
 OK, bár va ló szí nû leg té ve dek (mint akár ki más), 
de ta lán még is le het vala mi hasz na an nak, 
hogy ha el mon dom, mit go n do lok ar ról, ami 

da rabj a im ban tör té nik, kül ö nös tek in tet tel a Pe arls 
for Pigs-re. Igaz, a ha gyo má nyos ér tel em ben vé ve 
nincs ‘tö r té ne tük’. De mi n den bi zonnyal ta lál ha tó 
ben nük SZI TU ÁCIÓ2. Ez a Pea rls for Pigs-ben a kö -
vet ke zô: a f ôsz e rep lô, a Ma estro, hosszú kar rie r je 
vé gén rá jön: gyû lö li a szín há zat. Az ért gyûl ö li, mert 
a szín ház k izár ja an nak a le he tô sé gét, hogy az imp -
ul zus – az em beri im pul zus – me gza var ja az elô -
ad ást. Tisz tá ban va gyok az zal, hogy ez Pir an del lo 
és/vagy Ar ta ud té má it vissz han goz za, de nem tar -
tok igényt te mat i kai ere de ti ségre. Eszté ti kám ugya -
nis egy ért el mû en a hus za dik szá zadi köl tés zet, fes -
té szet stb. fôár am la tá hoz kap cso ló dik. Da rab ja im -
ban nincs tör tén et, mert sza bad dá kí vánom ten ni 
az IM PUL ZUS-t, mégpe dig azért, hogy el té rít se a 
nor má lis, egye nes vo nalú fej lô dést. A szín  ház ban 
az egye nes vona lú, narr a tív fej lô dés min  dig olyan 
vég k ifej let be tor kol lik, amely a „je lentést” – az az a 
tan ul sá got – kö z ve tí ti. Játssz így-és-így, ez-és-ez 
lesz az ered ménye. Ez a narr a tív, az az a „mo rá lis” 
konkl ú zi ó hoz veze tô lo gi kai út va lój á ban nem más, 
mint a né zôi vi sel ke dés  erô sza kos kon di ci o ná lás á -
nak egy ik esz kö ze. Olyan, a vi lág ál tal el fo gad ott 
kon di cio ná lás ról van szó, amely úgy léte zik, „ah -
ogy mink et kon di ci on ál nak a fi zi kai real i tás, a tár -
sa dal om, az örö költ min ták stb. a vi lág meg fi gye -
lésé re”. Egy ily en vi lág fe gyele m re és rend re uta sít -
ja, va la mint bör tönbe zá r ja a di ver zi tás ra és in ven -
ci óra tö rô em be ri im pulzu sok szé les és 
po tenc i á li san vi rág zó kö rét. Az én szín ház am a SZI -
TU Á CIÓ és az IMP UL ZUS szín há za. Amed dig ezt 
az im pul zust fel ügye let és el nyo más al att tart ja (a 

tár sa da lom vagy a fe let tes én), ad dig ful lad oz ni fo -
gunk. 

Té n yleg azt fel tét e lez ném, hogy egy jó tár sa da -
lom (vagy a meg fe le lô ma gán élet) sza badon en ge -
di az im pul zust? 

Nem, nem er rôl van szó. Feltételezésem szerint,  
leg áhítottabb ál la po tában az em ber azál tal ké pes 
el ke rül ni a nyu galmi ál la po tot – a spi ri tu á lis és az 
emoci o ná lis nyu gal mat egya ránt –, ha á tad ja ma -
gát egy nem s tat i kus, „ki e gyen sú lyo zatlan” ál la pot -
nak. Így az im pulz us nak fo lya ma tos an le he tô sége 
van ar ra, hogy a kreat ív „in ga dozá st” be ve zes se a 
„jól sza bály o zott” men tá lis élet egye nes von a lú sá -
gába és szûk ke reszt met sze té be. Az IM PUL ZUS, 
ter mé szete sen nem csak orrba vá gást jel ent, han em 
azt hogy, bi zony ta lan el kép zel és hez ér ke zünk vagy 
a tu da ta latt i ból hagy juk fel szín re tör ni a sza va kat. 
A lé nyeg: A MÛ VÉ SZET AZ A HELY, AHOL A MA -
GA TEL JES, GAZ DAG, SU GÁR ZÓ, BÔ SÉG ES DI -
CSÔ SÉ GÉB EN TÖR TÉN HET MEG AZ, AMI EL -
KÉP ZEL HET ET LEN AZ ÉLET BEN. A Pe arls for 
Pigs-ben ment á li san táncol ha tunk az im pul zust kö -
v e tô Ma est rov al, aki dok to rát a víz alatti vi lá gok ôt 
ál máb an kís ér tô fel fe de zôjé vé formá l ja. Érz el mi 
hul lám va sút já ra kap asz kodha tunk fel, mi köz ben 
az im pulz us sa ját orr át a spi ri tu á lis sö tétsé g ben tün -
dök lô tárggyá for mál ja, még ha ezál tal ne vets é ges -
sé is vá lik. De – és EZ A FONT OS – az im pulz us 
ma ni feszt á ci ó it nem csak a nar rá ció es z kö ze i vel je -
lení t jük meg: UGYA NEZ A KAR AK TERT „KI LÉ -
PÉS RE” (ACT ING-OUT) KÉSZ TE TÔ IM PUL ZUS 
BON YO LÍT JA ÉS EL LEN ÔR ZI A MÛ VÉ SZI SZER -
KE ZET ET IS. Min dezt pe dig úgy te szi, hogy az elô -
adás form á ja és je len et be oszt á sa ref lektál az em ber 
men tá lis-emoc i o ná lis ap pa rá tu sá nak im pul zív, ál -
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ta lában el fojt ott ener gi á já ra. A kor társ mû vé szet -
ben ép pen a for ma és a tar tal om köz ti izo mor fi kus 
kap csol at ej ti gyak ran za var ba az em ber e ket. A 
könnyebb ért hetô ség ked vé ért mié rt nem mu tat -
juk az im pul zí van ját szó kar ak te reket nor má lis nar -
ra tív szer ke zet ben? Ter mé szete sen ez törté nik a drá -
máb an, film en és a re gény ben is. De most már lé -
tezn ek úgy ne ve zett „bo nyo lult” vagy al ter nat ív mû -
vész cso por tok, akik úgy gon dolj ák, hogy ez a 
stra tég ia már nem elég erôs és ha tá sos az „im pul -
zus” te rá pia be veze té sé re olyan né zôk szá má ra, akik 
min de ná ron meg pró bál ják ell en ôr zés alatt tar tani 
sa ját im pul zív ten den ci á ik at. Ezek a né zôk at tól tar -
ta nak, hogy im pulz ív ten den ciá ik össze üt kö zésbe 
fog nak ke rülni azon ké pess é gük kel, hogy meg fe -
le lô élet form át él je nek az in duszt riá lis vi lág ma gas -
fo kon szer vez ett és ki hí vá sok on alapu ló tár sa dal -
má ban. Így az im pul zív vi sel ke dést nor mál is nar -
ra tív szer ke zet ben pre zen tá ló mû le het ô vé te szi a 
né zô szá mára „ az el len ôr zés meg tart á sát”, az ahogy-
mind ig-is-volt meg tar tás át. Így, a né zô isten sze rû -
vé vál ik az zal, ho gy a rom bo ló im pulzus „mássá -
gát” a „morá lis alapú, ‘jele n tés sel’ bíró nar ra tí va” 
biz ton sá gos bör tönén be lül tart ja. Az im pul zus 
azon ban fel bo rít ja és fr ag men tál ja a nar ra tív sz er -
ke ze tet és a je len tést. Re mél het ô leg ez biz tos ít ja a 
né zô szám á ra azt a „de zo ri ent ált üze ne tet”, mely 
va ló szín û leg vissza ve ze ti ôt kö zös em be ri én ünk 
mé lyeb ben fek vô ré sze i hez. 

Elle n ve tés: Amit ma ga ál lít, az „bár mi meg tör -
ténhet” (anyt hing goes) re cept je ként hang zik. Mi -

ért kel le ne in kább el hinn ünk azt, hogy az ered -
mény nem non szensz, han em az ön ál tal em lí tett 
gyóg yí tó esz té ti ka? Nos, fel té te le zem, hogy a tör -
tén e lem el fog ja dö n te ni. (Va jon a tör té nel em nek 
mi n dig iga za van?) Vég ül is olyann ak bi zony gat ni 
mû vés ze tün ket, ak i nek nincs hoz zá érz é ke, ugyan -
o lyan ne héz, mint ami kor az em ber sze relmi vá -
lasz tá sát pró bálja ma gya ráz ni olyan va lak i nek, aki 
„nem lát ja, hogy az il le tô mit is eszik egy ily en ér -
dek tel en egyé nen”. Csak ar ról tu dom biz to sí tani 
önö ket, hogy a „bár mi meg tör tén het” el vé nek ol y -
annyi ra nincs kö ze munk ánk hoz, amennyi re csak 
el kép zel he tô. Tíz hét ôrül ten las sú és meg fon tolt 
pró ba alatt min dent új ra és új ra meg vál toz tattu nk 
ad dig, amíg min den eg yes „ir ra cio ná lis” rész let, 
szám om ra leg alább is, koh e rens nek nem tûnt az 
egész struk túrán be lül, oly an biz tos he lyen, mint 
egy si ke res vo nósn é gyes nél. Hi szik vagy sem, az 
ér t he tô ség alap el ve im kö zé tar to zik. Ez ért he tô sé -
get je lent az ak ció és a di a ló gus min den egyes „im -
pul zív” és szét sza kí tó pil la nat á nak el ren de zé sé ben 
és meg sz er kesz té sé ben ad dig, amíg – leg alább is szá -
mom ra – a „meg kö ze líth e tet lenn ek” tar tott szín -
házi alk o tás gyé mánt ként ra gyog. 

 
 
(Rich ard Fo re man: Prog ram No tes on Pe arls for 
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