mé ret te -
tésre”. A „vizsga kö zön ség” igényli eze ket a „te tem -
re hívá so kat”, de a jó szí nészp e da gó gus, amennyi -
re tudja, meg óv ja ta nít vány a it ezen al kal mak ha -
mi san aj ná ro zó vagy épp ön be csül és tôl meg fosz tó 
per ce itôl. 

A szí nész ne ve lés prob lé má i nak egyi ke, hogy 
nem fel tét le nül a leg jobb ren de zôb ôl lesz a leg ki -
vá lóbb ta nár. Mint ahogy ez for dít va sem szük ség -
képp igaz. A tanár hi teles sze mél yi sé ge és for má -
tu  ma csak jav á ra vál hat az ok ta tás nak, de pro b lé -
má kat szül, ha meg nem va l ósí tott szín ház rend e -
zôi amb í ci ó it az osz tály ter em ben éli ki. 

Ro bert Co hen vél he tô en si ke res ren dezô és 
színészpedagógus. Ha bár az el ôszó ban hang súl yoz -
za: „ […] nál am jobban se n ki sem tud ja, hogy a 
szí né szetet egy könyv bôl nem le het me gta nul ni” 
(7.), még is eng ed a kís ér tés nek és szín há zi „be dekk -
ert” vet pa pír ra. Amo lyan, könnyen, gyor san szín é -
szül-t. Azt ígé ri: ha jól meg ért jük [?] a hu szo nöt alap -
lec két, ké pe sek le szünk biz ton sá go san meg ol da ni [?] 
igaz án igé nyes [?] színé szi fel adato kat. „Mi n daz, ami 
eze ken a la po kon ol va sha tó – írja –, igaz a sh a kes -
peare-i szín é szet re, egy víg já té ki, vagy egy tele ví zi -
ós sze rep re.” (5.) Hogy an ér ten dô ez a ki je lent és? 
(El te kint ve at tól, hogy az utóbb i val amúgy sem ál -
lí tott so kat, ha a ten ge ren tú li te le víz i ós szín játs zás 
a ha za i hoz ha son ló színv o na lú.) Ha ar ra utal, hogy 
a comm e dia dell’ar te vagy a gö rög drá ma rep re -
zentáns szö ve geit mel lôzi a meg ol dan dó fel ada tok 
kö ré bôl, ak kor ez meg erô síth e tô. De ha azt akarja 
ki fe je zésre jut tat ni, hogy más és más szín ját szást 
kö ve tel Plau tus, We de kind, Ra ci ne és Büch ner, ak -
kor nem vil á gos, hogyan ho zhat ja kö zös ne ve zô re 
a „shak es pe a re-i szín ját szás” [?] és „te le ví zi ós sze -
rep” [?] fo gal mát? Tá vol-Ke le ten a ka bu ki, a nó, a 
pe kin gi ope ra mûvel ôi egész élet re kapják sze re -
peik et, így képz é sük is me rô ben kü lön böz ik az eu -
ró pai sz í nhá zi ha gyo má nyo kon ne vel ke dett tár sai -
 ké tól. Kí vá na tos-e a mi kul túr kö rünkb en, hogy szí -
nész nö vendé kek stílusokat sa já títsa nak el? Más 
mér cé jük leg yen Pi ran del ló nál, mint Klei st nél, vagy 
vígjátéknál, mint tr a gé di á nál? Ér de mes-e egy új 
szín ész ge ner á ci ót ar ra kész tetni, ho gy ki a la kult já -
tékkl i sé ket te gyen ma gá évá jól-ro sszul? Va jon a szí -
nész kép zô ta nár nak nem épp az len ne a fel ada ta, 
hogy meg ta nít sa lát ni, érez ni, kon cent rálni, fi gyel -
mét me gosz ta ni a növendékeket? Nem mintákat 
kel le ne be léjük ver ni és man kók kal felr u ház ni ôket, 
ha nem tü re lem mel ki vár ni, míg sa ját esz kö ze ikkel 
ta lál nak meg ol dá so kat. Ez sok kal bo nyo lul tabb ta -

ná  ri fel adat, de ön áll ó ság ra szok tat, és ki ala kít ja 
ben nük azt az igényt, hogy sza bad sá guk rés zé nek 
te kint sék a sze rep for málá sát, és ne a tan ár, majd 
a ren de zô dolgá nak tart sák. Ter mé sze tes en az irá -
nyok ki je lö lé sé re, kel lô vissza jelz é sek re a szí né szet 
ta ní tá sán ál is szük sé gük van a di á kok nak, de ké -
pes ség e ik birt o ká ban monda n dó ju kat im már sa ját 
„hangjukon” kell ar ti ku lál ni uk. Pál yá ja ele jén min -
den ge ner á ció kan o ni zált szín há zi „nyelvbe” üt kö -
zik: „És me lyi kük játssza a ki rál yo kat?… Kicsoda? 
Ez a kar csú fia ta lem ber? Ma guk gúnyolódnak ve -
lem! Egy ki rály, a fe né be is, po ca kos le gyen, ahogy 
il lik. Le gyen daga dt, és töltse be a trónt, tel jes en 
tölt se be! Egy kar csú kir ály, na hi szen. [...] De uram 
– fele l né a sz í nész –, én úgy kép ze lem, hogy egy 
ki rály, amikor a test ôr ka pi tá nyá val ket tes ben ma -
rad kis sé em be rib ben bes zél, és nem ilyen dé mo -
ni an.” (Ver sai l les-i rögtö n zés)  

A prob léma lát ha tó an nem ú jke letû. A kor meg -
köve se dett szín ját szá si be rög zôd é se i vel minden 
friss et akaró nak, így Molière-nek is meg kel lett bir -
kóznia. Nem baj, mond hat ni üd vös, ha a szí nész -
ta noncn ak el té rô el képz e lé sei van nak. Akarj on, 
akar hass on „más hogy” szín ház at csi nál ni. A ta nár 
ped ig kép vi sel je sa ját esz mé nye it, anél kül, hogy a 
diák ét a tor kára for rasz ta ná. 

Co hen köny ve be vez e tô jé ben ki fejti, bár mennyi -
re ta nít ha tó a „szín ját szás mûvé sze té nek” kez deti 
sza kas za, nincs ga ranc ia arra, hogy köny vé nek ol -
vas tán bár ki bôl jó vagy akárcs ak va la mi re va ló szí -
nész lesz. Mód sze re csak ab ban se gít, hogy a szí -
nész „hang sz e rét” – el sô sorb an a hang ját és a tes -
tét – iz gal massá, ke zel he tô vé han gol ja. A meg fo -
gal ma zás tet szet ôs, és egyet is tudnánk ve le ért e ni; 
laz í tás, bi za lom, fe gye lem, já té kos ság, sza bad ság, 
krit i ka mind ki vá ló hí vó szav ak vol ná nak, ha kéz -
zel fog ha tó gya kor latok kö vetn ék ôket s nem szen -
ten ciák. „Légy laza! Lásd érde kes nek partn e red, ak -
kor ma gad is érd e kes sé válsz a sze mé ben. Fe gye -
lem né l kül a bi zal om szert e fosz lik. A szín ház já ték 
is. A krit i ká ból pro fi tál ni kell.” – Ígé rem, fe gyel -
mez et ten la za le szek, ér dek es nek fo gom lát ni – 
mon da ná er re egy húsz év kör ü li szí nészp a lán ta. 

Az el sô rész, úg y mond, a szí né szi meg köz e lí tést 
tag lalja. Emb lem a ti kus megfo gal ma zás ok ban itt 
sincs hiány. „A sz í né szet bi zo nyos áta la ku lá so kat 
kö ve telô fol ya mat: a sze mély el ôször szí nésszé vál -
to zik, az után szín padi ka rak ter ré.” [?] „A szí né szet -
nek van egy alap el ve. A sz í nész nek min dig va la mi 
cél fe lé kell tö re ked nie. […] A színé sz úgy ját szik, 
hogy a sze re pe fel té te le zett cé lját kö ve ti […] ezál -
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tal kép vi seli a szí nész az éle tet, ezál tal lesz élet szerû 
a szín é szet.” (19.)  

Sze ren csé re akad nak gya kor lat ok is a könyv ben, 
bár ezek kö zött is tal á lunk meg hök ken tô en „egy -
szerût”. A „ki nyúl ni” ne vet vis e lô tor na gya kor lat -
tal, ahol fél lá bon nyúj tóz kod ni kell, meg bé kél het -
nénk, ha nem kö vetné a „ki nyúl ni egy cé lért” fe dô -
nevû, amely szó sze rint így ha ng zik: „Kép zel jünk 
el va la mi na gyon kívá na tos do l got, ami a fe jünk 
fel ett van: egy szép ék szer, egy tál eper vagy a kulcs 
igaz sze rel münk szí véh ez. Most nyúl junk ki eze kért!” 
(21.) A mó dos í tott fe la dat in kább gyógy pe da gó giai 
tré ning re eml é kez tet, mint húsz évesek mo ti vá lásá -
ra al kal mas prób a té telre. Co hen tud ni lát szik, hogy 
való di cé lok köz e lebb visznek a meg ol dás hoz: 
„Fûzzük ki és ve gyük le partne rünk ci pô jét!” vagy 
„Ke res sük meg en nek a könyvn ek a 126. sza vát!”, 
de amikor A töb bi ekk el ját sza ni címû lec kéb en azt 
ol vas suk, hogy: 1. Tan ul má nyoz zuk part ne rünk sze -
möl dök ét! 2. Mo so lyogt as suk meg part ne rünk et! 3. Ta -
nul má nyoz zuk part ne rünk szá ját! 4. Ne vet tes sük meg 
part ne rün ket! stb., ak kor kép ze le tünk ben meg ele -
ve ne dik az osz tály ter em aj ta ja fe lé san dí tó di ák, aki 
csak a meg fe lelô pil lan a tot vár ja, mikor sur ran hat 
ki észre vét le nül a kurzu s ról. Pe dig van nak gya kor -
la tok, így a tar tal om nél küli je le ne tek, ame lyek jól 
szol gál hatn ák a célt: A és B pár ba álln ak és fel vált va 
so rol ják a szá mo kat: Egy. Ket tô. S így to vább, majd az 
„ér tel met len szöv eg nek” más-más ér tel met ad nak. 
Példá ul: A fel tét e le zi, hogy B-nél fegyver van, és meg 
ak ar ja gyil kol ni ôt. (Nem áll ha tom meg, hogy ez zel 
a gya kor lat tal kap csola t ban meg ne emlí t sem Kapás 
De zsô has on ló fô is ko lai fel ada tát, am ely ben kü lön -
bö zô nyelvû tár sal gá si szó tá rak oly kor el me be teg 
pár be széde i bôl kel lett drá mai jele ne tet ko nst ru ál -
n ia az el sô é ves színé sz hallg a tók nak, betûhíven 
megtartva a szöv e get, még is új tarta lom mal meg -
töltve. Ki-ki e ldö nt he ti, szel leme s sé gé ben mel yik 
áll közelebb hoz zá.) 

Co hen adu ásza az ET TE. A mo zai k szó fe lol dá -
sa: E lér en dô cél – Töb bi ek –Takt i kák – El vár á sok. 

El éren dô cél, az az an nak meg hat á ro zá sa, hogy 
a szín pa di ala kot mi lyen vágy, aka rat, kí vánság, 
irány ult ság hajt ja. Töb bi ek, akik hez a sz e rep lô vi -
szo nya asze rint ala kul, hogy en nek a cé l nak vég -
hezv i te lét se gí tik vagy aka dá lyoz zák. Ta k ti kák: Ho -
gyan in duk ál ha tom a se gít sé gük et, il let ve 
gyôzhetem le az álta luk képzett akad ályt? Sz él sô -
sé ges és fi nom tak ti kák vált o ga tá sa a cél vé g re haj -
tá sá nak és a sze rep ér deke s sé gé nek érd e ké ben. El -
vá rá sok: iz gal om, hit, lel kese dés és ener gia a sze -

replô vá gyott cél ja e lér é sé nek ér dek é ben. „A gyô -
ze lem vá gya, nem köz ön sé ges h óbo rt – ír ja Co hen 
–, ha nem éle tünk alap ve tô cél ja, és ha na gyon akar -
juk, el érh e tô tá vol ság ban van. Nyúl junk ki ér te! 
MOST!” (61.) Mint lát juk, tô rôl met szett amer i kai 
szel lem i ségû mód szer tant tartu nk a kez ünk ben. A 
sz er zô ar ra ka paci tál ja a le en dô szí né sze ket, hogy: 
„az ET TE lista le gyen minden sz e rep elem zés é nek 
ki in du ló pont ja. (…) Ho gyan ál lít suk össze az ET -
TE lis tát? Ta nul má nyoz zuk a szöv e get, és moz gó -
sít suk a képze le tün ket. Ve gyünk egy üres pap ír la -
pot, és egy is mert sze rep pel kap cso lat ban vá la szol -
junk az aláb bi kér dé sek re: 

1. Al a pin form á ci ók a kar ak ter rôl  
Ne ve: 
Ne me: 
Kora: 
Csa lá di ál lap o ta és tör té nete: 
Mûvelt sé ge: 
Gaz d asá gi és szo ci á lis hely ze te:” (62.) 
Ez a re cept, a min den re gyóg yírt jele n tô pa na -

cea. (Va jon Estr a gon ET TE lis táj án mi sze re pelhet -
 ne? – ve tôd het fel az ol vas ó ban. Mi a célja? Ki se -
g í ti? Ki akad á lyoz za? De ne is me rész ked jünk 
tovább, hi szen a szer zô nem ál lí tot ta, hogy Beckett 
alak ja i val is bir kóz ni le het a könyv seg ít sé gével.) 

Co hen me g kö ze lít é sei szin te kivé tel nélk ül pszi -
choló gi ai ind ít ta tá sú ak. Mód szer ta na nagy vo na lúan 
mer ít Sztan yisz lavsz kij szí nész pe da gó gi ai mun kás -
ság á ból. A könyv pél da tá ra Shak es pe a re-en és Cse -
ho von kí vül jó for mán nem is mer klasszik ust. A 
szöve gek de rék had át 20. szá za di ameri kai–an gol 
szer zôk: Wil li ams, Shaw, O’Nei ll, Miller, Al bee, 
Os bor ne, Pin ter idéze tei ad ják. El vét ve ta lál ni Sartre 
és Bec kett rész le te ket is. 

A könyv har ma dik ré sze, A szí nész mint esz köz, 
fô képp hang- és be széd kép zés sel fog lal ko zik. Ezt 
mag as színv o na lon te szi a for dí tó, Márt on And rás 
jó volt á ból, aki Mon tágh Im re Fi gye lem és fe gye lem 
címû köny vé bôl he lyet te síti az an gol szö veg e ket az 
ál ta la meg fe le lô nek tartott ma gyar gya kor lat ok kal.  

A negyedik rész A szí nész te ch ni ká ja cím et vi seli. 
Szerz ônk el is meri, hogy a „tech ni ka” szó az ame ri -
kai szín é szek zö mé ben ve gyes ér zé sek et kelt, és 
maga is el zár kóz ik az ür es tech ni kai fo gá sok tól. 
Vég ül még is a be széd ál tal véli me gold ha tón ak a 
„sze rep áb rá zo lást”. „A jó dik ció a közönség szá má -
ra ért hetô vé te szi a da rab ot.” (168.) Er re az ál lí -
tásra, ha csak nem ak usz ti kai von at ko zásb an hasz -
nál ja az „ért he tô vé te szi” ki fe je zést, ne he zen le het 
rá bó lint a ni. A mo dern szín ját szás alap ve té sei kö zé 
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tar to zik a sz ö veg és szövegalatti drá mai viszonya. 
Cse hov da rabja it e fe lis me rés nélk ül el kép zelh e tet -
len szín pad ra vin ni. 

Az el sa játí tan dó te ch ni kai is me re tek kö zött új 
fo ga lom bukk an fel, az inf le xió. (Má r ton And rás 
hajl í tás nak for dít ja.) Co hen a szí nész szö veg mon -
dá sá nak kívá na tos da l lam ívét tár gyal ja e cím szó 
alatt. A könyv von alak se gí tségé vel raj zolja meg az 
aján lott és a sz e rin te nem kí vá na tos szö veg dal la -
mot. Ér ve lése sz e rint a „hor og”, a mon dat végi fe l -
ka pott hang súly az érde k lô dés fenn tar tó ja. A „Ho -
vá igyek szel?” he lyett a „Ho vá igyek szel?”-t és a 
„Hová igyekszel?” vál to za to kat ja va sol ja. Olyan íve -
ket ajánl (a ma gyar szín há zi, közs ze rep lési és fô -
képp a Pe s ten ho nos utcai gya kor lat tal ös sz hang -
ban), amel yek homl ok egye nest el len kezn ek a ma -
gyar nyelv sz a bá lya iv al. Szer en csé re az el múlt két -
száz év fo ko zat o san lev et te a ma gyar szín já t szás 
vál lá ról a nyelv ôr zés el sôd le ges fel ad a tát. A szán -
dé kos ny elv ron tás ter hét azo n ban nem rót ta rá. A 
mag yar nyelv ben a ki e gé szít en dô kér dés hang lej -
té se eresz ke dô, a hang súly pe dig a kérd ôs zón van. 
Az e ldön ten dô kérdés ha ng lej tése (amelyben so -
sincs kérdôszó!), le het em el ke dô, de a vé gét ott is 
leejtjük. Cohen ja vasl a ta bárm ennyi re meg fe lel is 
az an gol hang lej tés sza bá lya i nak, ezt a magy ar for -
dí tásb an át ven ni non szensz, és a két kér dés típ us 
hang lej té sét össze mos ni vé tek! A nyel vi ki fog á so -

kon túl az zal sem leh et egyet ér te ni, hogy a szö  veg -
ért el me zést a szín pa di ha tá soss ág nak ren de li alá. A 
tech nika a tar ta lom kiv i te le zés é nek es zkö ze. 

Ne héz, szin te le he tetl en és ta lán szük ség te len is 
egy gya kor la ti út mu ta tás o kat ígé rô könyv rôl pusz -
tán el mé le ti szin ten bes zél ni. A szí nész pe da gógus 
te vé kenysé gé nek bi zo nyí ték á ul rend sze rint a ta -
nítv á nyok sz ak mai si ke re szol gál. Egy szí nész ne -
ve lési mód szer tant min den bi zonnyal je len tô sen 
be fo lyá sol hat a ta nár sze mé lyi sé ge, könyv form á -
ban azon ban csak a pap ír ra ve tet tek alap ján ítél -
hetô meg.  

A sz í nész mes ter ség alapj ai igen ritk án nyújt vá -
rat lan meg lep e tést. Ta lán a mûfaj te r mé sze tes ve -
lejá ró já nak tart hatn ánk ezt, ha a kö zel múltb an nem 
vált volna el érhe tô vé Ke ith Johns to ne Imp ro címû 
mun ká ja Hon ti Ka tal in fordí tá sá ban (A Közmûve -
lô dés Há za Ta ta bánya, 1993.), amely csak nem min -
den tek in tet ben el lenke zô ér zés e ket kép es éb resz -
te ni. Bár nem mar kol ak ko rát, mint Co hen, de amit 
meg fog, ab ban ki me rítô. Szell e mi sé ge szik rá zó an 
sza bad, minden „ta nár os ság tól” és böl csel ke dés tôl 
men tes. Gya kor la tai mell bev á gó an ere det i ek, és új 
szem mel kész te tik lát ni a szem lé lôt.  

Nem le he tet len te hát e mûfaj ban meg ren dí tô ol -
vas mánnyal ta lálk oz ni. 

 
Harsá nyi Lász ló (h.s.l.)

109


