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A Jerzy Grotowski által vezetett társulat  

színházi kutatásai 

az 1959–1970 közötti idôszakban 



 K ö zel fél év szá zad táv la tá ból ma már vi lá go san 
lát szik, hogy a Jerzy Grotowski ál tal ve ze tett 
La bo ra tó rium Szín ház 1959–70 kö zött olyan 

gya kor la ti ku ta tást foly ta tott, amely egye dül ál ló a 
szín mû vé szet te rü le tén. A ku ta tás ered mé nye ként 
kiala kult szín já ték tí pus, a Sze gény Szín ház „rend -
sze re” olyan sa já tos, te leo lo gi kus egész, amely hez 
fog ha tót csu pán Szta nyisz lavsz kij mun kás sá ga és 
Brecht teó riá ja je len tett a szín ház tu do mány 20. szá -
za di ala ku lá sá ban. Mi köz ben a ku ta tás ered mé nyeit 
(szín há zi elôadá so kat, el mé le ti szö ve ge ket, gya kor -
la ti-mód szer ta ni is me re te ket, for rá so kat) egyide jû -
leg is mer het ték meg az ér dek lô dô szak em be rek 
szer te a vi lá gon, ná lunk ez – el sô sor ban ideo ló giai 
és mû vé szet po li ti kai okok ból – el ma radt. Ami kor 
vi szont a rend szer vál tást kö ve tôen vég re el há rul -
tak az aka dá lyok a té ma ala po sabb fel dol go zá sá -
nak út já ból, rész ben az „agyon hall ga tás” ered mé -
nye ként, rész ben Grotowski to váb bi ku ta tá sai nak 
a szín mû vé szet tôl va ló el tá vo lo dá sa miatt a té ma 
mond hat ni „ak tua li tá sát ve szí tet te”, en nél fog va fel -
dol go zá sá val a ha zai szín ház tu do mány adós ma -
radt. Ezt a hiá nyos sá got pó tol ja a Theatron, ami kor 
köz read ja Ador ján Vik tor ta nul má nyát. 

Grotowski ku ta tá sai nak idô sza ká ban a ma gyar 
Szín ház tu do má nyi In té zet „bel sô hasz ná lat ra” szánt 
Kor sze rû Szín ház so ro za tá ban igen csak kri ti kai 
szem lé le tû elô szó val, A kí sér le tek szín há za cím mel 

meg je len te tett anyag adott csu pán be te kin tést a 
szín há zi mû hely te vé keny sé gé be, de tar tal mát ad -
dig ra már ma ga a ku ta tás ha lad ta meg. A ku ta tá -
sok ál lá sát 1968-ban összeg zô Gro tows ki- köny vet, 
a To wards a Poor The at re-t, amely óriá si ha tást fej -
tett ki szer te a vi lá gon, azóta sem for dí tot ták le ma -
gyar ra. Ma radt te hát né hány fo lyó irat cikk, és a – 
ren de zôként gu ru nak, pró fé tá nak, sar la tán nak stb. 
több ször ti tu lált – Grotowski kö ré kez det tôl fog va 
épü lô hie del mek, vélt is me re tek, le gen dák so ka sá -
ga, ame lye ket szak mai szem pont ból in kább elosz -
lat ni ér de mes, mint sem fi gye lem be ven ni. Vé gül 
1999-ben, Pályi And rás for dí tá sá ban je lent meg a 
Szín ház és ri tuá lé cí mû kö tet, ame lyet fel tét le nül hi -
te les for rás ként fo gad ha tunk el, anya ga azon ban – 
a SZÍN HÁZ fo lyó irat 2000-es Gro tows ki- kü lön szá -
má val együtt is – cse kély ah hoz, hogy a ku ta tás ról 
és a Sze gény Szín ház „rend sze ré rôl” át fo gó, struk -
tu rált is me re tek kel szol gál has son.  

E be lá tás ered mé nye ként szü le tett meg az ol va -
só ál tal kéz ben tar tott ta nul mány, amely dip lo ma -
mun ka ként ké szült a Pan non Egye tem Szín ház tu -
do má nyi Tan szé kén, de ter je del me, ma xi má lis igé -
nyes sé ge és át gon dolt sá ga ré vén jó val meg ha lad ta 
egy szak dol go zat ke re teit. Ador ján Vik tor ér te ke -
zé se ha tá ro zott szak mai mód sze res ség gel, s im már 
a kiala kult szín já ték tí pus is me re té ben mu tat ja be 
a haj da ni La bo ra tó rium Szín ház ku ta tá sai nak fo -

Elôszó 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Olyas mi ez, mint ha meg mos dat nánk az éle tün ket. Na gyon is szó sze rin ti, kéz zel fog -
ha tó asszo ciá ció ez szá mom ra, amit mon dok, mint cse lek vés, na gyon is szó sze rint 
ér ten dô: meg mos da tás. Ezek rôl a dol gok ról nem tu dok más képp, csak asszo ciá ciók 
se gít sé gé vel be szél ni; le het, hogy egye sek nek túl el vont, vagy ide ge sí tô, sôt ne vet sé ges, 
de má sok nak ta lán ugyanolyan konk rét, mint ne kem.”*

*Jerzy GROTOWSKI: Az Ün nep – 1970 de cem be ré ben, a New York Uni ver sity au lá já ban le zaj lott ta lál ko zón ké szült hang -
fel vé tel meg szer kesz tett, au to ri zált szö ve ge. Meg je lent: Tek sty, Te atr La bo ra to ri um, Wroc law, 1975. For dí tot ta: PÁLYI 
András. In Szín ház, XXXI I I. év fo lyam, Gro tows ki- kü lön szám, Bu da pest, 2000. 6. 
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lya ma tát. Szer ke ze ti szem lé let tel elem zi a Sze gény 
Szín ház „rend sze ré nek” el vi, teo re ti kus, me to do ló -
giai és gya kor la ti vo nat ko zá sait, il let ve az ezek bôl 
kö vet ke zô kér dé se ket, s köz li a leg fon to sabb tör -
té ne ti ada to kat, ese mé nye ket, ame lyek ugyan nem 
tar toz nak szo ro san a ku ta tás fo lya ma tá nak elem -
zé sé hez, de tör té ne ti ada lék ként ár nyal hat ják a ku -
ta tás sal kap cso la tos is me re te ket. Mindez a hoz zá -
tar to zó kép- és váz lat anyag gal, az idé ze tek to vábbi 
ku ta tá sok ra ser ken tô jegy zé ké vel együtt biz to sít ja, 
hogy a Theatron új dup la szá ma va ló ban át fo gó és 

rend sze re zett is me ret anyag gal pó tol has sa a ma gyar 
szín ház el mé let még min dig szá mot te vô hiá nyos sá -
gait, hogy a 20. szá zad Szta nyisz lavsz kij és Brecht 
mun kás sá gát kö ve tô szín há zi „for ra dal ma” ne legyen 
töb bé „fe hér folt” szá munk ra sem. S ez zel együtt a 
szé le sebb szak mai nyil vá nos ság szá má ra is hoz zá -
fér he tô vé vá lik a tíz éves Theatron hold ud va rá ban, 
a Pan non Egye tem szín ház tu do má nyi mû he lyé ben 
szü le tett kiemel ke dô írás. 

 
A szer kesz tôk



Elsô rész

1. A Laboratóriumszínház Wroc law ban



2. Jerzy Grotowski



BE VE ZE TÔ GON DO LA TOK 
 

 N e he zen cá fol ha tó az a tény, hogy a ma gyar 
szín há zi te o re ti ka mind a mai na pig adós a 
wroc la wi Laboratóriumszínház el sô – szín -

házi – kor sza ká nak át fo gó is mer te té sé vel, va la mint 
a Jerzy Grotowski és mun ka tár sai te vé keny sé ge 
nyo mán lét re jött szín há zi „rend szer”, az úgy ne ve -
zett Sze gény Szín ház be mu ta tá sá val és je len tô sé gé -
nek a ma gyar szín mû vé szet szem pont já ból tör té -
nô elem zé sé vel. Per sze ma ga a tár su lat is adós ma -
radt a vi lág nak ez zel az össze fog la ló val, de tény, 
hogy a ma gyar szín há zi te o re ti ka nem szen telt ér -
de mé nek meg fe le lô fi gyel met e szín há zi je len ség -
nek. Mert mi is tör tént va ló já ban? 

Egy fiatal len gyel szín há zi ren de zô 1959-ben 
szín há zi kí sér le tek be kezd ma rok nyi tár su la tá val 
az opo lei „13 so ros Szín ház ban”, majd a ’60-as évek 
vé gé re, im már Wroc law ban, a vi lág egyik legér de -
ke sebb és – elô le gez zük meg! – egyik leg fon to sabb 
kí sér le ti szín há zi te vé keny sé gét fe je zi be, más, ak -
kor már a szín há zon kí vü li te rü le tek re té ve át kuta -
tá sai nak cent ru mát. 

Ma gyaror szá gon, a Hont Fe renc ve zet te Szín -
ház tu do má nyi In té zet ben már vi szony lag ko rán, 
1962-ben tu do mást sze rez nek a mun ká ról, ám – 
amint ezt Ki rály Nyi na visszaem lé ke zé sei bôl meg -
tud juk –, nem csu pán ér dek te len nek tart ják azo -
kat, de a szo cia lis ta szín mû vé szet szem pont já ból 
ki fe je zet ten ká ros nak is: 

[Eu ge nio Bar ba] köny ve, Az el tûnt szín ház nyo -
má ban el sô íz ben 1965-ben je lent meg Olaszor szág -
ban, de el sô váz la ta még 1962-ben ke let ke zett, ami kor 
Hont Fe renc, az ak ko ri Ma gyar ITI Köz pont el nö ke 
meg lá to gat ta Gro tows kit Opo lé ban és élénk vi tá ba 
szállt el mé le té vel. Bar ba így em lék szik er re: „[Hont] 

mo so lyog va azt mond ta: vi lá gos, hogy mind az, amit 
csi nál nak, for ma liz mus és a ma guk el mé le tei ideo ló -
giai lag ki fo gá sol ha tók. Mi ki tud juk azo kat ad ni egy 
spe ciá lis, kor lá to zott, pél dány szám ban meg je le nô so -
ro zat ban, mint elíté len dô szín há zi gya kor la tot.1  

Ké sôbb Bar ba köny ve, Kí sér le tek szín há za cí men 
va ló ban meg je lent a Szín ház tu do má nyi In té zet szûk 
pél dány szá mú, szak mai so ro za tá ban, a „Kor sze rû 
szín ház” da rab ja ként. Al má si Mik lós elô sza vá nak 
ki ra ga dott rész le tei azon ban jól tük rö zik, hogy a 
kiad vány a mun kát va ló ban, mint „elíté len dô szín -
há zi gya kor la tot” is mer te ti, s ar ra is kö vet kez tet ni 
en ged nek, hogy miért: 

…a leg ke ve sebb uta lást sem ta lál juk ar ra, hogy 
miként épül be ez az el mé let és gya kor lat a mai, szo -
cia lis ta élet ke re tei be, a tu dat for ra dal mi átala -
ku lá sá ba, egyál ta lán hol kap cso ló dik a mi mai éle -
tünk höz. … 

… ezt az egész el mé le ti alap ve tést el kell uta sí ta -
nunk, mint tu do mány ta lan, elavult és a szí ni gya kor -
lat ra ká ros el mé le ti dog mát. Az ösz tön vi lág, a tu dat -
alat ti ural ma, a misz ti kus kö dök, val lá sos kép ze tek 
stb. szfé rá ja már a ha la dó pol gá ri gon dol ko dók nál is 
eluta sí tás ra ta lál tak; miért kel le ne ép pen a szo cia -
lis ta szín já ték kul tú rá nak ezt a zsák ut cát ki ve -
ze tô út nak néz ni és el fo gad ni? Ha Tho mas Mann 
fel lép he tett az ir ra cio na liz mus és a „kol lek tív tu dat -
ta lan” el mé le te – és te gyük csak hoz zá: igen csak le -
vi téz lett pro pa gan disz ti kus gya kor la ta – el len, úgy 
még sok kal in kább meg kell ezt ten ni ne künk, a 
mar xiz mus al kal ma zói nak, és azt hi szem, ez zel 
nem fo gunk a dog ma tiz mus ve sze del mes vég le -
té be ke rül ni. 

Kü lön ben sem ért jük, hogy mi képp le het sé ges mo -
dern el mé le tek rôl úgy ír ni, hogy köz ben a mar xiz must 
még csak vi ta part ner nek sem em lít jük meg?… 

A Szegény Színház felé

1 KI RÁLY Ni na: „Ta nít vány ból mes ter”. In Szín ház. I. m. 33.
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… ez a szín ház csak klasszi kus da ra bo kat tud ját -
sza ni. Ott ugyanis az át köl tés egy sze rû: a pa pír nem 
til ta ko zik, a szö veg könyv tü rel mes. A mai szer zôk nagy 
ré sze azon ban erô sen til ta koz na az ilyen ön ké nyes 
átírá sok el len. S ez zel en nek a szín ház nak mai ha té -
kony sá ga a szo cia lis ta al ko tá sok pro pa gá lá sá ban 
csu pán ne ga tí vu mai val tün dö köl het. 

Per sze: az átér tel me zés és át köl tés le het ne po zi tív 
per sziflázs is. Vi ta part ner ként el fo gad hat nánk ak kor, 
ha ezek az át dol go zá sok nem ön ké nyes át köl té sek, 
mélyp szi cho ló gi ai kí sér le tek len né nek, ha nem cél juk 
va la hol a mai, szo cia lis ta pub li kum for má lá sá ban hor -
go nyoz na le. Azon ban Bar ba – mint már em lí tet tük – 
egyál ta lán nem szá mol a mai, szo cia lis ta kö zön -
ség igé nyei vel, tu da tá nak be fo ga dó ké pes sé gé vel, 
szük ség le tei vel.2 (Kieme lé sek tô lem) 

Mindezek után azon már egyál ta lán nem cso -
dál koz ha tunk, hogy a meg tett utat sze mel vé nyek -
kel be mu ta tó Gro tows ki- könyv, az 1968-ban – ép -
pen a hol ste broi „Odin Te at ret”-nél, Eu ge nio Bar -
ba szín há zá nál – meg je lent To wards a Poor The atre 
Ma gyaror szá gon nem volt kap ha tó. No ha az an gol 
ere de tit ha ma ro san le for dí tot ták fran ciá ra, spa nyol -
ra, ja pán ra, né met re, per zsá ra, por tu gál ra, szerb-
hor vát ra, szlo vák ra, olasz ra – ma gyar ra azóta sem. 
Az Aczél György ne vé vel fém jel zett kul túr po li ti ka 
nem tar tot ta szük sé ges nek a köz lést, így seb té ben 
„rög tön zött” for dí tá sok gé pelt pél dá nyai, mint af -
fé le „szak mai sza miz da tok” jár tak kéz rôl-kéz re kü -
lön bö zô ba rá ti kö rök ben. 

Ké sôbb, Pályi And rás jó vol tá ból (és tol lá ból) ol -
vas hat tunk né hány sze mel vényt az em lí tett könyv -
bôl és más for rá sok ból is, ám ezek – bár mi lyen igé -
nyes ki vá lasz tás és for dí tás jel lem zi is ôket – az alap -
ve tô prob lé mán nem tud tak vál toz tat ni. Jel lem zô -
nek te kint het jük, hogy a leg fon to sabb nak te kin tett 
anya gok gyûj te mé nye, a Pályi And rás for dí tá sá ban, 
Ja nusz Deg ler és Zbi gniew Osins ki ál tal szer kesz -
tett, de szer zô ként Gro tows kit meg je lö lô könyv, a 
Szín ház és ri tuá lé sem ma gyaror szá gi kia dó nál, ha -
nem a po zso nyi Kal li gram nál lá tott nap vi lá got 
1999-ben. 

Mond hat juk te hát, hogy a rend szer vál tás elôt ti 
ma gyar kul túr po li ti ka ideo ló giai okok ból „agyon -
hall gat ta” a kí sér le te ket, mi re pe dig a rend szer vál -
tás be kö vet ke zett és az ideo ló giai gá tak el tûn tek, a 
té ma egy lett a szín ház tör té net megannyi teó riá ja 

kö zül, ami – vall juk be! – igen csak kor lá to zott ér -
dek lô dés re tart szá mot. Mit sem vál toz ta tott ezen 
a Szín ház cí mû fo lyó irat nak Grotowski 1999-ben 
be kö vet ke zett ha lá la után meg je len te tett kü lön szá -
ma sem, hi szen ez sem ere de ti cél já ba, sem pe dig 
ter je del mé be nem fért be le. Az eb ben meg je lent el -
mé le ti írá sok és visszaem lé ke zé sek hiá ba tar tal maz -
nak fon tos el mé le ti szi lán ko kat, egy ko ráb bi, bô -
vebb és elem zô is me ret anyag hiá nyá ban ezek nek 
nem volt ho vá beágya zód niuk. 

Ugyanak kor – ter mé sze te sen el sô sor ban az 
Aczél- kor szak ban – a ke vés ke szak mai igé nyû is -
me re tet bô sé ge sen pó tol ták a „le gen dák” és va la -
mi fé le „vélt tu dás anyag”, amely nek kö szön he tôen 
a kép csak még za va ro sab bá és misz ti ku sab bá tor -
zult. Ezt több mint negy ven év el múl tá val is csak 
egy, a kí sér le tek összeg zé sét el vég zô, a Sze gény 
Szín ház „rend sze rét” össze füg gé sei ben és át fo góan 
be mu ta tó, elem zô ta nul mány tud ja csak tisz táz ni. 

Ép pen ezért, e mun ka el sôd le ges cél ja, hogy 
meg kí sé rel je meg ha tá roz ni azo kat a koor di ná tá kat, 
s meg ra gad ni azo kat a „sa rok pon to kat”, ame lyek -
nek rész le te sebb is me re té ben s a köz tük lé vô össze -
füg gé sek fel tá rá sá val a Sze gény Szín ház rend sze re 
min den misz ti kus va rá zsá tól men te sen, ám an nál 
vi lá go sab ban lát ha tó, va ló di ér té kei sze rint vál hat – 
ha meg kés ve is – a ma gyar szín ház mû vé szet „szak -
mai örök sé gé vé”. Nem cé lom te hát, hogy tel jes ség -
re tö rek vô mo no gráfiát ad jak köz re a szín házi ku -
ta tás ról, ez már csak a nagy szá mú cikk, nyi lat ko -
zat, esszé stb. ter je del me miatt is le he tet len len ne. 
In kább egy faj ta „ve zér fo na lat” sze ret nék az ér dek -
lô dô ol va só ke zé be ad ni, amely nek ré vén át fo gó ké -
pet al kot hat a Sze gény Szín ház „rend sze ré rôl”, s en -
nek is me re té ben könnyeb ben ér tel mez he ti és gon -
dol hat ja át az ed dig meg je lent is me ret anya got. Mert 
azt hi szem, ennyi év táv la tá ból is igaz nak fo gad hat -
juk el Au gust Gro dzi cki 1979-ben írott sza vait: 

Jerzy Grotowski egye dül ál ló je len sé ge a kor társ szín -
ház mû vé szet nek. Nem ren de zô, a szó ha gyo má nyos 
ér tel mé ben. Szín há zi pá lya fu tá sá nak kez de tén ren de -
zé sei nem vál tot tak ki kü lö nö sebb ha tást. Ami kor azon -
ban megala pí tot ta szín há zi la bo ra tó riu mát, al ko tó szín -
há zi em ber ré, a szín mû vé szet teo re ti ku sá vá és re for -
me ré vé vált. Kö nyör te len kö vet ke ze tes ség gel ku tat va 
egy új szín ház után, össze tör te a meg kö ve se dett szte -
reo tí piá kat, ame lyek már el bo rí tot ták a szín pa dot, a 

2 Tö re dé kek AL MÁ SI Mik lós be ve ze tô jé bôl, Eu ge nio BAR BA Kí sér le tek szín há za cí mû is mer te tô jé hez, Kor sze rû Szín ház So ro zat 
73. szám. Szín ház tu do má nyi In té zet, Bu da pest, 1965.
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szí né sze tet és a né zô te ret egyaránt. Olyan ös vényt ta -
lált, amely már túl ve zet a szín ház ha tá rain. Nem akart 
és nem is al ko tott ál ta lá no san el fo ga dott esz té ti kai rend -
szert, mun kás sá ga mégis óriá si ha tás sal volt a vi lág 
szín ház mû vé sze té re. E te kin tet ben nincs hoz zá fog ha -
tó szín há zi ren de zô. Nagy ra be csü lés tôl övez ve, vagy 
dur va ócsár lá sok kö ze pet te, pró fé ta ként is te ní tet ten, 
vagy sar la tán nak bé lye gez ve, de min den kép pen meg -
kö ve te li a he lyét a vi lág szín ház ban…3 

Úgy gon do lom, he lyén va ló ko mo lyan ven nünk 
Gro dzi cki sum má za tát, an nál is in kább, mert a Sze -
gény Szín ház „rend sze re” – ha összeg zés nél kül és 
va ló ban nem min den ki ál tal el fo ga dot tan is – de 
vé gül meg szü le tett. Meg gyô zô dé sem, hogy a vi lág -
szín ház XX. szá za di ala ku lás tör té ne te nem iga zán 
ért he tô meg Grotowski mun kás sá ga nél kül, ahogy 
nem ért he tô meg Szta nyisz lavsz kij vagy Brecht 
mun kás sá gá nak neg li gá lá sa ese tén sem. Mindezen 
túl me nôen pe dig azért sem ér dek te len a tény le ges 
kí sér le tek és ered mé nyek megis me ré se, mert azok 
eset leg a mai, vagy az el jö ven dô ma gyar drá ma- és 
szín ház mû vé szet re is ins pi rá ló ha tás sal le het nek. 
Még ak kor is, ha – amint ar ra a ké sôb biek ben utal -
ni fo gunk – Grotowski és mun kás sá ga egye dül ál -
ló és utá noz ha tat lan. 

 
 

KONK RÉ TAB BAN A TÉ MÁ RÓL 
 

 E  ta nul mány te hát ar ra vál lal ko zik, hogy a ku -
ta tá sok 1959-tôl nagy já ból 1970-ig tar tó szín -
há zi kor sza kát le zárt egy ség ként ke zel ve, meg -

pró bál ja fel vá zol ni ezen ku ta tá sok ered mé nyé nek 
át fo gó és össze füg gé sek kel te li „rend sze rét”, kü lö -
nös te kin tet tel a ku ta tá sok szí nész dra ma tur giai te -
rü le té re és ered mé nyei re. A szí nész dra ma tur gia kér -
dés kö ré nek ezt a kieme lé sét nem csu pán azért tart -
hat juk in do kolt nak, mert ez a kér dés kör hoz ta a 
ku ta tá sok ban a leg mar kán sabb, leg sa já to sabb ered -
mé nye ket, s vált en nek foly tán a Sze gény Szín ház 
el mé le té nek meg ha tá ro zó kö zép pont já vá, de azért 
is, mert köz pon ti je len tô sé gét ki hasz nál va, al kal -
mas gon do la ti ten gely ként szol gál hat a szín há zi 
„rend szer” egé szé nek át te kin té sé hez is. 

Mi vel azon ban vizs gá ló dá sun kat alap ve tôen az 
„ered mény re” kí ván juk össz pon to sí ta ni, a „rend -
szer” össze te vôi nek és azok össze füg gé sei nek fel vá -

zo lá sa elôtt, rö vi den cél sze rû át te kin te nünk a nagy -
já ból tíz évig tar tó kí sér le tek fo lya ma tát is, hogy az -
tán a „tel jes rend szert” a kiala ku lás fo lya ma tá nak 
váz la tos is me re té ben ele mez hes sük kis sé bô veb ben. 
Mindezek után pe dig – amint azt már a be ve ze tô -
ben sejt tet tük – meg kí sé rel jük fel vá zol ni azo kat a 
leg fon to sabb té nye zô ket is, ame lyek a már em lí tett 
oko kon kí vül oda ve zet tek, hogy Grotowski mun -
kás sá ga nem volt na gyobb ha tás sal a kor (és az utó -
kor) drá ma- és szín ház mû vé sze té re, il let ve azo kat 
a te rü le te ket és mó do kat is, ame lye ken ke resz tül e 
ha tás ér tô be fo ga dá sa ta lán még ma sem le he tet len.  

 
 

TÖR TÉ NE TI ÁT TE KIN TÉS 
 
A tör té nel mi – tár sa dal mi – mû vé sze ti hát tér 

 

 A z 1960-as évek vi lá gát igen sok és nagy el lent -
mon dás és fe szült ség ter hel te, ame lyek kö zül 
né há nyat min den kép pen meg kell em lí te nünk 

ah hoz, hogy a Laboratóriumszínház te vé keny sé gét 
tör té nel mi és szín ház tör té ne ti kon tex tus ban te kint -
hes sük át. Ele gen dô csak az Acro po lis cí mû pro duk -
ció ra utal nunk pél dául, hogy lát has suk: ami kor az 
elôadás ké szült, a II. vi lág há bo rú ször nyû sé gei, a 
ha lál tá bo rok lé te zé sé vel va ló szem be sü lés még alig 
húsz éves ta pasz ta la ta volt az em be ri ség nek és az 
egyes em be rek nek is. Ugyanak kor vi szont, már 
megér het tük, hogy em ber járt a vi lág ûr ben, reá lis 
ter vek ké szül het tek a Hold ra szál lás ra, amely még 
az év ti zed vé ge elôtt meg is tör tént. Idô köz ben a 
vi lág nak szin te fo lya ma to san együtt kel lett él nie az 
atom há bo rú ki rob ba ná sá nak le he tô sé gé vel, s csak 
az év ti zed utol só évei ben kez dôd tek óva tos tár gya -
lá sok az atom fegy ve rek és hor do zóik kor lá to zá sá -
ról a két nagy ha ta lom kö zött. 

Mindez, ha még oly fe lü le te sen is, de min denkép -
 pen utal ar ra, hogy ek ko ra fe szült sé gek és ellent -
mon dá sok kö ze pet te mi lyen re la tív vá vál tak-vál -
hat tak a ko ráb bi ér té kek, s en nek kö vet kez té ben 
va la me lyest ért he tôb bé vá lik, miért lett-le hetett a 
ku ta tá sok tar tal mi vo nat ko zá sai nak funk cio ná lis 
ten ge lye ép pen az ér té kek ér vé nyes sé gé nek vizsgá -
la ta és a még ér vé nyes nek te kint he tôk megerô sítése.  

Az is a „kor ter mé ke”, hogy – a szín ház tör té net 
so rán tu da to san ta lán elô ször – ek kor ve tô dik fel 

3 Po lish The at re Di rec tors by Au gust Gro dzi cki. In terp ress Pub li shers, Warsaw, 1979. 45. 
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a szín ház és a szín mû vé szet funk ció ja meg vá la szo -
lan dó kér dés ként. Mint tud juk, a mo zifilm ek kor 
már év ti ze dek óta hó dí tott az egész vi lá gon, ami 
gya kor la ti lag fo lya ma to san okot adott a szín mû vé -
szet „el si ra tá sá ra”, ezt a je len sé get azon ban új ra -
élesz tet te és te téz te a te le ví zió nak az ’50-es évek vé -
gén tör té nô meg je le né se és a ’60-as évek ele jén tör -
té nô ro ha mos el ter je dé se. Nemigen akadt ek ko ri -
ban fe le lô sen gon dol ko dó szín há zi al ko tó vagy 
teo re ti kus, akit ne fog lal koz ta tott vol na a kér dés, s 
ne pró bált vol na a ma ga né ze tei és le he tô sé gei sze -
rint hoz zá já rul ni a meg vá la szo lá sá hoz. Eb bôl a 
pers pek tí vá ból te kint ve azon nal ért he tôb bé vá lik 
te hát, hogy miért fog lal ko zott Grotowski és a Labo -
ra tóriumszínház tár su la ta kez det tôl fog va a szín -
ház funk ció já nak kér dé sé vel, hi szen ezál tal tud hat -
ta megad ni a ma ga vá la szát a kér dés re. 

Lát hat juk, hogy a kí sér le tek el vi alap ve té se, a 
szín ház funk cio na li tá sá nak mar káns hang sú lyo -
zása, va la mint e funk ció nak az ér ték rend és ér ték -
tu dat meg szi lár dí tá sá hoz tör té nô hoz zá já ru lás ként 
va ló meg ha tá ro zá sa nem a sem mi bôl fel buk ka nó 
„öt let” volt csu pán, ha nem a kor em be re és mûvésze 
szá má ra va ló sá go san lé te zô ki hí vás ra adott vá lasz. 

Ugyanak kor a kí sér le tek szín ház mû vé sze ti irá -
nyult sá gát il le tôen – ame lyet meg kü lön böz te té sül, 
bár két ség kí vül né mi tor zí tás sal a szín há zi sza kasz 
„for mai ve tü le té nek” te kint he tünk –, is hasz nos, ha 
né mi tör té nel mi rá lá tás sal bí runk. 

A tár gyalt idô szak ugyanis az a kor szak, amely -
ben erô sen kiéle zô dött a „két vi lág rend” ideo ló giai 
har ca, pon to sab ban szól va, amely ben a szo cia lis ta 
rea liz mus min denáron bi zo nyí ta ni kí ván ta „ha la -
dóbb” és „kor sze rûbb” vol tát a „de ka dens nyu ga ti 
irány za tok kal” szem ben. Hogy ez a „harc” mi lyen 
szin te ken, s ho gyan zaj lott, azt meg fe le lôen sej te -
tik a be ve ze tô ben ci tált idé ze tek. Tény, hogy a szo -
cia lis ta kul túr po li ti ka, így a szín ház po li ti ka is min -
dent meg tett a nyu ga ti ideo ló gia és a nyu ga ti „for -
ma liz mus” beáram lá sá nak megaka dá lyo zá sa ér de -
ké ben, s így va ló já ban – ha csu pán a szín mû vé sze tet 
te kint jük – több-ke ve sebb si ker rel, gá tol ta az USA-
ban, majd Nyu gat- Eu ró pá ban el ter je dô új szín há -
zi irány za tok, a performance, a happening stb. meg -
ho no so dá sát. Ám tény az is, hogy Len gyelor szág 
eb bôl a szem pont ból „sza ba dabb nak bi zo nyult” a 
töb bi szo cia lis ta or szág nál, ami nek a len gyel mû -
vé szet máig hasz nát is lát ja. Mro zek drá mái nak 
meg je le né se, Ta deusz Kan tor mû kö dé se, To ma -
szews ki pan to mim szín há za, de Pen de recz ki és Lu -
tos laws ki ze né je, a len gyel kép zô mû vé szet, kü lö -

nö sen a pla kát mû vé szet al ko tá sai mind bi zo nyít -
ják ezt, s jel zik azt a „le he tô sé gei sze rint pezs gô” 
szel le mi-mû vé sze ti éle tet, amely pél dául ná lunk el -
kép zel he tet len volt ak ko ri ban. A Laboratórium -
szín ház kí sér le tei nek te hát volt mi be beágya zód -
niuk, s nem csak a mû vé sze ti kör nye ze tet, de a kö -
zön ség fo ga dó kész sé gét is ért ve ezalatt. Mert igaz, 
hogy az elôadá sok nak rend sze rint ke vés kö zön sé -
ge volt – de volt! Ami pe dig a szak mai-po li ti kai kö -
ze get il le ti, jel lem zô, hogy a len gyel szín há zi irá -
nyí tás is mer te a „la bo ra tó ri um szín ház” fo gal mát. 
(Ma gá nak a tár su lat nak az el ne ve zé se is úgy szü le -
tett meg, hogy ezt a „be so ro lá si ka te gó riát” tu laj -
don név vé emel ték.) 

Ez a szel le mi-mû vé sze ti kö zeg azon ban csak elô -
fel té te le volt a Laboratóriumszínház szak mai irá -
nyult sá ga kiala ku lá sá nak. Elô fel té te le, amennyi -
ben, mint mond tuk, biz to sí tot ta a beágya zó dás le -
he tô sé gét, de elô fel té te le ab ban az ér te lem ben is, 
hogy in di rekt mó don a beágya zó dás út ját-mód ját 
is meg ha tá roz ta. Azért in di rekt mó don, mert a 
Labora tó rium színház nem egyik vagy má sik új 
szín há zi irány zat hoz csat la koz va, ha nem azok kal 
mintegy „szem be for dul va” fej tet te ki te vé keny sé -
gét, az új for ma vi lág ta nul má nyo zá sa-fej lesz té se he -
lyett a szín ház ôsi mag já nak ku ta tá sá ba fo gott, s így 
al ko tott lé nye gi leg újat. Fon tos ezt tud nunk, mert 
ezen „csa var” megér té se nél kül igen kö rül mé nyes 
lesz rá vi lá gí ta ni a Sze gény Szín ház „rend sze ré nek” 
egé szé re, a ku ta tá sok min den szint jét át ha tó „ne -
ga tív út” el vé re, egyál ta lán ar ra a gon dol ko dás mód -
ra, szel le mi-mû vé sze ti at ti tûd re, amely az egész 
szín há zi je len ség lét re jöt té nek alap fel té te le. 

Utol só ként, de nem ki sebb je len tô ség gel kell ki -
tér nünk ar ra, hogy Len gyelor szág nem csu pán mû -
vé sze ti szem pont ból, de ideo ló giai lag, egé szen 
konk ré tan val lá si ér te lem ben is „sza ba dabb” volt a 
töb bi szo cia lis ta or szág nál. Az utób biak kal el len -
tét ben ugyanis a len gyel egy ház meg tart hat ta in téz -
mé nyei nek dön tô há nya dát, ma gá tól ér te tô dôen 
fejt het te ki te vé keny sé gét; a len gye lek köz is mert 
ka to li ciz mu sát te hát a szo cia lis ta ideo ló giá nak nem 
si ke rült meg tör nie, sôt a len gye lek sok vo nat ko zás -
ban Marx és Jé zus ta nait egye ne sen összeegyez tet -
he tô nek te kin tet ték és te kint het ték. Minden nek 
azért van a Laboratóriumszínház te vé keny sé gé re 
néz ve – ál ta lá ban fi gyel men kí vül ha gyott – je len -
tô sé ge, mert bár Grotowski nem volt hí vô em ber, 
s tu do má som sze rint a tár su lat tag jai sem vol tak 
azok, de mind annyian len gye lek vol tak, ér ték rend -
jük ben, is me ret anya guk ban stb. min den kép pen je -
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len vol tak a ka to li kus ér ték rend és is me ret anyag 
ateis ták szá má ra is el fo gad ha tó és be fo gad ha tó-be -
fo ga dan dó ele mei, a Bib liá tól kezd ve a ke resz tény, 
idea lis ta fi lo zó fu sok né ze teiig. Már pe dig, ha mindez 
akar va-a ka rat lan nem be fo lyá sol ja a sze mé lyi sé gük 
mû kö dé sét, a ku ta tá sok bi zo nyá ra más ered mény -
re ve zet tek vol na, mást ne vez nénk ma Sze gény 
Szín ház nak vagy „szent szí nész nek”, ha hasz nál -
nánk egyál ta lán eze ket a ki fe je zé se ket bár mi re is. 
Ugyanak kor pe dig ar ra is rá kell mu tat nunk, hogy 
a kí sér le tek kul tu rá lis-mû vé sze ti „beágya zó dá sa” 
szem pont já ból sem el ha nya gol ha tó a len gye lek val -
lá sos sá ga, hi szen az a kí sér le tek ered mé nye ként lét -
re jö vô elôadá sok irán ti fo ga dó kész sé get nö vel te 
alap ve tôen, an nak el le né re, vagy ta lán ép pen azért, 
mert az ér té kek hi te les sé gé nek be fo lyá so lá sa funk -
cio na li tá sát te kint ve (!) az egész tár sa dal mi ér ték -
rend ala kí tá sa vo nat ko zá sá ban az egy há zé val azo -
nos cé lo kat tû zött ma ga elé. 

Lát hat juk te hát, hogy a ku ta tá si te vé keny ség 
tar tal mi ten ge lyé nek tör té nel mi-kul tu rá lis meg ha -
tá ro zott sá ga mel lett, an nak szel le mi-mû vé sze ti ala -
ku la tát is tör té nel mi, tár sa dal mi té nye zôk be fo lyá -
sol ták, il let ve tet ték le he tô vé. Mindez zel per sze 
nem ma te ria lis ta fi lo zófiai ta no kat kí ván tunk iga -
zol ni, csu pán né mi ada lék kal sze ret tünk vol na 
szol gál ni an nak megér té sé hez, hogy ami a ku ta tá -
sok fo lya mán tör tént, az mi ben gyö ke re zik, mi -
lyen ál ta lá nos hát tér rel bír. Ko ránt sem ta gad juk 
mindez zel az al ko tói sze mé lyi ség, az in tuí ció stb. 
fon tos sá gát eb ben a fo lya mat ban, sôt mindezek -
nek akár idea lis ta ala pú ma gya rá za tá val sem aka -
runk vi tá ba száll ni. En nek bon col ga tá sa nem csak, 
hogy kí vül esik ta nul má nyunk té ma kö rén, de ez -
irá nyú is me re teim és ér dek lô dé sem hiá nya sem 
ten né ezt le he tô vé. 

 
A köz vet len „örök sé gek” 

 

 E  re de ti té mánk nál ma rad va te hát hasz no sabb, 
ha azo kat a konk rét for rá so kat te kint jük át 
váz la to san, ame lyek az ál ta lá nos té nye zô kön 

kí vül köz vet le nül ha tot tak a ku ta tás fo lya ma tá ra. 
Az el sô és ta lán a leg fon to sabb ezek kö zül Szta -

nyisz lavsz kij mun kás sá gá nak ha tá sa. Ezt akár fur -
csá nak is vél het nénk az el sô pil la nat ban, de rög tön 

ért he tô vé vá lik, ha meg gon dol juk, hogy mind 
Grotowski, mind pe dig a tár su lat töb bi tag ja hi va -
tá sos mû vész volt, s ak ko ri ban a szí né sze ket és ren -
de zô ket eb ben a szem lé let ben ké pez ték, s nem csu -
pán a ke le ti blokk egye te mein és fô is ko láin, hanem 
Nyu gat- Eu ró pa és Ame ri ka szá mos is ko lá já ban is. 
Ott per sze volt le he tô ség egyéb irány za tok kal is 
fog lal koz ni, ám Szta nyisz lavsz kij „rend sze re” ke le -
ti „egyed ural má nak” mi fe lénk sem csak ne ga tív ha -
tá sai vol tak. Egy részt ugyanis ná lunk ép pen en nek 
a „rend szer nek” a kö te le zô is me re te ered mé nyez te 
azt, hogy ha egy al ko tó túl akart lép ni Szta nyisz -
lavsz kij né ze tein, ab ban elô ször „ben ne kellett len -
nie”, a túl lé pés te hát va ló sá go san a meg ha la dás fo -
lya ma ta volt, míg a vi lág sze ren csé sebb fe lén egy -
sze rûen más irány ban is el le he tett in dul ni. En nek 
per sze nem el sô sor ban szak mai, ha nem el vi je len -
tô sé ge le het, azt hi szem, de min de ne set re tény, 
hogy a „meg ha la dás” a „túl lé pés” igé nye kez det tôl 
fog va a ku ta tás ál lan dó jel leg ze tes sé gé vé vált.  

Min dig úton len ni – ez a ren de lés. Ha va la mi tö ké -
le tes, az meg ha la dan dó! Et tôl kezd ve, a meg ha la dás 
ál tal, az élet te li mag ne vé ben, a sza ka dat lan eluta sí -
tá sa a leg tet sze tô sebb bu rok nak is. Et tôl kezd ve az ál -
lan dó koc káz ta tás és ku ta tás…4 

Mint ha ma ro san lát ni fog juk, so ha sem ké szült 
két pro duk ció ugyanazon a mó don, min den új 
mun ká ban je len volt a ko ráb biak meg ha la dá sá nak 
igé nye, mi több, a szín há zi kor szak be fe je zé sét is 
az in du kál ta, hogy az Apo calyp sis cum Fi gu ris utolsó 
vál to za tá nak be mu ta tá sát kö ve tôen, a meg ha la dás -
nak ez az igé nye már a szín mû vé szet ha tár vi dé kére, 
majd on nan to vább ve ze tett. 

Más részt pe dig, Szta nyisz lavsz kij mun kás sá ga 
nem csu pán szín há zi al ko tó ként, ren de zô ként, de a 
ku ta tó mun kát irá nyí tó ve ze tô ként is ins pi rál ta Gro -
tows kit. Gyak ran nyi lat ko zott minder rôl maga is: 

Szta nyisz lavsz kijt le já rat ták a ta nít vá nyai. És mégis 
ô volt az el sô, nagy szín há zi teo re ti kus, és mi, va la -
mennyien, akik szín há zi kér dé sek kel fog lal ko zunk, nem 
te he tünk egye bet, mint hogy megad juk a sa ját vá la -
szain kat az ál ta la fel tett kér dé sek re.5 

Én Szta nyisz lavsz ki jon ne vel ked tem, és el kö te lez -
tem ma gam ne ki. Szí vós, ki tar tó ta nul má nyai, a meg -
fi gye lés mód sze ré nek ál ta la meg va ló sí tott szisz te ma ti -
zá lá sa és megújí tá sa, va la mint a sa ját, ko ráb bi ered -

4 Zbi gniew OSINS KI–Ta deusz BURZYNSKI: Grotowski’s La bo ra to ry. In terp ress Pub li shers, Warsaw, 1979. 103.  
5 Jerzy GROTOWSKI: „He wasn’t en ti rely him self” (Nem volt tel je sen ön ma ga). In To wards a Poor The at re: Jerzy Grotowski. 

Touch sto ne Books, New York, 1968. 117. 
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mé nyei hez va ló, ál lan dóan po le mi zá ló, dia lek ti kus vi -
szo nya tet te ôt az én sze mé lyes ideá lom má.6 

 
A má sik konk rét ha tás az a „min ta” volt, ame lyet a 
két vi lág há bo rú kö zött, a var sói Nagy Szín ház épü -
le té ben megala kult „Re du ta” Szín ház je len tett 
Grotowski és tár su la ta szá má ra. Az 1919. és 1939. 
kö zött, Ju li usz Oster wa és Mie czys law Li ma nows -
ki ál tal ve ze tett kis szín ház egy al ko tó mû hely és 
egy szí nész kép zô is ko la kom bi ná ció ja volt és a szí -
né szi megol dá sok „len gyel mód sze ré nek” ku ta tá -
sát tûz te ki cél jául. Túl azon, hogy a „Re du ta” mun -
ká ját szin te egye nes ka pocs ként te kint het jük Szta -
nyisz lavsz kij hoz, a leg fôbb ins pi rá ciót va ló já ban a 
lé te zé se je len tet te, az a tény, hogy a szí nész mû vé -
sze té nek ku ta tá sa nem volt pre ce dens nél kül va ló 
Len gyelor szág ban. Nyil ván va lóan ez ve ze tett oda, 
hogy a Laboratóriumszínház kez det tôl fog va vál -
lal ta ezt az örök sé get, a „Re du tá”-t már-már sa ját 
„jog elôd jé nek” te kin tet te, olyannyi ra, hogy 1966. 
már ciu sá ban, sa ját emb lé má já vá „adop tál ta” a „Re -
du ta” jel vé nyét, az ön ma gá ba vissza té rô hár mas hu -
rok vo na lat, mindössze az zal a vál toz ta tás sal, hogy 
a kö zép pont ban lé vô, kal li grafi kus R be tût, ugyan -
olyan L-lel cse rél te fel. Az emb lé ma át vé te lén kí vül 
el sô sor ban bi zo nyos eti kai alap el ve ket, és a szí nész-
né zô vi szony lat ra vo nat ko zó megál la pí tá so kat hasz -
no sí tot tak a ku ta tá sok so rán.  

 
Fon tos min tául szol gált a ku ta tó mun ka mi ként jé -
nek el gon do lá sá hoz a Niels Bohr fi zi kus ál tal ala -
pí tott ku ta tó in té zet is. 

Bohr és em be rei egy egé szen kü lön le ges in té ze tet 
ala pí tot tak. Olyan ta lál ko zó hely ez, ahol kü lön bö zô 
nem ze ti sé gû fi zi ku sok kí sér le tez het nek, az el sô lé pé se -
ket té ve meg a sa ját szak te rü le tük „sen ki föld jén”. 
Össze vet he tik az el mé le tei ket és me rít het nek az in téz -
mény „kö zös em lé ke ze té bôl”. Ez a „kö zös em lé ke zet” 
rész le tes jegy ze te ket ôriz min den ku ta tás ról, még a leg -
me ré szeb bek rôl is, és fo lya ma to san egé szül ki az új hi -
po té zi sek kel és ered mé nyek kel. … 

A Bohr In té zet hosszú idôn át le nyû gö zött en gem, 
mint egy bi zo nyos te vé keny sé get il luszt rá ló mo dell. Ter -
mé sze te sen a szín ház nem azo no sít ha tó a tu do -
mánnyal, a szí nész mû vé sze te, amely re fi gyel me met 
össz pon to sí tom, pe dig még ke vés bé. … (ám) 

Az ilyen té ren va ló ku ta tás hoz min den kép pen olyan 
tu do má nyos disz cip lí nák ha tá rán kell mû köd nünk, mint 
a fo no ló gia, a kul túr -ant ro po ló gia, a sze mio ti ka stb.7 

Lát hat juk te hát, hogy a ku ta tá sok fo lya ma ta nem 
nél kü löz te a tu da tos sá got, nem öt let sze rû, a „pró -
bál koz zunk meg va la mi vel” at ti tûd jé bôl ere dô „kí -
sér le tek” vol tak, amint azt so kan sze ret ték vol na 
hin ni vagy hi tet ni, ha nem a ku ta tá si fo lya mat egé -
szé re és bár mely ki csiny ele mé re egyaránt ér vé nye -
sen, át gon dolt és fe gyel me zet ten vég re haj tott, s 
gon do san elem zett te vé keny sé get je len tett. 

Mindazonál tal azt azért hi ba len ne ki kö vet kez -
tet ni eb bôl, hogy a ku ta tás ban nem volt sze re pe az 
in tuí ció nak. El len ke zô leg, na gyon is ko moly sze -
rep hez ju tott, hi szen egy ku ta tást, ter mé sze té bôl 
adó dóan, kép te len ség elô re el ter vez ni. So ha sem 
tud ha tó ugyanis, mi lyen ered mény re ve zet az ép -
pen elôt tünk ál ló feladat megol dá sa, s az ered mény 
mi lyen al ter na tí vá kat kí nál majd fel a to vább lé pés -
re, ez nyil ván va ló. A tu da tos ság vi szont min dig 
meg je lent a kí sér le tek lán co la tá ban, ami kor azok 
ered mé nyét ér té kel ni kel lett és fel tár va a va lós kér -
dé se ket, a kö vet ke zô „lé pés” meg ha tá ro zá sá ra sort 
le he tett ke rí te ni. Mindezt jól meg vi lá gít ja szá munk -
ra ma ga Grotowski is: 

Né hány évig in ga doz tam a gya kor lat szül te im pul -
zu sok és az elô re meg ha tá ro zott ala pok al kal ma zá sa 
kö zött. Ba rá tom és mun ka tár sam, Lud wik Fla szen volt 
az el sô, aki ki mu tat ta a mun kám ban eze ket a za varo -
kat: az anyag és a tech ni kák – ame lyek spon tán adód -
nak egy pro duk ció el ké szí té sé nek mun ká ja köz ben – 
fel tá róak és biz ta tóak vol tak, ám amit mint te o re ti kai 
fel té te le zést imp li kál tam, in kább a sze mé lyi sé gem mû -
kö dé se volt, mint a tu da to mé. Vé gül is, in kább a pro -
duk ciók ve zet tek a tu da tos ság hoz, mint sem a tu da tos -
ság pro duk tu ma ként lé tez tek.8 

 
Vé ge ze tül a len gyel ro man ti kus drá ma ha tá sát kell 
megem lí te nünk, mint a ku ta tás köz ben ké szí tett 
pro duk ciók leg fon to sabb for rá sát. Igaz ugyan, hogy 
az ál ta lunk ha ma ro san váz la to san is mer te ten dô ti -
zen egy pro duk ció anya ga nem min den eset ben volt 
ide so rol ha tó mû, a len gyel ro man ti kus drá ma még -
is je len tôs ha tás sal volt a kí sér le tek re, ha nem, mint 
alap anya gul szol gá ló szö veg, ak kor, mint az ezek -
ben a mû vek ben meg nyil vá nu ló élet ér zés, cél vagy 

6 Jerzy GROTOWSKI: „To wards a Poor The at re” (A Sze gény Szín ház fe lé). In To wards a Poor The at re: i. m. 15–16.  
7 Jerzy GROTOWSKI: „Me tho do lo gi cal exp lo ra ti on” (Mód szer ta ni fel tá rás). In To wards a Poor The at re: i. m. 127–129.  
8 Jerzy GROTOWSKI: „To wards a Poor The at re” (A Sze gény Szín ház fe lé). In To wards a Poor The at re: i. m. 18. 
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em be ri vál la lás. Mindezt Grotowski így fej tette ki 
1968. ok tó ber 15-én, a Len gyel Tu do má nyos Aka -
dé mia pá ri zsi köz pont já ban tar tott elôadá sá ban: 

Min dig olyan szö ve gek hez nyúl tunk ezi dá ig, ame -
lyek máig megôriz ték szá munk ra a vi ta li tá su kat; a ha -
gyo mány te rem tet te szel le mi ség szö ve geit hasz nál tuk 
(…) To váb bá, ha Marlowe szö ve gé vel dol goz tunk, 
amely nek nem volt megala po zott ha gyo má nya Len -
gyelor szág ban, élô kap cso la tot te rem tet tünk az iro dal -
mi szö veg sa já tos faj tá ja és azon köl tôi gon do la tok, kép -
ze tek, eg zisz ten ciá lis uta lá sok kon tex tu sa kö zött, ame -
lyek igen kö ze lál ló ak a len gyel nem ze ti ro man ti ká hoz. 
Az sem volt a vé let len mû ve, hogy nem Cal de ron ere -
de ti Áll ha ta tos Her cegét hasz nál tuk fel, ha nem annak 
a nagy ro man ti kus len gyel köl tô, Slo wa cki ál tal át dol -
go zott vál to za tát vettük alapul. 

Na gyon ne héz meg ma gya ráz ni, mi ben rej lik az az 
erô tel jes ha tás, ame lyet ránk a len gyel ro man ti ka ha -
gyo má nya gya ko rolt. A ro man ti ká nak a fran ciáé tól 
meg le he tô sen el té rô vál to za ta volt ez, egy hi he tet le nül 
ér zék le tes, di rekt mû vé sze ti stí lus, amely nek ugyanak -
kor egye dül ál ló, me tafi zi kus ten den ciá ja is volt; a min -
den na pi szi tuá ció kon va ló túl ju tás, a hét köz na pi ság 
fölé emel ke dés, az, hogy kö vet ke ze te sen fel tár ja az em -
be ri lét egy szé le sebb, eg zisz ten ciá lis pers pek tí vá ját; 
amit a vég zet ku ta tá sá nak ne vez he tünk. Eb ben a drá -
ma tí pus ban nincs sem mi bom basz ti kus, sem mi re to ri -
kus pá tosz; egy sze rû, dísz te len, sze rény nyel ve ze te van, 
mér ték le tes és fa nyar. (…) De meg van ez a sze rény -
ség a szö veg nek az em be ri in di vi duum fe lé irá nyu ló 
ma ga tar tá sá ban is. A len gyel ro man ti ká ban már fel -
lel he tôk az em be ri vi sel ke dés mé lyebb mo tí vu mai nak 
fel tá rá sá ra tett pró bál ko zá sok is; mond hat ni, ami 
Dosz to jevsz kij mun káit hí res sé tet te – az em be ri termé -
szet át ha to lá sa sa ját, za va ros mo ti vá cióin, pró fé ti kus 
ôszin te ség gel, de – Dosz to jevsz kij jel el len tét ben – itt 
meg le he tô sen más mó don, köl tôibb tar ta lom mal és for -
má val tör té nik mindez.9 

Olyannyi ra nagy volt en nek az iro dal mi ha tás -
nak a je len tô sé ge, hogy a Laboratóriumszínház 
szín há zi mun kás sá gát ta lán leg job ban is me rô 
Zbigniew Osins ki pro fesszor ép pen ott bont ja két 
sza kasz ra a szín há zi ak ti vi tás fo lya ma tát, ahol a 
len gyel ro man ti kus drá ma – az Ôsök cí mû pro duk -
ció anya ga ként – a ku ta tás fo lya ma tá ban meg je -
lent. Vé le mé nye sze rint ek kor ért ugyanis vé get a 
szín há zi mû kö dés nek azon sza ka sza, amely ben 
Gro towski és mun ka tár sai az út ke re sés sel fog lal -

koz tak, itt lát ja azt a pil la na tot, ami kor min den lé -
nye ges elem együtt áll ah hoz, hogy a ku ta tá sok a 
szí nész mun ká já ra irá nyul ja nak és a Sze gény Szín -
ház teljes kiala ku lá sá hoz ve zes se nek. (Csak zá ró -
jel ben jegyez zük meg, hogy má sok ezt a ha tár pon -
tot – nem min den alap nél kül – a Sha kun ta la be -
mu ta tó ja után ra te szik, míg má sok, ki zá ró lag for -
má lis ala pon, a tár su lat Opo lé ból Wroc law ba va ló 
át köl tö zé sé nek idô pont ját te kin tik ce zú rá nak. Mi 
ter mé sze te sen, a ku ta tás tör té ne ti is mer te té sé ben 
Osinski ér vei sze rint vá zol juk majd fel az egyes 
pro duk ció kat.) 

 
A tör té nel mi-tár sa dal mi és a kul tu rá lis-mû vé sze ti 
hát tér is me re té ben, s át te kint ve a leg fon to sabb 
„örök sé ge ket” is, ame lyek a ku ta tás fo lya ma tá ra lé -
nye ges és köz vet len ha tást gya ko rol tak, be le kezd -
he tünk im már a ku ta tás tör té ne té nek megis me ré -
sé be, ame lyet tíz pro duk ció és egy nyil vá nos próba 
váz la tos be mu ta tá sá val fo gunk át te kin te ni. 

 
Úton a Sze gény Szín ház fe lé 

 

 J  erzy Grotowski 1955-ben fe jez te be szí né szi, 
majd ren de zôi ta nul má nyait a krak kói szín mû -
vé sze ti fô is ko lán, majd az 1955 / 56-os éva dot 

Moszk vá ban töl töt te a Lu na csarsz kij Ál la mi Szín -
mû vé sze ti In té zet ben, ahol ren de zô asszisz tens ként 
dol go zott J. A. Za duty mel lett, aki Szta nyisz lavsz -
kij és Vagh tan gov ta nít vá nya volt egy kor. So kat fog -
lal ko zott ezi dô alatt Me y er hold bi o me cha ni kus tré -
ning-el mé le té vel is, majd a moszk vai évad be fe je -
zé se után Kö zép-Ázsiá ba uta zik, ahol el sô sor ban 
az in diai szín já ték sa já tos sá gait ta nul má nyoz za be -
ha tób ban. 1956. ok tó be ré ben tér vissza Krak kó ba, 
ahol ko ráb bi is ko lá já nak ta nár se gé de ként dol go zik 
1959-ig. Eb ben az idô szak ban is uta zik és ta nul: 
’57 nya rán Je an Vil lar, ’58 nya rán pe dig Emil Fran -
ti sek Bu ri an szín há zi sze mi ná riu mán vesz részt. 
Ami kor te hát, 1959. nya rán, meg kez dôd nek a tár -
gya lá sok a dél- len gyelor szá gi Opole vá ros ve ze tôi -
vel, Grotowski már szé les kö rû is me re tek kel ren -
del ke zik, ame lyek a ké sôb biek hez jó in du lá si ala -
pot szol gál tat nak majd a szá má ra. 

Idô köz ben ren dez egy Mé ri mé e- ko mé di át a fô -
is ko lán és há rom elôadást a pa ti nás, krak kói Sta ry 
Te atr- ban, ame lyek kö zül kri ti ku sai az 1959. már -
ciu sá ban be mu ta tott „Ványa bá csi”-t tart ják em lí -

9 Jerzy GROTOWSKI: „Te atr a ry tu al” (Szín ház és ri tuá lé) cí mû cik ké bôl, „Di a log” 1969. No. 8. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 61. 
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tés re mél tó nak. A ké sôb biek szem pont já ból sok -
kal fon to sabb vi szont, hogy itt is mer ke dik meg 
Lud wik Fla szen nel, aki ek kor már elis mert kri ti -
kus és a Sta ry Te atr iro dal mi mun ka tár sa. Együtt 
vi tat ják meg a szín mû vé szet ak tuá lis kér dé seit, a 
szín ház au to nó miá já nak, funk ció já nak prob le ma -
ti ká ját, a szín ház sa já tos lé nye gé nek kér dé sét stb. 
Ezek bôl a be szél ge té sek bôl nem csu pán egy kö zös 
né zet vi lág, de ba rát ság is szö vô dik. Így ami kor a 
26 éves Grotowski, Len gyelor szág legfiata labb szín -
ház igaz ga tó ja ként meg kez di a mun kát az opo lei 

Tizenháromsoros Szín ház ban (amely a ki csiny mé -
re té re uta ló, ti zen há rom né zô té ri szék so rá ról kap -
ta a ne vét), mel let te ta lál juk Fla szent is, mint az új, 
mindössze tíz fôs tár su lat iro dal mi mun ka tár sát, 
dra ma turg ját. Ket te jü kön kí vül nyolc, Krak kó ból 
ér ke zett szí nész lett tag ja a tár su lat nak, akik kö zül 
hár man – An to ni Ja hol kovs ki, Re na Mi re cka és 
Zyg munt Mo lik – vé gig a tár su lat tag jai ma rad nak 
majd. Így kez dô dik el te hát, 1959. szep tem ber 1-
jén az „opo lei ka land”, aho gyan mun ká juk kez de -
ti idô sza kát a tár su lat tag jai ké sôbb em le get ték.



 Amint lát hat juk a dá tu mok ból, az el sô pro duk -
ció, még a profi szín há zi „üzem me net hez” ké -
pest is igen gyor san ké szült el. Töb bek kö zött 

ez is ar ra utal, hogy a mun ka meg kez dé se kor még 
sem mi fé le iga zi ku ta tá si te vé keny ség rôl nem be -
szél he tünk, s hi ba len ne, ha azt hin nénk, hogy 
Grotowski és Fla szen, a ko ráb bi be szél ge té seik ben 
ki kris tá lyo sí tott ku ta tá si prog ram mal lát tak mun -
ká hoz Opo lé ban. Va ló já ban ar ról van csak szó, 
hogy a tár su lat nak meg kel lett kez de nie a szín há -
zi mû kö dést, pro duk ciót kel lett lét re hoz niuk és be -
mu tat niuk, ám ezt, mû vé sze ti né ze teik nek meg fe -
le lôen tet ték: a szín ház au to nó miá ját kép vi se lô 
elôadást hoz tak lét re, amint azt a „Je an Cocteau 
drá má ja nyo mán” meg ha tá ro zás is jel zi a szín la pon. 
Ez az au to nó miá ra va ló tö rek vés az egyet len jel leg -

ze tes ség, ami az elôadást a szín há zi kor szak el sô 
sza ka szá hoz, a ké sôbb „az au to nóm szín ház ku ta -
tá sa”-ként em le ge tett idô szak hoz kap csol ja. 

Az elôadás szö veg anya gát Cocteau drá má já nak 
fel hasz ná lá sá val lét re ho zó Grotowski, az elôadás 
lé nye gé vé a szer zô vel és leg fô kép pen a né zô vel 
foly ta tott „pár be szé det” tet te, az elôadás vé gén 
pedig egy sa ját ma ga ál tal írott „in vo ká ció ban” fo -
gal maz ta meg sa ját em be ri-mû vé szi vi szo nyát 
azok hoz a té mák hoz, ame lye ket ez a „pár be széd” 
érin tett: az élet és a ha lál, a sze re tet és a meg be -
csü lés, az em ber nek az em ber hez és az em ber nek 
a ter mé szet hez va ló vi szo nya té ma kö rei hez. 
Mindezen, a „nagy sze rû” ka te gó riá já ba tar to zó tar -
tal mak meg fo gal ma zá sa kor azon ban, vé gig meg -
ôriz te Cocteau gro teszk, pro fa ni zá ló, vagy ép pen 

Orfeusz 
Je an Cocteau drá má ja nyo mán. 
Be mu ta tó: Opole, 1959. ok tó ber 8.

3. Az Or feusz pla kát ja.
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a pro fánt nagy sze rû vé eme lô hang vé te lét, ami 
talán jel zi Grotowski ilyen jel le gû beál lí tott sá gát, 
ám azt sem mi kép pen sem mond hat juk, hogy 
mindez már elô re ve tí tet te a ké sôbb a „gúny és 
apo teó zis dia lek ti ká ja ként” is mert té vált szín pa di 
ha tás kiala kí tá sát. 

Az elôadás egyéb ként is ma gán vi sel te a ké sôbb 
„gaz dag szín ház nak” ne ve zett já ték min den jel leg -

ze tes sé gét: ha gyo má nyos, do boz szín pa di tér ben, a 
szer zôi uta sí tá sok be tar tá sá val kiala kí tott dísz le tek 
kö zött, gon do san ter ve zett jel me zek ben, ze nei be -
ját szá sok kal ját szot ták stb., min den vo nat ko zás ban 
il lett rá te hát az a megál la pí tás, hogy a szín ház más 
mû vé sze te ket ma gá ba öt vö zô „össz mû vé szet”, 
amely megál la pí tást ké sôbb egy sze rûen „ek lek ti -
ciz mus nak” ne vez tek és eluta sí tot tak.

4. Re na Mi re cka, An to ni Ja hol kows ki, Ta deusz Bart ko wi ak az Or feuszban



 A z ere de ti da rab tö re de zett, ta lán legin kább 
mon tázs sze rû nek ne vez he tô dra ma tur giai 
szer ke ze te jó al kal mat adott az elôadás szö -

veg köny vét ké szí tô Gro tows ki nak, hogy a da ra bot 
a sa ját gon do lat vi lá gá nak meg fe le lôen ala kít sa át. 
Ren de zô ként pe dig felerô sí tet te ezt a mon tázs-szer -
ke ze tet az zal, hogy min den szí né hez egy jól meg -
ha tá ro zott szín pa di stí lust, já ték mó dot ren delt hoz -
zá. Az elôadás így egy arc hai zá ló, kul ti kus ha tást 
kel tô el sô rész bôl, egy fu tu risz ti kus ûr uta zást és egy 
nyárs pol gá ri ka ba rét ma gá ba fog la ló má so dik rész -
bôl, va la mint egy kö zép ko ri ör dög ûzés sel kez dôdô 
har ma dik rész bôl állt, amely nek foly ta tá sa ként az 
ör dög ûzés szer tar tá sát a cir kusz vi lá ga vált ja fel, s 

vé ge ze tül egy ex ta ti kus tánc ban je le ní tô dik meg „az 
egye sült vi lág”. 

Ezt a for ga ta got csak fo koz ta, hogy az alap-stílus   -
egy sé ge ken be lü li, ki sebb egy sé gek ben, a szí né szek, 
a ha gyo má nyos szín ház szin te min den stí lus ele mét 
fel vo nul tat ták: a szín pa di pa ra bo la vál tott pa ró diába, 
vit rio los sza tí ra ke ve re dett pan to mim be té tek kel, 
ária-u tán zat és ba lett-be tét ala kult át a sport ból isme -
 rôs moz du lat so rok ká. Mindezt te téz te a dik ciók ka -
val  kád ja, amely ben a fi lo zofi kus dia ló gus ke veredik 
a tri viá lis lí rai ság gal, az egy sze rû ko moly ság a paro -
disz ti kus hang vé tel lel, a par landó, a be széd jel le gét 
el szür kí tô cse ve gés sel stb. A szí né szek hang szó rók -
kal vi tat koz tak, fény csó vák kal bir kóz tak s eb ben a 

Káin 
lord By ron drá má ja nyo mán 

Be mu ta tó: Opole, 1960. ja nuár 30.  
(len gyelor szá gi be mu ta tó)

5. A Káin pla kát ja
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pro duk ció ban for dult elô elô ször, hogy le men tek a 
né zô tér re, meg-meg szó lí tot ták a né zô ket, így próbál -
va be von ni ôket a já tékba. Nem cso da hát, hogy ma -
guk kö zött csak „ka ba ré nak” ne vez ték az elôadást. 

Min den – min den ben, egy Bá bel-tor nya, a nyel vek 
zûr  za va ra. A szce ni ká ban ugyanaz: szür rea lis ta szimbólu -
 mok, já té kos hu mor. Amennyi re a szín re vi tel csak teheti, 
ér zé kel te ti a né zô vel az élet elô re ki gon dolt jelen té sein 
fe lü li bo nyo lult sá gát, ví zió sze rû sé gét, össze ke verve annak 
as pek tu sait. Ne héz kiemel ni kü lön le ge sen jellemzô része -
 ket, mert min den egy ség tu cat nyi ki sebb egy ség re bomlik 
fel, aho gyan a szí né szek ka mé leon ként vál toz nak át.1 

Mindeb bôl ta lán ki de rül, hogy a pro duk ció 
létre ho zá sa kor Grotowski és a tár su lat, a ha gyo má -
nyos szín ház esz köz rend sze ré nek vég le te kig tör té -
nô fe szí té sé vel pró bál ko zott. Meg ma rad tak te hát a 
ké sôbb „gaz dag szín ház”-nak ne ve zett te rü le ten, 
csu pán azzal kí sér le tez tek, med dig le het el men ni 
a ha gyo má nyos szín há zi esz köz tár szin té zi sé ben, s 
mit ered mnyezhet ez a vég le tes szin té zis. Nos, be 
kel lett lát niuk, hogy sem mit, s ép pen en nek az ön -
kri ti kus be val lá sa je len tet te az el sô ko moly for du -
la tot – ha úgy tet szik a ku ta tás iga zi kiin du ló pont -
ját – a tár su lat te vé keny sé gé ben. An nak felis me ré -
se ugyanis, hogy ez az út se ho vá sem ve zet, új irányt 
sza bott a mun ká nak és a gon dol ko dás nak egyaránt. 
Grotowski ké sôbb így fog lal ta össze a Káin ta pasz -
ta la tai nak je len tô sé gét: 

A ha gyo má nyos szín ház el le ni ör dög ûzô-mi vol tá -
nál fog va, több volt ez… (a pro duk ció) …egy egy sze -
rû ka lan do zás öt le té nél. Vég ered mény ben ez ala kí tot -
ta ki en nek a tár su lat nak a ne ga tív prog ram ját.2 

Eh hez az elôadás hoz köt he tô te hát a „ne ga -
tív út” el vé nek kiala ku lá sa – még ak kor is, ha ab -
ban az idô ben ez még, mint fo ga lom, nem szü le -
tett meg – amely nek, mint alap elv nek, mint gon -
dol ko dá si mód nak, dön tô sze re pe lesz a Sze gény 
Szín ház elmé le té hez ve ze tô úton, majd fon tos sze -
re pet kap a szí nész mun ká já val kap cso la tos ku ta -
tá sok ban is. Így olyan ál ta lá nos szem lé le ti-gon dol -
ko dá si model lé vá lik a ké sôb biek so rán, amely nek 
megér té se és át vé te le nél kül, gya kor la ti lag sem mi 
sem ért he tô meg a Sze gény Szín ház tel jes „rend -
sze ré bôl”. Olyan szem lé let és gon dol ko dás mód ez, 
amely a hozzá adás he lyett az el vé telt, a felépí tés 
he lyett a le bon tást, a ha la dás irá nyá ban az „elô re” 
he lyett a „mé lyebb re” fo gal mát pre fe rál ja, hogy 
most csak nagy vo na lak ban ér zé kel tes sük a min -
den na pi meg szo kott gon dol ko dá sunk tól va ló kü -
lön bö zô sé gét. Re mél jük azon ban, hogy a szer ke -
ze ti szem lé le tû elem zé sek so rán bô veb ben is meg -
vi lá gít hat juk majd mindezt, egyelô re te hát elé ged -
jünk meg an nak rög zí té sé vel, hogy en nek a 
gon dol ko dá si mód nak a csí rá ja már na gyon ko -
rán, 1960. ele jén, a má so dik pro duk ciót kö ve tôen 
meg je lent a tár su lat mun ká já ban.

1 Ta deusz KUD LINS KI: „Swi at se tan cu je” (Tán col a vi lág) cí mû cik ké bôl, „Dzien nik Pols ki” 1960. No. 61. In OSINS KI–
BURZYNSKI: I. m. 16.  

2 Jerzy GROTOWSKI: „Tye atr La bo ra tó rium 13 Rze dów” (Tizenháromsoros La bo ra tó rium-Szín ház). Wroc law, 1964. In 
OSINSKI–BURZYNSKI: I. m. 16. 
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6. A Káin alap raj za

7. Zyg munt Mo lik (Ome ga) és Ta deusz Bart ko wi ak (Káin) a Káinban
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9. Zyg munt Mo lik (Al fa – Ome ga) a Káinban

8. Zyg munt Mo lik (Ome ga) és Ta deusz Bart ko wi ak (Káin) a Káinban



 A z elôadás szö veg köny vét ké szí tô Grotowski, 
a Buf fó- misz té ri um kö zös sé gé nek pok lot-
 meny nyet átíve lô uta zá sát hasz nál ta fel az 

elôadás ge rin ce ként, s eb be öt vöz te be le a Gôz für -

dô sza ti ri kus pa ra bo lá ját. Az öt vö zést szó sze rint 
kell ér te ni, mind két szö ve get ízek re szed ve ve gyí -
tet te egy más ba a rész le te ket, olyannyi ra, hogy utó -
lag már igen ne he zen le het ne ki vá lo gat ni, me lyik 

10. A Buf fó- misz té ri um pla kát ja

Buffó- misztérium 
Ma ja kovsz kij Buf fó- misz té ri um és Gôz für dô 

cí mû mû vei nek fel hasz ná lá sá val 
Be mu ta tó: Opole, 1960. jú lius 31. 



22

szö veg rész me lyik mû bôl szár ma zik. Ugyanak kor 
ke ret ként, kö zép ko ri len gyel misz té rium já té kok tö -
re dé kei vel egé szí tet te ki az anya got. 

A szín pa di meg je le ní tés is a misz té rium já té kok 
tér szer ke ze te sze rint osz tó dott po kol ra, pur ga tó -
rium ra és menny or szág ra, és az ál ta lá nos ké pi meg -
je le nés ben is nagy mér té kû egy sze rû sö dést fe dez -
he tünk fel az elô zô elôadá sok hoz ké pest. Mi vel az 
elôadást mindössze hat szí nész ját szot ta, a kü lön -
bö zô sze re pe ket, kü lön bö zô mé re tû és ala kú „paj -
zsok” fel vé te lé vel je le ní tet ték meg, ame lyek re Bosch 
ké pei re em lé kez te tô, torz ka rak te rek vol tak fel fest -
ve. Ezek a „paj zsok” ugyanak kor dísz let al ko tó vagy 
kel lék-funk ció kat is el lát nak az elôadás so rán, fe -
de zék ként hasz nál ják ôket a szí né szek, vagy fe let -
tük le beg ve az éj sza ka, az álom jel zé sei vé vál nak 
stb. Eb bôl a leegy sze rû sí tô tö rek vés bôl ere dôen más 
tár gyak is fo lya ma tos me ta mor fó zi son es nek át a 
já ték so rán. Egy bá dog für dô kád pél dául egy szer a 
bár ka, más kor íróasz tal, megint más kor az idô gép 
egyik al kat ré sze stb.  

A me ta mor fó zis ad ta le he tô sé ge ket azon ban 
nem csak a tár gyak kal kap cso la to san hasz nál ták ki, 
ha nem a szí né szi já ték ban is, s az átala ku lást nem 
csak az em lí tett „paj zsok” biz to sí tot ták. Egy, az 
elôadást mél ta tó, ko ra be li kri ti ká ban ér de kes moz -
za nat ra fi gyel he tünk fel: 

Egy szí nész nô, az elôadás kez de tén, mint egy La dy 
je le nik meg. Nem so ká ra, mint a lá za dó Sze mér met -
len sé get lát hat juk vi szont, ké sôbb Ör dög, majd An gyal 
vá lik be lô le, leg vé gül pe dig egy Tit kár nô… és ugyanab -
ban a pil la nat ban író gép és te le fon is.1 

Mindez zel rá vi lá gít hat tunk ar ra, hogy a Káin 
ta nul sá gait meg fon tol va, a tár su lat, me rô ben más 
irány ba in dult el, s fel hagy va a „gaz dag szín ház” 
esz köz tá rá nak meg sok szo ro zá sá val, az egy sze -
rûbb, a szí né szi mun ká ra is sok kal job ban épí tô 
szín pa di megol dá sok fe lé for dult. Et tôl per sze még 
nem te kint het jük ezt az elôadást a Sze gény Szín -
ház kez de mé nyé nek, hi szen a pro duk ció még 
min dig a ha gyo má nyos szín ház ele meit hasz nálja, 
dísz le te ket, jel me ze ket, kel lé ke ket, tech ni kai esz -
kö zö ket al kal maz – de gép ze nét pél dául már nem; 
az et tôl kezd ve örök re ki ke rül a tár su lat esz köz -
tá rá ból – to váb bá a hasz nál tak al kal ma zá sá ban is, 

a meg sok szo ro zás he lyett a le szû kí tés vá lik jel -
lem zô törek vés sé, és a szí né szi já ték felér té ke lô -
dé sé nek is ta núi le he tünk az elôadás so rán. Ez az, 
ami a Buffó- misz té ri umot fon tos sá te szi a ku ta tá -
sok szem pont já ból. 

Össze gez ve, ez az elôadás kö vet ke ze te sebb nek és 
egy sé ge sebb nek tû nik a töb bi nél. A ta lá lé kony ság fris -
ses sé ge töl ti fel, kü lö nö sen a szí né szek ta lá lé kony sá ga, 
amely min den nél tisz táb ban kör vo na laz za egy új stí -
lus kiala ku lá sát. (…) Most már be szél he tünk a 
„Tizenháromsoros Szín ház” stí lu sá ról.2 

Azért is fon tos, hogy a vál to zást a kri ti ka is 
visszaiga zol ja, mert bi zony a „Tizenháromsoros 
Szín ház” nem ment va la mi jól. A hat van ezer la ko -
sú kis vá ros kö zön sé ge nem túl sá go san sze ret te a 
ko ráb bi elôadá so kat, amin – vall juk be! – nem is 
cso dál koz ha tunk. A Káin be mu ta tó ját kö ve tôen 
egy re gyak rab ban for dult elô, hogy a né zôk ott -
hagy ták az elôadá so kat, hogy csak hár man-né gyen 
vál tot tak je gyet, sôt, az ér dek lô dés hiá nya miatt el 
is ma rad tak elôadá sok. Grotowski és Fla szen er re 
rea gál va ala pí tot ta meg Jo zef Szaj na tisz te let be li el -
nök le té vel a „Tizenháromsoros Szín ház Ba rá ti Kö -
rét”, amely nek össze jö ve te lein szisz te ma ti ku san is -
mer tet ték és be szél ték meg mû vé sze ti el vei ket és 
el kép ze lé sei ket a kö zön ség gel, de a hely zet re nem 
ez volt a leg fon to sabb reak ció. 

Sok kal fon to sabb volt en nél az, hogy a hely zetre 
ma ga a kö vet ke zô elôadás, a Buf fó- misz té ri um rea -
gált. A pro duk ció ban ugyanis erô tel jes po lé mia fo -
gal ma zó dott meg a mû vé szet cél ját és for má ját il -
le tôen, s így a tár su lat em be ri-mû vé szi at ti tûd je, 
elôadás ról-e lôadás ra konf ron tá ló dott a kö zön ség 
lé nye ge sen kon zer va tí vabb at ti tûd jé vel. Nem egy -
sze rûen ar ról volt te hát szó, hogy egy pro duk ció 
ak tua li tás sal bír-e vagy sem, ha nem ar ról, hogy egy 
al ko tó kö zös ség, a sa ját él mé nyei re, em be ri-mû vé -
szi ta pasz ta la tai ra rea gál az al ko tá sá val. (Ért he tôbb 
ez a kü lönb ség té tel azok szá má ra, akik em lé keznek 
még a ka pos vá ri szín ház egy ko ri elôadá sai ra, a „Ne -
ve lô úr”-ra pél dául, amely köz tu dot tan egy, Aczél 
György szá má ra adott „vá lasz” volt, miu tán meg -
til tot ta a tár su lat nak a BI TEF- Nagy díj át vé te lét).  

Ez az al ko tói at ti tûd, ame lyet jól ér zé kel tet Euge -
nio Bar ba köny vé nek cí me – „A Tizenháromsoros 

1 Jerzy FAL KOWS KI: „Ma ja kows ki na glo wie i w cy no wej ba lii” (Ma ja kovsz kij a fe je te te jén egy bá dog kád ban) cí mû cik kébôl, 
„Wspol czez nosc” 1960. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 18.  

2 Ta deusz KUD LINS KI: „Ra czej – La zi na” (In kább – Gôz für dô) cí mû cik ké bôl, „Dzien nik Pols ki” 1961. No. 18. In OSINS KI– 
BURZYNSKI: I. m. 18. 
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Szín ház Opo lé ban, avagy a szín ház, mint ön pél dá zó 
kol lek tí va”(Krak kó, 1964.) – is, et tôl kezd ve fo lya -
ma to san je len va ló lesz a tár su lat mun ká já ban, s 
nagy ban hoz zá já rul majd a Sze gény Szín ház tar tal -
mi rend sze ré nek kiala ku lá sá ban. Fel kell te hát hív -
nunk rá a fi gyel met, an nál is in kább, mi vel rész le -
tes elem zé sé hez sok kal bô veb ben kel le ne ki fej te ni 
a tör té ne ti té nye ket, s össze vet ni azo kat az egyes 

elôadá sok kal, s er re ezút tal nyil ván va lóan nem vál -
lal koz ha tunk. Ugyanak kor je lez nünk kell, hogy ez 
az at ti tûd ugyanolyan je len tô ség gel bír a vég ered -
mény szem pont já ból, mint ami lyen nel a „ne ga tív 
út” gon dol ko dá si mo dell je is. Az egy sze rû sö dés irá -
nyá ba va ló for du lás mel lett, ez a má sik je len tôs fej -
le mény, ami a Buf fó- misz té ri umot a fo lya mat fon tos 
elôadá sá vá eme li.

11. Szín pad kép a Buf fó- misz té ri umból
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12. Re na Mi re cka (La dy), Zyg munt Mo lik (Op ti mis ta) és Adam Kur czy na (Bel ve densz ki) a Buf fó- misz té ri umban



 G rotowski erô sen meg húz ta Ká li dá sza drá má -
já nak szö ve gét, vi szont be tol dá so kat is bô sé -
ge sen al kal ma zott az azo nos kul túr kör ben 

szü le tett Ká ma Szut rá ból, Ma nu Je lé bôl és egyéb, 
ri tuá lis szö ve gek bôl. Minden nek kö szön he tôen egy 
olyan szín pa di szö veg könyv ala kult ki, amely az 
ere de ti drá ma har minc öt konk rét sze re pe és je lentôs 
szá mú cso por tos sze re pe he lyett, a já ték meg va ló -
sí tá sá hoz mindössze hét szí nészt igé nyelt – va la -
 mint azt is le he tô vé tet te, hogy a kü lön bö zô csopor -
tos sze re pe ket, a re me ték, ud va ron cok, a ki rá lyi kí -
sé ret tag jai nak sze re peit, a kö zön ség re „osszák ki”. 

Ez zel pe dig máris megér kez tünk az egyik olyan 
sa já tos ság hoz, amely ezt az elôadást is a ku ta tás fo -
lya ma tá nak fon tos pro duk ció já vá te szi. Ez az esz -
köz ugyanis most je le nik meg elô ször a tár su lat pro -
duk ciói ban, mert hogy meg kell ezt kü lön böz tet -

nünk a Káinban al kal ma zott megol dás tól, hogy tud -
niil lik a szí né szek le men tek a né zô tér re és meg szó -
lít gat ták a né zô ket. Hi szen ezút tal a né zô nem né -
zô ként, ha nem kvá zi az elôadás sze rep lô je ként je -
lent meg az elôadás ban. Ez az esz köz, et tôl kezd -
ve fo lya ma to san ré sze lesz a ku ta tás sal kap cso lat ban 
lét re ho zott elôadá sok nak, és – bár je len tôs for mai 
és funk cio ná lis átala ku lást kö ve tôen – a Sze gény 
Szín ház „rend sze ré nek” egyik erô tel jes jel leg ze tes -
sé gé vé vá lik. 

Töb bek kö zött en nek a „sze rep be he lye zés nek” 
is kö szön he tôen ke rült sor a ha gyo má nyos szín -
pad-né zô tér vi szony tér be li meg vál toz ta tá sá ra is. 
A do boz szín há zi tér for ma – amint a jö vô ben ala -
kult – vég le ge sen el tûnt a pro duk ciók ból. A „Tizen -
három soros Szín ház” bel sô te rét úgy ala kí tot ták ki, 
hogy a já ték tér a te rem kö zép sô har ma dá nak sáv -

13. A Sha kun ta la pla kát ja

Shakuntala 
Ká li dá sza drá má ja nyo mán 

Be mu ta tó: Opole, 1960. de cem ber 13.  
(len gyelor szá gi be mu ta tó)
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já ba, a né zô te rek ál tal két ol dal ról be ha tá rol tan ke -
rült kiala kí tás ra. Ugyanak kor mind két né zô tér kö -
ze pén is meg hagy tak egy-egy já rást, amely a né zô -
te rek mö gött- fö lött el he lyez ke dô te rek re, a yo gi 
kom men tá to rok he lyé hez ve zet tek. A dísz le tet 
mindössze egy egy sze rû tér for ma al kot ta, ame lyet 
egy, a já ték tér kö ze pén el he lye zett nagy fél gömb és 
az ol da lá ból ki nyú ló, osz lop sze rû hen ger al ko tott. 

Mindeb bôl máris ki tû nik, hogy az az egy sze rû -
sö dé si ten den cia, amely a Buf fó- misz té ri umban je -
lent meg a mun ká ban, to vább foly ta tó dott, s las -
san már el hagy ta az ak ko ri ban (!) ha gyo má nyosnak 
szá mí tó szín há zi esz köz tá rat evi den sen je len tô for -
má ció kat is. Je len tôs lé pés volt ez, s ugyanazt mond -
hat juk el ró la, amit a né zôk sze rep be he lye zé se kap -
csán mond tunk: a tér egye di meg konst ruá lá sa ettôl 
kezd ve szin tén fon tos ré sze lesz a ku ta tá sok kal kap -
cso la tos elôadá sok nak, s bár a megol dá sok el vi 
alap jai és for mai megol dá sai egyaránt so kat fej lôd -
nek majd, a tér kiala kí tá sa szin tén mar káns je gye 
lesz majd a Sze gény Szín ház „rend szeré nek”. Itt kell 
meg je gyez nünk, hogy a Sha kuntala ter ve zô je, Jerzy 
Gu raws ki épí tész, et tôl a pro duk ció tól kezd ve, egé -
szen az Áll ha ta tos her ceg bemu ta tá sáig, ál lan dó és 
fon tos mun ka tár sa lesz a tár su lat nak. 

A jel me ze ket az opo lei mû vé sze ti is ko lá ba já ró 
gye re kek ter vez ték, en nek meg fe le lôen erô sen rea -
lisz ti ku sak és de ko ra tí vak vol tak, ami jól el len sú -
lyoz ta a tér leegy sze rû sö dé sé bôl ere dô ha tás csök -
ke nést. Ilyen szem pont ból te hát nem tör tént kü lö -
nö sebb elô re lé pés, a „gaz dag szín ház” ezen ele me 
még so káig, az utol só pro duk ció utol só va riá ció já -
nak be mu ta tá sáig je len lesz a mun ká ban.  

Ugyanak kor vi szont, a ko ráb biak hoz ké pest 
még na gyobb sze re pet ka pott a szí né szi já ték az 
elôadás so rán, amennyi ben a mel lô zött tech ni kai 
ha tá so kat a szí né szi cse lek vé sek kel tet te ha tá sok -
kal – rit mi kus üté sek kel, ko po gá sok kal, a lé pé sek 
za já nak meg kom po ná lá sá val stb. és ter mé sze te sen 
a szí né szek be szé dé nek és be széd hang já nak meg -
kom po ná lá sá val – vál tot ták ki. Je len tôs ta pasz ta -
lat tal szol gált, hogy ezál tal az elôadás akusz ti kai 
vi lá ga nem hogy sze gé nye dett vol na, de ér de ke -
sebb nek, válto za to sabb nak bi zo nyult, s leg fô kép -
pen élôb bé vált, mint ami lyen né a tech ni kai esz -
kö zök te het ték volna.  

A ko ra be li kri ti ka ter mé sze te sen mindezt nem 
a ku ta tás fo lya ma tá nak szem szö gé bôl ér té kel te, 

mint aho gyan mi tet tük az imént, nem is te het te, 
hi szen ak ko ri ban a ku ta tás, mint prog ram, még 
nem dek la rá ló dott, vi szont jól pél dáz za, hogy egy -
faj ta mû vé sze ti fej lô dés a kí vül ál ló né zô szá má ra is 
ér zé kel he tô volt. 

A Sha kun ta la egy fon tos, új sza kaszt je löl a „Tizen -
háromsoros Szín ház” tör té ne té ben. (…) Szín há zi ér -
te lem ben az ed di gi leg tisz tább, leg kö vet ke ze te sebb 
konst ruk ció val bí ró, önura lom ról ta nús ko dó elôadá -
suk. Ti pi kus Gro tows ki-p ro duk ció, amely ab ból a sa -
ját sá gos ki fe je zé si szán dék ból fa kad, amely már a mun -
ka elô ké szí té se kor fel töl töt te. Ész re kell ven ni azt is, 
hogy ez az új ból meg szer zett önura lom már nem áll 
út já ban a ren de zôi szán dék nak. A kö zön ség reak ciói 
idô rôl-i dô re visszaiga zol ják a szá mos, erôs ef fek tust, 
ame lyek azon ban már sok kal job ban alá ren de lôd nek 
a ve zér gon do lat nak, mint az a megelô zô pro duk ciók 
bár me lyi ké ben is tör tént.1 

A né zôk sze rep be he lye zé sé bôl, a tér fel bon tá sá -
ból és az akusz ti kus ha tá sok nak a szí né szi já ték ból 
va ló le ve ze té sé bôl szár ma zó, na gyon fon tos ta pasz -
ta la tok mel let azon ban, a Sha kuntala be mu ta tá sa 
egy újabb zsák ut ca fel fe de zé sét is je len tet te a tár -
su lat szá má ra: fel kel lett is mer niük, hogy a ke le ti 
szín já ték tí pu sok ál tal hasz nált ide o gram mák eu ró -
pai vál to za tai nem megal kot ha tóak. A tár su lat 
ugyanis en nek fel tá rá sá ra akart vál lal koz ni a Sha -
kuntala szín re vi te lé nek mun ká já ban. 

Meg le he tô sen ko rán rá jöt tünk, hogy fel kell ku tat -
nunk a sa ját he lyün ket a ri tuá lis já ték rend sze ré ben; 
ana ló giá ban az zal, aho gyan a ri tuá lis já ték né hány or -
szág ban még ma is él. Hol lé te zik ilyen? Lé nye gé ben a 
ke le ti szín há zak ban; még olyan kiemel ke dôen nagy 
szín ház nak is, mint a Pe king Ope ra, meg van a ma ga 
ri tuá lis struk tú rá ja. Ce re mó niát al kot nak olyan jelekbôl, 
ame lye ket év szá za dok ha gyo má nya ala kí tott ki és rög -
zí tett le, elôadás ról-e lôadás ra ugyanúgy is mé tel ve azo -
kat. A gesz tu sok nak és szo ká sok nak egy faj ta nyel ve ez. 

A Sha kun ta la cí mû pro duk ción dol goz va, az euró -
pai szín ház ban le het sé ges je lek meg te rem té sén dol goz -
tunk. Szán dé kunk nem az volt, hogy a köz he lyek kár -
té kony sá gá tól sza ba dul junk, ha nem olyan elôadást 
akar tunk csi nál ni, amely a ke le ti szín há zak mód sze rei 
sze rint jön lét re, nem au ten ti kus je lek bôl ugyan, de… 
eu ró pai megol dás ként fel tét le nül au ten ti ku san. Ily mó -
don az elôadás, a mi, Ke let rôl al ko tott, za va ros és misz -
ti kus el kép ze lé seink nek egy faj ta iro ni kus tük rö zé se volt. 
Ám en nek a – köz vet le nül a né zô el len irá nyu ló – iro -

1 B. BAK: „Ost ry erotyk” (Éles ero ti ka cí mû cik ké bôl). „Od ra” 1961. No 1. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 19. 
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ni kus vizs gá ló dás nak a mé lyén volt egy vágy, egy tit -
kos szán dék: fel fe dez ni a sa ját ci vi li zá ciónk szín há zai -
ban hasz nál ha tó je lek szisz té má ját. Amit tet tünk: az 
elôadást ap ró gesz tu sok ból és han gok ból konst ruál tuk 
meg. Ez a pró bál ko zás, a ké sôb biek ben rend kí vül hasz -
nos nak bi zo nyult: ek kor kezd tünk el hang gya kor la to -
kat vé gez ni a tár su lat ban, mert spe ciá lis gya kor la tok 
nél kül le he tet len han gi je le ket al kot ni. A pro duk ció kez -
dett kiala kul ni, s ez egy egye dül ál ló és meg le he tô sen 
szug gesz tív mun ka volt. De, aho gyan már mond tam, 
a le het sé ges szte reo tí piák nak, min den le het sé ges kli sé -
nek az iro ni zált átala kí tá sa is egy ben, úgy, hogy a spe -
ciá li san meg konst ruált jel szer ke zet min den egyes gesz -
tus ele me, va ló já ban a Szta nyisz lavsz kij ál tal „gesz tus-
kli sé”-nek ne ve zett moz du lat volt. Vagyis, hát nem 
mond tuk ép pen szív re tett kéz zel, hogy „sze ret lek”, de 
va la mi ha son ló tör tént. Vi lá gos sá vált elôt tünk, hogy 
ezen az úton nem ol dunk meg sem mit.2 

Eh hez csak annyit kell hoz zá fûz nünk, hogy en -
nek a zsák ut cá nak a fel tá rá sát ter mé sze te sen „ter -
mé keny” ku darc nak kell te kin te nünk, hi szen az 
„ered mény te len ség” ugyan csak sok és hasz nos in -
for má ció val szol gált a to váb bi gon dol ko dás hoz és 
mun ká hoz, s len dí tet te to vább a ku ta tás fo lya ma -

tát egy újabb irány ba. Lé nye gé ben en nek is kö szön -
he tô, hogy több, a té má val fog lal ko zó kri ti kus, szín -
há zi teo re ti kus, ezt az elôadást te kin ti a ku ta tás el -
sô sza ka sza le zá ru lá sá nak, s mint azt már meg je -
gyez tük, nem min den alap nél kül. Mond hat ni min -
den olyan lé nye ges kí sér le ti fo lya mat el kez dô dött 
ez zel a pro duk ció val, s a pro duk ció hoz kap cso ló -
dó szisz te ma ti kus szí nész fej lesz tés sel, amely vé gül 
a Sze gény Szín ház „rend sze ré nek” kiala ku lá sá hoz 
el ve ze tett, s ek kor fo gal ma zó dott meg az a prog -
ram is, amely Grotowski meg fo gal ma zá sá ban: 

… a ku ta tás az or ga ni kus reak ciók és ké sôbb egy -
sé ges struk tú rá vá szer ve zô dé sük te rü le tén. Ez volt az, 
ami meg nyi tot ta tár su la tunk, úgy gon do lom, leg gyü -
möl csö zôbb ka land ját – a ku ta tást a szí né szi já ték szfé -
rá já ban.3 

En nek el le né re, az Osins ki pro fesszor vé le mé -
nyé hez iga zo dó gon do lat me ne tünk sze rint, a ku -
ta tás el sô sza ka szát a kö vet ke zô pro duk ción vég -
zett mun ka be fe jez té vel, a kí sér le tek nek a len gyel 
nem ze ti ro man ti ká val va ló össze kap cso ló dá sá val 
te kint jük „le zá rult nak”. Vagyis, a tör té ne ti jel le gû 
át te kin té sünk el sô ré szé ben még egy pro duk ció 
váz la tos is mer te té sét kell el vé gez nünk.

2 Jerzy GROTOWSKI: „Te atr a ry tu al” (Szín ház és ri tuá lé) cí mû cik ké bôl, „Di a log” 1960. No. 8. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 19.  
3 Uo.

14. A Sha kun ta la alap raj za
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17. Zyg munt Mo lik (Ki rály) és An to ni Ja hol kows ki (Ha lász) a Sha kun ta lában

16. Zyg munt Mo lik (Ki rály) a Sha kun ta lában15. Zyg munt Mo lik (Ki rály) és Re na Mi re cka  
(Sha kun ta la) a Sha kun ta lában



 A z elôadás alap jául szol gá ló drá mai tet ra ló gi át, 
mint a len gyel ro man ti ka kulcs fon tos sá gú és 
emb le ma ti kus mû vét tart ja szá mon a len gyel 

iro da lom tu do mány. A tör té net szem pont já ból csak 

na gyon la zán egy más hoz kap cso ló dó mû vek ráadá -
sul nem is sor rend ben szü let tek meg, ami kap cso -
ló dá su kat még in kább fel la zít ja. El sô ként a má so -
dik és a ne gye dik mû ké szült el, majd eze ket kö -

Ôsök 
Adam Micz kie wicz drá mai tet ra ló gi á ja nyo mán 

Be mu ta tó: Opole, 1961. jú nius 18.

18. Az Ôsök pla kát ja



30

vet te a har ma dik, s a tö re dék ben ma radt el sô rész 
csak a szer zô ha lá la után lá tott nap vi lá got. En nek 
kö vet kez té ben a tet ra ló gi á nak ket tôs tar tal mi cent -
ru ma ala kult ki: az egyik kö zép pont – az el sô és 
ne gye dik rész cent ru ma – egy ôsi lit ván nép szo kás -
ra épül, amely sze rint a pa rasz tok, éven te egy szer 
megidé zik ôseik szel le mét, túl vi lá gi sor su kon 
könnyí ten dô étel lel kí nál ják ôket, s be szá mol nak 
ne kik evi lá gi dol gaik ról stb. En nek a szer tar tás nak 
a szö ve tén je le nik meg a fô alak, Gu staw, aki a szer -
tar tás so rán egy ko ri mes te ré nek me sél ve éli új ra 
gyer mek ko rá nak ese mé nyeit, if jú ko ri sze rel mé nek 
tör té ne tét. Egy ko ri mes te re ar ra biz tat ja, hogy ne 
sa ját ba jai val vesz kôd jön, ha nem az em be ri ség ja -
vá ra vál va ke res se a bol do gu lá sát, Gu staw azon ban 
nem fo gad ja meg a ta ná csot, ha nem ön gyil kos lesz, 
ám a ha lál ban sem ta lál meg nyug vást. A má sik kö -
zép pont – lé nye gé ben a har ma dik rész cent ru ma – 
a Gu staw -al te re gó ja ként meg je le nô Kon rad kö ré 
szer ve zô dik. Eb ben a rész ben Gu staw egy cá ri bör -
tön ben vesz ti éle tét, s így lép a szín re Kon rad, aki 
új for ra dal mat szít a cá ri ön kény el len, s a te me tô -
ben az ôsö ket szó lon ga tó nép elôtt úgy je le nik meg, 
mint aki nem hal meg mindad dig, amíg a zsar nok -
sá gon bosszút nem áll. 

Mindezt an nak ér de ké ben vá zol tuk fel az ed di -
giek hez ké pest kis sé rész le te seb ben, hogy rá vi lá -
gít has sunk, mennyi re al kal mas kiin du ló pon tul 
szol gál az anyag az ek kor már a szín há zi szer tar tás 
le he tô sé ge után ku ta tó Grotowski és mun ka tár sai 
szá má ra, hi szen egy részt ma ga a mun ka alap jául 
szol gá ló mû is egy szer tar tás szö ve té re épül, más -
részt pe dig olyan em be ri ér té kek kel fog lal ko zik, 
ame lyek nek ér vé nyes sé ge min den kor, min den tár -
sa da lom szá má ra fon tos kér dés. (S csak zá ró jel ben 
je gyez zük meg, hogy a tár su lat szá má ra pe dig a sa -
ját hi va tá suk ról, és az az zal kap cso la tos ál do zat vál -
la lás ról va ló gon dol ko dás le he tô sé ge is volt egy -
ben.) Ráadá sul az anya got sa ját nem ze tük iro dal -
má ban le lik fel, amely for rás stí lu sá ban és hang vé -
te lé ben is kö zel áll az al ko tók hoz. Mond hat ni, 
te li ta lá lat. 

A szín pa di szö veg köny vet ké szí tô Grotowski 
egy sé ge sebb és ter mé sze te sen egy elôadás ban meg -
va ló sít ha tó mé re tû tör té net fo lyam má ala kí tot ta a 
mû vek lán co la tát, amely hez Shakes peare-tôl, Je an 
Paul tól és Micz kie wicz be ve ze tô jé bôl szár ma zó idé -
ze te ket is fel hasz nált. 

A szín re vi tel so rán, ra di ká li san foly ta tó dott to -
vább a szín pad-né zô tér vi szony fel bon tá sa. Jerzy 
Gu raws ki ezút tal a le he tô leg messzebb ment ezen 

a té ren: a szín ház te rem tel jes te rü le tén, el szór tan 
és egy más tól füg get le nül he lyez te el a né zôk szé -
keit, s ezek alap te rü le tén kí vül lé nye gé ben min -
dent já ték tér nek te kin tett. En nek kö vet kez té ben a 
„né zô tér” ato mi zá ló dott, mond hat ni meg szûnt, az 
egyes né zô ket úgy vet te kö rül a já ték, mint szi ge -
te ket a ten ger. Ez a megol dás ter mé sze te sen azt a 
célt szol gál ta, hogy az egyes né zôk mi nél könnyeb -
ben ak ti vi zál ha tók le gye nek az elôadás so rán. Ilyen -
for mán az egész elôadás, mint a szí né szek „kó ru -
sa” mû kö dött, amely ben hol az egyik vagy má sik 
szí nész, hol a szí né szek egy ki sebb cso port ja ka -
pott szó lisz ti kus sze re pet, akik a tör té net fo lya ma -
tát to vább vit ték s egy ben a né zôk szá má ra is 
megad ták a szük sé ges „fo gó dzó kat”, és a já ték ban 
va ló rész vé tel re va ló ins pi rá ciót is. 

A té má ból, a szer tar tás-jel leg bôl és a nyel ve zet -
bôl ere dô, emel ke dett hang vé telt a jel me zek rend -
sze re és a kel lé kek el len pon toz ták. Nem csu pán a 
tri viá lis, a hét köz na pi élet bôl a né zôk szá má ra is -
me rôs tár gyak, ru ha da ra bok kel tet ték ezt a ha tást, 
de a hasz ná la tuk ból ere dô me ta mor fó zi suk is. Gus -
taw pél dául egy ócs ka ágy te rí tôt vi selt ro man ti kus 
kö peny gya nánt, a Pap pa lást ja va ló já ban egy pap -
lan volt stb. az egész jel mez rend szer egy fa lu si mu -
lat ság jel le gét su gall ta. Egy fur csa ket tôs ség jött lét -
re ezál tal, amely nem csu pán gro teszk ké transz po -
nál ta az emel ke dett sé get, de az il lú zió kel tés re irá -
nyu ló tö rek vés sel egyide jû leg hang sú lyoz ta az 
elôadás já ték-vol tát, a szín ház szín ház-jel le gét is. 
S mi vel ez a ket tôs ség egyide jû leg va ló sul meg, nem 
az il lú zió kel tés és az elide ge ní tés vál ta ko zá sá val jel -
le mez het jük, ha nem egy új, egy sé ges szín há zi ha -
tás nak te kint het jük. 

Gu staw- Kon rad ket tôs sze re pé ben pél dául Zyg -
munt Mo lik egy part vist emel a vál lai ra, a kereszten 
füg gô Jé zust for máz va, s így mo zog a né zôk kö zött, 
mi köz ben Kon rad ként ép pen fel vál lal ja a ha zá jáért 
ví vott har cot, s meges kü szik a bosszú ra. Indu la tai, 
kül de tés tu da ta, vál la lá sa nagy sze rû, mert ôszin te 
és hi te les, ám a part vis je len lé te a ke reszt funk ció -
já ban, a jel meg szü le té sé vel egyide jû leg te szi ne -
vet sé ges sé, gúny tár gyá vá is a cso dá lat tár gyát. 

A ko ráb bi pro duk ciók kal kap cso lat ban em lí tet -
tük már Grorowski ér zé két és von zó dá sát a gro -
teszk és az el len pon tos szer ke ze tek iránt. Ezút tal 
azon ban va la mi más tör tént, amit ta lán a já ték mód 
ré vén meg va ló su ló (te hát nem az írott anyag ál tal 
hor do zott) gro teszk ha tás nak ne vez he tünk, és amit 
a ké sôbb kiala ku ló, „gúny és apo teó zis dia lek ti ká -
ja ként” is mert té vált szí né szi ha tás el sô csí rá já nak 
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te kint he tünk. Je len tôs fej lô dés árán jut majd el ad -
dig, amíg a szí né szi ha tást és az elôadás egé szé nek 
ha tás rend sze rét is alap ve tôen meg ha tá ro zó jel leg -
ze tes ség gé vá lik, ám leg fon to sabb al ko tó ele mei: a 
ma gasz tos ság (1) és a ki gú nyolt ság (2) egyide jû (3) 
je len lé te már eb ben a moz za nat ban is fel lel he tô, 
ok kal te kint het jük te hát a „gúny és apo teó zis dia -
lek ti ká ja” kez de ti meg je le né sé nek. 

Nem csu pán azért érez het jük in do kol tabb nak 
te hát a min den kép pen kény sze rû „sza kasz ha tár” 
ehelyt va ló meg hú zá sát, mert itt tör tént meg a ku -
ta tás ta lál ko zá sa a len gyel ro man ti ká val, ha nem 
azért is, mert a Sze gény Szín ház „rend sze rét” kiala -
kí tó, alap ve tô te rü le tek, a szí nész-né zô vi szony lat, 
a tér kép zés és a szí nész fej lesz tés te rü le tén vég zett 
te vé keny ség hez ek kor csa to ló dik a szí né szi ha tás 
kér dés kö re is. Ez pe dig ha ma ro san el ve zet majd a 
szí nész dra ma tur gia prob le ma ti ká já nak ala po sabb 
vizs gá la tá hoz, s a tech ni kai fej lesz tés ál tal tá mo ga -
tot tan, vé ge ze tül a „szent szí nész” je len sé gé nek 
meg szü le té sé hez. 

Ugyanak kor a len gyel ro man ti ká val va ló ta lál -
ko zás új me der be te rel te a szín ház funk ció já val 
kap cso la tos gon dol ko dást, kö ze lebb rôl a szín há zi 
szer tar tás megal ko tá sa ér de ké ben foly ta tott te vé -
keny sé get is. Sem Grotowski, sem mun ka tár sai 
nem tesz nek töb bé „fe les le ges” ki té rô ket, nem tár -

nak fel újabb, jár ha tó vagy jár ha tat lan zsák ut cá kat, 
a len gyel ro man ti ká val va ló ta lál ko zás egyér tel mûen 
je lö li ki azt az utat, ame lyen az ér té kek ér vé nyes -
sé gé nek vizs gá la ta ál tal va ló sít ha tó meg a hu sza dik 
szá za di szín há zi szer tar tás, még ak kor is, ha az, ké -
sôbb már nem min den eset ben en nek az iro da lom -
nak a ta la ján ké szü lô elôadá sok ál tal jön is lét re. Az 
Ôsök cí mû pro duk ción va ló mun ka so rán fo gal ma -
zó dott meg az, az ér té kek ke ze lé sé ben a ké sôb biek 
so rán is meg nyil vá nu ló al ko tói at ti tûd, ame lyet 
Lud wik Fla szen, az elôadás mû sor fü ze té ben így 
fog lalt össze:  

Grotowski pro duk ció ja meg akar óv ni min dent, ami 
a mo dern szkep ti ciz mus és ha gyo mány rom bo lás rossz -
in du la tú erôi kö ze pet te még meg vé del mez he tô. Nem 
el sô sor ban, mint ha gyo mányt, ha nem, mint a ha gyo -
mány lé nye gé nek köz vet len és mai ta pasz ta la tát; ta -
gad va a rí tust az iró niá val, de val vál va a ro man ti kát, 
az egyén szem be ta lál ja ma gát az zal a ténnyel, hogy az 
igaz ság so ha sem vég ér vé nyes sé me re vült for má ban je -
le nik meg.1 

Az Ôsök mun ká já ból szer zett ta pasz ta la tok kal 
te hát le zá rult a szín há zi ter mé sze tû ku ta tás el sô sza -
ka sza, ame lyet köz ke le tûen az au to nóm szín ház 
ku ta tá sá nak szo kás ne vez ni. Mindössze két évad 
telt el azóta, hogy Grotowski és tár su la ta be le fo gott 
az „opo lei ka land ba”. 

1 Lud wik FLA SZEN: „Dzy a dzy” Kom men tar do ins ce ni za ci ji J. Gro tows kie go („Ôsök”. Kom men tár J. Grotowski szín re vi te -
lé hez). A mû sor fü zet rész le te. Opole, 1961. No. 6. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 21. 

19. Az Ôsök alap raj za
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Az el sô két évad, út ke re sé sek kel te li, s az el sô 
ered mé nye ket ho zó mun ká ját kö ve tôen, a tár su lat 
te vé keny sé ge fo ko za to san kon cent rá ló dott az el sô 
sza kasz ban meg ha tá ro zott te rü le tek re: az el mé le ti 
megala po zás ra, a mo dern szín há ti rí tus meg te rem -
té sé re s az ez zel kap cso la tos mód szer ta ni prob lé -
mák ra, majd ugyan csak fo ko za to san szû kült to -
vább az iga zán meg ha tá ro zó kér dés kör re, a szí nész 
mun ká já val kap cso la tos kí sér le tek re. Jól jel lem zi 
ezt az 1962-tôl nagy já ból 1970-ig tar tó idô sza kot, 
hogy e nyolc év alatt, ugyanúgy öt pro duk ció ké -
szül el, mint az el sô sza kaszt je len tô két esz ten dô 
so rán, s ezt a sort mindössze né hány nyil vá nos pró -
ba egé szí ti ki, ame lyet a tár su lat, a Ham let-tanul -
má nyon vég zett kí sér le tek okán tar tott. Ha emellett 
azt is fi gye lem be vesszük, hogy az el sô sza kasz ide -
jén a tár su lat egyéb, ál ta lunk nem tár gyalt pro duk -
ció kat is ké szí tett, s ar ra is fel fi gye lünk, hogy a má -
so dik sza kasz ban az ilyen pro duk ciók fo ko za to san 
„el fogy nak”, vi szont egy-egy pro duk ció nak több 
vál to za tát is be mu tat ták, már eb bôl is kö vet kez tet -
he tünk ar ra, hogy a pro duk ciós te vé keny ség egyre 
job ban alá ren de lô dött a kí sér le tek nek. Mond hat -
ni, fo ko za to san kiala kult az az ak ti vi tás, amely ben 
a fô sze re pet a kí sér le ti mun ka vet te át és a produk -
ciók, mint „pro duk tu mok” csak, mint a kí sér le tek 

„mel lék ter mé kei” jöt tek lét re, az elôadá sok pe dig 
– a tár su lat szá má ra – a kí sér le tek ered mé nyei nek 
vég sô, kö zön ség elôt ti ki pró bá lá sá ra szol gál tak.  

Ezen ten den ciák mel lett, en nek a má so dik sza -
kasz ban fo lyó te vé keny ség nek, még két alap ve tô 
jel leg ze tes sé gét ál la pít hat juk meg. Az egyik, hogy 
egy re tu da to sab bá vá lik, s ezért egy re job ban felerô -
sö dik az a tö rek vés, hogy a „ne ga tív út” szem lé le -
té nek meg fe le lôen, a szín já té kot „sa ját, tu laj don lé -
nye gé re” re du kál ják, vagyis a „gaz dag szín ház” esz -
köz tá rá nak al kal ma zá sa he lyett, a szín há zi ha tást 
mi nél na gyobb mér ték ben a szí né szi cse lek vés bôl 
ve zes sék le. A má sik pe dig, hogy a szí né szi mun -
ká ban, s ez zel együtt a szí nész kép zés ben is, egy re 
na gyobb te ret kap az imp ro vi zá ció. En nek meg fe -
le lôen per sze nem csak a szí né szek mun ká ja ala -
kul át, ha nem átér té ke lô dik a ren de zô sze re pe is, 
és Grotowski, aki ko ráb ban „a stra té gák szen ve dé -
lyes sé gé vel” ren dez te elôadá sait, mindin kább fel -
cse ré li irá nyí tó, „di ri gens” sze re pét egy sa já tos 
„struk tu rá ló” és „se gí tô-ér tel me zô-vissza jel zô” sze -
rep pel, amely, mint ren de zôi at ti tûd, szin tén ta nul -
sá gos és alap ve tô fon tos sá gú a vég ered mény szem -
pont já ból. 

Ezen, ál ta lá nos jel leg ze tes sé ge ket elô re bo csát va 
foly tas suk to vább a pro duk ciók so rá nak át te kintését!

20. Az Ôsök tér váz la ta
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21. Já ték tér az Ôsökben
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22. Já ték tér az Ôsökben



 Ada rab misz ti kus be ve ze tô je után a fiatal fô -
hôs, Kordian ön tu dat ra éb re dé sé nek fo lya ma -
tát áb rá zol ja, ro man ti kus, ám egy ben szür rea -

lisz ti kus ké pek so ro za tá ban, majd a tör té net egy – 
az 1830-as nép fel ke lés ese mé nyei vel ana lóg – cár 
el le ni lá za dás és gyil kos sá gi kí sér let kö zép pont já -
ba he lye zi Kor di ant: az ô felada ta len ne megöl ni a 
cárt. A dön tô pil la nat ban azon ban, a cár há ló szo -
bá já nak aj ta ja elôtt Kordian össze rop pan és elájul, 
az összees kü vést te hát le lep le zik és a fô hôs el me -
gyógy in té zet be ke rül, majd ha lál ra íté lik, de re -
mény van a ke gye lem re is, ám, hogy a ke gye lem 
idô ben ér ke zik-e még, azt nem tud juk meg. 

Az elôadás szö veg köny vét ké szí tô Grotowski, a 
drá ma anya gát az „ôrül tek há za-je le net be” for gat ta 
be, de nem csu pán úgy, hogy ke ret ként al kal mazta 
ezt a je le ne tet, ha nem ezt tet te az elôadás min den 

ese mé nyé nek alap szö ve té vé is. Vagyis Kordian 
egész tör té ne te, sa ját ví ziói nak so ro za tá ban je le nik 
meg, ame lyet idô rôl idô re meg sza kí ta nak a „va ló -
sá gos hely szín”, az örül tek há zá nak ese mé nyei. Va -
la mi ha son ló tör té nik te hát, mint Weiss „Ma rat / 
Sa de”-já ban (de meg kell je gyez ni, hogy a Kordian 
be mu ta tó ja évek kel elôz te meg Weiss da rab ját, te -
hát sem mi kép pen sem te kint he tô „plá gium nak”). 

Ezt a dra ma tur giai megol dást erô sí tet te fel a já -
ték tér kiala kí tá sa is: az egész elô a dó te ret eme le tes 
va sá gyak kal „kór te rem nek” ren dez ték be, a né zôk 
ezek nek a va sá gyak nak az al só szint jén he lyez ked -
het tek el, a szí né szek já té ka pe dig a sza ba don maradt 
te rek ben, il let ve az ágyak fel sôbb szint jein zaj lott. 

Mindeb ben nem csu pán azt kell meg lát nunk, 
hogy az Ôsökhöz ha son la to san sor ke rült a tér tel -
jes fel bon tá sá ra, a szí né szek és né zôk to tá lis „össze -

Kordian 
Ju li usz Slo wa cki drá má ja nyo mán 
Be mu ta tó: Opole, 1962. feb ruár 13.

23. A Kordian pla kát ja
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ke ve ré sé re”, s nem csak azt, hogy ez még az zal is 
fo ko zó dott, hogy az „össze ve gyí tés” ki ter jedt a har -
ma dik di men zió ba is, hi szen a szí né szek gyak ran 
ját szot tak a né zôk fe je fe lett is. Fon to sabb ezek nél 
az a moz za nat, hogy a tér kiala kí tá sá ból és a dra -
ma tur giá ból szin te egye ne sen kö vet ke zett a né zôk 
„sze rep hely zet be ke rü lé se”, az, hogy min den fé le 
kü lön ak ti vi tás nél kül, ma guk is a tér ré szé vé, 
„ápol tak ká” vál tak a já ték so rán. Az Ôsök ese té ben 
még be le kel lett il lesz te ni ôket a pa rasz tok sze re -
pé be, s a já ték ban el vár ták és ins pi rál ták – sôt inst -
ruál ták – a tô lük el várt ak tív köz re mû kö dést, ezút -
tal vi szont ez a sze rep hely zet már gon do la ti sí kon 
és szin te „au to ma ti ku san” jött lét re. Igaz ugyan, 
hogy az egyes né zôk ak tív cse lek vé sét a Kordian so -
rán is pro vo kál ták még, ám messze nem olyan mér -
ték ben, mint ko ráb ban, to váb bá a já ték le zaj lá sa és 
ki me ne te le ko ránt sem füg gött annyi ra a né zôk köz -
re mû kö dé sé tôl, mint ko ráb ban. Jól jel zi ez a né -
zôk kel va ló kap cso lat to váb bi fej lô dé sét, s ezt tá -
maszt ja alá az a tény is, hogy a Kordian volt az utol -
só pro duk ció a ku ta tás so rán, amely ben a né zô ket 
cse lek vô rész vé tel re ins pi rál ták. 

Ar ra is fel kell fi gyel nünk, hogy je len tô sen meg -
vál to zott a tár su lat nak a kö zön ség gel szem be ni at -
ti tûd je is. A Ma ja kovsz kij-mû vek alap ján ké szí tett 
Buf fó- misz té ri um kap csán már em lí tet tük, hogy az 
elôadás éles konf ron tá ció volt a tár su lat em be ri-
mû vé sze ti vi lág lá tá sa és a né zôk el vei és íz lé se kö -
zött. Ezút tal, a ha tá ro zott szem ben ál lás és bí rá lat 
he lyett, az azo no su lás sal, az azo no sí tás sal ta lál koz -
ha tunk. Ezt ered mé nyez te ugyanis, hogy a né zôk 
„ugyanolyan” ápol tak ká vál tak, mint a sze re pek po -
zi tív cso port ja, s ma ga Kordian is, és egyaránt szem -
ben áll tak a sze re pek má sik cso port já val, aki ket az 
el me gyógy in té ze tiek má sik pó lu sa, az or vos és az 
ápo lók (il let ve az ezek al te re gó ja ként meg je le nô 
ne ga tív ala kok: a cár stb.) kép vi selt. Fon tos ál lo -
más ez a két jel leg ze tes ség azon az úton, amely vé -
gül a Sze gény Szín ház né zô höz va ló vi szo nyá nak 
vég le ges kiala ku lá sá hoz ve zet majd. 

Foly ta tó dott a „gaz dag szín ház” esz köz tá rá nak 
re du ká lá sa is. A jel me zek és kel lé kek zö me az el -
me gyógy in té zet ben le het sé ges, reá lis tár gyak ból – 

kény szer zub bo nyok ból, la vó rok ból, szi kék bôl stb. 
– szü le tett meg, és csu pán egy-egy tárgy – pél dául 
a cá ri ko ro na, a pá pai tia ra vagy a kü lön bö zô fegy -
ve rek – je len tett ki vé telt ez alól. Ezek azon ban csak 
fo koz ták a já ték egé szé nek ví zió sze rû sé gét. 

Újabb, s ezút tal már sok kal ki for rot tabb for má -
ban va ló meg je le né sét ta pasz tal hat ták meg a né zôk 
a ké sôbb a „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja ként” em -
le ge tett, ket tôs szí né szi ha tás nak is, ame lyet ép pen 
az elô zô elôadás kap csán em lí tet tünk elô ször. 

A pá pá nál tett lá to ga tás ví zió ja után, a be teg 
Kordian hir te len ro ha mot kap, ön kí vü let be esik, és 
görcs be me re ved ve zu han az ápo lók kar jai ba, akik ma -
gas ra emel ve vi szik át a té ren, mi köz ben Kordian mo -
no lóg ja sza vait ha dar ja. Az egyik ápo ló gu mi sza lag gal 
el szo rít ja a kar ját és a kiom ló vér szá má ra elô ké szí tett 
edény ké vel, vá ra ko zik mel let te. A Dok tor fel ve szi a szi -
ké jét és ne ki lát, hogy eret vág va se gít sen a be te gen. A ri -
deg, tár gyi la gos ak ció el len pon toz za Kordian eu fó ri -
kus lel ke sült sé gét, amely ben éle te leg na gyobb vál la lá -
sát te szi. Vé gül or dí tó ha da rá sa re ked tes sut to gás ba 
for dul, s ek kor a Dok tor be le döf a szi ké vel, és Kordian 
felor dít: „Em be rek! Win kel ried él! Len gyelor szág a 
nem ze tek Win kel ried je! – és be szél to vább, mi köz ben 
az Ápo ló el pa kol a mû tét után, Kordian pe dig feléb red 
ôrült áju lá sá ból, és csen des, fá radt han gon kez di hí res 
mo no lóg ját: „Len gye lek…”. A sze mé lyi ség ön felál do -
zá sá nak je le ne te az or vo si beavat ko zás pró za i sá gá val 
pá ro sul; a be tû sze rin ti vér ke ve re dik az át vitt ér tel -
mû vel, a lé lek ben szen ve dô a va ló ban, fi zi ka i lag szen -
ve dô vel, a va ló sá gos a kép ze le ti vel, a drasz ti kus és vé -
res, a köl tôien feleme lô vel. (Win kel ried sváj ci hôs, 
aki az ura el len ve tett dár dá kat össze nya lá bol va a 
sa ját tes té be irá nyí tot ta, így ment ve meg sa ját ha -
lá la árán ve zé rét – A. V.)1 

Az em lí tett megol dá sok és leg fô kép pen a be lô -
le le vont kon zek ven ciák újabb nagy lé pést je len -
tet tek te hát a Sze gény Szín ház hoz ve ze tô úton. Va -
ló szí nû leg en nek a ki ve tí tô dé sét fe dez het jük fel ab -
ban is, hogy a be mu ta tó után két hét tel, a 
Tizenháromsoros Szín ház tár su la ta szük sé ges nek 
lát ta az ál ta luk vég zett te vé keny ség lé nye gé nek for -
má lis ki fe je zé sét is, és ne vét Tizenháromsoros Szín -
ház-La bo ra tó rium ra vál toz tat ta meg.

1 Lud wik FLA SZEN: „Dzy a dzy, Kordian, Ak ro po lisz” w Te at re 13 Rze dów (Az Ôsök, a Kordian és az Ak ro po lisz a 13 So ros 
Szín ház ban). „Pa miet nik Te at ral ni” 1964. No 3/51. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 24–25. 
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24. A Kordian tér váz la ta

25. An to ni Ja hol kows ki (Gár da ka pi tány), Zyg munt Mo lik (Dok tor) és Zbi gniew Cyn ku tis (Kordian) a Kordianban
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28. Zbigniew Cyn ku tis (Kordian), Ry szard Cieslak  
(Lá to más) és Andr zej Biels ki (Fé le lem) a Kordianban

26. Ma ja Ko mo rows ka (Vio let ta) és Zyg munt Mo lik 
(Dok tor) a Kordianban

27. Zbi gniew Cyn ku tis (Kordian), Ry szard Cieslak (Láto -
más) és Andr zej Biels ki (Fé le lem) a Kordianban



 N agy já ból fél év vel az Ak ro po lisz be mu ta tá sa 
elôtt, a „Jo ur nal De Ge ne va” 1962. áp ri lis 26-
i szá má ban a kö vet ke zôk je len nek meg: 

Miért, – kér de zi Grotowski – hogy sa ját ro man ti kus 
drá máink kö zül hasz ná lunk fel mû ve ket? 

Mert ezek bô vel ked nek arc he tí pu sok ban. Mint a 
nagy tra gé diák mindegyi ke, Mic kie wicz, Slo wa cki, 
Wys pi ans ki mû vei is a sa ját ko ruk em be ré nek tit kos 
gyöt rel meit fe jez ték ki. Ám po e ti kus mun káik igen sa -
já tos tör té nel mi kör nye zet ben szü let tek meg, ame lyek 

Akropolisz 
Sta nis law Wys pi ans ki drá má ja nyo mán 

Be mu ta tók: 
1. vál to zat: Opole, 1962. ok tó ber 10. 

2. vál to zat: a Wroc law–Poz nan–Gli wi ce–Ka to wi ce tur nén,  
1962. no vem ber 24-én 

3. vál to zat: Opole, 1964. jú nius 10. 
4. vál to zat: Wroc law, 1965. ja nuár 16. 
5. vál to zat: Wroc law, 1967. má jus 17.

29. Az Ak ro po lisz má so dik vál to za tá nak pla kát ja
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va la mi fé le pán cél ként vi sel ked ve, le rom bol ják a sza -
vaik fris ses sé gét és vi ta li tá sát. Vissza he lyez ve eze ket a 
drá má kat a múlt ba, el fe led jük, hogy azok az ôsi, kol -
lek tív ta pasz ta la tok összeg zô dé sei. Pe dig pon to san ezek 
a ta pasz ta la tok azok, ame lye ket mi vizs gá lat tár gyá -
vá kí vá nunk ten ni. A né zô és a mí tosz kö zöt ti dur va 
konf ron tá ció fel té te leit kí ván juk meg te rem te ni. Azért, 
hogy a né zô nek le kell jen vet nie gon dol ko dás be li és ideo -
ló giai elôíté le tei nek szo ká sos beideg zô dé seit. … 

Blasz fé miá val vá dol nak ben nün ket. Mindamel lett 
ez a blasz fé mia egy tech ni ka csu pán, az egyet len mód, 
amellyel igaz sá got szol gál tat ha tunk a múlt szer zôi nek. 
Ami visszaad hat ja a vi ta li tá su kat, an nak de monst rá -
lá sa ál tal, hogy az igaz sá gok ma is élôek, hogy a ti zen -
nyol ca dik szá za di len gye lek konflik tu sai, re mé nyei, de 
még az os to ba sá gai is ugyanazok, mint a maia ké.1 

Mindez tö ké le te sen in do kol ja, hogy ami kor a 
kö vet ke zô pro duk ció ban össze gez ni kí ván ták az 
ed di gi – kü lö nö sen az Ôsök és a Kordian cí mû pro -
duk ciók ból szer zett ta pasz ta la to kat, Wys pi anski 
Ak ro po liszát vá lasz tot ták mun ká juk alap anya gául, 
s úgy ke zel ték a mû vet, amint az a nyi lat ko zat ból 
is ki de rül.  

Wys pi ans ki drá má ja sze rint, Nagy pén tek éj sza -
ká ján megele ve ned nek a krak kói Wa wel fest mé -
nyei és fa li kár pit jai, s a raj tuk áb rá zolt, a gö rög és 
ke resz tény mi to ló giá ból szár ma zó ala kok új ra -
játsszák a ve lük kap cso la tos mí to szo kat. En nél fog -
va a mû az óko ri Me di ter ra neum ci vi li zá ció já nak 
sa já tos pa no rá má ját ad ja. Az el mon dot tak alap ján 
lo gi kus, hogy az elôadás szö veg köny vét ké szí tô 
Grotowski és az elôadást ve le együtt ren de zô Jo zef 
Szaj na is, ezt a pa no rá mát a sa ját ko ruk ci vi li zá ció -
já ba he lyez ték be le, ami pe dig nem volt más, mint 
a kre ma tó riu mok ci vi li zá ció ja. 

Az elôadás szö ve te te hát egy kon cent rá ciós tá -
bor köl tôi pa ra frá zi sa volt, amely ben a fog lyok, sa -
já tos ví ziói ként je len tek meg a kü lön bö zô mi to lo -
gi kus ala kok és tör té ne tek: Pa ris és He lé na, a tró -
jai há bo rú, Já kob har ca az An gyal lal, Já kob és Ézsau 
tör té ne te stb. Csak hogy, amíg az ere de ti drá ma a 
Fel tá ma dás sal és Jé zus apo teó zi sá val zá rul, az 
elôadást a fog lyok ex ta ti kus fel vo nu lá sa zár ja, 
amely nek vé gén sor ra el tûn nek a kre ma tó riu mot 
jel ké pe zô emel vény ben, s csak egy szenv te len hang 
köz li: „El men tek… és spi rál ként száll fel a füst”. 
Ek ként szem be sí tôd nek az óko ri ci vi li zá ció örök -
nek tar tott ér té kei a hu sza dik szá zad rea li tá sai val. 

Szem be tû nô kü lönb ség az ed di gi elôadá sok hoz 
ké pest – és elô le gez zük meg: a to váb biak hoz ké -
pest is – hogy ezút tal nem egy köz pon ti hôs és kör -
nye ze te szem beál lí tá sá val megy vég be ez a szem -
be sí tés, ha nem egy, ha gyo má nyai hoz és ér té kei hez 
ra gasz ko dó kö zös ség ke rül egy olyan ext rém (de 
ez zel együtt jel lem zô) hely zet be, amely egész lé té -
vel és mû kö dé sé vel (meg)ta gad ja ezen ér té kek lé -
te zé sét és rea li tá sát. Az ér té kek vizs gá la tá nak ez a 
meg kö ze lí té se azon ban zsák ut cá nak bi zo nyult, ám 
mégis ez a ta pasz ta lat ve ze tett an nak a felis me ré sé -
hez, hogy a cél eléré se meg kí ván ja a két pó lus nak 
(az ér ték hor do zó nak és a kör nye zet nek) a já ték -
ban, szín pa di ala kok kal va ló meg je le ní té sét, ame -
lyet ezút tal a kon cent rá ciós tá bor, mint „ál ta lá ban 
vett kör nye zet” nem tu dott biz to sí ta ni. 

Ez zel együtt az Ak ro po lisz si ke re sen összegezte 
az elô zô ered mé nye ket. A já té kot egy köz pon ti tér -
ben ját szot ták, ame lyet a né zôk min den ol dal ról 
kö rülül tek. A nyi tott tér for ma te hát leegy sze rû sö -
dött, amennyi ben már nem tö re ke dett a né zô tér 
„ato mi zá lá sá ra” s a já ték ugyanak kor le mon dott a 
né zôk cse lek vô rész vé te lé rôl is. Ép pen el len ke zô -
leg, a já ték tér nyi tott sá ga egy igen erô tel jes el vi el -
ha tá ro ló dás sal pá ro sult, amennyi ben a né zô ket az 
„élôk” cso port já nak, míg a ját szó kat a már ha lottak 
cso port já nak fog ták fel, „akik már túl van nak a leg -
vég sô ta pasz ta lá son”. Így a né zôk „passzív szerep -
hely ze té rôl” be szél he tünk már, amely egyelô re még 
ke vés sé konk ré tan és in ten zí ven je le nik meg, mint 
szín pa di ha tás, de már ér tel me zet ten, s minden „ak -
ti vi zá lá si tö rek vés tôl” meg tisz tul tan va ló sult meg. 

Ugyan csak az Ak ro po lisz ment ezi dá ig a leg -
messzebb re a „gaz dag szín ház” esz köz tá rá nak le -
bon tá sá ban is. Min den kel lék nek, a kör nye zet min -
den ele mé nek, min den vi zuá lis és akusz ti kus ha -
tás nak a kon cent rá ciós tá bor kör nye ze tét jel zô csö -
vek bôl, mun ka esz kö zök bôl (pél dául ta lics ka, 
ka la pá csok stb.) il let ve egyéb, reá li san el kép zel he -
tô tár gyak ból (pél dául egy bá dog für dô kád stb.) 
kel lett, a szí né szi já ték ré vén meg szü let nie. Ám a 
szí né szi já ték nem csu pán en nek ered mé nye ként 
ér té ke lô dött fel. A szí né szek pél dául, a min den 
egyé ni sa já tos sá got össze mo só lá ger-e gyen ru ha sti -
li zált vál to za tá nak egy sé ge sí tô ha tá sát úgy ne ve zett 
arc-masz kok (fa ci al masks) „vi se lé sé vel” egyé ní tet -
ték, ami ket a sa ját arc iz maik se gít sé gé vel hoz tak 
lét re, s az elôadás so rán vé gig meg tar tot ták azo kat, 

1 Jo ur nal De Ge ne va, Genf, 1962. áp ri lis 26. szám. In Tu la ne Dra ma Re view T – 27. Rep rint, New Or le ans, 1965. ta vasz, 186. 
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el tor zult, ere jük és ér tel mük utol só mor zsáit fo -
gyasz tó „egyé ni sé gek re” bont va ezál tal a fog lyok 
arc ta lan tö me gét. De ez csak egyet len, ki ra ga dott 
pél da a szám ta lan ké pi és hang ha tás ból, amely rôl 
bô sé ge sen be szá mol nak a ko ra be li kri ti kák és fo -
tók. A szí né szi já ték ból le ve ze tett ha tá sok te hát 
ural ko dó vá vál tak im már az elôadás ban. 

A pro duk ciót az „ön ma gunk elég sé ges sé ge” (self-
 sufficien cy) alap el vé nek szi go rú be tar tá sá val al kot ták 
meg. A leg fôbb pa rancs ez volt: sem mit sem le het hasz -
nál ni a já ték so rán, ami kez det ben nem volt je len. Adott 
né hány em ber és bi zo nyos szá mú tárgy össze gyûjt ve a 
te rem ben. En nek kell ele gen dô nek len nie, hogy meg te -
rem tôd je nek az elôadás kö rül mé nyei és szi tuá ciói, a 
ké pi és hang ha tá sok, az idô és a tér, – a tár gyak nak, 
a szí né szek ál tal tör té nô kü lön fé le hasz ná la tá ból eredô, 
má gi kus átala ku lá sa ál tal – a ha tás ma xi mu ma. Bár -
mi kéz re e sô nek a hasz ná la ta ál tal, egy egész Vi lá got 
al kot ni.2 

A leg fon to sabb moz za nat azon ban ta lán mégis 
az volt, hogy eb ben az elôadás ban je lent meg elô -

ször az imp ro vi zá ció, mint já ték elem. Az elôadás 
vé gén, a fog lyok ex ta ti kus fel vo nu lá sa volt ez, s még 
ter mé sze te sen messze van at tól, hogy ki zá ró la gos 
já ték mód ként mû köd jön, amellyel min den szí nész 
él a já ték so rán. Itt még kö zös, cso por tos imp ro vi -
zá ciót lá tunk, s csu pán az elôadás vé gén, egy kol -
lek tív ér zés, lel ki ál la pot meg je le ní té sé re, de mégis -
csak eb ben a mun ká ban te rem tô dött meg an nak az 
alap ja, hogy az imp ro vi zá ció val kap cso la tos kí sér -
le tek meg kez dôd je nek. Mindez már erô sen kezd 
kö ze lí te ni Gro tows ki nak ah hoz a ré gen dé del ge tett 
ideá já hoz, hogy a szí nész nem „elôad” vagy in terp -
re tál egy sze re pet, ha nem „sá mán ként” ön ma ga tar -
tal mait ve tí ti ki a cse lek vé sei ben. Ez az a moz za -
nat, ami sok kí sér let után, le tisz tul tan és tö ké le te -
se dett for má ban a „to tá lis cse lek vés” el ne ve zést kap -
ja majd. Az is be szé des ap ró ság ugyanak kor, hogy 
Lud wik Fla szen nek az elôadás ról szó ló, idé zett írá -
sá ban je le nik meg elô ször a „Sze gény Szín ház” ki -
fe je zés, amely nem so ká ra a tár su lat ál tal ki dol go -
zott szín já ték tí pus ál ta lá nos el ne ve zé sé vé vá lik.

2 Lud wik FLA SZEN: „Dzi a dy”, „Kordian”, „Akro po lis” w Te atr ze „13 Rze dów” (Az „Ôsök”, a „Kordian” és az „Akro po lis” a 
Tizenháromsoros Szín ház ban). Pa miet nik Te at ralny, 1964. No. 3 / 51. 220. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 32–33. 

30. a. Az Ak ro po lisz tér váz la ta
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31. Az Ak ro po lisz zá ró je le ne te

30. c. Az Ak ro po lisz tér váz la ta

30. b. Az Ak ro po lisz tér váz la ta
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33. Az Ak ro po lisz zá ró je le ne te

32. Zyg munt Mo lik (Já kob) és Re na Mi re cka  
(Re bek ka – Cas sand ra) az Ak ro po liszban
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34. Leszállás az üdvözülésbe – a krematóriumba, az Ak ro po liszban

35. Az üd vö zü lés be ve ze tô vég sô imp ro vi zá ció az Ak ro po liszban



 Amint az a Kordian ese té ben is tör tént, a szín -
pa di szö veg könyv el ké szí té se kor, Grotowski 
ezút tal is az ere de ti drá ma egyik je le ne té be 

ágyaz ta be a cse lek ményt. Ez a je le net Faustus gyó -
ná si je le ne te volt, a da rab vé gén, s en nek a gyó nás -
nak al kal má ból ele ve ned tek meg a lá za dó pro -
fesszor éle té nek kü lön bö zô ese mé nyei. Mind járt a 
gyó nás ele jén azon ban Faustus meg for dít ja az ér -
ték ren det, bûn nek té te le zi a teo ló giai ta nul má nyait, 

s erény nek az ör dög gel kö tött szö vet sé gét, amely 
hoz zá se gí tet te a vi lág dol gai nak megis me ré sé hez. 
Je len tô sen meg vál to zott az ere de ti da rab dra ma tur -
giá ja is, ugyanis a gyó nás szö ve tén nem az ere de ti 
sor rend ben és nem is azo nos súllyal je len nek meg 
Faustus „cso da te vé sei”, majd egy re al pá ribb és seké -
lye sebb „csí nyei”. Nagy hang súlyt kap a já ték elején 
a szer zô dés moz za na ta – a hu szon két je le net bôl a 
ti zen egye dik ben kö vet ke zik be a szer zô dés aláírá -

Dr. Faustus tragikus históriája 
Chris to pher Marlowe drá má ja nyo mán 

Be mu ta tó: Opole, 1963. áp ri lis 23.

36. A Dr. Faustus tragikus históriája pla kát ja
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sa – majd az ezt kö ve tô epi zó dok so ra a pá pá nál 
tett lá to ga tás sal, a pá pa po fon üté sé ben csú cso sodik 
ki. Így a je le net sor Faus tot, mint a vi lág sor sáért 
egy re na gyobb fe le lôs sé get ér zô lá za dót mu tat ja be. 
Vé gül a Ká roly csá szár nál tett lá to ga tás ve zet vissza 
a gyó nás sík já ra és be kö vet ke zik Faustus el kár ho -
zá sa, amely, eb ben a fel fo gás ban Is ten kö zö nyös -
sé gé nek bi zo nyí té ká vá vá lik, így Faustus el kár ho -
zá sa lé nye gé ben már tí rom ság ként ér tel me zô dik. 

Lát hat juk te hát, hogy Grotowski nem csu pán 
dra ma tur giai lag dol goz ta át Marlowe drá má ját, de 
tar tal mi szem pont ból is az el len té té be for dí tot ta. 
Gya kor la ti lag a sa ját, kö zös sé gi tar tal maik ki mon -
dá sá ra hasz nál ta fel Marlowe szö ve gét, köz pon ti 
kér dés sé té ve a te rem tô fe le lôs sé gét a te remt mény 
iránt. A szín ház au to no mi tá sá nak ez a ra di ká lis kép -
vi se le te ter mé sze te sen óriá si vi tá kat ka vart, ko moly 
fel há bo ro dást kel tett, ugyanak kor má sok – pél dául 
a Nem zet kö zi Szín há zi In té zet X. Kong resszu sá nak 
Var só ban ülé se zô részt ve vôi – a vi lág egyik leg je -
len tô sebb kí sér le ti szín há zi al ko tá sá nak tar tot ták, 
s meg is hív ták a pro duk ciót az 1964-es Nem ze tek 
Szín há za ta lál ko zó ra, Pá rizs ba. A fel há bo ro dás okai 
nyil ván va lóak, az elis me rést vi szont nem csu pán, 
s ta lán nem is el sô sor ban az au to nóm dra ma tur gia 
és ön tör vé nyû tar ta lom vál tot ta ki, ha nem sok kal 
in kább a szín já té ki meg va ló sí tás.  

A szín há zi tér ben két, egy más sal pár hu za mos, 
hosszú asz tal volt, ame lyek egyik vé gén egy ki sebb, 
össze kö tô asz talt he lyez tek el, vagyis lé nye gé ben 
le ké pez ték egy ko los to ri re fek tó rium be ren de zé si 
rend jét. Faustus he lye ter mé sze te sen a prior kis asz -
ta lá nál volt, itt fo gad ta „ven dé geit”, kvá zi „szer zetes -
 tár sait”, a né zô ket, akik a hosszú asz ta lok kül sô ol -
da lai nál fog lal tak he lyet. A töb bi szí nész né me lyike 
a né zôk kö zé ve gyült el, má sok a hosszú asz ta lok 
bel sô ol da lán ül tek. A szer tar tá sos kez det után, maga 
a já ték pe dig az asz ta lok fe lü le tén és az asz ta lok kö -
zöt ti tér ben ját szó dott le. Eb ben az elô zôek nél lé -
nye ge sen egy sze rûbb, le tisz tul tabb tér szer ke zet ben 
már sok kal erô tel je sebb uta lást ta lá lunk a né zôk je -
len lé té nek mi nô sé gé re, a „passzív sze rep re”, mint 
pél dául az Ak ro po lisz ese té ben. Ugyanak kor ol dó -
dott kis sé az az el vi el vá lasz tás, amely az elô zô pro -
duk ció ban „élôk” és „hol tak” cso port já ra bon tot ta 
a né zô ket és ját szó kat. Azért csak kis sé, mert bi zo -
nyos hely ze tek ben ugyan a né zôk, mint „szer ze tes -
tár sak” is meg szó lít tat tak ugyan, de ezt, mond hat -
ni, in di rekt té tet te az a tény, hogy a „szer ze tes tár -
sak” cso port já ban szí né szek is vol tak, a meg szó lí -
tá sok te hát so ha sem egyér tel mûen, il let ve so ha sem 

ki zá ró lag a né zô höz, mint né zô höz szól tak. (A fi -
zi kai be vo ná suk ra tett kí sér le tek pe dig, mint tud -
juk, a Kordian elôadá sai val vég kép pen be fe je zôd -
tek). Ez zel igen megerô sö dött vi szont a „pszi chi kai 
be vo nás” ef fek tu sa, az, hogy a né zô, evi den sen egy 
kö zös ség tag já vá vált, amint he lyet fog lalt a „né zô -
té ren” s a já ték el kez dô dött. Fon tos lé pés volt ez a 
né zô vel va ló vi szony kiala ku lá sa so rán, bár még 
nem an nak vég le ges ál la po ta, mi vel itt még a sze -
rep be va ló evi dens be le he lye zés nem pá ro sul ér -
ték rend be ni meg ha tá ro zott ság gal: a né zô nek eb -
ben a „szer ze tes tár si” sze rep hely zet ben is mód ja 
van együtt érez ni Fau stus sal avagy ép pen ség gel el -
vet ni az ál ta la kép vi sel te ket, s elítél ni ôt. 

Na gyon ko moly elô re lé pés tör tént a „gaz dag 
szín ház” esz köz tá rá nak le bon tá sa te rén is. Eb ben a 
já ték ban, a szük sé ges és elég sé ges tár gyak, esz kö -
zök olyannyi ra mi ni ma li zá lód tak, hogy a jel me ze -
ken kí vül gya kor la ti lag sem mit sem hasz nál tak már. 
A jel me zek is leegy sze rû söd tek: Faustus fe hér, a 
két szí nész ál tal meg je le ní tett Me phisz tó fe ke te, a 
töb bi sze rep lô pe dig egy sé ges, szür ke kám zsá kat 
vi selt, s eze ket a jel me ze ket a ké sôb biek so rán sem 
egé szí tet ték ki to váb bi jel zé sek. Min den a szí né szi 
já ték ban és a szí né szi já ték ál tal va ló sult meg: az 
er dô, amely ben Faustus megidé zi Me phi stót, vagy 
a Faustus lel ké ben dú ló bel sô küz de lem, amely nek 
ered mé nye kép pen a pro fesszor el ha tá roz za az ör -
dög gel kö tött szö vet sé get – mint a tu dást kép vi se -
lô Ba goly és a csö kö nyö sen el lenál ló Sza már har -
ca. En nek ér de ké ben már nem a tár gyak men tek át 
meg hök ken tô me ta mor fó zi son (aho gyan pél dául 
az Ak ro po liszban egy kály ha csô Já kob gro teszk 
meny asszo nyá vá vál to zott), ha nem a szí né szek ma -
guk vál toz tak át fák ká pél dául, vagy tárggyá, mint 
pél dául a Szaj ha fi gu rá ja, aki nek tes tét Faustus, 
mint tit kos köny vet ta nul má nyoz za stb. A szó leg -
szo ro sabb ér tel mé ben te hát min den a szí nész já té -
ká ból ve ze tô dött le. 

Eb ben a szí né szi já ték ban ugyanak kor már sok -
kal na gyobb je len tô sé get ka pott az imp ro vi zá ció is. 
Az Ak ro po liszhoz ké pest a leg fon to sabb elô re lé pés, 
hogy az ot ta ni kö zös imp ro vi zá ciót fel vál tot ták az 
egyé ni imp ro vi zá ciók, ame lyek pon to san meg ha -
tá ro zott kez dô- és vég pon tok kal il lesz ked tek be le 
az elô re meg ha tá ro zott cse lek vé sek so rába, sok kal 
na gyobb pre ci zi tást kö ve tel ve meg ezál tal a szí né -
szek tôl. S ez nem csu pán az imp ro vi zá ció tar tal mi 
ol da lá ra, az imp ro vi zált cse lek vés je len té sé re vonat -
ko zik, ha nem a meg va ló sí tás mód já ra is. Az ugyanis 
nyil ván va ló, hogy a szí nész bel sô cse lek vé sei nek 
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hi he tet le nül pon tos nak és fo lya ma tos nak kel lett 
len nie a „meg ren de zett” cse lek vé sek so rán is, hi -
szen a né zôk tôl kar nyúj tás nyi ra játsz va rop pant 
könnyû hi tel te len né vál ni. Ez az imp ro vi zá ciók ese -
té ben vi szont azt je len tet te, hogy az imp ro vi zált 
cse lek vé sek min den pil la na tát tar ta lom mal kel lett 
meg töl te niük, az imp ro vi zá ció még idô le ge sen sem 
vál ha tott üres moz du lat sor rá, s ez bi zony csep pet 
sem könnyen meg va ló sít ha tó feladat. 

Vé ge ze tül tér jünk ki a szí né szi já ték tech ni kai 
vo nat ko zá sai ra, ame lyet egy be szá mo ló így jellemez: 

… a han gok a leg hal kabb sut to gás tól, a bá mu latba 
ej tô, bar lang sze rûen kon gó hang szí nig ter jed tek, az into -
 nált be széd re zo nan ciá já nak és ere jé nek olyan mér té -
kéig, ame lyet ed dig, szí nész tôl még so ha sem hal lot tam. 
Moz gá suk sti li zált, gyak ran gro teszk, gyak ran nagysze -
rû volt. (…) ezek nek a szí né szek nek a szá mára nincs 
já rás, csak ug rás és fu tás, szök ke nés a ma gas ba és tigris -
buk fenc, majd föl det ér ve gu ru lás, mé te rekkel odébb… 

A fi gye lem kö zép pont ja egyik hely rôl a má sik ra ván -
do rol, a pro duk ciót rit mu sok ból és egyen súly ból szer -

kesz tet ték, ami vel igen kielé gí tô ké pi és ér zel mi for mát 
ér tek el. Egy szí nész el tû nik. Egy pil la nat múl tán az 
egyik asz tal lap fel vá gó dik, mint egy csap da, s a szí nész 
lát ha tó vá lesz, mint ha a pin cé bôl buk kan na elô (…) 
Egy te tô pon ton har mo ni kus han gok szó lal tak meg pu -
hán a há tunk mö gött, a hát tér pa ra ván mö göt ti szí né -
szek tôl, s kö zel sé ge úgy be bur kolt ben nün ket at mosz -
fé rá já ba, aho gyan azt a ha gyo má nyos szín ház „hát -
tér ze né je” csak rit kán ké pes. (…)1 

A szisz te ma ti kus szí nész kép zés – amely nek 
egyes te rü le teit ek kor már más-más szí nész „gon -
doz ta” és irá nyí tot ta – lát ha tóan egy re ko mo lyabb 
ered mé nyek re ve zet, a szí né szek, tech ni kai lag is 
egy re in kább ké pes sé vál nak ar ra, hogy be tölt sék 
a szín ház „va rázs ló já nak” felada tát. 

Ez, és ter mé sze te sen az ed dig fel vá zol tak összes -
sé ge ve ze tett oda, hogy – no ha a tár su lat a pá ri zsi 
fesz ti vál ra szó ló meg hí vás nak vé gül még sem tu dott 
ele get ten ni – a Tizenháromsoros Szín ház – La bo -
ra tó rium ku ta tó mun ká ja az eu ró pai és ame ri kai 
szín há zi szak em be rek fi gyel mét is fel kel tet te.

1 A „Pla ys and Pla y ers” cik ké nek rész le te, Lon don, 1963. Oc to ber. In Tu la ne Dra ma Re view T – 27. I. m. 183.

37. A Dr. Faustus tragikus históriája tér váz la ta



39. Zbi gniew Cyn ku tis (Faustus) és Thuny Bull (He lé na) 
a Dr. Faustus tragikus históriájában

40. Zbi gniew Cyn ku tis (Faustus) és Ry szard Cieslak 
(Val des) a Dr. Faustus tragikus históriájában

38. A Dr. Faustus tragikus históriája te re. Zbi gniew Cyn ku tis (Faustus)  
va la mint Ma ciej Prus és Zyg munt Mo lik
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Ham let-ta nul mány 
Wil liam Shakes peare drá má já nak, 

Sta nis law Wys pi ans ki elem zé sei nek és 
ta nul mány-tö re dé ké nek fel hasz ná lá sá val 

Az el sô nyil vá nos pró ba: Opole, 1964. már cius 14.

 Amint azt a fen tiek is jel zik, a Ham let-ta nul mány 
nem volt elôadás, ab ban az ér te lem ben, hogy 
a kí sér le tek ered mé nyeit egy pro duk ció meg -

va ló sí tá sa mintegy „össze fog lal ta” vol na. Sok kal in -
kább ma guk nak a kí sér le tek nek az al kal man kén ti 
nyil vá nos sá té te lét és kö zön ség elôt ti ki pró bá lá sát 
je len tet te az a né hány al ka lom, amely nek so rán a 
kö zön ség be te kint he tett a kí sér le tek ép pen ak tuá -
lis ál lá sá ba. Ezt az idôn kén ti ki pró bá lást elsô  sor -
ban az tet te szük sé ges sé, hogy a Ham let té máján 
vég zett mun ká ban a tár su lat egy egé szen új te rü le -
ten tet te meg el sô lé pé seit: a kol lek tív al ko tó mun -

ká val pró bál ko zott meg. Amint azt a nyil vá nos pró -
bá kat hir de tô pla kát szö ve ge is ta nú sít ja, a szín padi 
szö veg könyv és a ren de zés nem Grotowski munká -
ja, ha nem „a Jerzy Grotowski ve zet te Tár su lat”-é. 

Zbi gniew Cyn ku tis em lé kei sze rint ezt a kí sér -
le tet, a Dr. Faustus tragikus históriája be mu ta tó ját 
kö ve tô fel zú du lás mel lett, dön tô mó don az ins pi -
rál ta, hogy a „len ni vagy nem len ni” kér dé se a tár -
su lat szá má ra ak ko ri ban kéz zel fog ha tó, va lós prob -
lé ma ként je lent meg. A szo rí tó pénz hiány miatt az 
együt tes to váb bi lé te ki lá tás ta lan nak tûnt, vi szont 
ek ko ri ban me rült fel an nak a le he tô sé ge is, hogy 

41. A Ham let-ta nul mány pla kát ja
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az együt tes eset leg a na gyobb tá mo ga tá si le he tô -
ség gel ren del ke zô vaj da sá gi köz pont ba, Wroc law -
ba köl töz het ne, ami a túlélés egyet len le he tô sé gét 
je len tet te. Nem cso da hát, hogy a tár su lat – mint, 
bár ke vés bé di rekt mó don, de egyéb ese tek ben is 
– szük sé gét érez te, hogy egy újabb pro duk ció val 
ad jon han got ak tuá lis élet ér zé sé nek. Ez pe dig ki -
vá ló al ka lom volt a kol lek tív al ko tó mun ka le he tô -
sé gei nek fel tér ké pe zé sé re. 

En nek meg fe le lôen te hát nem egy, a Ham let-ta -
nul mány nyo mán ké szült anyag ke rült a né zôk elé 
a mindössze húsz nyi tott pró ba al kal má val, ha nem 
va la mi, amit leg job ban ta lán a „va riá ciók a Ham let 
té má já ra” meg ha tá ro zás sal je löl he tünk. 

Az opo lei Ham let egy sa já tos szo cio ló giai kép zôd -
mény. (…) Ami az el sôd le ges prob le ma ti ka ben ne, hogy 
Ham let nek nem ter mé sze te a má sok hoz va ló iga zo dás. 
Ez a Ham let egy in tel lek tus a „töb biek” kö zött; a kí vül -
ál lók alap tí pu sa és mo dell je, egy olyan pszi cho ló giai 
for má ció, amely nap jaink ra már a mo dern iro da lom, 
szo cio ló gia és élet fel fo gás leg riasz tóbb li dérc nyo má sá -
vá vált. Ilyen meg vi lá gí tás ban nem az a fon tos, hogy 
ki cso da is Ham let va ló já ban. Az iga zán fon tos az, hogy 
ki cso da ô a „töb biek” sze mé ben, misz tifi kál tan és ví -
zió vá tor zí tot tan, ami vé a „töb biek” ha tá sa tet te. És ki -
cso dák a „töb biek” – ez ugyanolyan fon tos – Ham let 
sze mé ben, az ô lá tás mód ja sze rint el tor zí tot tan és misz -
tifi kál tan. A hi ba mind két ol da lon fel lel he tô – su gall ja 
a ren de zô és a tár su lat. A hi ba a szo cio ló giai de ter mi -
nált ság, a Ham let és a ’töb biek’ re lá ció já nak több ré -
te gû misz tifi ká ci ó já ban van.1 

A va riá ció kat elôadás ként ke ze lô kri ti ku sok sze -
rint a Ham let-ta nul mány messze alul múl ta a ko ráb -
bi pro duk ciók szín vo na lát, s eb ben, ha meg kö ze -
lí té sü ket el fo gad juk, iga zuk is le he tett. Ezért, hogy 
a tár su lat tör té ne té vel fog lal ko zó anya gok nem túl 
nagy fi gyel met szen tel nek en nek a mun ká nak. Pe -
dig a ku ta tás szem pont já ból egy igen fon tos do log 
tör tént. Amint azt Jo zef Ke re la idé zett cik ké nek 
címe – Ham let és a töb biek – is jel zi, ek kor ala kul 
ki vég le ge sen az a két pó lu sú dra ma tur giai szer ke -
zet, ami a to váb bi két pro duk ció, a ku ta tá so kat 
betel je sí tô Áll ha ta tos her ceg és Apo calyp sis cum 
Figuris meg ha tá ro zó jel lem zô je, s a szín ház ri tuá -
lis funk ció ját biz to sí tó leg fon to sabb ele me lesz. 
A Ham let és a töb biek meg kö ze lí tés ben ugyanis már 

tisz tán je le nik meg Ham let mo rá li san és in tel lek -
tuá li san szi lárd, a vi lág job bí tá sá ra el szánt alak ja, 
s a „töb biek nek” a vi lág je len le gi ál la po tát tük rözô 
cso port ja, il let ve a „min ta” és a „mo dell” kö zöt ti, 
bo nyo lult vi szony rend szer. Ilyen szem pont ból 
tehát a Ham let-té mán vég zett mun kát a ku ta tás fo -
lya ma tá ban meg ha tá ro zó moz za nat nak kell te kin -
te nünk. 

A má sik ok, amiért a ké sôb biek szem pont já ból 
kiemel ke dôen fon tos volt ez a mun ka, hogy el sô 
al ka lom mal pró bál ko zott a tár su lat a kol lek tív alko -
tás le he tô sé gé vel, s bár az Áll ha ta tos her ceg eseté -
ben, egy pro duk ció ere jéig még vissza tér az írott 
drá ma alap ján vég zett al ko tói mód szer hez, a kutatá -
so kat le zá ró Apo calyp sis cum Fi gu ris már ugyan ilyen 
mó don, kol lek tív al ko tás ként jön majd lét re. 

Az alap ve tô irá nyo kat a ren de zô su gall ta, de csu -
pán a szí né szi al ko tó mun ka struk tú rá lá sa ér de ké ben. 
A szí né szek a pró bá kon sa ját tar tal mai kat je le ní tet ték 
meg, tel jes ré sze ket imp ro vi zál tak, ösz tö nöz ve ez zel a 
ren de zôi el kép ze lé se ket is és egy mást is. Az ilyen mun -
ka a pszi chi kum ál tal hor do zott, egyér tel mûen je len -
va ló tar tal mak kol lek tív ki fe je zé sé re irá nyul, és olyan 
ve zér fo nal kö ré szer ve zô dik, amely a mun ka so rán ön -
ma gát for mál ja meg.2 

Fla szen írá sá ból, ha fi gyel me sen ol vas suk, ki de -
rül, hogy dön tô vál to zás kö vet ke zett be a ren de zô 
funk ció já nak fel fo gá sá ban. Itt kö vet ke zik be vég -
ér vé nye sen a „di ri gens” sze rep kö ré bôl va ló ki lé pés, 
a „struk tu rá ló” és a „se gí tô-ér tel me zô-vissza jel zô” 
felada tok elô tér be ke rü lé se, amely ezután már még 
az Áll ha ta tos her ceg drá mai ala pú mun ká já ban is 
meg ma rad. Az is ki de rül to váb bá, hogy a szí né szek 
„sa ját tar tal mai kat je le ní tet ték meg” to váb bá az is, 
hogy „tel jes ré sze ket imp ro vi zál tak”, s ezek egyér tel -
mûen jel zik, hogy a ku ta tás töb bi te rü le tein is je -
len tôs elô re lé pé sek tör tén tek. Vé ge ze tül pe dig az 
is ki de rül az idé zet bôl, hogy a tár su lat tag jai – Gro -
tows kit is be leért ve – fon tos ta pasz ta la to kat sze rez -
tek ab ban a te kin tet ben is, hogy mi lyen sa já tos sá -
gok kal bír egy olyan mun ka fo lya mat, amely ben a 
ké szü lô pro duk ció ve zér fo na la, „a mun ka so rán ön -
ma gát for mál ja meg”. Ez a sok-sok ta pasz ta lat, a két -
pó lu sú dra ma tur giai szer ke zet kiala ku lá sa mel lett, 
szin tén okot ad ar ra, hogy a Ham let-ta nul mányt a 
ku ta tás fo lya ma tá nak igen nagy fon tos ság gal bíró 

1 Jo zef KE RE LA: „Ham let i in ni” (Ham let és a töb biek). „Od ra” 1964. No. 5. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 35.  
2 Lud wik FLA SZEN: „Stu di um o Ham le ci je” Te atr- La bo ra tó ri um 13 Rze dów (Ham let ta nul mány, 13 So ros 

Laboratóriumszínhá). Opole, 1964. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 34. 
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moz za na tá nak te kint sük. No ha so ha sem fej lô dött 
pro duk ció vá, egyetért he tünk Osins ki pro fesszor -
ral, aki a mun ka je len tô sé gét így fog lal ta össze: 

Ez zel az utó la gos böl cses ség gel vissza te kint ve egy 
olyan kí sér let volt, amely kü lö nö sen gyü möl csö zô nek 
bi zo nyult, mert már ma gá ban hor doz ta egy el jö ven dô 
ara tás mag vait.3 

Az év vé gén a tár su lat át köl tö zött Wroc law ba és 
ne vét Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium, 
Já ték me tho di kai Ku ta tó in té zet re vál toz tat ja, ez zel 
is je lez ve a te vé keny sé gü ket meg ha tá ro zó irá nyult -
ság to váb bi kon cent rá ló dá sát. Kö vet kez zék te hát 
az „ara tás”, az utol só két pro duk ció váz la tos át te -
kin té se!

3 OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 35. 

 
 

A Ham let ta nul mányról 
nem ké szült egyet len fo tó sem, 

és a nyil vá nos pró bák 
az üres pró ba te rem ben zaj lot tak. 



 A z, hogy a szín pa di szö veg köny vet ki dol go zó 
Grotowski nem az ere de ti mû vet, ha nem az 
azt a len gyel ro man ti ka stí lu sá ban új ra fo gal -

ma zó Slo wa cki da rab ját vá lasz tot ta, ele gen dôen iga -

zol ja, hogy Slovacki, a ro man ti ka stí lus je gyei nek 
meg fe le lôen, erô tel je seb ben for mál ta „hôs sé” Don 
Fer nan dó alak ját, s így ez a vál to zat al kal ma sabb 
volt a ko ráb ban em lí tett, két pó lu sú szer ke zet kiala -

42. Az Áll ha ta tos her ceg har ma dik vál to za tá nak pla kát ja. 

Áll ha ta tos her ceg 
Cal de rón de la Bar ca drá má já nak  

Ju li usz Slo wa cki- fé le átira ta nyo mán 
Be mu ta tók: 

1. vál to zat: Wroc law, 1965. áp ri lis 25. 
2. vál to zat: Wroc law, 1965. no vem ber 14. 
3. vál to zat: Wroc law, 1968. már cius 19.
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kí tá sá ra. Ezt egyéb ként Grotowski az zal ér te el a 
fel dol go zás so rán, hogy el tün tet te a mó rok és a ke -
resz té nyek köz ti el len té tet az anyag ból, így az elô -
adás köz pon ti prob le ma ti ká já vá a kép vi selt em beri 
ér té kek hez va ló vi szo nyu lást tet te. Eb ben a meg vi -
lá gí tás ban te hát min den ki, aki a Her ce get a vá ros 
átadá sá ra akar ta rá bír ni, akar va-a ka rat la nul kínzójá -
vá vált, akár mór volt, akár ke resz tény, akár el lensé -
ge sen kö ze lí tett hoz zá, akár ba rát ként. Vagyis a „töb -
 biek” cso port ja nem tag jai nak eg zisz ten ciá lis hely -
ze te vagy a her ceg gel szem be ni ér zel mei alap ján 
szer ve zô dött meg, ha nem azt ki zá ró lag a köz ponti 
prob lé má hoz va ló mo rá lis vi szo nyuk ha tá roz ta meg. 

Eb bôl ere dôen más ér tel me zést ka pott az „ül dö -
zôk nek” a Her ceg áll ha ta tos sá gá hoz va ló vi szo nya 
is: nem egyér tel mûen el len sé ges vagy ba rá ti at ti tû -
dök kel ta lál koz ha tunk eb ben a vi szony ban, ha nem 
va la mi fur csa am bi va len ciá val, amely egyaránt jelent 
ir tó zat tal te li bá mu la tot, meg döb be nô cso dá lat tal 
ve gyes gyû lö le tet vagy a kín zó hiány ér zet bôl ere dô 
utá la tot, s amely a legext ré mebb in du la tok tól ve zé -
relt cse lek vé se ket is hi te le sí te ni tud ta. A Her ce get 
vi szont meg fosz tot ta „hô sies sé gé nek” min den külsô, 
teát rá lis vagy pa te ti kus jel lem zô jé tôl, nem ta nú sít 
hô si el lenál lást, nem ol vas sa büsz kén kín zói fe jé re 
bû nei ket stb. csak tûr és ra gasz ko dik az el vei hez. 
A hô sies ség nek ez a bel sô vé eme lé se idéz te elô azt 
a pa ra dox hely ze tet, hogy azok, akik gya kor la ti lag 
bár mit meg te het tek ve le, va ló já ban te he tet le nek vol -
tak ve le szem ben. S ez hi te le sí tet te azt a moz  za natot 
is, hogy az elôadás vé gén, ami kor a Her ceg már ha -
lott, úgy küz de nek ér te egy más sal, mint a dög ke se -
lyûk, min den ki a ma gáé nak akar ja tud ni-val la ni. 

Jerzy Gu raws ki, utol só mun ká já ban ki tel je sí tet -
te az ad di gi ered mé nye ket. Az elôadás egy, kb. két 
mé ter ma gas desz ka pa lán kok kal kö rül vett, tég la -
lap ala kú tér ben ját szó dott, a né zôk pe dig en nek a 
pa lánk nak a fel sô pe re mé nél fog lal hat tak he lyet és 
a pa lán kon át te kint ve, egy fel sô né zô pont ból néz -
het ték vé gig az elôadást. Mindez azt su gall ta, hogy 
egy „kí sér let” szem lé lôi, egy él ve bon co lás meg te -
kin tôi ôk, akik nek va ló já ban sem mi kö zük sem mi -
hez, ér dek lô dô kí vül ál lók csu pán. Ez, el sô pil la nat -
ra ugyan a né zô sze rep hely ze té nek „el mo sá sát” túl -
sá go san ál ta lá nos sá té te lét je lent het né, ám a kül -
sôd le ges konk ré tu mok nak ez a felol dá sa va ló já ban 
megerô sí tet te a „les ke lô dô” at ti tûd bel sô ér ze tét, 
így pszi chi kai lag min den ed di gi nél szo ro sabb vi -
szonyt te rem tett a né zô és az elôadás kö zött. 

A jel me zek vi lá ga is „gaz da go dott” né mi leg a 
Dr. Faus tus tragikus históriájához vagy az Ak ro po -

lisz hoz ké pest, ez is csak lát szó la gos vissza lé pés volt 
azon ban, ugyanis a kü lön bö zô jel me zek ek kor már 
egyér tel mûen a két pó lu sú szer ke zet kieme lé sét 
szol gál ták. Így az „ül dö zôk” cso port já ba tar to zók, 
stá tu szuk nak meg fe le lôen, tó gát, bri csesz nad rá got, 
csiz má kat vi sel nek, ez zel is hang sú lyoz va sa ját „nor -
má lis sá gu kat”, míg a Her ce gen, kez det ben egy sze -
rû fe hér kám zsa és vö rös kö peny van, majd ezek a 
ru ha da ra bok is fo ko za to san le ke rül nek ró la, s az 
elôadás vé gén a ha lott mez te len tes tét már csak egy 
ágyék kö tô fe di, vö rös kö pe nye pe dig a szem fe dô -
je lesz. A vál to zat lan és „nor má lis” öl tö zé kek kö ze -
pet te ez a va ló sá gos le mez te le ne dés vi szont nem 
csu pán a ki szol gál ta tott ság nö ve ke dé sét köz ve tí ti a 
„les ke lô dôk” szá má ra, ha nem az em ber nek mindin -
kább ön ma gá vá vá lá sát és nem be li vé emel ke dé sét 
is, ami ál tal meg szi lár dul a Her ceg ál tal kép vi selt 
mo rá lis ér té kek ér ték-mi vol ta is. Ugyanak kor ez a 
le mez te le ne dés, pá ro sul va a Her ceg egy re pri me -
reb bé, egy re ál la tib bá vá ló cse lek vé sei vel, egy má -
sik irány ba is el moz dít ja az ala kot, s az imént em -
lí tet tek kel egyide jû leg, egy re in kább gá tol ja meg 
azt, hogy va la mely „les ke lô dô” azo no sul has son ve -
le. Vagyis a „gúny és apo teó zis” egyide jû-ket tôs ha -
tá sa eb ben a pro duk ció ban már nem csu pán egy 
ki sebb-na gyobb já ték szeg mens sa ját ja ként, ha nem 
át fo gó mó don, egy tel jes szín pa di alak meg for má -
lá sá nak min den pil la na tát jel lem zôen va ló sult meg. 
Mindez az egyik leg fon to sabb össze te vô je an nak a 
szí né szi megol dás nak, ame lyet ké sôbb a „to tá lis 
cse lek vés” el ne ve zés sel fo gunk meg ha tá roz ni. Hogy 
mi is ez va ló já ban, ar ra a ké sôb biek so rán fo gunk 
majd ki tér ni, most in kább te kint sük át azt, mi lyen 
ha tást ered mé nye zett mindez a né zô ben! 

Grotowski prog ram já nak és a tár su lat mun ká já nak 
kö zép pont já ban a sze mé lyi ség meg for má lá sá nak és a 
szí nész tech ni ká já nak prob le ma ti ká ja áll. Az Áll hatatos 
her cegben két ség kí vül meg ta lál ha tó en nek a mun kának 
az ered mé nye, ame lyet Ry szard Cieslak (Don Fernando) 
át fo gó és re mek al ko tá sa de monst rál. Az elôadás ereje 
és vég ered mé nye szá mom ra el vá laszt ha tat lan a fô sze -
rep lô já té ká tól. Mi több, Grotowski te o re ti ká já nak alap -
ele mei is meg ta lál ha tóak eb ben a kü lön le ge sen jó színé -
szi ala kí tás ban, még pe dig olyan kéz zel fog ha tó for mában, 
amely nem csu pán de monst rá ció ja egy al ko tói módszer -
nek, de leg nagy sze rûbb gyü möl cse is egy ben. Nem csu -
pán ab ban áll ez, hogy a szí nész cso dá la to san használ -
ja a hang ját, hogy csu pasz tes té bôl moz gó szob ro kat 
for máz, hogy mes ter fo kon ural ja a ki fe je zé si esz kö zeit, 
hogy moz gás- és hang tech ni ká ja az ak ro ba ti ka ha tá -
rán van. Ez még nem min den, ez csak a va lós anyag. 
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Volt már al kal munk rá, hogy meg cso dál has suk Gro -
tows ki nak a szí nésszel va ló mun ká já ban al kal ma zott, 
bá mu la tos megol dá sait, de min dig haj la mo sak vol tunk 
rá, hogy szkep ti ku san fo gad juk a szí nész mû vé sze térôl, 
mint a „vét ke zés já té ká ról” val lott né ze teit, a „mé lyeb -
ben gyö ke re dzô pszi chi kai szubsz tan ciák fel ku ta tá sá -
ról, ki fi no mí tá sá ról és a mû vé szet be tör té nô beeme lé -
sé rôl” szó ló ál lí tá sait. Most, ami kor Ry szard Cieslak 
al ko tá sá val ál lunk szem ben, en nek a szkep ti ciz mus -
nak meg kell szûn nie. 

Szín há zi be szá mo lók írá sa kor min dig óva kod tam 
at tól, hogy ol csó és ne vet sé ges kli sé ket ír jak le, de ebben 
az eset ben ez az igaz ság: ez egy ins pi ra tív já ték. Nem 
min den meg le pe tés nél kül né ze ge tem most eze ket a 
sza va kat, pil la na ton ként ana li zál va ôket, de min den 
lehet sé ges ér tel mük ben, amellyel egy kri ti ká ban, kü -
lö nö sen szín há zi kri ti ká ban hasz nál ha tóak, úgy tû nik, 
so ha sem volt mél tóbb al ka lom leír ni ôket. Nos, ha ed -
dig hi tet len ked ve fo gad tam Grotowski olyan ki je len -
té seit, mint „megis mé telt szent ség”, „az alá za tos ság já -
té ka”, „pu rifi ká ció”, most be kell val la nom, hogy 
mindezt iga zol va lá tom az Áll ha ta tos her ceg szín padi 
alak já ban. 

Ab ban a szí né szi ala kí tás ban pszi chi kai vi lá gos ság 
van. Ne héz ezt más ként meg ha tá roz ni. Te tô pont jai nál 
min den tech ni ka át tet szô vé vá lik a fény súly ta lan ságá -
ban, és az em ber nek az az ér zé se tá mad, hogy a színész 
a kö vet ke zô pil la nat ban a le ve gô be emel ke dik… A ke -
gye lem ál la po tá ban van. És kö rü löt te min den ke gyetlen, 
kín zó és is ten ká rom ló a ke gye lem ál la po tá ba ke rül.25 

Jo zef Ke re la be szá mo ló ja jól tük rö zi azt a szín -
há zi (!) ha tást, amit Ry szard Cieslak szí né szi al ko -
tá sa a né zô re gya ko rolt, hi szen egyaránt érin ti a 
Her ceg meg for má lá sá nak kül sô és bel sô di men -
zióit. Azt vi szont, hogy a ku ta tás egyik, im már kéz -
zel fog ha tó ered mé nyé nek mi lyen ha tá sa le het ne a 
szí né szet re és a szín ház mû vé sze té nek egé szé re, egy 
idôs szí nész-kol lé ga írá sá ból tud hat juk meg. 

Aver zióim, ame lyek kel a blöff és az ön cé lú újí tás 
iránt vi sel te tem, köz is mer tek. Han got ad tam már en -
nek írás ban és har col tam el le nük elég szer, mint a „ré -
gi va ca kok” és a szín há zi ru tin, ál lí tó la gos „vé del me -
zô je”. Ám az Áll ha ta tos her cegben nincs blöff, sem ön -
cé lú újí tás. Bá mu lat ba ej tô, he roi kus mun ka van ben -
ne, az hoz ta lét re, és vit te olyan ma gas sá gok ba ezt az 
elôadást, amennyi re csak ren de zés és ala kí tás me het, 

a leg ma ga sabb tö ké le tes sé gig. Le bi lin cse lô já ték ta pasz -
ta lat van ben ne, egy olyan szí nész zse niá lis al ko tá sa, 
aki va ló ban mû vész. Nyo ma sincs vi szont ben ne sem -
mi nek, ami ir ri tá ló, je len tés nél kü li, he ve nyé szett, ami 
leér té kel het né a já ték mû vé sze tét, ami a zse niá lis tech -
ni kai tö ké le tes ség, a mû vé szi kon cep ció át gon dolt sá ga 
és rész le tei ben va ló ki bon tá sa he lyett a né zô ér zé keit 
tá mad ná, amint ez mos ta ná ban oly gya ko ri szín há -
zaink ban. Sôt, ami még en nél is rosszabb, hogy a he -
ve nyé szett tá kol má nyok oly gyak ran fo gad tat nak el a 
kri ti kát lan kö zön ség és a kon for mis ta kri ti ku sok ál tal. 

Bár ki, aki lát ta Grotowski elôadá sát, meg tud ja be -
csül ni a szín ház és a ren de zô le nyû gö zô ere jét. (…) 

Cso dá lat tal va gyok te le Cieslak kol lé gánk já té ka és 
az Áll ha ta tos her ceg meg va ló sí tá sa iránt. És bá mu -
lom a ren de zôt, mint ta ní tót, aki a „la bo ra tó rium” szó 
je len té sé nek meg fe le lôen, ku ta tó mun kát vé gez, és már 
ilyen ered mé nye ket mond hat ma gáé nak. Ezek az ered -
mé nyek rend kí vül fon to sak szá munk ra a já ték mû vé -
sze té nek fej lô dé sé hez, ta lán nem is csu pán Len gyelor -
szág ban. Sze ret ném, ha min den szí né szünk ke resz tül -
men ne Grotowski „ta po só mal mán”, és megíz lel het né a 
zse ni ke mény erô fe szí té sé nek iz zadt ság sza gát, te kin tet 
nél kül ar ra, hogy a ké sôb biek so rán a szín ház mi lyen 
mû fa já ban kí ván te vé keny ked ni. 

A já ték ról írok. Nem szán dé ko zom mód sze re ket, 
vagy Grotowski ren de zôi mû vé sze té nek je len té seit ana -
li zál ni. A já ték ról is egy sze rûen aka rok be szél ni. Nem 
tu dom meg ha tá roz ni, me lyek azok a „fo gá sok”, ame -
lyet a ren de zô és a szí né szek, kü lö nö sen Cieslak hasz -
nál, s ame lyek kel úgy meg tud ra gad ni, hogy azon a 
na pon, Wroc law ban, a há bo rú utá ni szín há zi él mé -
nyeim egyik leg na gyobb ját kap jam. Csu pán meg aka -
rom osz ta ni a gon do la tai mat Ve le tek, hogy mi is az, 
ami új a szí nész mû vé sze té ben Gro tows ki nál, mi is az, 
ami a pri mer, ele mi, ir ra cio ná lis em be ri ösz tö nök, szen -
ve dé lyek és emó ciók ki vo na tá ban lé te zik a han gi, ké pi 
és rit mi kai har mó nia szo ros sza bá lyai sze rint. (…) 
Sze ret ném fel hív ni szí né szeink fi gyel mét, hogy amit 
Grotowski a „la bo ra tó riu má ban” csi nál, az csakugyan 
szük sé ges min den ki nek, aki gaz da gí ta ni akar ja a mû -
vé sze tét, s aki ben még min dig van kész te tés és egész -
sé ges erô er re. Hogy ez egy sze rûen egy új já te rem tô ten -
den cia a já ték mû vé sze té ben, amely ké pes le het ar ra, 
hogy visszaad ja ne ki az ôt megil le tô fon tos sá got és (…
) va la ho gyan már meg ko pott mél tó sá gát.26 

25 Jo zef KE RE LA: „Te atr w sta nie las ki” (Szín ház a ke gye lem ál la po tá ban). „Od ra” 1965. No. 11. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 54.  
26 Jan KRECZ MAR: „O Gro tows kim, nien cze nie” (Gro tows ki ról, egy sze rûen). „Te atr” 1968. No. 23. In OSINS KI–BURZYNSKI: 

I. m. 55–56. 
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Az elôadás ban te hát Ry szard Cies lak nak si ke rül 
meg va ló sí ta nia a „to tá lis cse lek vés” ak tu sát, a Sze -
gény Szín ház „va rázs ló-szí né szé nek” felada tát. Emel -
lett pe dig összeg zett és le tisz tult alak ban, tar tal mi 
– mód szer ta ni – for mai egy ség ben je lent meg mind -
az, amit a ku ta tás so rán vég zett kí sér le tek és kimun -
kált elôadá sok „ho za dé ká nak” te kint he tünk. Csak -
nem vég le ges for má já ban je lent meg a kö zön séghez 
va ló sa já tos vi szony, an nak dra ma tur giai és tér beni 
ki fe je zô dé sé vel együtt, a „gúny és apo teó zis dialekti -
ká ja” egy tel jes sze rep min den pil la na tá ra ér vé nyes 
for má ban, a „gaz dag szín ház” esz köz rend sze ré nek 
mi ni ma li zá lá sa és a szín há zi ha tá sok nak a szí né szi 
cse lek vé sek bôl va ló le ve ze té se, az imp ro vi zá ció 
dön tô sze re pe az elôadás ban, s a szí né szek nek az 
a hi he tet le nül ma gas szin tû tech ni kai tu dá sa is, 
amely mindezek nek a meg va ló su lá sát le he tô vé teszi.  

Ami még „hát ra van”, az a kö vet ke zô: a to tá lis 
cse lek vés nek az elôadás min den sze rep lô je ál ta li, 
fo lya ma tos meg va ló sí tá sa, a „gúny és apo teó zis dia -
lek ti ká já nak az elôadás egé szé re va ló ki tá gí tá sa, a 

né zô vel va ló kap cso lat „sum má za tá nak” kiala kí tá -
sa és a „gaz dag szín ház” esz köz tá rá nak tel jes kiik -
ta tá sa, az imp ro vi zá ció nak a tel jes elô a dá se gész re 
tör té nô, ki zá ró la gos sá té te le, s minden nek egy kol -
lek tív al ko tó fo lya mat ban va ló ér vé nye sí té se. 

Mindez per sze ak ko ri ban nem mint a be fe je zés -
hez ve ze tô ter ve zet, vagy feladat meg ha tá ro zás je -
lent meg, s a mos ta ni fel so ro lás sem ezt kí ván ja su -
gall ni. Ép pen el len ke zô leg, ez a fel so ro lás csu pán 
vissza te kint ve, a ké sôb biek is me re té ben, utó lag vált 
meg fo gal maz ha tó vá, s csak azt kí ván ja össze fog lal -
ni, mi a több let az Áll ha ta tos her ceghez ké pest, a 
követ ke zô, egy ben utol só pro duk ció ban, az Apo -
calyp sis cum Fi gu risban, amely nek elô ké szí té se az 
Áll ha ta tos her ceg má so dik be mu ta tó ját kö ve tôen, 
1965. de cem be ré ben kez dô dött meg. Ez a mun ka -
fo lya mat, to váb bá az Apo calyp sis cum Fi gu ris el sô 
be mu ta tó ját kö ve tô, to váb bi mun kák fog ják majd 
meg hoz ni ezt a több le tet, s egy ben tel je sen beér -
lel ni „az el jö ven dô ara tás mag vait” a mintegy ki -
lenc (!) évig tar tó te vé keny ség so rán.

43. Az Áll ha ta tos her ceg tér váz la ta.
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46. Re na Mi re cka (Fe ni xa na) és Ry szard Cieslak 
(a Her ceg) az Áll ha ta tos her cegben

48. Re na Mi re cka (Fe ni xa na)  
és Ry szard Cieslak (a Her ceg)  

az Áll ha ta tos her cegben

47. Je le net az Áll ha ta tos her cegben

44. Je le net az Áll ha ta tos her cegben

45. Re na Mi re cka (Fe ni xa na) és Ry szard Cieslak  
(a Her ceg) az Áll ha ta tos her cegben
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51. Ry szard Cieslak (a Her ceg) az Áll ha ta tos her cegben50. Ry szard Cieslak (a Her ceg) az Áll ha ta tos her cegben

49. A Her ceg (Ry szard Cieslak) meg kín za tá sa, az ud va ron cok imá ja köz ben
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52. Az Apo calyp sis cum Fi gu ris pla kát ja



 B ár az elôadás el sô meg je le né sé re, a zárt kö rû 
be mu ta tó ra, több mint há rom esz ten dôt kel -
lett vár ni az Áll ha ta tos her ceg be mu ta tá sát kö -

ve tôen, ma ga az elôadás hoz ve ze tô mun ka fo lya -
mat, az Áll ha ta tos her ceg má so dik vál to za tá nak be -
mu ta tá sa után szin te azon nal, még 1965. de cem -
be ré ben meg kez dô dött. Ak kor kezd tek el ugyanis 
dol goz ni a „Sa mu el Zbo rows ki” cí mû drá ma Gro -
tows ki- fé le átira tán, s vé gül is ez a fo lya mat ve ze -
tett az Apo calyp sis cum Fi gu ris megal ko tá sá hoz. Lát -
hat juk te hát, hogy ez a mun ka fo lya mat nem kol -
lek tív al ko tás ként in dult, ám vé gül mégis az lett be -
lô le. An nak el le né re megál la pít hat juk ezt, hogy az 
elôadás szín lap ja és pla kát ja is Gro tows kit je lö li, 
mint a pro duk ció szö veg köny vé nek ké szí tô jét és 
az elôadás ren de zô jét, s ez nyil ván va lóan így is van. 
Ám ami ma gát a mun ka fo lya ma tot il le ti, az, a kez -
de ti elin du lást kö ve tôen, egy re in kább kol lek tív 
mun ká vá ala kul át. Legalábbis er re en ged kö vet -
kez tet ni Sta nis law Sciers ki be szá mo ló ja, aki, amel -
lett, hogy az elôadás ban Já nos ként je lent meg, a ké -
szü lô pro duk ció ren de zô asszisz ten se is volt. 

Nos, volt egy elô ké szí tett ve zér fo nal, egy szö veg -
vázlat, ame lyet Grotowski ké szí tett, s amely a „Sa muel 
Zbo rows ki”-n ala pult (Ju li usz Slovacki drá má ja – 

A. V.) Az át dol go zás ban, a ré szek új szer ke ze té ben volt 
né hány su gal lat. Az tán be szél get ni kezd tünk er rôl a 
váz lat ról: mit je lent a szá munk ra, mi a sze mé lyes vi -
szo nyunk a té má hoz és mi az, ami még min dig élô be -
lô le a mi éle tünk ben, hogy mi az, ami az én sze mé lyes 
hoz zá já ru lá som le het az elôadás hoz, az anyag hoz. Az -
tán, ami kor a gya kor lat ban, sze mé lye sen és kö zö sen is 
be le men tünk a ta nul mány-mun ká ba, a váz lat szö vege 
nél kül – va ló já ban min den szö veg nél kül – de emlékeze -
tünk pe re mén gon do san ôriz ve a ve zér fo na lat, úgy ala -
kult, hogy a ta nul mány-e tû dök lé nye ge, fo lya ma to san 
a „Sa mu el Zbo rows ki”-val el len té tes irány ba mu ta tott. 
A Bib lia fe lé ve zet tek ben nün ket, aho gyan a Bib lia tör -
té ne tei ben nünk él nek, te hát nem val lá sos ér te lem ben, 
vagy iro dal mi as pek tus ban, ha nem úgy, mint a ben -
nünk élô múlt, em be ri mó don. Ezt az irányt kö vet tük. 

En nek a kö zös ku ta tás nak a fo lya ma ta Grotowski 
gond jai ra volt bíz va. Ô, tisz te let ben tart va a koc ká zat -
hoz va ló jo gun kat, se gí tett az etû dök fej lesz té sé ben, vá -
lo gat ta azo kat és na gyon ins pi ra tív szer ke ze te ket hozott 
lét re be lô lük. Egy szó val gon doz ta a kö zö sen fel szín re 
ho zott ve zér fo na lat. Sok etûd tel je sen imp ro vi za tív volt. 
Így jött lét re egy „pro duk ció”, ame lyet ideig le ne sen 
„Evan gé lium”-nak ne vez tünk el. Né hány zárt kö rû pró -
bát is tar tot tunk be lô le. (ek kor már 1967. már ciu sá -

Apo calyp sis cum Fi gu ris 
a Bib lia és F. M. Dosz to jevsz kij: A Ka ra ma zov test vé rek  

cí mû re gé nye rész le tei nek, va la mint Si mo ne Weil mû vei nek 
és T. S. Eli ot ver sei nek fel hasz ná lá sá val. 

Be mu ta tók: 
1. vál to zat:  

Wroc law, 1968. jú lius 19. (zárt kö rû be mu ta tó) 
Wroc law, 1969. feb ruár 11. (hi va ta los be mu ta tó) 

2. vál to zat: 
Wroc law, 1971. jú niu sá ban (nyil vá nos pró bák) 

3. vál to zat: 
Syd ney, 1974. már cius 28., Wroc law, 1974. ok tó ber 12.
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ban já runk – A. V.) Az egyik ilyen után, Gro tows ki -
val ar ra az ál lás pont ra ju tot tunk, hogy az, amit a já -
ték so rán meg va ló sí tot tunk, már egy tel je sen új konst -
ruk ció, de azért ré gi, mond hat ni csa lá dias is me rôs, és 
hogy – úgy szól ván – meg lát hat juk ben ne a ko ráb bi erô -
fe szí té seink nyom vo na lait. Úgy dön töt tünk te hát, hogy 
ha a va la mennyiünk szá má ra gyü möl csö zô utat akar -
juk vá lasz ta ni, a fej lô dést ma gá ra a já ték ra kell bíz -
nunk. Ek kor már lát tuk, hogy eb ben van a pers pek tí -
va. Ez a pers pek tí va volt az, amely az tán el ve ze tett 
ben nün ket az Apo calyp sis cum Fi gu rishoz. 

A Grotowski szá má ra már el ké szí tett etûd jeink bôl 
és azok ból, ame lye ket ô csi nál ta tott meg ve lünk, ô 
megint egy új szer ke ze tet ho zott lét re. Eb ben a min den 
szö veg tôl men tes szer ke zet ben ô is, mi is szá mos új ja -
vas lat tal él tünk. Az tán a Bib lia mel lett más szö ve geket 
is vett, Dosz to jevsz kij tôl, Eli ot tól és Si mo ne Weil tôl, 
olyan írók tól, ame lye ket igen jól is mert és hoz zánk is 
kö zel áll tak. Ez a mun ka ugyanolyan meg fog ha tó volt 
szá mom ra, mint egy drá mai ala pú te vé keny ség, ám 
egy hir te len füg get len né vá ló KÖ ZÖS SÉG (kieme lés 
az ere de ti ben – A. V.) ér zé sét ad ta, amely ben az egy -
más hoz tar to zás vá rat lan re ményt és fe szült sé get terem -
tett. Ezt már se ho gyan sem tu dom be so rol ni a „színház -
sze rû ség” fo gal má ba, de ha jól meg gon do lom, még a 
„mû vé szi mun ka gya kor la tá nak” ka te gó riá já ba sem.1 

Jól lát hat juk te hát, hogy az elôadás szö ve gé nek 
for rá sait – és per sze egyes konk rét szö ve ge ket is – 
va ló ban Grotowski ja va sol ta, ennyi ben te hát he -
lyén va ló ôt te kin te ni a szö veg könyv lé te re ho zó já -
nak, de az is lát ha tó, hogy a vég le ges szö veg anyag 
csak a mun ka fo lya mat vé gén, a cse lek mény kiala -
ku lá sa után és az ál tal meg ha tá ro zot tan szü le tik 
meg, s ez a kol lek tív al ko tó fo lya mat alap ve tô sa ját -
ja. Az is he lyén va ló, hogy Gro tows kit te kint het jük 
az elôadás ren de zô jé nek, amennyi ben a pro duk ció 
szer ke ze tét ô hoz ta lét re, azaz ô struk tu rál ta azokat 
az etû dö ket, ame lye ket – sa ját in dít ta tás ból vagy 
Grotowski te ma ti kai ja vas la tá ra – a szí né szek hoztak 
lét re, de az elôadás ve zér fo na la kö zös mun ka ered -
mé nye kép pen szü le tett meg, ép pen ség gel a szí né -
szek al kot ta etû dök, és az azok ból lét re ho zott „ins -
pi ra tív szer ke ze tek” köl csön ha tá sa foly tán. Ez pedig 
szin tén a kol lek tív al ko tó mun ka jel leg ze tes sé ge. 

Ugyanak kor meg kell je gyez nünk, hogy a fo lya -
mat nak ilyen hosszú idô re va ló el hú zó dá sát nem 
csu pán en nek a kol lek tív al ko tói jel leg nek tu laj donít -
hat juk. Bár az is igaz, hogy a nagy já ból egy órás pro -

duk ció vég le ges for má já nak kiala kí tá sá hoz a társulat 
hu szon négy (!) órá nyi já ték anyag gal fo gott ne ki, 
ami nek a ki dol go zá sá hoz igen csak sok idô kel lett, 
de az is köz re ját szott eb ben, hogy mind járt a munka 
meg kez dé se után, 1966. feb ruár 6-án kez dô dött a 
tár su lat el sô kül föl di tur né ja, ame lyet az tán sor ban 
kö ve tett a töb bi, gyak ran több hó na pot vé ve igénybe 
a tár su lat ide jé bôl. A fo lya mat ala pos sá gát, a munka 
és a hoz zá csat la ko zó kí sér le tek ap ró lé kos vol tát 
nem ta gad va te hát, misz tifi kál nunk sem sza bad ezt 
a te vé keny sé get, csu pán hosszú idô tar ta ma miatt. 

Ma gát az elôadást itt nincs mó dunk ban rész le -
te seb ben is mer tet ni, s nem csu pán ter je del mi okok 
miatt. Bár ren del ke zé sünk re áll a pro duk ció rész -
le tes, szin te szö veg könyv- sze rû leírá sa, és is mert 
egy Kon stanty Pu zy na ál tal ké szí tett össze fog la ló is 
(Jerzy Grotowski: Szín ház és ri tuá lé. For dí tot ta Pályi 
And rás. Kal li gram, Po zsony–Bu da pest, 1999. 153–
166.) azon ban ma ga a szer zô is az zal kez di leírá -
sát, hogy az elôadás va ló já ban leír ha tat lan. 
Olyannyi ra így ér zi ezt, hogy kí sér le te után há rom 
hó nap pal, szük sé gét ér zi egy „Mel lék let” meg je len -
te té sé nek is (ol vas ha tó ugyanott a 167–171. ol da -
lon), amely ben to vább tag lal ja a szán dék ki vi te lez -
he tet len sé gét. És be kell lát nunk, hogy iga za van. 

Annyit azért, a ké sôb biek ért he tô sé ge miatt, 
mégis csak meg kell koc káz tat nunk, hogy a produk -
ció a Bib liá ban is meg jó solt „má so dik el jö ve tel” 
fikci ó já ra épül, s azt „vizs gál ja”, va jon mi len ne, ha 
Krisz tus nak ez a má so dik el jö ve te le, most tör ténne 
meg. Az elôadás ré szeg vagy fél ré szeg mu la to zók 
du haj ko dá sai val kez dô dik, akik kö zött fél sze gen 
vi gyo rog a „Sö tét” vagy más ként em lít ve az „Egy -
ügyû”, aki af fé le fa lu bo lond ja ként, me zít lá ba san, 
ócs ka ka bát já ban to po rog va pró bál vi szo nyul ni a 
du haj ko dók hoz. Mi vel egy re szem be tû nôb ben sze -
ret ne csat la koz ni hoz zá juk, csak ha mar ráag gat ják 
a Meg vál tó sze re pét, és dur va tré fák so ro za tá ba kez -
de nek ve le. En nek ré vén játsszák új ra a bib liai epi -
zó do kat, sza ba don – öt le teik tôl ve zé rel ve – mos va 
egyi ket a má sik ba, s min det a du haj ko dás ba. Csak -
hogy a „szó ra ko zás” egy re dur váb bá és egy re kegyet -
le neb bé fa jul, amiért a „du ha jok” – akik per sze szin -
tén ma guk ra ve szik egy-egy bib liai alak sze re pét – 
ter mé sze te sen nem ma gu kat, ha nem az Együgyût 
okol ják, s ezért még dur váb ban foly tat ják a „já té -
kot”. Így jár ja vé gig az Együgyû Jé zus sa já tos „kál -
vá riá ját”. Vé gül ép pen Si mon Pé ter ma gya ráz za el 

1 „Apo calyp sis cum Fi gu ris” Roz mo wa ze Sta nis la wem Sciers kim. Roz mo wi a la: K. Star cak: „Apo calyp sis cum Fi gu ris”. 
Beszél ge tés Sta nis law Sciers ki vel Ri por ter: K. STAR CAK. „Od ra”, 1974. No 6. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 56–57. 
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ne ki – a Nagy Ink vi zí tor sza vai val – hogy sem mi 
szük ség a je len lé té re, csak za var (meg za var és össze -
za var) min den kit. Er re az Együgyû, mi köz ben egy 
Eli ot- ver set mo tyog ma gá ban, egy más sal olt ja ki a 
te rem ben még égô, utol só két gyer tyát, és a te rem -
ben sö tét lesz. Még hall juk az Együgyû éne két, fáj -
dal mas, Jób Köny vé bôl va ló só ha ját, s vé gül Si mon 
Pé ter kiuta sí tó sza vait. Ez zel a „já ték nak” vé ge. 

Az elôadás kez det ben egy fe ke te fa lak kal kö rül -
vett tér ben ját szó dott, amely ben a fa lak men tén 
egy sze rû ló cá kat he lyez tek el a né zôk szá má ra. 
Dísz let nem volt, a fényt két, egy más mel lett a pad -
ló ra he lye zett és a fal ra irá nyí tott reflek tor vissz fé -
nye, majd az elein te sok, de az tán erô sen fo gyat -
ko zó szá mú gyer tya fé nye biz to sí tot ta. A „kel lé kek” 
sem vol tak kel lé kek im már: egy vek ni ke nyér, egy 
rocs ka víz, egy kés, egy asz tal ken dô és egy fe hér pléd 
– a min den na pi élet meg szo kott tár gyai – és semmi 
több. Lé nye gé ben már „jel me zek rôl” is csak idé zô -
jel ben be szél he tünk. A kor di vat já nak meg fe le lô 
far me rek, tri kók, mi ni szok nya, öl töny, csizma, cipô, 
ka bát stb. Ám ami tôl mindez mégis „jel mez sze rûvé” 
vált, az az volt, hogy kez det ben mindez fe hér volt, 
hang sú lyo zan dó a „du ha jok” tisz ta sá gát, ele gan ciá -
ját, ma ku lát lan ép sé gét az Együgyû ócska, sö tét ru -
ha da rab jai val el len tét ben. Ennyi – és csak ennyi. 

Ráadá sul ez az egy sze rû ség a ké sôb bi vál to za -
tok so rán még to vább egy sze rû sö dött. Elô ször el -
tûn tek a né zô tér ként szol gá ló ló cák is, a to váb biak -
ban a né zôk a fa lak mel lett áll tak, vagy ül tek a pad -
lón, ked vük sze rint. Az tán, 1972. jú niu sá tól, a „jel -
me zek” cse ré lôd tek fel hét köz na pi, „ci vil” ru hák ra, 
s ez zel együtt a fe hér pléd is egy szí nû drapp ra vált. 
Vé gül, a har ma dik vál to zat wroc la wi be mu ta tó já -
ra, le ver ték az elô adó te rem fe ke te va ko la tát is, a két 
reflek tor he lyett már csu pán egyet hasz nál tak, így 
lé nye gé ben min den el tûnt, ami az egyéb ként is a 
vég le te sen re du kált esz kö zö ket hasz ná ló elôadás -
nak még „elôadás” jel le get ad ha tott. Az Apo calyp -
sis cum Fi gu ris kö zös sé gi ese ménnyé, „em be rek kö -
zöt ti meg tör té nés sé” vált, csu pán az em be rek egyik 
cso port já nak cse lek vé se ál tal. 

Cse lek vé se ál tal, s nem já té ka ál tal. Mert nem 
csu pán egy szín há zi elôadás kül sôd le ges je gyei, ma -
ra dék rek vi zi tu mai fosz lot tak le a „pro duk ció ról”, 
de el tûnt be lô le mind az is, ami a szí né szi cse lekvést 
já ték ká te szi: az, hogy a szí nész a já ték so rán „valaki 
más sá” vá lik, „más”-ként cse lek szik, olyan, már csu -
pán el mé le ti leg meg ra gad ha tó mély és sajá tos szintre 
szo rult vissza, ame lyet csak a ké sôb biek so rán fo -
gunk rész le te seb ben ele mez ni. A szín pa di alak nak 

ez zel az em ber re – a szí nész nek „ön ma gá ra” – való 
re du ká ló dá sá val már ta lál koz hat tunk az Áll ha ta tos 
her ceg ese té ben, Cieslak „ala kí tá sá ban”, most azon -
ban ez mind a hat szí nész ese té ben meg tör tént (s itt 
a „szí nész” szót már csak, mint a szer tar tás ban va -
ló rész vé tel mi nô sé gét je lö lô fo gal mat hasz nál hat -
juk). Amint Cieslak Don Fer nan dó sze re pé ben, úgy 
ezút tal mindegyi kük – ki-ki a maga sze re pé nek se -
gít sé gé vel – sa ját tu laj don emó cióit, ér zé seit, ösztö -
nös reak cióit mu tat ta meg a cse lekvé sei so rán. 
Mind annyian, az egész „elôadás ra” ér vé nye sen meg -
va ló sí tot ták te hát a „to tá lis cse lek vést”, amely nek 
de fi ni á lá sá ra a ké sôb biek ben még rátérünk.  

A sze mé lyes cse lek vé sek nek ez a so ro za ta ugyan -
ak kor mind vé gig imp ro vi zá ció volt. Nem is le hetett 
más, hi szen, mint majd lát ni fog juk, az ösz tö nös én -
nek ez a fo lya ma tos fel tá rá sa nem tör tén het meg elô -
re el ter ve zett, ne tán meg ren de zett mó don. E te kin -
tet ben ne té vesszen meg ben nün ket Sciers ki be szá -
mo ló ja a mun ká ról, je le sül, hogy: „Sok etûd telje sen 
imp ro vi za tív volt.”. Hi szen ez a mon da ta még a pro -
duk ció anya gát lét re ho zó mun ka fo lya mat ra vo nat -
ko zik, nem pe dig ma gá ra az „elôadás ra”. Éppen ség -
gel ar ra a mun ka fo lya mat ra, amely nem csu pán az 
elô adás anya gát és szer ke ze tét volt hi vat va létrehozni, 
de azt a „med ret” is, amely ben az imp ro vi zá ció sza -
ba don, de mégis vál to zat lan je len tés sel ára mol hat.  

A „pro duk ción” vég zett mun ka ugyanak kor nem 
csu pán az imp ro vi zá ciót ter jesz tet te ki a tel jes 
„elôadás ra”, ha nem a „gúny és apo teó zis dia lek ti -
ká já nak” sa já tos ha tás me cha niz mu sát is. A kez det -
ben csak egy-egy moz za nat ban tet ten ér he tô, 
egyide jû-ket tôs ha tás, amely sok pró bál ko zás és va -
riá ció után, az Áll ha ta tos her cegben már Cieslak al -
ko tá sá nak egé szé re jel lem zô vé vált, ezút tal az elô -
a dá se gész vi szony la tá ban is mû köd ni kez dett. A vi -
tat ha tat lan mo rá lis nor má kat meg tes te sí tô Egy -
ügyû vel nem azo no sul hat tunk, mint né zôk, ah hoz 
túl sá go san is „ki gú nyolt” alak ként je lent meg, 
ugyanak kor vé gig érez het tük-tud hat tuk „fel sôbb -
ren dû sé gét”, kö vet ke ze tes „nor ma sze rû sé gét” Ál ta -
lá nos ság ban azon ban, mint né zôk, nem vál hat tunk 
elide ge ní tett „kí vül ál lók ká” sem, hi szen ilyen ha -
tá sok egyéb ként nem ér tek min ket. Ma radt te hát 
az azo no su lás – a „du ha jok kal”. S va ló já ban ez az 
a pont, amely „a kö zös ség mo rá lis ön vizs gá la tát” 
meg te rem ti, s ezál tal az „elôadást”, mo dern színházi 
szer tar tás sá vál toz tat ja. S ez az a több let, amely az 
Áll ha ta tos her ceg „le sel ke dô” né zôit, az Apo calyp sis 
cum Fi gu ris „ta nú ság te vô” né zôi vé változ tat ja. Ta -
nú vá, aki ott volt, és átél te.
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54. Zyg munt Mo lik (Jú dás), Ry szard Cieslak (Együgyû) és An to ni Ja hol kows ki (Si mon Pé ter)  
az Apo calyp sis cum figu risban

53. Ry szard Cieslak, Zbigniew Cyn ku tis, Zyg munt Mo lik, An to ni Ja hol kows ki, Sta nis law Sciers ki  
és Eli za beth Al ba ha ca az Apo calyp sis cum figu risban
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56. Zyg munt Mo lik (Jú dás), Ry szard Cieslak (Együgyû) és Sta nis law Sciers ki (Já nos) 
 az Apo calyp sis cum figu risban

55.  Zbigniew Cyn ku tis (Lá zár) és Re na Mi re cka (Má ria Mag dol na) az Apo calyp sis cum figu risban
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Min den összeállt hát vé gül. Új ra vé gig gon dol va 
a fo lya ma tot, egyál ta lán nem cso dál hat juk, hogy a 
be mu ta tót kö ve tôen, a tár su lat be je len tet te, hogy 
nem ké szül több pro duk ció. Mert hi szen ho vá is 
le he tett vol na to vább men ni, ezen az úton, ha a te -
vé keny sé get a szín mû vé szet ke re tei kö zött akar ták 
vol na meg tar ta ni. Az, hogy a ki ta po sott úton, „rep -
ro duk tív” mó don, to váb bi elôadá so kat hoz za nak 
lét re, az évek so rán ki kris tá lyo so dott alap el veik kel 
el len té tes lett vol na. S ha azt is el gon dol juk, hogy 
– mint je lez tük – töb bé-ke vés bé min den pro duk -

ció a tár su lat va lós hely ze té re adott mû vé sze ti vá -
lasz volt, s hogy Grotowski ek ko ri ban már egy re 
gyak rab ban be szél ar ról, hogy „szín ház utá ni kor -
ban élünk”, egyér tel mûen oda ér ke zünk meg, hogy 
a tár su lat, az Apo calyp sis cum Fi gu ris utol só nak el -
hang zó sza vait – „Menj el, s ne gye re vissza töb bé!” – 
ön ma gá ra is vo nat koz tat ta. Egyet len reá lis és vál -
lal ha tó le he tô ség kí nál ko zott te hát: a kí sér le te ket 
im már egy szín há zon kí vü li te rü le te n foly tat ni, s 
mint tud juk, ez is tör tént. Ezt a fo lya ma tot azon -
ban mi már nem kö vet jük vé gig.

57. Ry szard Cieslak (Együgyû), Re na Mi re cka (Má ria Mag da lé na) és Zbigniew Cyn ku tis (Lá zár)  
az Apo calyp sis cum figu risban



Második rész

60. Az arc iz mok kal kiala kí tott maszk 
az Ak ro po liszból (Zbigniew Cyn ku tis)

61. Az arc iz mok kal kiala kí tott maszk 
az Ak ro po liszból (Zbigniew Cyn ku tis)

59. Az arc iz mok kal kiala kí tott maszk  
az Ak ro po liszból (Re na Mi re cka)

58. Az arc iz mok kal kiala kí tott maszk  
az Ak ro po liszból (Zyg munt Mo lik)



67

EL MÉ LE TI–SZER KE ZE TI ÁT TE KIN TÉS 
 

A „rend szer” el mé le ti kiin du ló pont jai 
 

 B i zo nyá ra nincs ab ban sem mi ki vet ni va ló, ha 
bár mely mû vé sze tet, így a szín ház mû vé sze tét 
is ön cé lú ként fog juk fel, ön ma gáért va ló nak 

te kint jük, va la mi olyan nak, ame lyet az em be rek 
saját örö mük re és má sok gyö nyör köd te té se cél já -
ból hoz nak lét re, s ezen felül célt, ér tel met, em be -
ri vagy tár sa dal mi funk ciót nem tu laj do ní tunk ne -
ki. Igen el ter jedt mû vé szet fel fo gás ez, ami vel nem 
valószí nû, hogy vi tá ba kel le ne száll nunk. Ugyanak -
kor azon ban nem hi het jük azt sem, hogy ez a mû -
vé szet fel fo gás ki zá ró la gos ér vé nyû le het, hogy a 
mû vé szet nek, így a szín ház mû vé sze té nek is, ne le -
het ne ön nön lé te zé sén túl me nôen va la mi más, en -
nél konk ré tab ban meg ra gad ha tó cél ja, funk ció ja az 
egyén és / vagy a tár sa da lom éle té ben, mû kö dé sé -
ben. Ezen cél, funk ció meg lé te te hát nem kri té riu -
ma egy mû vé szet lé te zé sé nek, de nem is ki zá ró oka 
an nak, hogy az adott mû vé sze tet mû vé szet nek te -
kint sük. 

Egy olyan tár sa dal mi-kul tu rá lis-mû vé sze ti kör -
nye zet ben azon ban, amely ben egy adott mû vé szet 
he lyét más mû vé szet vagy kul tu rá lis je len ség kez -
di be töl te ni az em be rek éle té ben, min den kép pen 
szük sé ges nek tû nik, hogy az adott mû vé szet iden -
tifi kál ja ma gát, ha „élet ben akar ma rad ni”; hogy 
meg ha tá roz za sa ját egye di sé gét a kul tu rá lis-mû vé -
sze ti kör nye ze té nek egyéb össze te vôi vel szem ben, 
hogy iga zol ja sa ját, más kul tu rá lis je len ség vagy 
mû vé szet ál tal be tölt he tet len ér vé nyes sé gét. Vagyis, 
hogy fel tár ja és be mu tas sa a sa ját au to nó miá ját és 
egy ben az egyén és / vagy a tár sa da lom éle té ben be -
töl tött, s csakis ál ta la be tölt he tô funk ció ját. 

Mint azt a tör té ne ti át te kin té sünk so rán már je -
lez tük, Grotowski és mun ka tár sai ép pen egy ilyen 
kul tu rá lis-mû vé sze ti kör nye zet ben kezd tek el gon -

dol kod ni a szín ház mû vé szet alap kér dé sein, ép pen -
ség gel a leg fon to sab ba kon: az au to nó mia és az em -
be ri-tár sa dal mi funk ció prob le ma ti ká ján. Ami az 
au to nó mia kér dé sét il le ti – ter mé sze te sen a ku ta -
tás töb bi ele mé vel köl csön ha tás ban – vi szony lag 
egye nes út ve ze tett oda, hogy a szín ház lé nye gét a 
szí né szi cse lek vés ben ha tá roz zák meg. Ami nek 
ezen a té ren sok kal na gyobb je len tô sé get kell tu -
laj do ní ta nunk, az a „ne ga tív út” eli mi ná ciós szem -
lé le té nek kö vet ke ze tes, megal ku vá sok nél kü li ér -
vé nye sí té sé ben van, ab ban a ra di ká lis al kal ma zás -
ban, ami a Sze gény Szín ház for mai szem pont ból 
leg fon to sabb jel leg ze tes sé ge lett. 

Bár mit is kiemel ni nyil ván va lóan fe les le ges. Rá jöt -
tünk, hogy a szín ház lé te zik kel lé kek nél kül, ön ál ló jel -
mez és dísz let nél kül, el kü lö ní tett já ték tér (szín pad) 
nél kül, fény- és hang ef fek tu sok nél kül és így to vább. 
Nem lé te zik vi szont va ló di szí nész-né zô vi szony, a köz -
vet len, élô kap cso lat nél kül. Ter mé sze te sen ez egy régi 
teo re ti kus igaz ság, de ha szi go rúan meg vizs gál juk a 
gya kor lat ban, az aláás sa a szín ház ról al ko tott szá mos 
el mé le tün ket. Ez egy ki hí vás, a szín ház fo gal má nak, 
mint össze te vô, de össze nem il lô ele mek – iro da lom, 
szob rá szat, fes té szet, épí té szet, fény, a „met teu ren scene” 
sza bá lyai sze rin ti elôadás mód stb. – szin té zi sé nek ré -
szünk rôl va ló ki hí vá sa. Ez a szin te ti zá ló szín ház, ame -
lyet mi „Gaz dag Szín ház nak” ne ve zünk – hi bák ban 
gaz dag! 

A „Gaz dag Szín ház” függ va la mi fé le ar tisz ti kus 
klep to má niá tól, ma gá ba ol vaszt más disz cip lí ná kat, 
hib rid lát ni va ló kat konst ruál bár mi fé le ge rinc vagy egy -
ség nél kül, mégis úgy je le nik meg, mint ha egy szer ves 
egy ség gel bí ró mû vé szi al ko tás len ne. Meg sok szo roz va 
az összeol vasz tott ele me ket, a „Gaz dag Szín ház” meg -
pró bál ki kec me reg ni a zsák ut cá ból, amely be a mo zi és 
a te le ví zió jut tat ta. A me cha ni kus funk ciók (a mon tázs -
tech ni ka vagy a gyors hely szín vál tá sok le he tô sé ge) fejlô -
dé se ré vén, a „Gaz dag Szín há zat”, a film és a te le ví zió 
meg je le né séig „to tá lis szín ház nak” ne vez ték. A kiala -

A Szegény Színház
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kult megol dá sok in teg rá ló dá sa (pél dául a filmfor ga tó -
köny vek szín re vi te le) nagy mo bi li tást és di na miz must 
ered mé nye zett a szín ház ban, de egy meg ha mi sí tott 
tech ni kai hely ze tet te rem tett. Ha a szín pad vagy a né -
zô tér mo bi lis sá vá lik, ál lan dóan vál to zó pers pek tí vák 
jö het nek lét re, csak hogy ez az egész non szensz.1 

Ami a funk cio na li tás kér dés kö rét il le ti, e te kin -
tet ben egy sa já tos gon dol ko dás mód ra kell fel fi gyel -
nünk. Ar ra ne ve ze te sen, hogy Grotowski és mun -
ka tár sai nem egy sze rûen meg ha tá roz ni kí ván ták az 
ál ta luk kiala kí ta ni kí vánt szín ház tár sa dal mi funk -
ció ját, ha nem meg kí ván ták ta lál ni azt. „Vá laszt hat -
tak” vol na egyet a le het sé ges, az adott kör nye zet -
ben va ló sá go san be tölt he tô szín há zi funk ciók kö -
zül, mint pél dául a „po li ti kai szín ház”, az „iro dalmi 
szín ház”, a „nép mû ve lô szín ház” vagy a töb bi – ak -
ko  ri ban meg le he tô sen di va tos, gya kor ta em le ge tett 
szín há zi funk ció (vagy csak „funk ció”) kö zül. Ezzel 
szem ben azon ban kö vet ke ze te sen fel té te lez ték, 
hogy a szín ház mû vé sze te ele ve bír egy funk ció val, 
ame lyet be töl te ni csak a szín ház le he tô sé ge, amely 
va la ha élet re hív ta, amely te hát nem a ké sôb bi korok 
spe ku la tí ve ráag ga tott jel zô je csu pán. Ez a fel té tele -
zés és a be lô le fa ka dó tö rek vés kez det tôl fog va jelen 
volt a ku ta tá sok ban, ame lyet egy, még 1959-ben 
meg je lent Gro tows ki- nyi lat ko zat is bi zo nyít: 

…ami min ket eb ben (tud niil lik a szín ház ban – 
A. V.) ér de kel, a vissza té rés a mû vé szet nek ah hoz a 
pe rió du sá hoz, ami kor még nem csak esz té ti kai di men -
ziói vol tak2 

Va ló já ban ez a tö rek vés volt az, amely a Sze gény 
Szín ház egé szé nek tar tal mi sa já tos sá gát kiala kí tot -
ta, amely – bár ko ránt sem olyan egye ne sen, mint 
a for mai ol dal szí nész köz pon tú sá ga – az alap ve tô 
em be ri ér té kek ér vé nyes sé gé nek vizs gá la tá ban, 
illet ve ab ban je lö li meg a szín já ték funk ció ját, hogy 
az egyén nek le he tô sé get biz to sít ar ra, hogy ezen ér -
té kek kel, kö zös sé gi for má ban, ám mégis kel lô in -
ti mi tás sal, össze mér hes se ma gát. 

Szem be szö kô, hogy ez a funk ció, kö zös sé gi vol -
tá nál fog va, szer tar tás sá ala kít ja az elôadás ak tu sát, 
s en nek a jel leg ze tes ség nek sem mi kö ze sincs ah -
hoz, hogy az elôadás, anya gát te kint ve szer tar tást 
mu tat-e be vagy sem. (Tör té ne ti át te kin té sünk so -
rán már lát hat tuk, ho gyan „füg get le ne dett” az elô -
adás szer tar tás sze rû sé ge az elôadás anya gául szol -

gá ló anyag szer tar tás-mi vol tá tól). A szín há zi elôadás 
te hát nem at tól vá lik szer tar tás sá, hogy szer tar tá -
so kat ját szik új ra, vagy egy ko ri szer tar tá sok ra épülô 
anya go kat mu tat be, ha nem at tól, hogy kö zös sé gi 
for má ban, a szí né szi cse lek vés se gít sé gé vel te rem -
ti meg an nak a le he tô sé gét, hogy a kö zös ség tag jai 
ré sze sei le hes se nek az ak tuá lis éle tük szem pont já -
ból fon tos, lel ki vagy mo rá lis ese mény ben. Eb bôl 
kö vet ke zôen az is szem be szö kô, hogy mindez 
mennyi re ha son la tos ah hoz a funk ció hoz, ame lyet, 
egye bek mel lett, a val lás – és nem csu pán a ke resz -
tény val lás – az egyé nek és a tár sa dal mak éle té ben, 
év szá za do kon át be töl tött: a bûn és az erény meg -
ha tá ro zott sá gá nak biz to sí tá sát, a bû nök meg val lá -
sá nak le he tô sé gét és a bûn tu dat tól va ló meg sza ba -
du lás le he tô sé gét. Ez a funk ció azon ban, az is mert 
tár sa dal mi és fi lo zófiai fo lya ma tok ered mé nye kép -
pen, legalábbis az em be ri ség egy je len tôs há nya da 
szá má ra, egy re in kább be töl tet len ma radt, pe dig el -
lá tá sa to vább ra is em be ri-tár sa dal mi szük ség let len -
ne. Va ló já ban en nek a felis me ré se ered mé nyez te a 
Sze gény Szín ház ilye tén funk ció já nak kiala ku lá sát. 
Még ak kor is ezt kö vet kez tet het jük Grotowski sza -
vai ból, ha ô a val lás ha nyat lá sá nak kö vet kez mé nye -
ként a kul tu rá lis krí zist, nem pe dig a tár sa dal mi 
prob lé mát je lö li meg, hi szen va ló já ban ugyanan -
nak az érem nek a má sik ol da lá ról van csu pán szó: 

Nem hi szem, hogy a szín ház krí zi se el vá laszt ha tó 
len ne a kor társ kul tú ra egyéb krí zis-fo lya ma tai tól. Az 
egyik alap ve tô té nye zô je le sül a szak rá lis nak és a kul -
tú ra ri tuá lis funk ció já nak el tû né se a szín ház ból, a val -
lás nyil ván va ló és va ló szí nû leg megál lít ha tat lan ha -
nyat lá sá nak kö vet kez mé nye. Mi a vi lá gi szent ség szín -
há zi meg te rem té sé rôl be szé lünk. A kér dés az, hogy a 
ci vi li zá ció je len le gi fej lô dé si üte me biz to sí ta ni tud ja-e 
en nek a szük ség let nek kol lek tív mé re tek ben va ló rea -
li zá ló dá sát. Ezt a rea li zá ló dást elô kell se gí te nünk, hi -
szen úgy tû nik, hogy a val lá sos tu da tos ság vi lá gi ra cse -
ré lé se a tár sa da lom pszi cho szo ciá lis igé nye. En nek az 
átala ku lás nak vég be kel le ne men nie, de ez nem je len ti 
azt, hogy vég be is fog men ni.3 

Ah hoz azon ban, hogy ezt a funk ciót a szín ház 
be tölt hes se, hogy tud niil lik az ér té kek kel va ló 
össze mé re tés szer tar tá sa meg va ló sul has son, szüksé -
ges egy olyan, kö zös „ten gely” meg lé te, amely min -
den ki szá má ra egyaránt el fo gad ha tó „vi szo nyí tá si 

1 Jerzy GROTOWSKI: „To wards a Poor The at re” (A Sze gény Szín ház fe lé). In To wards a Poor The at re: i. m. 19.  
2 „11 pi ta ry o 13 Rze dów” (11 kér dés a Ti zen há rom so ros ról). B. Za gors ka in ter jú já ból, „Echo Kra ko wa” 1959. No. 248. In 

Zbi gniew OSINS KI: Grotowski i je go la bo ra to ri um. Panst wo wy In sti tut Wy daw ni czy, War sza wa, 1980. 32. in dex 
3 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 49. 
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pon tot” je lent, amely vi tat ha tat lan eta lon ként szol -
gál hat bár ki szá má ra az össze ve tés hez. Az egy há -
zak eze ket igen pon to san meg ha tá roz ták lé te zé sük 
év szá za dai alatt, ugyanak kor vi szont a vég be me nô 
tár sa dal mi fo lya ma tok és ese mé nyek meg le he tô sen 
ero dál ták is eze ket az ál ta lá nos hi vat ko zá si pon to -
kat, s má ra az ér ték tu dat za va rai a kü lön bö zô tár -
sa dal mak egyik legége tôbb prob lé mái vá vál tak. Mi -
vel te hát új ér té kek nem lép tek a ré giek he lyé be, a 
ré giek mai ér vé nyes sé gé nek vizs gá la ta te remt he ti 
meg an nak alap ját, hogy ezen ér té kek mai megerô -
sí té se ré vén, ilyen „vi szo nyí tá si pont” a ren del ke -
zé sünk re áll jon. Ezen az úton ju tunk el az össze -
ve tés le he tô sé gét meg te rem tô egyik pó lu sig, az ér -
ték nor ma meg ha tá ro zó dá sáig, il let ve – a prak ti kum 
szint jén fo gal maz va meg ugyanezt – az ôsi mí to -
szok ál tal hor do zott (áb rá zolt, meg je le ní tett) em -
be ri ma ga tar tá si nor mák nak a szín pa di alak ban va -
ló fel hasz ná lá sá hoz. 

Ah hoz, hogy a szí nésszel va ló konf ron tá ció a né zôt 
önelem zés re kész tes se, szük ség van va la mi lyen, mind -
ket te jük ben meg lé vô, kö zös alap ra, va la mi re, amit egy 
kö zös gesz tus sal meg ta gad hat nak, vagy is mét szen te -
sít het nek. Ezért a szín já ték nak va la mi olyan fe lé kell 
for dul nia, amit ta lán „a tár sa da lom kö zös komp le xu -
sá nak” ne vez he tünk; a kol lek tív tu dat alat ti nak vagy 
tu dat fe let ti nek (tel je sen mindegy ho gyan ne vez zük) a 
leg kö ze pé re, vagyis a mí to szok ra, ame lye ket nem a tu -
dat hoz lét re, ha nem az em be rek vé rén, val lá sán, kul -
tú rá ján és kör nye ze tén ke resz tül örök lô dött át.4 

Na gyon fon tos itt meg je gyez nünk, hogy – amint 
az az ok fej tés bôl ki tû nik – va ló já ban in dif fe rens, 
hogy ezek mi lyen for rá sok ból szár ma zó ma ga tar -
tás nor mák, egyaránt szár maz hat nak val lá sos vagy 
más ér ték rend bôl, a lé nyeg az, hogy nor ma ként va -
ló funk cio ná lá suk, mai vi szo nyaink kö zött is kí vá -
na tos le gyen, (ami vi szont ko ránt sem egyen lô az -
zal, hogy a mai éle tünk ben eze ket be is tart juk). Az 
is in dif fe rens to váb bá, hogy ezen mo rá lis nor ma 
mennyi re ôsi for rás ban je le nik meg, s bár két ség -
te len, hogy az ôsi for rá sok ban gyak rab ban vagy 
tisz táb ban je len nek meg ezek a ma ga tar tás for mák, 
nem je lent het jük ki ka te go ri ku san, hogy on nan kell 
szár maz za nak. Mint tud juk, a ro man ti ka ko ra is 
bô ség gel szol gál hat ilyen hô sök kel – hogy csak az 
Áll ha ta tos her ceg pél dá ját em lít sük, mint ide vá gót. 

S mi vel Grotowski és mun ka tár sai, a ku ta tás fo lya -
mán, szám ta lan né ven ne vez ték ezt a nor ma-jel le -
get, azt sem fe les le ges je lez nünk, hogy akár „arc -
he tí pu sok”-ként ke rül nek em lí tés re, akár „elôzô ge -
ne rá ciók kol lek tív ta pasz ta la tá nak” ne ve zik, akár 
más szó val je lö lik is ezt a kí vá na tos nak tar tott mo -
rá lis nor mát, min den eset ben a nor ma tív jel le ge, 
ál ta lá no san kí vá na tos nak tar tott mi vol ta az, amely 
a szín há zi szer tar tás so rán funk cio ná lis sá teszi. 

Fon tos, hogy tisz tán lás sunk eb ben a kér dés ben, 
mert töb bek kö zött ez az egyik olyan „ha mis mí -
tosz”, amely Gro tows ki val kap cso lat ban igen erô -
sen tart ja ma gát, tud niil lik, hogy az arc he tí pu sok -
nak a szín já ték ba va ló be vi te le egy sze ri ben megold -
ja a szer tar tás sal kap cso la tos prob lé máin kat, ezért 
a si ker zá lo gá nak te kint het jük. Ráadá sul egy-egy 
Gro tows ki- nyi lat ko zat – mint pél dául egy, ko ráb -
ban, az I. részben a 19. in dex- szel ál ta lunk is idé -
zett – hi te le sí te ni is lát szik ezt a ha mis tu da tot, ha 
nem vesszük fi gye lem be, hogy az, mi lyen kon tex -
tus ban s mi kor hang zott el. Te gyünk te hát ehelyt 
egy kis ki té rôt, s te kint sük át kis sé rész le te seb ben 
az arc he tí pu sok kér dé sét! 

El sô ként ha tá roz zuk meg, mi is az arc he tí pus 
va ló já ban, mit je lent ez a szó szín há zi ér te lem ben! 

Az arc he tí pus ki fe je zés nek ma di vat ja van a kri ti -
ku sok kö zött, s volt idô, ami kor ma ga Grotowski is ál -
lan dóan ezt em le get te. A jun gi kol lek tív tu dat alat ti ér -
tel mé ben egyéb ként nem túl vi lá gos ki fe je zés. Ta lá lóbb -
nak ér zem azt a fel fo gást, amely sze rint az arc he tí pus 
ma ga a szük ség let, mely kü lön bö zô ko rok ban és kul -
tú rák ban kö zös, és kö zös szá lak, vagyis mo tí vu mok ál -
tal fe je zô dik ki; ál ta lá ban azon ban eze ket a mo tí vu -
mo kat szo kás arc he tí pus nak ne vez ni, vagy ahogy Lé -
vi-Strauss mond ja, aki tôl tá vol áll a lel ke se dés ez ügy -
ben, „bi zo nyos mi to ló giai té má kat, ame lyek kel Jung 
sze rint meg ha tá ro zott je len tés fo nó dott egy be.”5 

Ezen mi to ló giai té mák, me lyek hez meg ha tá ro -
zott je len tés kö tô dik, egy szín já ték ban alap ve tôen 
há rom fé le vo nat ko zás ban je len het nek meg: mint 
ala kok (pél dául Jé zus, mint az ál do zat vál la ló em -
ber), mint szi tuá ciók (pél dául Jé zus és a lep rá sok 
vi szony la ta), vagy mint kom po zí ciók, asszo ciá ció -
kat megin dí tó for mák (pél dául a Pie ta for má ció ja). 
Ugyanak kor ilyen faj ta szín já ték be li meg je le ní tés re 
nem csu pán po zi tív tar tal mú arc he tí pu sok al kal -

4 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 42.  
5 Kon stanty PU ZY NA: „Pow rót Chry stu sa” (Krisz tus vissza té ré se ). „Te atr” 1968. No 22. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In Jerzy 

GROTOWSKI: Szín ház és ri tuá lé. Kal li gram, 1989. 155–156. 
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ma sak, ha nem ne ga tív je len té sûek is, mint pél dául 
Mam mon vagy Sa lo me alak ja stb. Eb bôl vi szont az 
kö vet ke zik, hogy az össze ve tés szer tar tá sá nak létre -
jöt té hez nem min den arc he tí pus já rul hat hoz zá, 
ha nem csak azok, ame lyek nek je len tés tar tal ma, a 
kö zös ség szá má ra, mo rá lis nor ma ként el fo gad ható. 
Más szó val, nem az arc he tí pus arc he tí pus vol ta az 
iga zán fon tos, ha nem mo rá li san nor ma tív jel le ge. 

Ez vi szont azt je len ti, hogy ha egy szín pa di alak 
hor doz za ezt a nor ma tív jel le get, s az alak meg for -
má lá sa kel lôen in ten zív, elég erôs és sû rí tett, ak kor 
az alak ké pes arc he tí pus sá vál ni, va la hogy úgy, aho -
gyan Don Fer nan do alak ja az áll ha ta tos ság arc he -
tí pu sá vá vál ha tott a Laboratóriumszínház elôadá -
sá ban, no ha aze lôtt nem tar tot tuk szá mon alak ját 
ilyen mi nô ség ként. Vagyis azt mond hat juk, hogy 
a mo rá lis nor mát nem csak olyan alak hor doz hat -
ja, amely már ko ráb ban arc he tí pus ként lé te zett kö -
zös tu da tunk ban. Te hát az alak, nor ma tív funk ció -
ját ak kor is be tud hat ja töl te ni a szer tar tás ban, ha 
ere de ti leg nem arc he tí pus, s ez megint csak azt a 
meg ál la  pí tá sun kat erô sí ti meg, hogy a szer tar tás 
szem pont já ból a mo rá li san nor ma tív jel leg a meg -
ha tá ro zó, s nem az alak arc he tí pus vol ta, még ke -
vés bé mi to ló giai jel le ge.  

Mindeb bôl ta lán vi lá gos sá vá lik, hogy a szín há -
zi szer tar tás lét re jöt té nek szem pont já ból, nem az a 
kar di ná lis kér dés, hogy a szer tar tás kö zép pont já -
ba arc he tí pust ál lí tunk, vagy sem, ha nem az, hogy 
a köz pon ti alak be tud ja-e töl te ni nor ma tív funk -
ció ját, azaz min den ki ál tal el fo ga dott és kí vá na tos 
er köl csi nor mát hor doz-e. Ezért to váb bi elem zé -
seink so rán, a szer tar tás-szer ke zet nek ezt a pó lu -
sát, mi egy sze rûen csak nor ma ként fog juk majd 
em lí te ni. 

 
Mindeze ket át te kint ve elôt tünk áll a Sze gény Szín -
ház nak, mint egy ak tuá lis tár sa dal mi funk ciót be -
töl tô, mo dern szín há zi szer tar tás nak a gon do la ti 
mag va, amely 
– a tár sa dal mi ér ték rend ér vé nyes sé gé nek ál lan dó 

vizs gá la ta foly tán, az egyén szá má ra az ön vizs gá -
lat le he tô sé gét, a val lá sos meg gyô zô dés nek, mint 
elô fel té tel nek a mel lô zé sé vel meg te remt ve, pon -
to san kö rül ha tá rolt tár sa dal mi funk ció val bír, 

– a funk ció ja be töl té sé hez – il let ve an nak foly tán – 
mo dern, szín há zi for má ban, szer tar tást va ló sít 
meg az elôadás so rán, 

– amely nek meg va ló sí tá sá hoz ren del ke zik egy min -
den ki ál tal el fo gad ha tó és kí vá na tos nak tar tott 
ma ga tar tá si nor ma fel mu ta tá sá nak a le he tô ségével, 

– s amely szer tar tás le foly ta tá sát ki zá ró la go san a 
szín já ték lé nye gé vel, a cse lek vô em be ri je len lét -
tel – pon to sab ban a töb bi részt ve vô nek ezen cse -
lek vés sel va ló ta lál ko zá sa ál tal – va ló sít ja meg. 
 

Ez az az el mé le ti alap, amely a gya kor lat ban – ter -
mé sze te sen to váb bi el mé le ti megala po zott ság gal – 
há rom fô szer ke ze ti te rü let együt tes ered mé nye -
ként va ló sul hat meg. Ez a há rom kér dés kör pe dig:  

(1) an nak a sa já tos kap cso lat nak a te rü le te, 
amely a szer tar tás részt ve vôi nek két cso port ját – 
köz ke le tûbb, szín há zi szó hasz ná lat tal él ve a szí -
nész–né zô vi szonyt – jel lem zi, to váb bá  

(2) az ezen vi szo nyon be lül mû kö dô, szin tén sa -
já tos ha tás me cha niz mus, a „gúny és apo teó zis dia -
lek ti ká ja”-ként is mert té vált je len ség nek, va la mint  

(3) a szer tar tást le foly ta tó, cse lek vô em ber – a 
„va rázs ló”–szí nész – mun ká já nak kér dés kö re.  

To váb bi vizs gá ló dá sunk ban elô ször ezt a há rom 
te rü le tet te kint jük át kis sé rész le te seb ben. 

 
A szí nész–né zô vi szony meg vál toz ta tá sa 

 

 A szí nész–né zô vi szony átala kí tá sá ra, s az eb -
ben a vi szony ban rej lô le he tô sé gek kiak ná zá -
sá ra, amint azt a tör té ne ti át te kin tés so rán lát -

hattuk, Grotowski és mun ka tár sai már szin te a kez -
de tek tôl fog va tö re ked tek. Ez kez det ben a né zô tér 
„ato mi zá lá sát” és a né zôk nek az elôadás ba tör té nô, 
cse lek vô be vo ná sát je len tet te, majd a „passzív sze -
rep be he lye zés” el mé le té nek egy re hang sú lyo sabb 
ér vé nye sí té sé vel a né zôk cso port ja egy re in kább új -
ra el kü lö nül teb bé és egy sé ge seb bé vált, mi köz ben 
a tár su lat vég képp le mon dott a né zôk cse lek vô rész -
vé te lé rôl. A fo lya mat nak eb ben a má so dik sza kaszá -
ban azon ban egy más faj ta, ad dig so ha sem ta pasz -
talt, né zôi rész vé tel ala kult ki, s ez a passzív sze -
rep hely zet pszi chi kai sí kon meg va ló su ló rész vé tele. 

Ez, mint lát tuk, nem igény li a né zô kül sô cse -
lek vé sét az elôadás so rán, ugyanak kor a né zôt is 
sze rep lô ként he lye zi be le az elôadás ba – mint pél -
dául az el me gyógy in té zet „ápolt jait” vagy Faustus 
„ven dé geit”, hogy csak a leg szem beöt lôb be ket em -
lít sük. Ez a vi szony lag konk rét sze rep hely zet azon -
ban to vább ala kul a ku ta tás so rán, s így egy re ál ta -
lá no sab ban, egy re tá gab ban fo gal ma zó dik meg – e 
te kin tet ben elég, ha az „élôk” cso port já ra gon do -
lunk az Ak ro po lisz ese té ben, vagy a „le sel ke dôk” 
sze rep kö ré re az Áll ha ta tos her cegben – míg végül az 
Apo calyp sis cum Fi gu risban, a „szem ta núk” cso port -
já ban va ló sult meg. Csak hogy ez az ál ta lá no so dás 
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csu pán kül sôd le ges for mái ban mu tat „el mo só dást”, 
a lát szó la gos fel la zu lás va ló já ban an nak a bel sô 
konk re ti zá ció nak a kí sé rô je len sé ge, amely ben a né -
zôk cso port ja, min den fe les le ges kül sô sé gé tôl meg -
tisz tít va kap ta meg funk ció ját az össze ve tés szer -
tar tá sá ban. 

Ez a „sze rep hely zet” to vább ra sem en ge di meg 
a né zô szá má ra a ha gyo má nyos szín ház né zô jé nek 
pszi chi kai lag passzív kí vül ma ra dá sát, ha nem – ha 
még oly ál ta lá no san is, de – be kap csol ja a né zôt az 
elôadás áram kö ré be, pszi chi kai lag ak tív ál la pot ba 
hoz za, vagyis a vég be me nô szer tar tás ré sze sé vé, 
részt ve vô jé vé avat ja. Ugyanak kor, le tisz tult for má -
já ban, nem csu pán fi zi ka i lag, de pszi chi kai lag sem 
kí ván tô le több ak ti vi tást, mint amennyi fel tét len 
szük sé ges; nem kell „sze rep lô ként” érez nie és gon -
dol kod nia, nem kell mér le gel nie a passzív sze rep -
hely ze té bôl adó dó „di men zió kat”, le het sé ges at ti -
tû dö ket stb. Pszi chi kai ak ti vi tá suk ki zá ró la go san 
az össze ve tés, az ön vizs gá lat ak tu sá ra kon cent rá -
lód hat. Össze fog lal va azt mond hat juk, hogy a ha -
gyo má nyos szí nész–né zô vi szony, ezen átala ku lá -
sok so rán el ve ze tett a szer tar tás ban részt ve vô kö -
zös ség két, funk cio ná lis cso port ra va ló, tisz ta fel -
bon tá sá hoz, a szer tar tás so rán az ön vizs gá la tot 
ak tí van, fi zi ka i lag is cse lek vôen vég zôk (szí né szek), 
va la mint az ön vizs gá la tot csak pszi chi kai ak ti vi tás 
ál tal vég zôk, lát szó lag passzív cso port já nak (né zôk) 
meg kü lön böz te té sé re, amely két cso por tot a kö zös 
szer tar tás ban va ló rész vé tel azon ban mégis egy al -
kal mi kö zös ség gé for mál. 

Prak ti ku san a szí nész–né zô vi szony nak ilyen 
szer tar tás-szer ke ze tû vé tör té nô átala kí tá sá ban a tér -
szer ve zés és a dra ma tur gia te rén vég zett kí sér le tek -
nek volt alap ve tô je len tô sé ge. A tér szer ve zés te rü -
le tén vég be ment fo lya ma to kat vi szony lag könnyen 
kö vet het jük az elôadá sok leírá sá ban, amint a ha -
gyo má nyos né zô tér nek a több irá nyú já ték tér re cse -
ré lé se után, a né zô tér ato mi zá lá sán ke resz tül el ju -
tot tak elô ször a sze re pet su gal ló, majd az at ti tû döt 
su gal ló, egye di já ték te rek kiala kí tá sáig.  

A tér prob lé má já ról szól va: mi, min den elôadá sunk 
szá má ra egy sa já tos szí nész-né zô vi szonyt te rem tô tér -
megol dást ke re sünk, amely a já ték tér és a né zôk helyé -
nek össze füg gé sé ben va ló sul meg. E té ren már so kan 
es tek túl zá sok ba a szín mû vé szet ben. Kü lö nö sen a nézôk -
nek a já ték ba tör té nô di rekt be vo ná sa vált egy új mí -

tosszá, egy cso da té vô megol dás sá, ami hez saj nos, aka -
ra tun kon kí vül, mi is hoz zá já rul tunk. Tény, hogy a tér -
be li megol dá sok fon to sak, de csak ab ban az eset ben, ha 
az elôadás struk tú rá já nak szer ves ré szét ké pe zik. Ha 
ez nincs így, ak kor a já ték tér rel kap cso la tos min den kí -
sér let egy ki fo gás sá deg ra dá ló dik, amely ar ra szol gál, 
hogy meg sza ba dít son ben nün ket az iga zi kö te les sé -
geink tôl. Csak hogy sen ki nek sincs jo ga öt le tek kel zsong -
lôr köd ni, a hi va tás sal já ró kö te les sé gek fel vál la lá sa he -
lyett. Mint ha bi zony a szí né szek és né zôk össze zagyvá -
 lá sá val köz vet len rész vé telt tud nánk te rem te ni! (…) 

Min den, amit biz ton mond ha tok, az, hogy a mi civi -
li zá ciónk szín há zai ban so ha sem ta lál koz tam köz vetlen 
rész vé tel lel. A Laboratóriumszínház ke re si a ta nú ság -
te vô-né zôt, de a né zô ta nú ság té te le csak ak kor le hetséges, 
ha a szí nész au ten ti kus cse lek vé se ket hajt vég re. Ha 
nincs au ten ti kus cse lek vés, mit le het ak kor ta nú sí ta ni?6 

Amint a fen ti Gro tows ki- nyi lat ko zat ból is ki de -
rül, a tér szer ve zé si kér dé se ket egy re in kább hát tér -
be szo rí tot ták a szí né szi cse lek vés kér dé sei. Vé gül, 
az Apo calyp sis cum Fi gu ris ese té ben a tér kiala kí tá -
sá nak je len tô sé ge már szin te tel je sen le csök ken, az 
ek kor be kö vet ke zô vég le ges le tisz tu lás nak csu pán 
az a fon tos sá ga, hogy a tér kiala kí tá sa már min dent 
fel szá mol, ami a „szín ház sze rû ség re” akár csak nyo -
mok ban is utal hat na, ez zel is alá húz va a szí nész 
auten ti kus cse lek vé sé nek fon tos sá gát, azt hogy nem 
egy elôadás né zôi va gyunk. 

A dra ma tur giai te rü le ten vég be me nô fo lya mat 
ta lán kis sé rej tet tebb, nem annyi ra nyil ván va lóan 
je le nik meg az elôadá sok leírá sá ban. Kez det ben, a 
né zôk ak ti vi zá lá sá nak idô sza ká ban a legin kább 
tettenérhetô, hi szen a cse lek vés re va ló ins pi rá ció 
mel lett dra ma tur giai lag is biz to sí ta ni kel lett a né -
zô(k) cse lek vé sei re az al kal mat, a cse lek vés mi ként -
jét és irá nyult sá gát, to váb bá az ezt hor do zó in for -
má ció kat a né zôk kel kö zöl ni is kel lett, s ezt szintén 
be kel lett il lesz te ni az elôadás dra ma tur giai rend -
sze ré be. (Gon dol junk pél dául az Ôsök ese té re, ahol 
egy fél mon dat ere jéig utal tunk is er re). A né zôk cse -
 lek vô be vo ná sá nak el ha gyá sa után lát szó lag egysze -
rû sö dött a hely zet, hi szen a kü lön le ge sen kiala kí -
tott já ték te rek szin te au to ma ti ku san su gall ták a nézô 
passzív sze rep hely ze tét, a „két együt tes ren de zé sé -
nek” meg va ló sí tá sa azon ban sok kal kö rül te kin tôbb 
dra ma tur giai vé gig gon dolt sá got kö ve telt meg. Sok -
kal pon to sab ban kel lett ugyanis ér tel mez ni a né -

6 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jerzy Grotowski by Marc Fu ma ro li („Kül sô rend, bel sô in ti mi tás” – 
Marc Fu ma ro li in ter jú ja Jerzy Gro tows ki val). In The Dra ma Re view T – 45. New York, 1969. ôsz, 176–177. 
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zôk passzív sze rep kö ré nek az elôadás tar tal má ra, 
mon da ni va ló já ra va ló ha tá sát. Eb ben a te kin tet ben 
igen vál to za tos so ro za tot lát ha tunk, amely ben 
egyaránt meg ta lál ha tó az „eg zisz ten ciá lis meg kü -
lön böz te tett ség” (Akro po lisz), a bi zo nyos sze rep cso -
port nak – köz tük a cent rá lis alak nak – a né zôk kel 
va ló tel jes azo no sí tott sá ga (Kordian), a cent rá lis alak 
ki vé te lé vel min den sze rep nek azo no sí tá sa a né zôk 
cso port já val (Dr. Faus tus tragikus históriája). Ezek 
a vál to za tok ve zet tek a szer tar tás-dra ma tur gia vég -
le ges kiala ku lá sá hoz, amely a né zôk passzív sze -
rep hely ze té nek ál ta lá no sabb kö rül ha tá ro lá sa ré vén 
lé nye gé ben az imént meg ha tá ro zott két fô cso por -
tot ala kí tot ta ki, egy szer s mind az ak tí van cse lek vô 
részt ve vôk (szí né szek) cso port ját is két „fél re”, a 
cent rá lis alak ra és a töb bi sze rep cso port já ra bon -
tot ta fel (a Ham let-ta nul mány, az Áll ha ta tos her ceg 
és az Apo calyp sis cum Fi gu ris ese té ben). 

Ez a dra ma tur giai tisz tu lás ala kí tot ta ki te hát a 
Sze gény Szín ház vég le ges nek te kint he tô szer tar tás-
dra ma tur giá ját, amely ben a részt ve vôk kö zös sé ge 
az em lí tett két „együt tes re”, il let ve az ak tí van cse -
lek vôk (szí né szek) „együt te se” pe dig to váb bi két 
„pó lus ra”, a cent rá lis alak ra és a töb biek kö ré re bon -
tó dik fel. En nek a „két pó lus ra” tör té nô fel bon tás -
nak, mint ha ma ro san lát ni fog juk, dön tô je len tô -
sé ge van az össze ve tés ak tu sá nak meg va ló sí tá sa 
szem pont já ból. 

A kul tu rá lis ér té ke ket ma gáé nak val ló né zô idôn -
ként ko mo lyabb re per toár ral dol go zó szín há zak ba is 
el megy, eset leg még tra gé diá kat is meg néz, fel té ve per -
sze, hogy a da rab nem men tes bi zo nyos me lo dra ma ti -
kus ele mek tôl. Eze set ben a né zô el vá rá sai igen szé les 
ská lán mo zog hat nak. Ré szint meg kí ván ja mu tat ni, 
hogy a jobb kö rök höz tar to zik, aho vá a „Mû vé szet” egy -
faj ta be lé pô jegy, ré szint pe dig olyan ér zel me ket akar 
átél ni, ame lyek va la mi fé le ön elé gült sé get biz to sí ta nak 
szá má ra. Még ha saj nál ja is sze gény An ti go nét és aver -
zió val vi sel tet a ke gyet len Kre ón iránt, a hôs nô ál do -
za ta és sor sa nem az övé, in kább csak er köl csi leg ér zi 
ma gát ve le egyen ran gú nak. Szá má ra te hát az egész 
csak annyi, hogy ön ma gát „ne me sebb nek” érez hes se. 
Két sé ges vi szont az ilyen ér zel mek di dak ti kai ér té ke. 
A kö zön ség – mind Kre ó nok – az elôadás alatt An ti -
go né mel lett áll ugyan, de ez sen kit sem gá tol meg ab -
ban, hogy a szín há zon kí vül Kre ón ként vi sel ked jék.7 

Nyil ván va ló vá vált, hogy a cent rá lis ala kot dra -
ma tur giai lag (is) le kell vá lasz ta ni az elôadás töb bi 
sze rep lô jé rôl, an nak ér de ké ben, hogy a „né zôk” 
cso port ja a szín pa don le ké pez he tô vé vál has sék. 

Mi kor a szín ház még csu pán egy ré sze volt a hit -
val lás nak, már szín ház volt; fel sza ba dí tot ta a kö zös -
ség szel le mi ener giáit, egy sé ge sít ve és pro fa ni zál va a 
mí toszt a törzs szá má ra, vagy még in kább a mí tosz 
meg ha la dá sa ál tal. A né zôi így újí tot ták meg sze mé -
lyes igaz sá guk tu da tát a mí tosz igaz sá gá val; a ré mü -
let és szent ség ér ze tén ke resz tül el jut hat tak a ka thar -
zi sig. Nem vé let len, hogy a kö zép kor pro du kál ta a „pa -
ro dia sa cra” gon do la tát. 

Csak hogy a mai szi tuá ciók me rô ben má sok. Aho -
gyan a mai cso por to su lá so kat egy re ke vés bé ha tá rozza 
meg a hit, úgy vál toz nak meg fo lya ma to san, el tûn ve, 
majd új ra tes tet ölt ve a ha gyo má nyos mi ti kus for mák 
is. A né zô nek, a ha gyo má nyos mi ti kus for mák hoz való 
vi szo nyát, mint te rü le ti igaz sá got vagy cso port mo dellt, 
egy re in kább az elide ge ne dés jel lem zi, s a hit egy re in -
kább in tel lek tuá lis meg gyô zô dés sé ala kul át. Ez vi szont 
azt je len ti, hogy még ne he zebb ki de rí te ni a szük ség sze -
rû összeüt kö zé sek mi nô sé gét, az élet-maszk mö gött 
rejlô pszi chi kai tör vény sze rû sé ge ket. A cso port nak a 
mí to szok kal va ló azo no sí tá sa – vagyis a sze mé lyes igaz -
ság és az ál ta lá nos igaz ság kie gyen sú lyo zá sa – te hát 
ma, gya kor la ti lag le he tet len. 

Mi az, ami le het sé ges? In kább a szem be for du lás, 
mint az azo no su lás. Vagyis, mi köz ben megôriz zük sa -
ját, egyé ni ta pasz ta la tain kat, meg kí sé rel het jük új ra 
meg tes te sí te ni a mí toszt, le hán ta ni an nak fe les le ges 
bur kát, hogy megért hes sük re la tív prob lé máink nak a 
„gyö ke rek hez” va ló vi szo nyát és a „gyö ke rek” re la ti vi -
tá sát, mai ta pasz ta la taink fé nyé ben.8 

En nek a „szem be for du lás nak” a le he tô sé gét van 
te hát hi vat va biz to sí ta ni a cent rá lis alak nak és a „töb -
biek nek” az el kü lö ní té se a sze re pe ken be lül, s így 
jön lét re a „vi szo nyí tá si pont” el le né ben az össze ve -
tés le he tô sé gé nek má sik pó lu sa, a mo rá lis nor ma 
el le né ben a vi sel ke dé si mo dell, a fi zi ka i lag nem cse -
lek vôk (a né zôk) „együt te sé nek” szín pa di le ké pe zé -
se. S ez a két pó lus együt te sen te szi le he tô vé, hogy 
a szer tar tás iga zi cél ja sze rint va ló sul has son meg: 

A vi lá got nem a né zôk tôl el kü lö nü lô ként meg mu -
tat ni, ha nem a szín ház kor lá tain és ha tá rain be lül, egy 
új vi lá got al kot ni ve lük együtt.9 

7 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 28–32.  
8 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 22–23.  
9 Lud wik FLA SZEN: „Do cu ments on the La bo ra to ry The at re 13 Rze dów for In ter na ti o nal The at re In sti tut” (Do ku men tu mok 

a 13 So ros La bo ra tó ri um szín ház ból a Nem zet kö zi Szín há zi In té zet szá má ra). In Tu la ne Dra ma Re view T – 27. I. m. 158. 
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Ha már most, egyet len mon dat ere jéig visszauta -
lunk a nem rég át te kin tett arc he tí pus-kér dés re, az 
ott ki fej tet tek alap ján, a vi sel ke dé si mo dellt meg -
je le ní tô ala kok kal kap cso la to san is el mond hat juk, 
hogy ese tük ben – kü lö nö sen a ki for rott pro duk -
ciók ese té ben – so ha sem ta lá lunk arc he tí pu so kat, 
vagy ve lük egyen ér té kûen erôs, tisz ta, ar che ti pi ális 
ala ko kat. Gyar ló és esen dô em be rek ezek az alakok, 
hiúak, go no szok, ér zé ket le nek, de so ha sem a Hiúság, 
a Go nosz ság, az Ér zé ket len ség ölt tes tet ben nük. 
Mind vé gig em be rek ma rad nak, mint mi, ma gunk. 
S va ló já ban ez az, ami el ve zet het a ve lük va ló azono -
 su lá sunk hoz, ez a ti pi kus ság az, ami az össze ve tés 
le he tô sé gét biz to sít ja szá munk ra. Más ként ez nem 
tör tén het ne meg, hi szen, ha go nosz ko dunk is néha, 
vagy ér zé ket le nek ma ra dunk ese ten ként, so ha sem 
va gyunk a Go nosz, vagy az Ér zé ket len ség ma ga; az 
ef fé le önazo no sí tás már-már per ver zió is le het ne. 
Miu tán azon ban ôk is in dí té kok kal, „kö rül mények -
kel” és „fel men té sek kel” élô, gyar ló em be rek 
csupán, ha son lí ta nak ránk, s az azo no su lás nak nin -
csen aka dá lya: a két pó lu sú szer ke zet elér he ti célját. 

 
Vissza tér ve az ere de ti kér dés kör höz, az zal foly tat -
hat juk, hogy alap ve tôen en nek a nor mát és mo dellt 
konf ron tá ló, ket tôs bel sô szer ke zet nek a ke vés bé 
lát ha tó le tisz tu lá sa és meg szi lár du lá sa je len tet te azt 
a „for rást”, amely a kül sô, tér szer ve zé si jel leg ze tes -
sé gek „fel pu hu lá sá val” szem ben tar tal mi több le tet 
tu dott biz to sí ta ni, s a ha tás te kin te té ben el len sú -
lyoz ni tud ta a tér su gall ta asszo ciá ciók ál ta lá no sab -
bá vá lá sát. Jól ki ta pint ha tó, hogy ez a két fo lya mat 
mennyi re pon tos pár hu za mos sá got mu tat az idô -
ben egy mást kö ve tô pro duk ciók so rá ban. Ez zel a 
ket tôs fo lya mat tal egyide jû leg azon ban még egy 
igen fon tos fo lya mat is vég be ment, amely nek a szer -
tar tás-szer ke zet jel leg ze tes sé gei mel lett, meg ha tá -
ro zó je len tô sé ge van a mo dern szín há zi rí tus meg -
va ló su lá sá ban. 

 
A „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja” 

 

 A „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja” el ne ve zés sel 
is mert té vált ha tás rend szer kiala ku lá sát a tör -
té ne ti rész so rán már megis mer het tük, a szer -

tar tás-szer ke zet fel vá zo lá sa után, most en nek a sa -
já tos dra ma tur giai, szí nész dra ma tur giai és ha tás -
me cha niz mus nak a szer ke ze tét és „mû kö dé sét” kell 
át te kin te nünk. 

Amint azt lát tuk, a „gúny és apo teó zis dia lek ti -
ká ja” kez det ben egy „szín há zi pil la nat” volt, egy 

olyan elôadás-moz za nat, amely ben egy sé ges ha tás -
sá sû rû sö dött a ne vet sé ges, buf fó sze rû és a feleme -
lôen nagy sze rû, s amely ön ma gán lé nye ge sen túl -
mu ta tó asszo ciá ció kat volt ké pes elin dí ta ni. Szí -
nész dra ma tur giai je len tô sé gû vé ak kor vált, ami kor 
ez a dia lek ti kus ket tôs ség már egy tel jes szín pa di 
alak meg for má lá sá nak jel leg ze tes sé gé vé lett, dra -
ma tur giai je len tô sé get pe dig ak kor ka pott, ami kor 
a ku ta tás vé gén, a tel jes elôadást meg ha tá ro zó ha -
tás me cha niz mus ala kult ki be lô le.  

Az elôadás-szer tar tás dra ma tur giá já nak fel vá zo -
lá sá ban már el ju tot tunk ad dig, hogy a szer tar tás -
ban fizi ká li san cse lek vôk (a szí né szek) „együt te sé -
ben” el kü lö ní tett ként ke zel tük az össze ve tés vi szo -
nyí tá si pont ját ké pe zô mo rá lis nor mát hor do zó 
cent rá lis ala kot és a tár sa dal mi mo dell ként funk -
cio ná ló „töb biek” cso port ját. Ez az el kü lö ní tés azon -
ban, ön ma gá ban még nem len ne ele gen dô ar ra, 
hogy a má sik „együt tes” (a né zôk cso port ja) tag jai -
ban az össze ve tés, az ön meg mé re tés ef fek tu sát ki -
vált sa, vagy – aho gyan Grotowski fo gal maz – ki -
pro vo kál ja. Ha ugyanis vissza gon do lunk Grotowski 
nem rég idé zett An ti go né-pél dá za tá ra, vi lá gos sá vá -
lik a né zôk „gyar ló sá ga”, az a sa já tos sá gunk, hogy 
ál ta lá ban a szim pa ti kus, po zi tív ér té ke ket hor do zó 
alak kal azo no sít juk ma gun kat. A nor mát hor do zó 
cent rá lis alak és a mo dellt kép vi se lô „töb biek” vi -
lá gos el kü lö ní té se mel lett te hát szük ség van egy 
olyan ha tás rend szer re is, amely úgy gá tol ja meg a 
né zôt, a nor mát hor do zó alak kal va ló azo no su lás -
ban, hogy ez zel egyide jû leg a vi sel ke dé si mo dellt 
meg for má ló ala kok kal va ló azo no su lást nem gá tol -
ja meg. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy egy sa já tos 
elide ge ní té si ef fek tus nak kell mû köd nie az elôadás -
ban, amely az azo no su lás ra va ló kész sé get a cent -
rá lis alak vi szony la tá ban, de csakis an nak vi szony -
la tá ban zár ja ki. En nek a ha tás nak a ki vál tá sá ra al -
kal mas a „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja”. 

A sa já tos, ket tôs ha tás me cha niz mus ugyanis úgy 
ide ge nít el ben nün ket a mo rá lis nor mát hor do zó 
cent rá lis alak tól a „gúny” ef fek tu sá val, hogy ugyan -
ak kor a mo rá lis nor mát to vább ra is megerô sí ti az 
„apo teó zis” ef fek tu sá val. Mindez a gya kor lat ban két 
szin ten va ló sul meg. Az egyik vi szony lag könnyen 
tettenérhetô az elôadá sok ban, s ab ban áll, hogy a 
mo rá lis nor mát meg tes te sí tô cent rá lis alak, olyan 
fi gu ra ként fo gal ma zó dik meg, amellyel a né zô eleve 
nem szí ve sen azo no sít ja ma gát. E te kin tet ben ele -
gen dô az Apo calyp sis cum Fi gu ris Együgyû jé nek 
alak já ra utal nunk, aki nek „fa lu bo lond ja”-mi vol ta, 
bu gyu ta sá ga ele ve ta szí tóan hat ránk, bár mennyi -
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re elis mer jük is a mo rá lis ér té ket, amit kép vi sel. 
A má sik szin tet meg le he tô sen ne héz meg ha tá rozni. 
Lé nye gé ben azt mond hat juk ta lán, hogy egy mo -
rá lis nor ma kö vet ke ze tes és ra di ká lis kép vi se le te 
ele ve ki vált ja ben nünk az „ez nem nor má lis!” ér ze -
tét, ele ve ta szí tó lag hat ránk, de csu pán a sze mély 
vo nat ko zá sá ban, s nem az ér ték te kin te té ben. Talán 
pon to sab ban meg tud juk mindezt vi lá gí ta ni, ha 
felidé zünk egy, Han kiss Ele mér ál tal leírt kí sér letet, 
ami kor is egy nagy for gal mú út test re, a for gal mat 
ko mo lyan aka dá lyo zó, ám de egyéb ként könnyen 
el tá vo lít ha tó tár gyat he lyez tek el, s azt fi gyel ték, ki 
– és mi lyen ha mar – „ál doz za fel ma gát” az au tó -
sok kö zül, hogy a for gal mi aka dályt el tá vo lít sa. 

Negy ven-öt ven au tós ke rül te ki nagy üggyel-baj jal 
az aka dályt, míg vég re akadt va la ki, aki vál lal ta azt a 
csak lát szó lag kis hô sies sé get, hogy ki ká szá lód jék a ve -
ze tô ülés rôl, el sza lasszon egy zöld lám pát, csak azért, 
hogy va la mi olyat csi nál jon, ami bôl ne ki sem mi, csak 
az utá na jö vôk nek, a töb biek nek van hasz nuk. 

Il let ve, pon to sab ban, ami bôl csak ak kor le het ne ne -
ki, köz vet ve hasz na, ha mû köd né nek a tár sa da lom ban 
vagy akár csak az au tós tár sa da lom ban a kö zös ség nek 
va la mi fé le tu da ta. (…) S az erô fe szí tés leg ja va nem is 
az aka dály nak ma gá nak, ha nem a kö rülál lók, a töb -
biek fur csál ló, már-már rosszal ló, a naiv ba lek ra, a 
cso da bo gár ra, kis cser kész re rá me re dô te kin te té nek el -
há rí tá sá hoz kell. Mert bi zony, így bá mu lunk a hiányzó, 
rit ka hôs re; ön zô vé fá sult sá gunk ban nem sze ret jük, ha 
egy ön zet len gesz tus ar ra fi gyel mez tet min ket, hogy kö -
zös sé gi lény ként is él het nénk.10 

Íme a „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja” a hét köz -
na pok ban. 

Nos te hát, ha a cent rá lis alak vo nat ko zá sá ban 
mû köd ni ké pes ez a sa já tos elide ge ní té si ef fek tus, 
a „töb biek” vo nat ko zá sá ban vi szont, a já ték mód -
ból ere dôen, az átélés re va ló ösz tön zés ér vé nye sül, 
a né zôk nek, egyé nen ként csak a „töb biek kel” va ló 
azo no su lás le he tô sé ge ma rad, s en nek kö szön he -
tôen – a já ték ban le ké pe zett vi sel ke dé si mo dell át -
té te lén ke resz tül – meg tör tén het a vi sel ke dé si nor -
má val va ló össze ha son lí tás. 

Mindez ta lán na gyon „me cha ni kus nak”, ide ge -
sí tôen „ipar sze rû nek” tûn het így leír va, de vé gül is 
a cé lunk ép pen a szer ke zet fel tá rá sa és „mû kö dé -

sé nek” fel vá zo lá sa volt. Per sze a va ló ság ban mindez 
mû vé szi fo kon, ko ránt sem ilyen ri deg egy sze rû ség -
gel, s ki nek-ki nek a szá má ra más ként és más ként 
megy vég be. Eric Bent ley, egy Gro tows ki hoz írott, 
nyílt le ve lé ben, így jel lem zi ezt a ha tást: 

So kunk szá má ra igen kel le met len és ne he zen 
megold ha tó felada tot oko zott az Ön mun ká ja. Ké rem, 
ne vá la szol ja most, hogy ezt már so kan mond ták Ön -
nek és so kan be le is buk tak már eb be stb., stb… Enél -
kül is tud juk, hogy ez így van, s ezért még ne he zebb a 
dol got megemész te nünk. Ami en gem il let, ki he ver tem 
a trau mát. Csak az Ön har ma dik elôadá sa után kezd -
tem ma gam hoz tér ni az átélt sok kot kö ve tô meg döb be -
nés bôl. Ott, az elôadás alatt – az Apo calyp sis cum 
Fi gu ris elôadá sa volt ez – hir te len rám tört egy ér zés, 
s ezt olyan sze mé lyes mó don kell el mon da nom, amilyen 
sze mé lyes volt az él mény ma ga. Nagy já ból az elôadás 
fe lé nél egy rend kí vü li igaz sá got is mer tem fel; hir te len, 
aho gyan mon da ni szo kás: a sem mi bôl, egy gon do lat 
vil lant be lém a sa ját énem rôl, éle tem rôl. En nek a gon -
do lat nak ti tok ban kell ma rad nia, hogy ér té két ne ve -
szít se, de ma ga a tény, hogy be lém ha sí tott, megíté lé -
sem sze rint köz ér de kû je len tô ség gel bír. Ezen felül hoz -
zá kell még ten nem, nem em lék szem, hogy szín ház ban, 
va la ha is meg tör tént vol na ve lem ilyes mi. (…) Önök 
egy részt kon zer va tí vak, né ha ta lán még reak ció sok is, 
más részt vi szont ra di ká li sak, a szó leg ra di ká li sabb ér -
tel mé ben. A gyö ke re kig ás nak le, sa ját mû vé sze tük gyö -
ke réig, és gyak ran ko runk so ha sem lá tott szen ve dé sei -
nek gyö ke réig, az em ber nek egy másik em ber rel szem -
be ni, ki fogy ha tat lan em ber te len sé ge gyö ke réig. (…)11 

A Sze gény Szín ház szer tar tás-szer ke ze té nek fel -
vá zo lá sa után im már megis mer het tük ezen szer ke -
zet „mû kö dé sét” is, így lé nye gé ben elôt tünk áll a 
mo dern szín há zi szer tar tás mo dell je. Rá tér he tünk 
te hát a szer tar tást meg va ló sí tó szí nész mun ká já nak 
át te kin té sé re. 

 
A „szent szí nész”, mint a szer tar tás va rázs ló ja 
 

 M ár a tör té ne ti át te kin tés vé ge fé lé em lí tést tet -
tünk ar ról, hogy az Áll ha ta tos her ceg sze re -
pé ben elô ször Ry szard Cies lak nak, majd az 

Apo calyp sis cum Fi gu risban a tár su lat min den tag -
já nak si ke rült meg va ló sí ta nia a „to tá lis cse lek vést”. 

10 HAN KISS Ele mér: „A hô sies ség kény sze re”. In HAN KISS Ele mér: Diag nó zi sok. Gyor su ló Idô so ro zat, Mag ve tô Kiadó, Bu da -
pest, 1982. 141–142. 

11 Eric Bent ley nyílt le ve le Gro tows ki hoz, „Ame ry ka nie o Grotowski” (Ame ri kaiak Gro tows ki ról”). C. BAR NES, E. BENT LEY, 
M. CRO Y DEN és W. KERR írá sai a „Di a log” 1970. No 2. szá má ban. In OSINS KI: i. m. 173–174. 
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Az imént idéz tük Grotowski nyi lat ko za tát is a térrel 
és a ta nú ság te vô né zô vel kap cso lat ban, amely nek 
vé gén Grotowski is uta lást tett ar ra, mennyi re fon -
tos, hogy a szí nész „au ten ti kus cse lek vést” hajt son 
vég re a szer tar tás so rán. Is me re tes az is, hogy mi -
lyen gyak ran hi vat ko zott a Sze gény Szín ház „szent 
szí né szé re”, mint a mo dern szín há zi szer tar tás 
kulcs fon tos sá gú al ko tó ele mé re. Mindez ele gen dô 
ok ar ra, hogy megelô le gez zük: a szín há zi szer tar -
tás meg va ló sí tá sá hoz egy sa já tos, min den egyéb, 
ed dig is mert szí né szi cse lek vés tôl kü lön bö zô 
feladat ról, il let ve an nak meg va ló sí tá sá ról van szó. 
Vizs gál juk meg te hát kis sé kö ze lebb rôl, mi ben is 
áll en nek lé nye ge! 

Ne érts fél re! Mint ateis ta be szé lek a „szent ség rôl”. 
„Vi lá gi szent sé get” ér tek alat ta. A szí nész, aki a nyil -
vá nos ság elôtt ki hív ja ön ma gát és ez zel má so kat is, ke -
gyet le nül, gya lá za ton és vér lá zí tó szent ség tö ré sen ke -
resz tül le ve ti a min den na pi ál ar cot és fel fe di ön ma gát, 
s ez zel egy ha son ló ön vizs gá lat hoz te remt le he tô sé get 
a né zô szá má ra is.12 

Vagyis – ha a fen tie ket gon do lat me ne tünk lo gi -
ká já hoz iga zít va meg for dít juk – an nak ér de ké ben, 
hogy a szín há zi szer tar tás lé nye ge, a mo rá lis nor -
má val va ló össze mé re tés meg va ló sul has son, a szí -
nész nek „le kell vet nie a min den na pi ál ar cot”, és 
„ön ma gát kell fel tár nia”. Ezen a cse lek vé sen ke resz -
tül „pro vo kál ja ki” a né zô bôl ugyanen nek a meg -
té te lét. S ez zel máris meg ha tá roz tuk azt a jel leg ze -
tes kü lönb sé get, ami a „szent szí nész” cse lek vé sét, 
min den más szí né szi cse lek vés tôl meg kü lön böz te -
ti, le gyen az „átélô” vagy „elide ge ní tô”, „áb rá zo ló” 
vagy „meg je le ní tô” vagy akár bár mi más. A kü lönb -
ség ugyanis ab ban áll, hogy – tu do má som sze rint 
– min den ed di gi szí né szi cse lek vés arra irá nyult és 
irá nyul ma is, hogy a szí nész va la ki mást, egy fiktí -
ve lé te zô szín pa di ala kot for mál jon meg a szín já -
ték so rán. Itt vi szont ép pen ség gel arról van szó, 
hogy a „szent szí nész” ön ma ga leg ben sôbb, leg tit -
ko sabb én jét tár ja fel s olyan ér zé sei rôl, in du latai -
ról stb. tesz nyil vá nos ön val lo mást, ame lye ket 
egyéb  ként ta lán még sa ját ma gá nak sem szí ve sen 
is mer ne be. Esze rint a fel fo gás sze rint te hát, nem a 
szer tar tás so rán meg nyil vá nu ló „szent szí nész” vi -
se li a masz kot, ha nem ép pen el len ke zô leg, mi, sa -
ját ma gunk, és per sze ô ma ga is, a min den na pi élet 
során, ele get té ve a szo cio ló giai sze re peink el vá rá -

sai nak, vagy ép pen csak sa ját gyar ló sá gunk nak en -
ge del mes ked ve. Esze rint a fel fo gás sze rint te hát ép -
pen a szín há zi szer tar tás az az al ka lom, ahol kö zös -
sé gi ma gá nyunk ban megen ged het jük ma gunk nak, 
hogy le ves sük ezt a min den na pok ban reánk kö ve -
se dett ál arc-hal mazt, s az zal a va la ki vel néz zünk 
szem be egy pil la nat ra, akik va ló já ban va gyunk. Eh -
hez se gít hoz zá ben nün ket az imént fel vá zolt szer -
tar tás-szer ke zet, a „gúny és apo teó zis dia lek ti ká ja”, 
s – ta lán el sô sor ban – az, hogy va la ki(k), ott, akkor, 
ugyanezt te szi(k) meg, nyil vá no san, mie lôt tünk. 

Ke gyet len ség ez (tud niil lik a szí nész ön fel tá rá sa 
– A. V.) nem csak a szí nész, de a né zô vo nat ko zá sában 
is. A né zô, tu da to san vagy ön tu dat la nul, de megérti, 
hogy mindez fel hí vás az ô szá má ra is, hogy meg te gye 
ugyanezt. Mindez gyak ran el len ke zést vagy in dig ná -
ciót vált ki be lô le, hi szen min den na pos tö rek vé sünk ép -
pen az igaz ság el rej té sé re irá nyul. De nem csu pán a 
vi lág elô li el rej té sé re, ha nem ön ma gunk elôt ti el rej té -
sé re is. Me ne kül ni aka runk az igaz ság elôl, és itt éppen 
ar ra in vi tál nak ben nün ket, hogy áll junk meg és ves -
sünk egy pil lan tást a dol gok mé lyé re. At tól tar tunk, 
hogy Lót fe le sé gé hez ha son la to san, só bál vánnyá der -
me dünk, ha meg for du lunk.13 

S no ha Grotowski ezút tal is el sô sor ban a szí né -
szi cse lek vés nek a né zô re gya ko rolt ha tá sát ál lít ja 
a kö zép pont ba, érin tô le ge sen is újabb pon tos meg -
fo gal ma zá sát lát hat juk meg ma gá nak a szí né szi cse -
lek vés nek is. Két ség te len, hogy jo gos er re a cse lek -
vés re a „gyó nás” ana ló giá já nak hasz ná la ta, s an nak 
a ki mon dá sa is, hogy a szí nész, ez zel a cse lekvésével, 
a kö zös ség tag jai nak ér de ké ben vál lalt ál do za tot 
hoz. A „szent szí nész” meg je lö lés te hát min den kép -
pen több, mint egy hang za tos jel zô, ami a min den -
ki más tól va ló meg kü lön böz te té sen kí vül sem mi 
egye bet nem szol gál; több, mert sû rí tet ten hor doz -
za a szí né szi cse lek vés lé nye gét, az ön kén te sen vál -
lalt ál do zat ho za tal ak tu sát. 

Mi vel pe dig a szí nész mun ká ja a szer tar tás-szín -
ház ban, et tôl kezd ve e ta nul mány köz pon ti té má -
já vá vá lik majd, most, a szín há zi szer tar tás ál ta lá -
nos el vi és szer ke ze ti rend sze ré nek fel vá zo lá sa okán 
sza kít suk meg itt a gon do lat me ne tet, s a kulcs fon -
tos sá gú nak te kin tett szí né szi mun ka tar tal mi vo -
nat ko zá sá ban csu pán a most el mon dott sa ját sá got 
rög zít sük, s te gyünk em lí tést a szí né szi cse lek vés 
for mai vo nat ko zá sá ról is. 

12 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 34.  
13 Uo 37. 
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Nyi lat ko za tai ban Grotowski nem csu pán a 
„szent szí nész rôl” be szél, de a szí né szi mun ka kap -
csán gya kor ta em le ge ti a „va rázs ló szí nészt” is. 
A tör té ne ti át te kin tés so rán mi is idéz tünk olyan 
be szá mo ló kat, ame lyek em lí tik, vagy egye ne sen 
kieme lik a Laboratóriumszínház szí né szei nek hi -
he tet len tech ni kai fel ké szült sé gét, s azt is hang sú -
lyoz tuk, több íz ben is, hogy a ku ta tás egyik fô tö -
rek vé se az volt, hogy a „gaz dag szín ház” esz kö zeit 
a szí né szi cse lek vés sel cse rél je fel, a szín há zi ha tás 
le he tô leg min den ele mét a szí né szi cse lek vés bôl 
ve zes se le. Mindez egyér tel mûen utal ar ra, hogy a 
szí né szek nek va ló ban „va rázs ló vá” kel lett vál niuk, 
an nak ér de ké ben, hogy a szer tar tás vég be me hes -
sen ál ta luk. Mert, mint tud juk, a szín há zi ha tás 
igen erô tel jes „gaz da sá gos sá gi jel leg gel” is bír. Na -
gyon leegy sze rû sít ve a kér dést, azt mond hat juk, 
hogy mi nél ke ve sebb esz köz zel mi nél gaz da gabb 
je len té sû, mi nél sû rí tet tebb szín há zi pil la na tot tu -
dunk megal kot ni, an nál na gyobb lesz en nek a szín -
há zi pil la nat nak a ha tá sa. A ko ráb biak ból pe dig 
nyil ván va lóan ki tet szik, hogy a szer tar tás cél já nak 
eléré se ér de ké ben – aho gyan Eric Bent ley fo gal -
ma zott: hogy hir te len, aho gyan mon da ni szo kás: a 
sem mi bôl, egy gon do lat vil lant be lém a sa ját énem rôl, 
éle tem rôl (a II. rész 11. idé ze te – A. V.) – igen ko -
moly pszi chi kai gá ta kat kel lett át tör ni az egyes né -
zôk ben, s az is, hogy eh hez kü lön le ges in ten zi tá -
sú ha tá sok so ro za tá ra volt szük ség. Eh hez pe dig 
ar ra, hogy a szí nész(ek) va ló ban kü lön le ges, a „gaz -
dag szín ház” esz köz árá ba tar to zó megol dá sok kal 
ta lán so ha el nem ér he tô akusz ti kus és vi zuá lis ha -
tá so kat tud ja nak meg va ló sí ta ni – csu pán sa ját cse -
lek vé seik által. 

En nél is fon to sabb ta lán azon ban, hogy a szí -
nész ál tal a szer tar tás so rán vég zett ön fel tá rás, ön -
be val lás egyál ta lán nem olyas mi, ami könnyû szer -
rel meg va ló sít ha tó. Hi szen ak kor mi tôl len ne ál do -
zat? Utal tunk rá az imént, hogy en nek az ön fel tá -
rás nak a fo lya ma tá ban olyan mély tar tal mak is 
fel szín re ke rül het nek, ame lye ket leg szí ve seb ben a 
szí nész még ön ma ga elôl is el tit kol na, s ezt nem 
csu pán a ha tá sos fo gal ma zás ked véért tet tük, ha -
nem, mert szó sze rint er rôl (is) van szó. Ab ban az 
eset ben vi szont, ha a szí nész, a mon dot tak sze rint, 
idôn ként „ön ma ga el le né ben”, ön ma gát le gyôz ve 
kell cse le ked jen, rop pan tul felér té ke lô dik a ki fe je -

zô esz kö zei gyor sa sá gá nak és kép lé keny sé gé nek sze -
re pe, hogy a ben ne feléb re dô ér zé sek, in du la tok 
stb. le he tô leg azon nal ar ti ku lá lód ja nak is, még mie -
lôtt a szí nész pszi chi ku ma „meg gon dol ná ma gát”. 
Grotowski és szí né szei ezt úgy fo gal maz ták, hogy 
a szí nész nek „transz ban” kell cse le ked nie, és ez a 
szó hasz ná lat saj nos iszo nya tos mér té kû és mennyi -
sé gû fél reér tés hez ve ze tett már ed dig. Vi lá go san 
tisz táz ni kell, hogy mindez sem mi egye bet nem je -
lent, csu pán azt, hogy a tes ti ki fe je zés, a kül sô for -
ma meg te rem tô dé se olyan egyide jû ség gel szü les -
sen meg, hogy a ra cio ná lis mér le ge lés nek – „med -
dig me gyek el?” – ne le gyen mód ja beavat koz ni és 
a tar ta lom ar ti ku lá ló dá sát leál lí ta ni. 

Úgy vél jük, a mor fé mák azok az im pul zu sok, ame -
lyek a test bel se jé bôl fa kad nak, hogy ta lál koz za nak a 
„kül sô vel”. (…) Van az im pul zus, ami a „kül sô” fe lé 
igyek szik, a gesz tus pe dig en nek a be fe je zé se. A gesz -
tus a vég sô pont. (…) az im pul zus a test bel se jé bôl in -
dul el, s csak az utol só fá zis ban je le nik meg a test gesz -
tu sa, ami mintegy vég pont, a vo nal be lû rôl ki fe lé ha -
lad. A má sok kal va ló élô kap cso lat ban az em ber ösz -
tön zést kap és fe le le tet ad. Ezek az im pul zu sok: ka pok 
és vá la szo lok; adok, vagy ha úgy tet szik, rea gá lok.14 

A szí né szi ha tás in ten zi tá sá nak meg nö ve lé se 
mel lett te hát en nek a „transz-ál la pot nak” az eléré -
se ér de ké ben is szük ség volt ar ra, hogy a szí nész – 
tech ni kai ké pes sé gei vo nat ko zá sá ban – va ló ban „va -
rázs ló vá” vál jék, tes te, fi zi o ló gi ai esz köz rend sze re, 
sem mi fé le aka dályt ne gör dít hes sen im pul zu sai nak 
ki fe je zô dé sé vel szem ben. 

Ha te hát a szí né szi cse lek vés nek e tar tal mi és 
for mai ol da lát össze fog lal juk, lé nye gé ben meg ha -
tá roz tuk mind azt, ami a Grotowski ál tal em lí tett 
„au ten ti kus cse lek vés” jel lem zô je, de fi ni ál tuk an -
nak a „to tá lis cse lek vés nek” a fo gal mát, amely re a 
tör té ne ti át te kin tés so rán, Cieslak „já té ká val”, majd 
az Apo calyp sis cum Fi gu ris szí né szei nek tel je sít mé -
nyé vel kap cso lat ban már utal tunk. Nem más ez, 
mint a szí né szi cse lek vés tar tal mi ol da lá nak – az 
ön fel tá rás to ta li tá sá nak – és ugyanezen cse lek vés 
for mai ol da lá nak – az azon na li, tes ti ki fe je zô dés to -
ta li tá sá nak – min den ko ri egy sé ge. 

En nek a já ték nak mu száj ön fel tá rul ko zás nak len -
nie (…) Ezt a já té kot csakis az egyén sa ját éle té nek 
alap jain le het meg va ló sí ta ni. Olyan já ték ez, amely 
le mez te le ní ti az em bert, el vesz, fel tár, fel fed. A szí -

14 „Te atr a ry tu al” (Szín ház és ri tuá lé). Jerzy Grotowski elôadá sá nak szö ve ge a Len gyel Kul tu rá lis Aka dé mia pá ri zsi köz -
pont já ban 1968. ok tó ber 15-én. Le je gyez te C. LE RY és J. SI RO DE AU. „Di a log” 1969. No. 8. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In 
GROTOWSKI: Szín ház és ri tuá lé. I. m. 73. 
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nész nem játsz hat; ke resz tül ha tol sa ját ta pasz ta la tai -
nak szfé rá ján, vagy in kább be ha tol ab ba (…) a tes te 
és a hang ja se gít sé gé vel. (…) Ab ban a pil la nat ban, 
amint a szí nész vé ghez vi szi ezt az ak tust, egy je len -
ség gé vá lik, ITT ÉS MOST (kieme lés az ere de ti ben); 
nem tör té ne tet me sél, nem il lú ziót kelt – ô van ott, a 
je len ben. Fel tár ja ma gát. Egy la tin szó, a „fiat” (le -
gyen! – A. V.) ad ja vissza azt, ami tör té nik, és ami 
tör tén ni fog. Fel fe de zi ön ma gát, de ké pes nek kell len -
nie en nek megala po zá sá ra és ar ra is, hogy ezt bár mi -
kor megis mé tel je. (…) Ha ez az ak tus le zaj lott, ak kor 
a szí nész, (ami em be ri lé tet je lent) meg ha lad ja a be -
fe je zet len ség nek azt az ál la po tát, amely re a min den -
na pi élet ítél ben nün ket: a gon dol ko dás és az ér zé sek, 
a test és a lé lek megosz tott sá gát. A kü lönb ség a tu da -
tos és tu dat ta lan, az éber és ösz tö nös, a sze xuá lis és 
ér tel mi kö zött el tû nik. Ha ez meg va ló sul, a szí nész 
meg va ló sí tot ta a to tá lis cse lek vést. (…) A reak ció, amit 
ez zel be lô lünk ki vált, tar tal maz za az in di vi duá lis és 
a kol lek tív egy jel leg ze tes egy sé gét. Az az em be ri je -
len ség, akit ma gunk elôtt lá tunk, a szí nész, aki fe -
lülemel ke dett ezek nek a ket tôs sé gén is. Több ez, mint 
ak ciók so ro za ta, ez ma ga az ak ció, amely csak ana -
ló giá ja a min den nap jaink cse le ke de tei nek. Ez a „to tá -
lis cse lek vés” (ame lyet egye sek sze ret né nek to tá lis já -
ték nak ne vez ni.).15 

 
A szín há zi szer tar tás pszi cho szo ciá lis funk ció ja 
 

 Á t te kin tet tük te hát azt a szer ke ze tet, amely a 
„két együt tes” rend sze ré vel meg te rem ti a mo -
dern szín há zi szer tar tás tér be li és dra ma tur -

giai ke re teit, meg vizs gál tuk azt is, hogy eb ben a szer -
tar tás-szer ke zet ben, ho gyan biz to sít ja a „gúny és 
apo teó zis dia lek ti ká ja” a mo rá lis nor má val va ló 
össze ve tés le he tô sé gét, s ki tér tünk ar ra is, hogy a 
„to tá lis cse lek vés” meg va ló sí tá sa ho gyan „mû köd -
te ti” ezt a mo dern szín há zi szer tar tást. Vé ge ze tül 
most ar ra is ki kell tér nünk még, hogy mi ben áll en -
nek a mo dern szín há zi szer tar tás nak a tár sa dal mi 
funk ció ja, hi szen fe je ze tünk kez de tén egy ilyen 
funk ció val bí ró szín há zi mo dell fel vá zo lá sát elô le -
gez tük meg. 

Nyil ván va ló, hogy egy ilyen szín há zi szer tar tás 
fi zi ka i lag nem cse lek vô részt ve vô je (a né zô), ha a 
szer tar tás so rán egy ál ta lá no san el fo ga dott és kí -
vá na tos nak tar tott vi sel ke dé si nor má val szem be -

sül, eb ben az össze ha son lí tás ban csak alul ma rad -
hat. Az össze ve tés ered mé nye te hát gyar ló ön ma -
gunk szá má ra, ki sebb-na gyobb mér ték ben, de 
min den kép pen „kel le met len” vég kö vet kez te tés sel 
zá rul. Ugyanak kor vi szont ez a kel le met len ség-ér -
zet, min den kép pen pá ro sul egy faj ta „meg tisz tu -
lás-ér zet tel” is, amennyi ben egy ma ga sabb szin tû 
én- tu dat, egy hi te le sebb ön reflexió ér ze te is meg -
je le nik ben ne. Ez pe dig gya kor la ti lag egy olyan ka -
thar zis -él mény, amely úgy ôr zi meg ben nünk az 
össze mé re tés ered mé nyé nek tu da tos sá gát, hogy lé -
nye gé ben meg szün te ti an nak ér zel mi kel le met len -
sé gét. Mond hat ni, hogy a „gúny és apo teó zis dia -
lek ti ká já nak” egy a ben nünk vég be me nô ana ló giá -
já val ta lál ko zunk ek kor: a ben nünk lé vô gyar ló -
ság felis me ré sé nek tu da tos sá ga a megerô sö dés és 
meg tisz tu lás ka tar ti kus ér zé sé vel pá ro sul. Ha úgy 
tet szik, a né zô vi szony la tá ban is ki mond hat juk azt, 
amit Grotowski a szí nésszel kap cso la to san fo gal -
maz meg: az ön fel tá rás ak tu sa után nyu god tab ban 
te het jük fel is mét a hét köz na pi élet ál tal meg kö -
ve telt sze rep-ál ar cain kat, mert már tud juk, hogy 
ki van va ló já ban az ál ar cok mö gött. S ta lán egy ki -
csit ab ban is re mény ked he tünk, hogy al ka lom ról-
al ka lom ra egy ki csi vel „át tet szôbb”, a va ló di ön -
ma gunk ra egy ki csi vel job ban ha son lí tó ál ar cot ve -
szünk vissza, mint ami lyet a szer tar tás so rán le ve -
tet tünk. 

Mindezek bôl a mo dern szín há zi szer tar tás tár -
sa dal mi funk ció ja egye ne sen kö vet ke zik: a min -
den ki ál tal kí vá na tos nak tar tott mo rá lis nor má hoz 
kö ze lebb ju tott egyé nek egy tár sa dal mi szin ten is 
tö ké le te sebb kö zös sé get al kot hat nak, s egy ben 
megújít hat ják a kí vá na tos nor ma ér ték mi vol tát, 
köz vet ve te hát meg szi lár dít hat ják a tár sa da lom egé -
szé nek ér ték tu da tát is. 

A preg náns, jól kö rül ha tá rolt bûn tu dat ugyanis az -
zal, hogy ráirá nyul egy konk rét tény re, mu lasz tás ra, 
vé tek re, bûn re, vagyis ön nön for rá sá ra, ki vál tó oká ra, 
le he tô vé te szi e tény ki kü szö bö lé sét, e vé tek vagy bûn 
jó vá té te lét, s ez zel elô ké szí ti az em be ren, il let ve a kö -
zös sé gen be lü li fe szült ség ol dá sát, felol dó dá sát.16 

Ter mé sze te sen ba dar ság azt re mél ni, hogy egy 
– vagy akár több – ilyen szer tar tás-szín ház mély -
re ha tó vagy lát vá nyo san gyor san be kö vet ke zô ha -
tás sal le het egy tár sa da lom éle té re, ér ték tu da tá nak 
ked ve zô vál to zá sá ra, de azt el kell is mer nünk, hogy 

15 Jerzy GROTOWSKI: „Te atr a ry tu al” (Szín ház és ri tuá lé). In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 55.  
16 HAN KISS Ele mér: „A bûn tu dat ról, mint tár sa dal mi je len ség rôl”. In HAN KISS: i. m. 244–245. 
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min den kép pen az egyik reá lis le he tô ség ar ra, hogy 
a meg le he tô sen nagy szá mú és vál to za tos ero dá ló 
té nye zô vel szem ben, ha még oly kis mér ték ben is, 
de ked ve zôen be fo lyá sol ja azt. 

 
A SZÍ NÉ SZI MUN KA TAR TAL MI OL DA LA 
 

 A Sze gény Szín ház „rend sze ré nek” át fo gó fel vá -
zo lá sa után, ezen „rend szer” leg fon to sabb ele -
mé re, a szí nész mun ká já ra kell kon cent rál -

nunk an nak ér de ké ben, hogy a La bo ra tó rium ban 
fo lyó ku ta tás ról né mi kép pen rész le te sebb és pon -
to sabb ké pet al kot has sunk. 

Mint azt az elô zôek ben megál la pí tot tuk, a Sze -
gény Szín ház szí né szé nek alap felada ta a „to tá lis 
cse lek vés” meg va ló sí tá sa, amely nek tar tal mi vo -
nat ko zá sa az ön le lep le zés ak tu sa. Azt is megál la -
pí tot tuk már, hogy ez az ön le lep le zés, mint a szí -
né szi mun ka alap ve tô irá nya és cél ja, me rô ben 
más, mint az ed dig is mert bár mi lyen szí né szi 
feladat, amennyi ben nem egy má sik, fiktí ve lé te -
zô alak nak, sze mé lyi ség nek a szí nész ál ta li meg -
for má lá sát je len ti, ha nem a szí nész sa ját én jé nek, 
sze mé lyi sé gé nek a szí né szi cse lek vés ben tör té nô 
ar ti ku lá ló dá sát cé loz za. Mindeb bôl az kö vet ke zik, 
hogy a Sze gény Szín ház „szent szí né szé nek” mun -
ká ja, an nak gya kor la ti, szí nész dra ma tur giai sa já -
tos sá gai is me rô ben el té rôek az ed di giek tôl. Szá -
munk ra pe dig ez azt is je len ti, hogy a „szent szí -
nész” mun ká ját nem vizs gál hat juk úgy, mint a kü -
lön bö zô szí nész dra ma tur giai „rend sze rek” egyi két, 
ha nem csakis azok tól vi lá go san el kü lö nít ve és 
meg kü lön böz tet ve, ön ma gá ban kell fel tár nunk a 
lé nye gét. Elô ször te hát el kell kü lö ní te nünk min -
den egyéb „rend szer tôl”, s en nek ér de ké ben ta lán 
a leg sze ren csé sebb, ha a szí nész pa ra do xon hoz va -
ló vi szo nyát pró bál juk meg ha tá roz ni, miu tán min -
den szí nész dra ma tur giai „rend szer” leg lé nye gibb 
kér dé se az, hogy „ho gyan le het a szí nész úgy más -
va la ki, hogy köz ben mégis ön ma ga ma rad?” 

Mi vel pe dig a szín ház mû vé sze té nek tör té ne te 
so rán, eb ben a te kin tet ben Szta nyisz lavsz kij és 
Brecht volt az, aki a legát fo góbb, a legin kább te leo -
lo gi kus sá fo gal ma zott, s legál ta lá no sab ban ha tó szí -
nész dra ma tur giai „rend sze re ket” al kot ta meg, cél -
sze rû a szí nész pa ra do xon hoz va ló vi szonyt ezek 
ve tü le té ben meg kö ze lí te ni.

Szta nyisz lavsz kij – Brecht – Grotowski 
 

 S zta nyisz lavsz kij, aho gyan ezt Grotowski is 
mond ja, fel tet te ma gá nak az alap kér dé se ket, s 
megad ta rá juk a ma ga vá la szát. Ezt a vá laszt 

rö vi den úgy fog lal hat juk össze, hogy a szí nész, já -
té ka so rán, fel té te le zett kö rül mé nyek kö zött, a sa -
ját éle tét éli. Te hát nem csu pán tes tét, fi zi o ló gi ai 
adott sá gait és esz kö zeit „köl csön zi” a szín pa di alak -
nak, ha nem pszi chi kai én jét, ér zel meit és in du la -
tait is, ame lyek meg ha tá roz zák a fi zi kai cse lek vé -
seit, de ame lyek vi szont azon fel té te le zett kö rül mé -
nyek ál tal meg ha tá ro zot tak, ame lyek a meg for má -
lan dó szín pa di alak kö rül mé nyei, te hát a szí nész 
szem pont já ból fiktív kö rül mé nyek, de ame lye ket 
a já té ka so rán a szí nész igaz nak fo gad el. A pa ra -
do xon felol dá sá nak kul csa, eze set ben te hát a fel té -
te le zett kö rül mé nyek ben van, pon to sab ban ab ban 
a moz za nat ban, hogy ezen fel té te le zett kö rül mé -
nye ket a szí nész a ma ga szá má ra igaz nak fo gad ja 
el. 

Gyak ran mond ják, hogy a szí nész nek egyes szám 
el sô sze mély ben kell cse le ked nie: „én” és nem a „sze -
rep”. Ez volt Szta nyisz lavsz kij té te le. Így fo gal ma zott: 
„én – a sze rep kö rül mé nyei ben”.17 

Csak hogy Szta nyisz lavsz kij ezt a té te lét egy drá -
mai ala pú szín há zi mû kö dés kö ze gé ben fo gal maz -
ta meg, amely ben az elôadás so rán meg va ló sí tott 
szí né szi cse lek vé sek ér tel mét, je len té sét, irá nyát és 
nagy já ból még az in ten zi tá sát is a drá ma ele ve adott, 
im ma nens rend sze re ha tá roz ta meg. Ez azon ban, 
a fel té te le zett kö rül mé nyek igaz nak va ló el fo ga dása 
mel lett, a szí né szi cse lek vés meg ha tá ro zá sa szem -
pont já ból, még a fel té te le zett kö rül mé nyek meg fe -
le lô ér té ke lé sé nek, ér tel me zé sé nek kö ve tel mé nyét 
is ma gá ban rej ti. A szí nész nek ugyanis – a ren dezô 
irá nyí tá sá val-se gít sé gé vel – oly mó don kel lett fel -
fog nia, ér tel mez nie a fel té te le zett kö rül mé nye ket, 
hogy ab ból a drá ma szer ke ze té nek és fo lya ma tá -
nak meg fe le lô szí né szi cse lek vés kö vet kez zék. El -
len kezô eset ben a szí né szi cse lek vés „lánc sze mei -
ben” je lent ke zô ki sebb-na gyobb el té ré sek, a drá -
mai szer ke zet és fo lya mat je len tôs mó do su lá sát 
ered mé nyez ték vol na. Ez az ér tel me zé si „kény szer” 
azon ban még in kább felér té ke li a fel té te le zett kö -
rül mé nyek je len tô sé gét Szta nyisz lavsz kij „rend sze -
ré ben”. 

17 Jerzy GROTOWSKI: „Od po wiedz Sta nis laws kie mu” (Vá lasz Szta nyisz lavsz kij nak). „Di a log” 1980. No. 5. For dí tot ta: PÁLYI 
And rás. In GROTOWSKI: Szín ház és ri tuá lé. I. m. 148. 
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Szta nyisz lavsz kij azon tör te a fe jét, ho gyan ál lít sa 
szín pad ra a megírt drá mát, ho gyan va ló sít sa meg a da -
ra bo kat, ho gyan hoz za össz hang ba az írói szán dé kot 
és a szí nész em be ri ta pasz ta la tait. Ha a szí nész Hamle -
tet játssza, ak kor mind azt, ami a drá má ban tör té nik, 
meg ha tá ro zott kö rül mény ként kell el fo gad nia: hogy 
van nak or szá gok, ame lyek olya nok, akár a bör tön, 
hogy ezek ben az or szá gok ban az at mosz fé ra igen fe -
szült, hogy a trón örö kös ki rályfi fe let tébb sze re ti az 
any ját, de az ap ját bi zo nyá ra még job ban, hogy az 
apját megöl ték stb. Ezek mind adott kö rül mé nyek. Szta -
nyisz lavsz kij fel tet te a szí nész nek a kér dést: ha eb ben 
a hely zet ben len ne, mit csi nál na? Az el sô idô szak ban 
– ne vez zük lé lek ta ni nak ezt a kor sza kát – Szta nyisz -
lavsz kij ilyes fé le kép pen hang sú lyo zott: mit fogsz átél -
ni, mit fogsz érez ni? A má so dik idô szak ban – a fi zi kai 
cse lek vé sek ide jén – más ra he lyez te a hang súlyt: mit 
fogsz cse le ked ni, mi lyen lesz a vi sel ke dé sed? Azt mond -
hat nánk, hogy Szta nyisz lavsz kij sze rint a szí nész nek 
saját ter mé sze te anya gá ból kel lett ki for máz nia a sze -
rep fo gal mát, ké pét, alak ját. Ra gyo gó tech ni ka volt ez 
a szín ház szá má ra. (kieme lés az ere de ti ben – 
A. V.).18 

Te hát a szín ház szá má ra, vagy, hogy még pon -
to sab bak le gyünk a drá mai alap pal dol go zó szín -
ház szá má ra, s nem a mo dern szín há zi szer tar tást 
meg va ló sí ta ni kí vá nó Sze gény Szín ház szá má ra. 
Gro tows ki nak és mun ka tár sai nak te hát me rô ben 
más vá laszt kel lett ad nia az alap kér dés re. 

 
Brecht te o re ti ká ja is más ként vi szo nyul a szí nész -
pa ra do xon hoz. Egé szen sa já tos mó don, mond hat -
ni „meg ke rü li” a kér dést, (ter mé sze te sen nem pe -
jo ra tív je len tés sel hasz nál va ezút tal a „meg ke rü lés” 
fo gal mát). Meg ke rü li ab ban az ér te lem ben, hogy a 
szí nész nek nem kell – sôt nem is sza bad – át lé nye -
gül nie a fiktí ve lé te zô szín pa di alak ká, mint Szta -
nyisz lavsz kij szí né szé nek kel lett, ha nem „csu pán” 
áb rá zol nia, meg- vagy fel mu tat nia azt; hogy az alak -
tól va ló tá vol sá ga ré vén le he tô sé ge nyíl jon reflek -
tál nia is az alak tar tal mai ra és / vagy cse lek vé sei re. 
A kér dés re te hát, hogy „ho gyan le het a szí nész úgy 
más va la ki, hogy köz ben ön ma ga ma rad”, Brecht 
vá la sza az, hogy nem kell más va la ki nek len nie, 
„csak” ját sza nia kell más va la kit. 

„A szí nész nek be kell mu tat nia va la mit, és meg kell 
mu tat nia ön ma gát. Ter mé sze te sen úgy mu tat ja be azt 
a va la mit, hogy köz ben ön ma gát mu tat ja meg; és ön -
ma gát úgy mu tat ja meg, hogy köz ben meg mu tat va la -
mit. Bár ez a két do log egy beesik, még sem sza bad úgy 
egy bees nie, hogy a két feladat kö zött el tûn jék a kü lönb -
ség.” Más kép pen ki fe jez ve: A szí nész nek min dig meg 
kell ôriz nie an nak a le he tô sé gét, hogy mes ter sé ge sen 
kies sék a sze re pé bôl. Nem mond hat le az adott pil lanat -
ban ar ról, hogy (a sze re pén túl me nôen) a re zo nôrt 
játssza.19 

Mint lát juk – és amint tud juk is – ez a faj ta szí -
nész dra ma tur gia te hát ko ránt sem egy sze rû sí ti le a 
szí né szi cse lek vést után zás sá, a szí né szi feladat meg -
va ló sí tá sa egyál ta lán nem lesz könnyebb et tôl (sôt?), 
ugyanak kor azon ban az alap kér dés te kin te té ben 
két ség te le nül me rô ben más ter mé sze tû vá laszt 
kínál. Nem mond hat juk, hogy egy sze rûb bet, hi -
szen azt is fi gye lem be kell ven nünk, hogy a szí nész, 
mint az ál ta la áb rá zolt szín pa di alak ra reflek tá ló re -
zo nôr se le het egé szen ön ma ga, nem kép vi sel he ti 
pri vát én jé nek at ti tûd jeit, vé le mé nyét és gon do la -
tait a reflexi ó ban, en nek to váb bi fej te ge té se azon -
ban már el ve zet ne ben nün ket ere de ti té mánk tól. 
An nak szem pont já ból ele gen dô most annyit rög zí -
te nünk, hogy Brecht te o re ti ká ja sze rint a szí nész -
nek nem kí vá na tos a szín pa di alak cse lek vé seit ön -
ma ga sze mé lyi sé gé bôl le ve zet nie. Mint lát hat juk te -
hát, Gro towski és mun ka tár sai et tôl is el té rô választ 
ta láltak a „szent szí nész” szí nész dra ma tur giá já nak 
ki dol go zá sa köz ben. 

 
Grotowski ma ga is hang sú lyoz ta, hogy e te kin tet -
ben kiin du ló pont ját Szta nyisz lavsz kij alap kér dé se 
je len tet te, de azt is min dig hoz zá tet te, hogy er re a 
kér dés re ôk me rô ben más vá laszt ad tak. Ez a más -
ság ab ból ered, hogy a ku ta tás so rán, a „fel té te le -
zett kö rül mé nyek kö zött a sa ját éle tét éli” – vá lasz -
ban, egy re na gyobb mér ték ben he lye zô dött át a 
hang súly a fel té te le zett kö rül mé nyek rôl a „sa ját éle -
tét éli”-ki té tel re. A Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré ben” 
kulcs fon tos sá gú nak bi zo nyult fel té te le zett kö rül -
mé nyek je len tô sé ge csu pán annyi ban ma radt meg, 
amennyi ben ezek a hét köz na pi tól el té rô, kü lö nös, 
sôt ext rém kör nye ze tet biz to sí tot tak ah hoz, hogy a 

18 Jerzy GROTOWSKI: Az Ün nep – 1970 de cem be ré ben, a New York Uni ver sity au lá já ban le zaj lott ta lál ko zón ké szült hang -
fel vé tel meg szer kesz tett, au to ri zált szö ve ge. Meg je lent: Tek sty, Te atr La bo ra to ri um, Wroc law, 1975. For dí tot ta: PÁLYI 
And rás. In Szín ház, Szín ház. I. m. 4.  

19 „Mi az epi kus szín ház?”. In Wal ter BEN JA MIN: Kom men tár és pró fé cia. Gon do lat Kiadó, Bu da pest, 1969. 186. 
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szí nész, mint szu ve rén sze mé lyi ség „pró bá ra tehesse 
ma gát” ben nük, hogy vá laszt ke res sen ar ra a kérdés -
 re: „mit ten nék én, ha eb ben a hely zet ben len nék?” 

A fo lya mat dön tô té nye zô je (…) a szí nész pszi chés 
ön vizs gá la tá nak tech ni ká ja. Meg kell ta nul nia, hogy a 
sze re pet, se bész kés gya nánt, ön ma ga „fel bon co lá sá ra” 
hasz nál ja fel. S ek kor nem ar ról van szó, hogy bi zonyos, 
adott kö rül mé nyek kö zött ké pet ad jon ön ma gá ról, vagy 
hogy „átél jen” egy sze re pet. De nem je len ti az epi kus 
szín ház ban szo ká sos, hi deg kal ku lá ció ra ala po zott, tá -
vol ság tar tó já té kot sem. Egye dül ar ról van szó, hogy a 
sze re pet olyan esz köz ként hasz nál juk, amellyel ta nul -
má nyoz hat juk mind azt, amit hét köz na pi maszk jaink 
mö gé rej tet tünk – a sze mé lyi sé günk leg ben sôbb ré szét, 
azért hogy fel tár has suk és felál doz has suk.20 

Az te hát, hogy a sze re pet a szí nész, mint a 
sebész kést, ön ma ga fel tá rá sá ra hasz nál ja a Sze gény 
Szín ház szí nész dra ma tur giai alap té te le és az ön be -
vallás ak tu sá nak a szín há zi szer tar tást meg va ló sí tó 
kö zép pont ja lett. Ez az, ami a szí nész pa ra do xon -
hoz va ló vi szonyt meg ha tá roz za, s nem csak meg -
te rem ti a „to tá lis cse lek vés” (egyik) alap fel té te lét, 
de azál tal, hogy a szí né szi cse lek vés cél ja ként nem 
va la mely más alak meg for má lá sát, ha nem a szí nész 
sa ját sze mé lyi sé gé nek meg mu ta tá sát te szi, el is kü -
lö ní ti min den ed di gi szí nész dra ma tur giai „rend -
szer tôl” 

Azt is meg kell ál la pí ta nunk ugyanak kor, hogy 
az zal, hogy a fel té te le zett kö rül mé nyek „csu pán” az 
ön vizs gá lat te re pét biz to sít ják, sem mi ben sem csor -
bult a szí nésszel szem ben tá masz tott azon kö ve tel -
mény, hogy a fel té te le zett kö rül mé nye ket ön ma gá -
ra néz ve igaz nak fo gad ja el. Más a hely zet azon ban 
a fel té te le zett kö rül mé nyek ér té ke lé se, ér tel me zé -
se te kin te té ben, hi szen, mint lát hat tuk az is a szí -
nésszel szem ben tá masz tott alap ve tô kö ve tel mény 
eb ben a „rend szer ben”, hogy ön ma gát tár ja fel, s 
ezt sa ját én jé bôl ere dô, au ten ti kus cse lek vés ben ar -
ti ku lál ja. Ez vi szont nyil ván va lóan ki zár ja an nak a 
le he tô sé gét, hogy a szí nész ön ma gá ból le ve ze tett 
cse lek vé se egy elô re meg ha tá ro zott irányt kö ves -
sen, hogy iga zod jék pél dául egy írott drá ma ele ve 
adott szer ke ze té hez és fo lya ma tai hoz. 

Mindeb bôl vi szont az kö vet ke zik, hogy a Sze -
gény Szín ház ban, a szín já ték-szer tar tás lét re jöt té -
nek fo lya ma ta pon to san az el len ke zô je, a for dí tott -
ja an nak, ami a „ha gyo má nyos szín ház ban”, a drá -
mai alap pal vég zett al ko tói fo lya ma tot jel lem zi. 

Az írott drá mát szín re vi vô, elem zô-átélô me todi -
ka ese té ben ugyanis a szí nész nek az adott lé lek tani 
fo lya ma to kat kell hi te le sí te nie, s ilyen szem pontból 
Brecht te o re ti ká ja sem fo gal maz meg mást, at tól el -
te kint ve per sze, hogy ott nem a lé lek ta ni hi te le sítés 
a cél, ha nem az áb rá zo lás és a reflexió, de az elô re 
meg ha tá ro zott ság Brecht te o re ti ká já ban is ugyan -
úgy je len va ló. Az is mel lé kes ugyanak kor eb bôl a 
szem szög bôl, hogy Szta nyisz lavsz kij má sok ál tal 
írott mû ve ket ál lí tott szín pad ra, míg Brecht dön tô 
mó don a ma ga ál tal írott epi kus drá má kat vit te 
szín re, s így né mi kép pen na gyobb moz gás tere volt 
a ren de zés szá má ra ked ve zôbb anyag hasz ná la tá -
ra. Azért mel lé kes ez, mert a kér dés szem pont já -
ból az iga zán lé nye ges mo men tum az, hogy a szín -
re vi tel meg kez dé se kor már adott egy írott anyag, 
amely hez a szín re vi tel, akár a ki sebb-na gyobb dra -
ma tur giai beavat ko zá sok kal együtt is, de iga zo dik. 

Nos, ilyen ele ve adott iro dal mi anyag a Labo ra -
tó riumszínház pro duk ciói nak lét re ho zá sa kor is 
adott volt – mond hat nánk, s amint azt a tör té ne ti 
át te kin tés so rán lát hat tuk, ez töb bé-ke vés bé igaz is 
len ne. Csak hogy tör té ne ti vo nat ko zás ban ar ra is 
em lé kez nünk kell ugyanak kor, hogy Grotowski 
eze ket a szín pa di szö veg köny ve ket (s nem dra ma -
tur giai lag itt-ott mó do sí tott drá má kat) kez det tôl 
fog va csak az ere de ti da rab „nyo mán” szán ta meg -
va ló sí tás ra, s nem ar ra vál lal ko zott, hogy az ere de -
ti mû vet mu tat ja be. Még fon to sabb az, hogy a ku -
ta tás so rán egy re erô sö dik az a ten den cia, hogy a 
Grotws ki ál tal írott szín pa di szö veg köny vet csu pán 
kiin du ló pont ként hasz nál ják a pro duk ciók lét re -
ho zá sá ban, s a já ték kiala ku ló cse lek mé nyét egy re 
in kább nem ez az iro dal mi kiin du ló pont, ha nem a 
pró bák so rán, az ön tör vé nyû szí né szi cse lek vé sek 
ré vén lét re jö vô já ték anyag ha tá roz za meg. Vagyis 
a fo lya mat meg for dul, s amint a fel té te le zett kö rül -
mé nyek az ön fel tá rás ke re té vé ala kul nak át, egy ele -
ve lé te zô, iro dal mi anyag szín re vi te le he lyett, a pro -
duk ció lét re ho zá sa is egy re in kább a pró bák so rán 
meg szü le tô já ték anyag struk tu rá lá sá vá vál to zik.  

A lé nyeg: a ta lál ko zás. A szö veg ob jek tí ve lé te zô mû -
vé szi va ló ság. (…) A szö veg tel jes ér té ke at tól a pil la -
nat tól je len van, hogy leír ták; ezt hív juk iro da lom nak, 
és a „szín da ra bo kat”, mint az iro da lom ré szét ol vas -
suk. (…) A szín ház lé nye ge a ta lál ko zás. Az ön fel tá -
rás ak tu sát vég zô em ber rôl el mond hat juk, hogy ön ma -
gá val lé te sít kap cso la tot. Vagyis egé szen ext rém, ko -

20 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 37. 
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moly, pre cíz, fe gyel me zett konf ron tá ció ról van szó. 
A szí nész nem pusz tán a gon do la tai val szem be sül, ha -
nem egész lé nyé vel, az ösz tö nei tôl kezd ve, a tu dat alat -
ti ján át, egé szen a leg tel je sebb ön tu da tig. (…) 

A szö veg gel va ló ta lál ko zá som ha son la tos a szí -
nésszel va ló ta lál ko zá som hoz. Az író szö ve ge a színész 
és a ren de zô szá má ra olyan, mint a se bész kés, amely 
le he tô vé te szi, hogy fel nyis suk ön ma gun kat, túl lép jünk, 
ön ma gun kon, meg ta lál juk azt, ami ben nünk rej tô zik, 
hogy má sok kal ta lál koz zunk, egy szó val, hogy túl lép -
jünk ma gá nyos sá gunk kor lá tain. Mond hat ni, hogy a 
szín ház ban a szö veg nek ugyanolyan funk ció ja van, 
mint ami lyen a mí tosz nak volt az óko ri köl tô szá mára. 
A „Pro me theus” köl tô je Pro mé teusz mí to szá ban fel fe -
dez te a ki hí vást, az ug ró desz kát, és ta lán ép pen ez ösztö -
nöz te az al ko tás ra ôt ma gát is. Min de ne set re a „Prome -
 theus” a sze mé lyes él mé nyé nek ter mé ke. És ez minden, 
amit el mond ha tunk, a töb bi nek nincs je len tô sé ge. Is -
mét lem: a szö ve get el le het ját sza ni a ma ga tel jes sé -
gé ben, meg le het vál toz tat ni az egész szer ke ze tét, lehet 
be lô le kol lázst is csi nál ni. Át dol goz hat juk, vagy be tol -
dá sok kal él he tünk, de egyik eset sem a szín há zi al kotás 
prob lé ma kö ré be tar to zik, ha nem az iro da lo mé ba. (…) 

Szá mom ra, mint szín há zi al ko tó szá má ra, nem a 
sza vak a fon to sak, ha nem az, amit ezek kel a sza vak -
kal csi nál ni le het, az, ami a szö veg élet te len be tû so rait 
„A Szó”-vá for mál ja. (…) 

Miért ta nul juk még most is az Iliászt és az Odüsz -
szeiát? Va jon azért-e, hogy megis mer ked jünk az akkori 
em be rek kul tu rá lis és tár sa dal mi éle té vel? Le het, de ez 
a pro fesszo rok felada ta. A mû vé szet pers pek tí vá já ból 
néz ve, ezek a mû vek örök ké ele ve nek. Az Odüsszeia 
alak jai még min dig ak tuá li sak, hi szen ma is van nak 
za rán do kok. Mi is za rán do kok va gyunk. Az ô za rán -
dok lá sa más, mint a miénk, ezért ké pes a mi kö rül mé -
nyein ket új meg vi lá gí tás ba he lyez ni. A mû vé szet ben 
nem kell túl so kat töp ren ge ni. A mû vé szet nem a tu do -
mány for rá sa. A mû vé szet ta pasz ta lás, amely nek úgy 
ju tunk bir to ká ba, hogy meg nyit juk ma gun kat má sok 
fe lé, vagy ép pen szem be he lyez ke dünk ve lük, hogy 
megért sük ön ma gun kat, de nem tu do má nyos ér te lem -
ben, új ra lét re hoz va egy tör té nel mi kor kon tex tu sát, 
ha nem ele men tá ris, em be ri ér te lem ben.21 

Min den bi zonnyal ez az egyik leg fôbb oka an -
nak, hogy a Laboratóriumszínház pro duk ciói egy -
re na gyobb vi ha ro kat ka var tak iro dal már és fi lo ló -
gus kö rök ben, s an nak is, hogy a „to tá lis cse lek vés” 

iga zá ból egy olyan pro duk ció ban tu dott ki tel je sed -
ni, amely nem egy írott drá ma nyo mán, ha nem kol -
lek tív al ko tás ként, a kü lön bö zô iro dal mi anya go -
kat csu pán for rás ként hasz no sít va jött lét re. 

 
Ez zel te hát egy részt meg ha tá roz tuk a Sze gény Szín -
ház szí nész dra ma tur giai alap el veit, mi köz ben el -
kü lö ní tet tük azt a töb bi, ed dig is mert szí nész dra -
ma tur giai „rend szer tôl”, majd pe dig fel tár tuk azt a 
leg fon to sabb me to di kai kü lönb sé get is, amely ezen 
szí nész dra ma tur giai alap el vek bôl kö vet ke zôen, az 
elôadás lét re ho zá sá nak al ko tói fo lya ma tá ban meg -
nyil vá nul, s amely egy ben meg ha tá roz za a Sze gény 
Szín ház „rend sze ré nek” az írott drá má hoz, il let ve 
az iro da lom egé szé hez va ló vi szo nyát is. Ezek után 
im már le he tô sé günk nyí lik ar ra, hogy rész le tei ben 
te kint sük át a „to tá lis cse lek vés” tar tal mi ve tü le té -
nek kü lön bö zô as pek tu sait is. 

 
A szí nész–szí nész vi szony lat kér dé sei 

 

 A z a kö ve tel mény, hogy a szí nész nek a já ték -
ban au ten ti kus cse lek vést kell vég re haj ta nia, 
to váb bá az a tény, hogy az elôadás so rán (de 

már a pró bák so rán is) a szí nész ezen au ten ti kus 
cse lek vé seit nem egy ma gá ban, ha nem más, ugyan -
ilyen cse lek vé se ket vég zô szí né szek vi szony la tá ban 
va ló sít ja meg, fel tét le nül in do kolt tá te szi en nek a 
vi szony lat nak a kis sé ala po sabb vizs gá la tát. 

Ha a szí nész megelég szik a sze rep ma gya rá za tával, 
min dig tud ni fog ja, hol kell leül nie vagy fel kiál ta nia. 
A pró bák kez de tén rend sze rint asszo ciá ciók éb red nek, 
de húsz elôadás után már sem mi sem ma rad. A já ték 
tel je sen me cha ni kus sá vá lik. 

Hogy ezt el ke rül hes se, a szí nész nek, mint a ze nész -
nek is, par ti tú rá ra van szük sé ge. A ze nész par ti tú rá ja 
hang je gyek bôl áll. A szín ház: ta lál ko zás. A szí nész par -
ti tú rá ja te hát az em be ri kap cso la tok ele mei bôl épül, 
„adj és végy”! Végy más em be re ket és ál lítsd szem be 
ôket ön ma gad dal, sa ját él mé nyeid del és gon do la taid -
dal és adj ne kik vá laszt. Ezek ben a bi zo nyos fo kig min -
dig in tim em be ri ta lál ko zá sok ban min dig meg ta lál ha -
tó az adás és ka pás ele me. Ez a fo lya mat is mét lô dik 
ugyan, de min dig Hic et Nunc (Itt és Most – A. V.) 
azaz so ha sem ugyanaz.22 

Amint az Grotowski ma gya rá za tá ból is ki de rül 
te hát, a Sze gény Szín ház ban is az ak ció – reak ció lán -

21 Jerzy GROTOWSKI: „The at re is an En co un ter” (A Szín ház: ta lál ko zás). In To wards a Poor The at re: i. m. 55–59.  
22 „The ac tor’s tech ni que” In ter view with Jerzy Grotowski by De nis Bab let (A szí nész tech ni ká ja; De nis Bab let in ter jú ja Jerzy 

Gro tows ki val. In To wards a Poor The at re: i. m. 209. 
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 co lat jel lem zi a szí nész–szí nész vi szony la tot, amint 
az Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré ben” is meg ha tá ro -
zó je len tô sé gû. (A par ti tú ra je len tô sé gé rôl ké sôbb 
még em lí tést te szünk, je len leg azon ban fon to sabb 
szá munk ra az idé zet „adj és végy”-ki té te le). A „to -
tá lis cse lek vés” szí nész dra ma tur giai rend sze ré ben 
te hát, a szí né szi cse lek vés ugyanúgy egy kí vül rôl 
ér ke zô ak ció ha tá sá ra szü le tik meg, ugyan úgy egy 
má sik cse lek vés ál tal ki vál tott bel sô im pul zus gesz -
tus sá vá lá sa és reak ció ként va ló ar ti ku lá ló dá sa, mint 
Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré ben”. S ez a reak ció, a 
má sik szí nész szá má ra ugyanúgy ak ció ként értelme -
zô dik, s ugyanúgy újabb reak ciót vált ki, mint ott. 

Van azon ban egy igen lé nye ges kü lönb ség a két 
ak ció – reak ció lán co lat kö zött. Je le sül az, hogy amíg 
Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré ben”, az írott drá ma 
szer ke ze té nek és fo lya ma tai nak meg fe le lôen, elô re 
és tu da to san meg szer kesz tett ak ciók és reak ciók kö -
ve tik egy mást, olyan hi te les ség gel, hogy az a spon -
ta nei tás lát sza tát kel ti, ad dig a Sze gény Szín ház ese -
té ben va ló ban spon tán ak ciók ra adott, va ló ban 
spon tán reak ciók ból épül fel a lán co lat. Va ló ban 
spon tán nak kell len niük ugyanis ezek nek az ak ciók -
nak és reak ciók nak, ha az ön fel tá rás kö ve tel mé nyé -
nek meg fe le lôen, a szí nész va ló ban a legôszin tébb 
lel ki im pul zu sait kí ván ja gesz tus sá for mál ni. Eh hez 
ugyanis – amint azt a „to tá lis cse lek vés” meg ha tá -
ro zá sa kor már em lí tet tük – az kell, hogy a sze mé -
lyi sé ge tu da tos „fe le” ne tud jon mér le gel ni, s ez zel 
meg gá tol ni az in tim im pul zus gesz tus ban tör té nô 
ki fe je zô dé sét. Ha vi szont ez így tör té nik, vagyis ha 
a szí né szek imp ro vi zál nak, a spon tán ak ciók ra adott 
spon tán reak ciók je len té se, in ten zi tá sa stb. gya kor -
la ti lag ki szá mít ha tat lan ná vál hat, a szí né szek kö zös 
imp ro vi zá ció ja tet szô le ges és ál lan dóan vál to zó ér -
tel met kap hat. Mi vel pe dig a „to tá lis cse lek vés” meg -
va ló sí tá sá ról nem csu pán a pró bák ese té ben, de az 
elôadá sok vo nat ko zá sá ban is be szé lünk, evi den sen 
ve tô dik fel az elôadás megis mé tel he tô sé gé nek kér -
dé se, amit Szta nyisz lavsz kij „rend sze ré nek” ese té -
ben az ak ciók és reak ciók gon dos meg ha tá ro zott -
sá ga és rög zí tett sé ge au to ma ti ku san biz to sít. 

Ezen a pon ton kell visszautal nunk az elôb bi 
Gro tows ki- ma gya rá zat ra, s ab ban a „par ti tú ra” ki -
fe je zés re. Mint tud juk, ezt a ki fe je zést Szta nyisz -
lavsz kij is hasz nál ta, s ráadá sul nagy já ból azo nos 
tar ta lom mal, amennyi ben a szí nész já ték ele meit 
(kül sô és bel sô cse lek vé seit) össze fog la ló és rög zí -
tô „kot tá za tot” ér tett alat ta. Mégis meg kell kü lön -

böz tes sük az ô par ti tú ra-fo gal mát a Sze gény Szín -
ház ban hasz ná la tos ér tel me zés tôl, hi szen ha nem 
így ten nénk, egy olyan elôadá si me to di kát vá zol -
nánk fel, amely imp ro vi za tív úton fel szín re ho zott 
já ték anya gok ra épül ugyan, de ma ga az elôadás már 
ezek vég le ges re rög zí tett vál to za tait tar tal maz za. 
Két ség te len, hogy ez is egy le het sé ges elôadá si me -
to di ka, amennyi re tu dom, kü lön bö zô vál to za tait 
hasz nál ják is egyes tár su la tok, a Sze gény Szín ház 
elôadá si me to di ká ja azon ban nem ilyen. 

Egy pró bán a szí nész elér he ti a csú csot, amin az -
tán to vább dol go zik. Meg tart ja a gesz tu sait, a test hely -
ze teit, de so ha töb bé nem ér he ti el ugyanazt az in tim 
csú csot. A FO LYA MAT TE TÔ PONT JÁT SO HA SEM 
LE HET EL PRÓ BÁL NI. CSAK A TE TÔ PONT HOZ 
VE ZE TÔ FO LYA MAT STÁ CIÓIT SZA BAD GYA KO -
ROL NI. GYA KOR LÁS NÉL KÜL A TE TÔ PONT NEM 
ÉR HE TÔ EL, DE A CSÚCS SO HA NEM REP RO DU -
KÁL HA TÓ. (kieme lés az ere de ti ben – A. V.)23 

A „to tá lis cse lek vés” ilye tén de fi ní ci ó ja egyér tel -
mûen azt jel zi, hogy a te tô pont (tud niil lik az ön fel -
tá rás te tô pont ja) elôadás ról-e lôadás ra meg va ló sul 
ugyan, de so ha sem megis mé telt, ha nem min dig 
újjá szü le tô mó don va ló sul meg. Ez pe dig csak egy 
olyan par ti tú ra se gít sé gé vel tör tén het meg, amely 
nem ma gu kat a szí né szi já ték ele me ket rög zí ti elô re 
meg ha tá ro zott mó don, ha nem a pró bák so rán fel -
szín re ho zott imp ro vi zá ciós anyag „gyö ke reit”. A do -
log ter mé sze té bôl ere dôen ne héz len ne kö ze lebb -
rôl meg ha tá roz ni, hogy mik ezek a „gyö ke rek”, job -
ban kö rülír ha tó az, hogy mik nem le het nek. Nem 
le het nek sem akusz ti kus, sem vi zuá lis je lek, te hát 
a színé szi ki fe je zés kül sô for mái, hi szen ezek, ép -
pen az imp ro vi zá ció ból ere dôen ál lan dóan vál to -
zóak. Nem le het nek to váb bá a gesz tu so kat meg ha -
tá ro zó bel sô im pul zu sok sem, mi vel ez azt je len te -
né, hogy egy adott pil la nat ban az adott szí nész nek 
„spon tán kel le ne érez nie egy meg ha tá ro zott dol got” 
s ez nyil ván va lóan non szensz. En nél mé lyeb ben fek -
vô dol gokra kell te hát gon dol nunk, egy olyan „kö -
zös ere dô re” amely a szí nész ben kris tá lyo so dik ki, 
an nak kö szön he tôen, hogy a pró bá kon vég zett imp -
ro vi zá ciók so rán, ugyanazon fel té te le zett kö rül mé -
nyek kö zött, ugyan ab ban az ext rém hely zet ben, sok-
sok eset ben ki pró bál ta már ön ma gát, s az eb bôl ere -
dô ta pasztala tai kez de nek összeg zôd ni ben ne. Ez az 
a va la mi, ami olyan mé lyen la kik ben ne, hogy bár -
mi kor válto zat lan „irány tû jé vé” vál hat a spon tán cse -
lek vés nek.  

23 Jerzy GROTOWSKI: Ac tors tra i ning–1966. (Szí nész tré ning–1966). In To wards a Poor The at re: i. m. 204.
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Lé nye gé ben az Apo calyp sis mag ja olyan, mint egy 
fo lyó ágy, vál to zat lan, de a víz, amely ben ne höm pö -
lyög, min dig új és is me ret len.24 

Mindeb bôl re mél he tô leg az is ki tû nik, hogy egy 
ilyen elôadás meg va ló sí tá sá hoz nem csak ren ge teg 
mun ka, sok-sok imp ro vi zá ció ta pasz ta la ta szük sé -
ges, ha nem ko moly ön fe gye lem is an nak ér de ké -
ben, hogy ez a meg ha tá ro zó „irány tû”, min dig és 
biz to san be tud ja töl te ni a felada tát. Mi vel azon ban 
ez a fe gye lem va ló já ban nem más, mint egy odaadó 
fi gye lem er re a mély ben ál lan dóan je len lé vô „irány -
tû re” – amely szin te ugyanúgy je len va ló a szí né szi 
mun ka so rán, mint a va ló sá gos part ne rek – ez a fe -
gye lem csak lát szó lag áll pa ra dox vi szony ban az 
imp ro vi zá ció spon ta nei tá sá val. Grotowski ma gya -
rá za tai nak ta lán leg könnyeb ben fél reért he tô, tel -
jes sé gé ben ta lán a leg ne he zeb ben fel fog ha tó ál lí tá -
sai kö zé tar toz nak az ez zel kap cso la to sak. 

An nál in kább így van ez, mert a fe gye lem szük -
sé ges sé gét Grotowski nem csak eb ben a vo nat ko -
zás ban, ha nem a for mai fe gye lem mel össze füg gés -
ben is em lí ti. Er re a ma ga he lyén, a szí né szi cse lek -
vés for mai ol da lá nak vizs gá la tá nál még ki fo gunk 
tér ni, azt azon ban most (is) fon tos hang sú lyoz ni, 
hogy a fe gye lem nek ez a két szint je alap ve tôen meg -
kü lön böz te ten dô egy más tól. Mind ket tô egyide jû 
je len lé te kell ah hoz, hogy az imp ro vi zá ció ban a „to -
tá lis cse lek vés” új ra és új ra azo nos je len tés sel le -
gyen meg va ló sít ha tó, de ter mé sze tü ket te kint ve 
mégis csak két kü lön bö zô do log ról van szó. 
Grotowski ezt is a me ta fo ra nyel vén fo gal maz za 
meg, ami kor azt mond ja, hogy az imp ro vi zá ció a 
„pre ci zi tá som két part ja kö zött egy fo lyam, amely 
sa ját ta pasz ta la taim au ten ti ci tá sá ból ered és szé le sen 
árad va vagy zu ha tag ként, se be sen áram lik to va”. 
(a részkieme lés tô lem – A. V.)25 

 
Az el mon dot tak kal te hát nem csu pán a szí nész–
szí nész vi szony jel lem zôit si ke rült fel vá zol nunk, de 
si ke rült kö ze lebb ke rül nünk az imp ro vi zá ció kér -
dés kö ré hez ál ta lá ban és az imp ro vi zált elôadás 
konk ré tabb prob le ma ti ká já hoz is. Minder re dol go -
za tunk so rán még bô veb ben is vissza té rünk majd, 
most azon ban te kint sük át a „to tá lis cse lek vés” tar -
tal mi ve tü le té nek egy má sik as pek tu sát!

A szí nész–né zô vi szony lat kér dé sei 
 

 E b ben a te kin tet ben ugyanan nak a kér dés nek 
két ol da lát kell meg vi lá gí ta nunk. Mind két kér -
dést a „to tá lis cse lek vés” ön fel tá ró, ön be val ló 

jel le ge ve ti fel. Pon to sab ban az, hogy en nek ben -
sô sé ges vol ta min den kép pen fel té te lez egy faj ta in -
ti mi tást és ön kén te len sé get, ezek a jel leg ze tes sé gek 
azon ban egyér tel mûen szem ben áll nak a szín há zi 
elôadás nyil vá nos vol tá val il let ve az zal, hogy a szí -
nész kö zön ség elôt ti já té ka aka rat la gos te vé keny -
ség. Min den kép pen fel kell te hát tár nunk, ho gyan 
old ja fel eze ket az el lent mon dá so kat a Sze gény 
Szín ház rend sze re, hogy ez zel, a mo dern szín há zi 
szer tar tás mû kö dé sé vel kap cso la to san, újabb lé -
nye ges is me re te ket sze rez zünk. 

Az ön be val lás in ti mi tá sa és a szer tar tás nyil vá -
nos vol ta kö zöt ti el lent mon dás lé nye gét ma ga 
Grotowski fej ti ki szá munk ra a leg vi lá go sab ban: 

A szí nész szá má ra két le he tô ség adó dik. Vagy (1) 
a kö zön ség nek ját szik – ami tel je sen ter mé sze tes, ha a 
szín ház funk ció já ra gon do lunk – ez azon ban egy faj ta 
flör thöz ve zet, ami azt je len ti, hogy a szí nész va ló já -
ban ön ma gá nak ját szik, azért a kielé gü lé sért, amit az 
elis me rés, a sze re tet és megerô sí tés nyújt ne ki. Az 
eredmény így nár ciz mus lesz. Vagy pe dig (2) köz vet -
le nül ját szik ön ma gá nak, vagyis fi gye li sa ját ér zel meit, 
adott pszichés ál la po tá nak gaz dag sá gát ku tat ja – és ez 
a hisz té riá hoz és hi po krí zis hez ve ze tô leg rö vi debb út. 
Miért hi po krízis? Mert a meg fi gyelt pszi chés ál la pot el -
ve szí ti az átélést, hi szen a fi gye lem mel kí sért ér ze lem 
nem ér ze lem többé. És min dig ott a kény szer, hogy nagy 
ér zel me ket dagasszon ma gá ban. De az ér zel mek nem 
füg ge nek az aka ra tunk tól. Be lül te hát imi tál ni kezd jük 
az ér zel me ket, és ez nem más, mint tisz ta kép mu ta tás. 
Ek kor a szí nész va la mi konk rét után ku tat ma gá ban, 
és a legegy sze rûbb do log a hisz té ria. Hisz té ri kus reak -
ciók mö gé rej tô zik, vad gesz tu sok kal és si ko lyok kal 
elôadott „imp ro vi zációk” mö gé. Ez is nár ciz mus. De 
ha a szí né szi já ték nem a kö zön ség nek és nem is ön -
ma gunk nak szól, ak kor kinek? 

Ne héz er re vá la szol ni. (…)26 
A pa ra do xon ak kor vá lik felold ha tó vá, ha a szí -

nész já té ka sem a kö zön ség, sem pe dig ön ma ga fe -
lé nem irá nyul, ha nem egy sze rûen tu do má sul ve -

24 „Bez gry” Roz mo wa z R. Cies la kiem. Roz mo wi al B. Gie ra czyns ki („Pó zo lás nél kül” B. Gie ra czyns ki in ter jú ja Ry szard Cies -
lak kal). „Kul tú ra” 1975. No 11, már cius 16. In OSINS KI–BURZYNSKI: I. m. 103.  

25 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jerzy Grotowski by Marc Fu ma ro li. („Kül sô rend, bel sô in ti mi tás” 
Marc Fu ma ro li in ter jú ja Jerzy Gro tows ki val). In The Dra ma Re view. I. m. 174.  

26 Jerzy GROTOWSKI: „Ame ri can En co un ter” (Ame ri kai ta lál ko zás). In To wards a Poor The at re: i. m. 246–247. 
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szi, mond hat ni „el tû ri”, hogy ön fel tá rá sa meg va ló -
sí tá sa kor má sok is je len van nak. (Egy sze rû pél dát 
hoz ha tunk en nek megér té sé re, ha ar ra gon do lunk, 
mennyi re ne he zen vi se lik el egyes szí né szek, ha a 
pró bán kí vül ál lóak is je len van nak, bi zo nyos okok -
ból azon ban, idôn ként mégis haj lan dóak „el tûr ni” 
az ilyen hely ze te ket. Bár a két do log nak még csak 
tá vol ról sincs kö ze egy más hoz, az „el tû rés” mégis 
mu tat annyi ha son ló sá got a két eset ben, ami a pél -
dát jo gos sá te he ti.) Eze set ben a szí nész nem a né -
zô nek, ha nem a né zô je len lé té ben va ló sít ja meg az 
ön fel tá rás ak tu sát, s ez a szí né szi at ti tûd ben rej lô 
pi ciny kü lönb ség a szí nész–né zô vi szony lat gyö ke -
res meg vál to zá sát ered mé nye zi. Nem csu pán felold -
ja az em lí tett el lent mon dást, de megerô sí ti a „szent 
szí nész” ál do zat vál la lá sát, amennyi ben a szí nész -
nek a né zôk je len lé té ben va ló ön fel tá rá sát a né zôk 
he lyet ti és a né zôk ér de ké ben tett ak tus sá eme li. 

Ha a szí nész a né zô fe lé orien tá ló dik, ak kor bi zo -
nyos ér te lem ben áru ba bo csát ja ön ma gát. Eb bôl ex hi -
bi cio niz mus lesz… a pros ti tú ció egy for má ja… íz lés -
te len ség… el ke rül he tet le nül. Egy há bo rú elôt ti nagy 
len gyel szí nész pub li kot ro piz mus nak ne vez te. Még sem 
gon do lom azon ban, hogy a szí nész nek fi gyel men kí vül 
kel le ne hagy nia azt a tényt, hogy a né zô je len van, vagy 
azt kel le ne el hi tet nie ma gá val, hogy „nincs ott sen ki”, 
hi szen ez ha zug ság len ne. (…) A lé nyeg azt hi szem az, 
hogy a szí nész nek nem sza bad a né zô szá má ra ját sza -
ni, ha nem a né zô vel szem be sül ve, az ô je len lé té ben kell 
cse le ked nie. Még in kább hi te les cse lek vést kell vég re -
haj ta nia, a kö zön ség he lyett, ext rém és mégis fe gyel -
me zett, ko moly és hi te les cse le ke de tet.27 

 
Ezt vé gig gon dol va máris megér kez tünk az újabb 
pa ra do xon hoz, azaz a szí né szi te vé keny ség aka rat -
la gos sá gá nak és az ön be val lás ön kén te len sé gé nek 
el lent mon dá sá hoz. He lye sen érez zük ugyanis, hogy 
nem len ne men tes a per ver zió tól az, ha va la ki lép -
ten-nyo mon, min denáron ál do za tot akar na hoz ni 
ér tünk, s ez az aka rat la gos ság min den kép pen ki -
vál ta ná ter mé sze tes el lenér zé sein ket. Az aka rat la -
go san vég re haj tott nyil vá nos „gyó nás” va ló já ban az 
ex hibi cio niz mus egy sú lyos ese te. Ha vi szont a szí -
nész nem haj lan dó ön fel tá rá sát nyil vá no san el vé -
gez ni, meg hiú sul az elôadás-szer tar tás. Az el lent -
mon dást ezeset ben is egy fi nom fo gal mi kü lönb -

ség old ja fel, je le sül az, hogy a szí nész nem aka rat -
la go san vi szi vég be nyil vá no san a „gyó ná sát”, de le -
mond ar ról a jo gá ról, hogy ne te gye meg. S mint 
az elô zô eset ben is, ez a fi nom kis fo gal mi kü lönb -
ség szin tén nem csak a pa ra do xon felol dá sát ered -
mé nye zi, ha nem egy szer s mind megerô sí ti a „to tá -
lis cse lek vés” ál do zat vál la lás-jel le gét is. Hi szen a 
„le mon da ni a meg- nem- te vés rôl” at ti tûd je egyér -
tel mûen azt je len ti, hogy va la mi lyen ok nál fog va, 
mégis csak haj lan dóak va gyunk meg ten ni va la mit, 
amit egyéb ként nem kí ván nánk meg ten ni. Ez az ok 
pe dig, ese tünk ben a kö zös ség ér de ke, a szí nész ön -
fel tá rá sa te hát a közös ség ér de ké ben ho zott ál do -
zat fel vál la lá sá vá vá lik. 

Mi old ja fel a ter mé sze tes és or ga ni kus le he tô sé ge -
ket? Ját sza ni, vagyis rea gál ni kell. Nem ve zet ni a fo -
lya ma tot, ha nem a sze mé lyes él mé nyek re vissza csa -
tol ni és hagy ni, hogy az ve zes sen min ket. Hadd ra gad -
jon ma gá val a fo lya mat! Ezek ben a pil la na tok ban be -
lül na gyon passzív nak, ki fe lé vi szont ak tív nak kell 
len nünk. A sza bály, hogy „mond junk le a meg- nem-
 te vés rôl” – egy in ger. De ha a szí nész azt mond ja, hogy 
„most el ha tá ro zom, hogy meg ta lá lom az él mé nyei met 
és in tim asszo ciá ciói mat” és hogy „meg kell ta lál nom a 
’biz tos part ne re met’”, ak kor na gyon ak tív le het ugyan, 
de úgy vi sel ke dik, mint aki gyón ni akar és csi nos mon -
da tok ban jó e lô re leír min dent. Gyón, de ez sem mit sem 
je lent. Ám ha le mond e ne héz do log „meg- nem-
 te vé sé rôl”, ha va ló ban sze mé lyes dol gok hoz fo lya mo -
dik, és hagy ja, hogy ezek fel szín re tör je nek, ak kor szem -
be ta lál ja ma gát egy na gyon ne héz igaz ság gal.28 

 
Azt hi szem nyil ván va ló mindeb bôl, hogy a szí nész–
né zô vi szony lat át te kin té sé nek kez de tén miért 
mond tuk azt, hogy va ló já ban egyet len prob lé ma 
két vo nat ko zá sá ról fo gunk be szél ni, hi szen a „né -
zô je len lé té ben” és a „le mon da ni a meg- nem-
 te vés rôl” meg fo gal ma zá sok va ló já ban össze von tan, 
együt te sen jel lem zik azt az at ti tû döt, amely a „szent 
szí nész” és a kö zön ség vi szo nyát a Sze gény Szín -
ház ban meg ha tá roz za. Azt azon ban csak re mél ni 
me rem, hogy mindez nem tû nik majd szofiszti ká -
nak, üres szó csa va rás nak egye sek szá má ra, vagy 
eset leg nem szak mai, ha nem eti kai ter mé sze tû 
prob lé má nak má sok sze mé ben. Mert be val lom, ve -
lük ne he zen tud nék to váb bi vi tá ba száll ni, csak azt 

27 „The ac tor’s tech ni que” In ter view with Jerzy Grotowski by De nis Bab let (A szí nész tech ni ká ja; De nis Bab let in ter jú ja Jerzy 
Gro tows ki val). In To wards a Poor The at re: i. m. 213–214.  

28 Jerzy GROTOWSKI: „Ame ri can En co un ter” (Ame ri kai ta lál ko zás). In To wards a Poor The at re: i. m. 249. 
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tud nám is mé tel ten megerô sí te ni, hogy ezek az ér -
zé keny kü lönb sé gek a „szent szí nész” gya kor la ti te -
vé keny sé gét alap jai ban meg ha tá ro zó té nye zôk, 
ame lyek ugyanak kor a né zô szem pont já ból is kü -
lön le ges je len tô ség gel bír nak. Ezek a kis kü lönb -
sé gek to vább erô sí tik ugyanis azt az ér ze tün ket, 
hogy nem egy szín há zi elôadás né zôi va gyunk csu -
pán, ha nem egy szer tar tás részt ve vôi ként va gyunk 
je len. Vagyis a „szent szí nész” ezen cse lek vé si at ti -
tûd je avat ja a né zôt „ta nú ság te vô vé”. 

 
A szí nész ön ma gá hoz va ló vi szo nyá nak kér dé sei 
 

 E z a prob lé ma kör el sô lá tás ra a men tál hi gié nés 
kér dé se ket ta kar ja, s egyik kér dé se va ló ban 
ilyen ter mé sze tû is. Olyan gyak ran s olyan je -

len tô ség gel em le get tük már ed dig is az „ön fel tá rás”, 
„ön be val lás” ak tu sát, hogy szin te ma gá tól ve tô dik 
fel a kér dés, va jon nem ve szé lyez te ti-e mindez a 
szí nész pszi chi ku má nak ép sé gét? Nos az el sôd le -
ges vá lasz az, hogy nem. Ko ráb ban, a né zô re gya -
ko rolt ha tás ál ta lá nos át te kin té se kor már em lí tet -
tük, hogy ha a szer tar tás so rán, a „to tá lis cse lek vés” 
ha tá sá ra a né zô le ve ti a min den na pok so rán, a szo -
cio ló giai sze re pei miatt hor dott élet-maszk jait és 
szem be ta lál ko zik a va ló di én jé vel, ez pon to sabb 
ön reflexi ó val, tisz tább én- tu dat tal vér te zi fel, s el -
hagy va a szer tar tás szín he lyét, va la mi vel nyu god -
tab ban ve he ti fel új ra eze ket a masz ko kat, mert már 
tud ja, ki az va ló já ban, akit rej te nek. A szí nész mun -
ká já val kap cso lat ban is ugyanezt mond hat juk el: 
az ön le lep le zés gya kor la ta nem hogy ve szé lyez tet -
né a szí nész pszi chi ku mát, ha nem ép pen el len ke -
zô leg, men tá li san meg is erô sí ti, kie gyen sú lyo zot -
tab bá és har mo ni ku sab bá te szi a sze mé lyi sé get. 

Mégis van azon ban két pont eb ben a te vé keny -
ség ben, ahol a do log ve szé lyes sé vál hat na. Az egyik 
ezek kö zül az „ön ger jesz tés” ef fek tu sa, amely va ló -
di ve szély ként nem el sô sor ban a Laborató rium szín -
ház szí né szei nek vi szony la tá ban, mint in kább az 
ôket (ügyet le nül és át gon do lat la nul) kö vet ni pró -
bá lók kö ré ben me rül he tett fel rea li tás ként. En nek 
a ve szély nek a for rá sa az aka rat la gos ság gal van 
össze füg gés ben, s a lé nye gét ab ban fe dez het jük fel, 
hogy a va ló di ön be val lás ra kép te len, iga zi au ten ti -
kus cse lek vést vég re haj ta ni nem tu dó szí nész, mi -
vel min denáron ered mény re tö rek szik, va ló di im -
pul zu sok nél kül ger jeszt ér zel me ket, ér zé se ket ma -

gá ban. Nem az ôt érô ha tá sok ra ad adek vát reak -
ció kat, ha nem sa ját ma ga „ter me li ki” cse lek vé sei -
nek im pul zu sait, és bi zony, szél sô sé ges ese tek ben 
ezek „el sza ba dul hat nak”, még ma gá nak az il le tô 
szí nész nek a szá má ra is el lenôriz he tet len né vál hat -
nak. Et tôl a ve szély tôl a Laboratóriumszínház szí -
né szei azért vol tak men tek, mert pon to san tisz tá -
ban vol tak mind az zal, amit e té má ban ko ráb ban 
már el mond tunk, s cse lek vé seik pon tos „ak ció / ki -
vál tott im pul zus és adek vát gesz tus”-lán co la ta ele -
ve ki zár ta en nek az ön ger jesz tés nek a le he tô sé gét.  

A má sik ve szélyt rej tô pont a tel jes odaadás hiá -
nyá ból ered, s az zal áll össze füg gés ben, hogy ha az 
ak ció nyo mán szü le tô bel sô im pul zus ból nem szü -
le tik egyide jû leg gesz tus is, a sze mé lyi ség tu da tos 
„fe lé nek” van ide je a mér le ge lés re, s ez gá ta kat ál -
lít hat a gesz tus, egyéb ként ter mé sze te sen be kö vet -
ke zô, meg szü le té sé nek út já ba. Grotowski mindezt 
a kö vet ke zô kép pen fog lal ja össze: 

Csak a fél szív vel, fe lü le te sen vég zett mun ka okoz 
pszi chés bán tal ma kat, csak ez bo rít hat ja fel az egyen -
súlyt. Ha csak fe lü le te sen kö te lez zük el ma gun kat ebben 
a fel tá ró és ana li zá ló fo lya mat ban – amely nagy mûvé -
szi ha tást tud te rem te ni – azaz, ha meg tart juk a hazug -
sá gok min den na pi ál ar cát, ak kor va ló ban ta pasztalhat -
juk, hogy a maszk és ön ma gunk kö zött konflik tus jön 
lét re. De ha a fo lya mat ban egé szen ext rém ha tá ro kig 
ve szünk részt, utá na már nyu godt lé lek kel tehet jük 
vissza a masz kun kat, hi szen tud juk már, mi re szol gál 
és azt is, hogy mi van mö göt te. Ez pe dig a ben nünk rejlô 
po zi tí vum megerô sí té se, nem pe dig a ne ga tívumo ké, 
nem a leg sze gé nyebb, ha nem a leg gaz da gabb do lo gé. 
Majd nem ugyanúgy ve zet el a komp le xu sok aló li fel -
sza ba du lás hoz, mint egy pszi choana li ti kai te rá pia. (…) 

Van nak azon ban ve szé lyei is a do log nak. Sok kal ke -
vés bé ve szé lyes egy éle ten át Ko vács úr nak ma rad ni, 
mint Van Gogh nak len ni. 

Tár sa dal mi fe le lôs sé günk tel jes tu da tá ban mégis azt 
mond juk, bár csak több Van Gogh len ne, mint Ko vács 
úr, még ak kor is, ha az utób biak nak sok kal könnyebb 
éle tük van.29 

 
A men tá lis ve szé lyek mel lett van azon ban en nek a 
kér dés kör nek egy má sik vo nat ko zá sa is. Ne ve ze -
tesen az, hogy az ön le lep le zés kö vet kez té ben vajon 
nem vá lik-e a szí nész véd te len né a tár sa dal mi kap -
cso latok te rén, nem lesz-e ki szol gál ta tot tá a hétköz -
na pi élet ben at tól, hogy a szín há zi szer tar tás so rán 

29 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 45–46. 



86

be val lotta legin ti mebb én jét is. Va jon ele gen dô vé -
del met biz to sít-e szá má ra az, hogy ál do zat vál la lá -
sáért tisz te let jár na ne ki? Ér de kes kér dés ez, s bizo -
nyos ér te lem ben a Van Gogh / Ko vács úr di lem má -
ra utal vissza. Az iga zi vé del met azon ban nem ez az 
el vár ha tó tisz te let ad ja, (hi szen va la mennyiünk nek 
le het nek az ilyes mi vel kap cso la tos ne ga tív ta pasz -
ta la tai), ha nem az a sa já tos né zôi reflex, amel lyel a 
né zô, a „szent szí nész” ön le lep le zé sét sze rep já ték -
ként rea li zál ja. Ugyanab ból az in dít ta tás ból, amely -
bôl ere dôen egy hi te le sen meg va ló sí tott, át lé nye gü -
lés re tö rek vô szí né szi „ala kí tás ban” elis me ri a szí -
nész nagy sze rû sé gét, a szí nész ön le lep le zé sé ben is 
a szín pa di alak meg for mált sá gá nak ki vá ló sá gát lát -
ja meg. Ér de kes mó don még ak kor is be kap csol ez 
a reflex, ha olyan „szak ma be li” né zô rôl van szó, aki -
nek pe dig elv ben tu do má sa le het ne a szí né szi cse -
lek vés va ló di mi vol tá ról. Sze ret nék ezzel kap cso lat -
ban visszautal ni Jan Krecz mar nak, egy te kin té lyes 
len gyel szí nész nek, az Áll ha ta tos her ceggel és Cieslak 
„ala kí tá sá val” kap cso la tos írá sá ra (az I. rész, 26. idé -
zete), amely bôl egyér tel mûen ki de rül, hogy a 
Cieslak ál tal meg va ló sí tott „to tá lis cse lek vést” igen 
erô teljes és in ten zív ha tá sú já ték ként rea li zál ta, 
amely nek so rán Cieslak „olyan magas  sá gok ba (vit te) 
ezt az elô adást, amennyire csak rende zés és ala kí tás 
me het, a leg ma ga sabb töké letessé gig. Le bi lin cse lô já -
ték ta pasz ta lat van ben ne, egy olyan szí nész zse niá -
lis al ko tá sa, aki va ló ban mû vész” (kieme lé sek tô -
lem – A. V.). De ugyanezt tá masztják alá Jo zef Ke -
re lá nak, a Laboratórium szín ház te vékeny sé gét igen 
kö zel rôl és jól is me rô kri ti kus nak szintén Cieslak 
„to tá lis cse lek vé sé vel” kap cso lat ban leírt szavai is: 
„Ab ban a szí né szi ala kí tás ban pszi chi kai vi lá gos ság 
van.” (az I. rész, 25. idé zete, kieme lés tô lem – A. V.) 

Az a csep pet sem el ha nya gol ha tó tény, hogy a 
sze rep azért a szer tar tás ban is je len va ló, vagyis hogy 
a szí nész nem ön ma ga ne vé ben, ha nem a sze rep ál -
tal va ló sít ja meg az ön fel tá rást, az imént em lí tett 
né zôi reflex szel együt te sen te hát ele gen dô hi vat ko -
zá si ala pot, s így meg le he tôs biz ton sá got ad a „szent 
szí nész” szá má ra a „ci vil” élet ben, ugyanak kor nem 
old ja meg a sa ját kol lé gák kal szem be ni „vé dett ség” 
dol gát. En nek ér de ké ben olyan vi sel ke dé si nor má -
kat kel lett evi den ciá vá emel ni, ame lyek ké pe sek ezt 
biz to sí ta ni. A kí sér le te ket vég zô szí né szek kö zös -
sé ge szá má ra eze ket so ha sem kel lett „tör vény be ik -
tat ni”, ami kor azon ban, a ku ta tás vé ge fe lé, több 

gya kor nok is ér ke zett a La bo ra tó ri um szín ház ba, 
Grotowski szük sé gét érez te an nak, hogy eze ket az 
„alap el ve ket” írás ban is meg fo gal maz za szá muk ra. 
Ez te szi le he tô vé, hogy most idéz zünk ezek bôl. 

(…) kö te les sé günk egy bi zo nyos ter mé sze tes tar tóz -
ko dás sal len nünk a mun ka so rán, de még a ma gán éle -
tünk ben is. (…) nem sza bad dezor ga ni zál nunk a mun -
kát (…) nem sza bad pri vát meg jegy zé se ket ten ni, fe -
cseg ni, vagy ép pen ség gel tré fál koz ni raj ta. Egyál ta lán, 
a tré fa pri vát vol tá nak, a szí nész el hi va tott sá gá ban, 
még gon do lat ban sincs he lye. (…) Má sok mun ká já nak 
in tim, vagy drasz ti kus ele mei érint he tet le nek és még 
tá vol lé tük ben sem kom men tál ha tók. Pri vát konflik tu -
sok, el len sé ges ke dé sek, ve sze ke dé sek vagy aver ziók ter -
mé sze te sen min den em be ri kap cso lat rend szer ben el ke -
rül he tet le nek. Az al ko tás ér de ké ben azon ban kö te les -
sé günk eze ket el lenôr zé sünk alatt tar ta ni, amennyi ben 
de for mál hat ják, vagy zá tony ra fut tat hat ják a mun ka -
fo lya ma tot. És kö te les sé günk, hogy még az el len sé günk 
elôtt is fel fed jük ma gun kat.30 

Mint az az el mon dot tak ból és az idé zet bôl egy -
aránt ki de rül, eb ben az eset ben sem eti kai, hanem 
a gya kor la ti mun kát köz vet le nül be fo lyá so ló, szak -
mai kér dé sek rôl van szó. Amint hogy va ló já ban szak -
mai vo nat ko zá sú volt az a so ha ki nem mon dott, 
mégis min den pil la nat ban kéz zel fog ha tó va ló ság -
ként ér zé kel he tô ál ta lá nos „at mosz fé ra”, ame lyet 
Szta nyisz lavsz kij olyan ér zék le te sen fo gal ma zott 
meg a „Szí nész eti ka” cí mû bros su rá já ban. Ne ve ze -
te sen, hogy ha az egyén ki zá ró lag a sa ját vé del mével 
tö rô dik, ak kor min den ki más sal szem ben vé delmez -
nie kell ma gát, míg ha az egyén ki zá ró lag má so kat 
igyek szik óv ni, min den ki más az ô biz ton sá gán fog 
ôr köd ni. Ez a má sok irán ti fi gyel mes ség és tisz te let 
– ami per sze nem té vesz ten dô össze a szok vá nyos 
ud va rias ság gal, még ke vés bé a mo do ros „ked ves ke -
dés sel” – olyan kö zös sé gi al ko tó mun ka le he tô sé gét 
te rem tet te meg, amely ko moly elô fel té te le volt a kí -
sér le tek le foly ta tá sá nak. Vagyis: szak mai kér dés volt. 

 
A szí nész–ren de zô vi szony lat kér dé sei 

 

 E gé szen nyil ván va ló, hogy a szín há zi elôadás 
funk ció já nak, leg lé nye ge sebb alap el vei nek, 
va la mint a szí né szi mun ka cél já nak és szí -

nész dra ma tur giai alap el vei nek ilyen gyö ke res meg -
vál to zá sa nyil ván va lóan ve zet a szí nész–ren de zô vi -
szony alap ve tô meg vál to zá sá hoz is. Mindez va ló -

30 Jerzy GROTOWSKI: „Sta te ment of Prin cip les” (Alap el vek ki nyi lat koz ta tá sa). In To wards a Poor The at re: i. m. 258–259. 
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ban be is kö vet ke zett, s – amint ezt a tör té ne ti át -
te kin tés so rán vé gig is kö vet het tük – ab ból a Gro -
tows ki ból, aki a ku ta tás kez de tén még „a stra té gák 
szen ve dé lyes sé gé vel csi nált elôadást”, a ku ta tás vé -
gé re már olyan ren de zô lesz, aki gon do san fi gye li 
a szí né szek ál tal lét re ho zott já ték anya go kat, ér tel -
mez, vissza je lez, struk tu rál, és ins pi ra tív to váb bi 
felada to kat ad a szí né szek szá má ra. A ko ráb biak -
ban el mon dot tak ból mindez vi lá go san vé gig kö vet -
he tô, hogy amint vál to zik a szín já ték meg va ló sí tá -
sá nak fo lya ma ta és a szí né szi mun ka alap ve tô jel -
le ge, ak ként ala kul át a ren de zô funk ció ja is, míg 
vég ered mény kép pen ki nem ala kul az „al ko tó társ–
ren de zô” at ti tûd je és prak ti kus feladat kö re. 

Ha mindezt im már, mint vég ered ményt kí ván -
juk fel vá zol ni, is mét csak ak kor ju tunk kö ze lebb 
cé lunk hoz, ha nem azt pró bál juk meg de fi ni ál ni, 
hogy mi lyen is a Sze gény Szín ház al ko tó társ–ren -
de zô je, ha nem an nak leírá sá ra te szünk kí sér le tet, 
hogy mi lyen nem le het. 

En nek meg fe le lôen az al ko tó társ–ren de zô nem 
le het sem a „gaz dag szín ház” ti pi kus ren de zô tí pu -
sa, aki nek fô felada ta a „gaz dag szín ház” szin te ti -
zá ló elôadá sai nak össz hang ját meg te rem te ni, de 
aki nek – a Sze gény Szín ház ér ték rend jé nek szem -
szö gé bôl néz ve – sem mi fé le ön ál ló al ko tói hoz zá -
já ru lá sa nincs a leen dô pro duk ció hoz. Ez a ren de -
zô-tí pus a wag ne ri elv hir de tô je, aki 

Min den mû vé sze tek csú csán tró nol, va ló já ban vi -
szont csak az egyes mû vé sze tek ered mé nyeit le ge li le, 
anél kül hogy kü lö nö sebb al ko tó mun kát vé gez ne, már 
ha be szél he tünk egyál ta lán al ko tó mun ká ról ilyen kö -
rül mé nyek kö zött.31 

Eb bôl máris le von hat juk azt a kö vet kez te tést, 
hogy a Sze gény Szín ház al ko tó társ-ren de zô jé nek, 
Grotowski fel fo gá sa sze rint, a szin té zis megal ko tá -
sa he lyett, va la mi olyan több let tel kell hoz zá já rul -
nia a szer tar tás-e lôadás lét re jöt té hez, ami a „gaz -
dag szín ház” ber kein be lül is me ret len, de legalábbis 
nem meg szo kott do log. 

To vább ha lad va a ki zá rá sok ra ala po zó „ne ga tív 
úton”, a fen tebb meg ha tá ro zott ren de zô tí pus két -
fé le, szél sô sé ges váll fa já nak meg kü lön böz te té sé vel 
ta lál koz ha tunk Grotowski meg nyi lat ko zá sai ban: 

Ren de zô ként bra tyiz hat nék a cso port min den tag já -
val, szél sô sé ge sen, a könnye kig meg hat va ex hi bi cio nista 

val lo má sok kal. Ez zel a ké nye lem egy faj ta di men zió ját 
te rem te ném meg a mun ká ban, a szí né szek kel együtt. 
(…) Nem. Amit ten nem kell, az egy me zô kiala kí tá sa, 
ön ma gam és a szí nész kö zött, az al ko tó kom mu ni ká ció 
te rü le té nek meg te rem té se. Ez a me zô lét re jön, ha egy -
más fe lé for du lunk, ha sza vak, meg jegy zé sek vagy ha -
ve ri gesz tu sok nél kül, egy sze rûen elin du lunk egy más 
felé. Ez a me zô meg je le nik, ha el fe lej tem, hogy ren dezô 
va gyok, aki nek szél sô sé ge sen ba rá ti gesz tu sok kal kell 
ido mul nom a szí nész hez, tü kör ként meg sok szo roz va a 
lé nyét. Ez csu pán ala kos ko dás len ne, az irán ta va ló 
mély ér dek lô dés tel jes hiá nya. El len ke zô leg, egy al ko tó 
kö zös ség hez va ló tar to zás ér zé se, ami el tölt. Nem egy 
csa lád hoz va ló tar to zá sé, amely ké nye lem ben für det, és 
mint ren de zôt, a sze mé lyes te kin té lyem túl hang sú lyo -
zá sá ra csá bí ta na. Eb ben a rend szer ben, a mun ka vi -
szony la tok egy el fo ga dott és ob jek tív rend ben rög zí tet -
tek ugyan, csak hogy ez a rend, min den pri vi lé giu mát a 
ren de zô szá má ra tart ja fent, és min den kö te les sé get a 
szí nész re há rít. És ez így sem nor má lis. Egy hi pok ri ta, 
kép mu ta tó, ha ver-ren de zô he lyett, a má sik vég let hez 
ve zet, ame lyet legin kább ál lat sze li dí tô- ren de zô nek le -
het ne ne vez ni. Mi jel lem zi az ilyen tí pust? So ha sem fo -
lya mo dik a szí nész hez, és so ha sem for dul szem be ve le. 
Nem szen te li ne ki azt a sa já tos fi gyel met, amely su gár -
zó és tisz ta tu da tos ság gal te li, az zal a tu da tos ság gal, 
amely in do kolt tá te szi a ren de zô je len lé tét, egy gon dos, 
min den re ki ter je dô, de elô re sem mi vel sem kal ku lá ló fi -
gyel met. Az ál lat sze li dí tô- ren de zô az el len ke zô jét akar -
ja: min den al ko tó ele met erô vel ki csi kar ni a szí nész bôl. 
Nem tart ja tisz te let ben a csí rá zást. Min dig tud ja, mit 
kell ten ni. Van nak szí né szek, akik sze re tik az ilyen ren -
de zôt, mert fel men ti ôket az al ko tás fe le lôs sé ge alól.32 

Mind a „köz vet len(ke dô)” ren de zô, mind pe dig 
az „au tok ra ta” at ti tûd je eluta sít ta tott te hát. Ugyan -
ak kor ar ra is fel kell fi gyel nünk, hogy kör vo na la -
zó dott az idé zet ben egy olyan ren de zô tí pus, aki a 
szí nésszel va ló együtt -al ko tás le he tô sé gét a sa ját 
„kü lönál lá sá ban” és a szí nész szá má ra adott, nem 
kal ku lá ló, de min dent ala po san meg fi gye lô és ér -
tel me zô vissza jel zé sek megadá sá ban lát ja.  

Az al ko tó társ–ren de zô te hát nem di rek tí vá kat 
ad, ame lyek nek meg va ló sí tá sát vár ja (sôt el vár ja) a 
szí né szek tôl, ha nem a szí né szek ál tal megal ko tott 
já ték anyag to váb bi for má ló dá sát vissza jel zé sei vel 
és ins pi ra tív ja vas la tai val be fo lyá sol ja. 

31 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 28–32.  
32 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jerzy Grotowski by Marc Fu ma ro li. („Kül sô rend, bel sô in ti mi tás” 

Marc Fu ma ro li in ter jú ja Jerzy Gro tows ki val). In The Dra ma Re view. I. m. 174–175. 
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Vissza jel zé sei ar ra szol gál nak, hogy a szí né szek 
hi te les in for má ció kat kap ja nak az ál ta luk megal -
ko tott já ték anya gok pon tos tar tal mi je len té sei rôl 
és for mai ért he tô sé gé rôl, mû vé szi meg for mált sá gá -
ról, s ezek is me re té ben ala kít has sák to vább azo kat. 

Ins pi ra tív ja vas la tai, a já ték anya gok struk tu rá -
lá sá nak reá há ru ló felada tá ból ere dôen, egy részt a 
le het sé ges struk tú rák fel vá zo lá sá ban, ér tel me zé sé -
ben van nak, más részt azon „hiány zó” já ték anya gok 
meg je lö lé sé ben, ame lye ket egy-egy le het sé ges 
struk tú ra ki dol go zá sa még, mint to váb bi „al ko tó -
ele met”, meg kö ve tel. (Eze ken kí vül per sze min den 
egyéb ja vas la tát is ide kell so rol nunk, pél dául kü -
lön bö zô iro dal mi anya gok for rás ként tör té nô hasz -
ná la tát, vagy egyéb ilyen aján lá sait, eze ket azon ban 
azért nem em lít jük a fô te rü le tek kö zött, mert ezek 
a for má ló dó elôadást nem köz vet le nül be fo lyá sol -
ják, ha nem in kább a szí nész ön ál ló al ko tó ké pes sé -
gé nek se gí té sét cé loz zák, s így a ké szü lô já té ke gész -
re csak a szí né szi al ko tá son ke resz tül, át té te le sen 
van ha tá suk.) 

Mindeb ben jól meg fi gyel he tô a ren de zôi funk -
ció nak a „gaz dag szín ház” ren de zô tí pu sai hoz vi -
szo nyí tott, sa já tos át ren de zô dé se. Nem „el kép ze -
li”, amit má sok meg va ló sí ta nak; nem irá nyít ja va -
la mi nek a meg va ló sí tá sát, ha nem be fo lyá sol ja a szü -
le té sét; nem ol vad be a töb biek kö zé, de mégis „egy 
ma rad kö zü lük”, mi köz ben nem „fe let tes ként”, ha -
nem más funk ció ban vesz részt a mun ká ban, mint 
ôk. Az egy sé gen be lü li kü lön bö zô ség ez, olyan más -
ság, amely ép pen az azo nos sá got iga zol ja… Ne héz 
ezt pon to sab ban de fi ni ál ni. 

Azt hi szem, tu laj don kép pen „a mun ka mû vé sze té -
vel” fog lal ko zunk, ami nem bont ha tó for mu lák ra, s 
amit nem le het csak úgy meg ta nul ni. Aho gyan nem 
min den or vos ból le het jó pszi chiá ter, úgy nem min den 
ren de zô al kal mas ar ra, hogy ilyen szín há zat ve zes sen. 
Ta ná csul és fi gyel mez te té sül szol gál hat azon ban az az 
alap elv, hogy „pri mus no no ce re!” (el sô sor ban ne árts! 
– A. V.) Gya kor la ti lag ez azt je len ti, hogy sze ren csé -
sebb han gok kal, gesz tu sok kal ja va sol ni va la mit a szí -
nész nek, mint elô ját szás sal vagy in tel lek tuá lis ma gya -
rá za tok kal irá nyí ta ni ôt; jobb, ha a csönd út ján, vagy 
egy szem hu nyo rí tás sal fe jez zük ki ma gun kat, mint ha 
inst ruk ció kat adunk. Jobb meg fi gyel ni a szí nészt pszi -
chés le tö ré sé nek és összeom lá sá nak pil la na tai ban, hogy 

a se gít sé gé re le hes sünk. Szi go rú nak kell len nünk, de 
úgy, mint egy apa, vagy mint egy idô sebb test vér. A má -
so dik kö ve tel mény vi szont köz is mert: ha va la mit meg -
kö ve telsz, ma gad tól kétannyit kö ve telj!33 

S hogy a fent vá zolt ren de zôi at ti tûd mel lé a szí -
né szi at ti tû döt is pél dáz zuk, idéz zük is mét Gro -
tows kit: 

A lé nyeg, hogy megad juk a szí nész nek azt a le he -
tô sé get, hogy „biz ton ság ban” dol goz zon. A szí nész mun -
ká ja ve szély ben van; foly to nos felügye let nek, meg fi gye -
lés nek van ki té ve. Olyan mun ka lég kört kell te rem te -
nünk, és olyan mód sze re ket kell al kal maz nunk, amely -
ben a szí nész érez he ti, hogy bár mit te het, megér tik és 
el fo gad ják. Gyak ran ab ban a pil la nat ban tár ja fel ön -
ma gát, ami kor ezt megér ti. 

Az nem le het kér dés, hogy a szí nész nek azt kell-e 
ten nie, amit a ren de zô mond. Érez nie kell, hogy azt 
csi nál hat, amit akar, és ha a megol dá sait vé gül nem is 
fo gad ják el, so ha sem fog ják el le ne for dí ta ni azo kat. 

Em ber ként kell el fo gad ni, hi szen az.34 
Mindez per sze a ha gyo má nyos szí né szi felada -

to kon túl me nôen, to váb bi és igen ne héz ter he ket 
ró a Sze gény Szín ház szí né szé re: meg foszt va az elô -
re megírott drá ma reá osz tott, sza vai ban már meg -
for mált sze re pé tôl, ren de zôi ma gya rá za tok, inst -
ruk ciók nél kül, ön ma gá nak és ön ma gá ból kell al -
kot nia. Az „azt csi nál, amit akar”, al ko tói sza bad -
sá gá val együtt óriá si fe le lôs ség is a nya ká ba sza kad, 
s vall juk be, a „gaz dag szín ház” szí né szét ál ta lá ban 
nem er re ké szí tet ték fel. Ezért is fon tos az a – fél -
ve írom le, mert annyi szor le já rat ták már! –„mun -
ka lég kör”, amit Grotowski, elô zô idé ze té ben em -
lít. A fo ga lom to váb bi fél reér té sé nek le he tô sé gét vi -
szont ta lán si ke rült né mi képp csök ken te ni az zal, 
hogy a fen tiek ben kis sé konk ré tab ban si ke rült fel -
vá zol ni a ren de zô – szí nész vi szony leg fon to sabb 
at ti tûd jeit. Mert azok – ma ga a „mun ka lég kör”. 

 
 

A SZÍ NÉ SZI MUN KA MÓD SZER TA NI OL DA LA 
 

 A ko ráb biak ban fel te he tôen si ke rült rá vi lá gí ta -
nunk, hogy a „to tá lis cse lek vés” meg va ló su -
lá sá nak egyik sar ka la tos fel té te le a bel sô im -

pul zu sok nak azon na li gesz tus sá for má ló dá sa, 
vagyis az imp ro vi zá ció. Úgy is fo gal maz ha tunk te -

33 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 47–48.  
34 „The ac tor’s tech ni que” In ter view with Jerzy Grotowski by De nis Bab let (A szí nész tech ni ká ja; De nis Bab let in ter jú ja Jerzy 

Gro tows ki val). In To wards a Poor The at re: i. m. 211. 
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hát, hogy az imp ro vi zá ció, a „to tá lis cse lek vés” meg -
va ló su lá sá nak mód sze re, me tó du sa. Ha te hát a Sze -
gény Szín ház szí né szé nek te vé keny sé gét vizs gál -
juk, a fen tiek nek meg fe le lôen, nem ke rül het jük 
meg, hogy kis sé ala po sab ban át te kint sük az imp -
ro vi záció kér dés kö rét. 

 
Az imp ro vi zá ció és az „imp ro vi zá ció” 

 

 L egel sô sor ban azt kell e te kin tet ben tisz táz nunk, 
hogy a szó, az utób bi év ti ze dek so rán meg le -
he tô sen „di va tos sá” vált szak mai kö rök ben, s 

olya nok ban is, ame lye ket csak idé zô jel ben ne vez -
he tünk „szak mai nak”. Kö vet ke zés kép pen hi he tet -
len gyor sa ság gal ko pott el és üre se dett ki. Sze ren -
csés te hát, ha min de nekelôtt a tévesz mék tö me gé -
tôl ha tá rol juk el a fo gal mat. Ta lán a leg hi te le sebb, 
ha ez ügy ben – akár ki csit hosszab ban is – ma gát 
Gro tows kit idéz zük, aki nem min den el ke se re dett -
ség nél kül, ugyanak kor na gyon ér zék le te sen és 
pon to san nyi lat ko zik er rôl: 

(…) Az em be ri sé get fe nye ge tô leg na gyobb ve szély 
az egyén ter mé ket len sé gé ben rej lik, amely nem egyéb, 
mint az al ko tás elô li meg fu ta mo dás. (…) Ha ne kem, 
mint szí nész nek, a ké nye lem vá lik a leg fon to sabb szem -
pon tom má, könnyen meg fe led ke zem ar ról, hogy a pró -
bák szín pa di té nyek megal ko tá sá ra va lók, és hogy en -
nek kell de ter mi nál nia az egész te vé keny sé ge met. El -
tölt het ne an nak a csá bí tó ígé re te, hogy én, má sok kal 
egye tem ben, fel sza ba dít ha tom sa ját spon ta nei tá so mat. 
En nek fenn költ és nagy sze rû megerô sí té se az tán a leg -
tel je sebb egyetér tés ké nyel mét biz to sít ja szá mom ra, 
nem pe dig a va lós mun ka le he tô sé gét, hogy, te szem azt, 
mun ká hoz is lás sak a pró ba te rem ben. Té ve dé seim, 
vagy in kább te he tet len sé gem mel lék ter mé kei csu pán 
egy faj ta ered mény re ve zet het nek: min den sze mé lyes és 
ma gán jel le gû le lep le zô dé sé hez. „Mun ka lég kör” kreál -
ga tá sá val töl te ném az idô met, ahe lyett, hogy iga zán el -
kez de nék dol goz ni. A pró bák így emel ke dett és eg zal -
tált té mák nak szen telt szeán szok ká ala kul nak át. Az -
tán vég re ne ki lát nék a mun ká nak is. Ezt hív ják „imp -
ro vi zá ció nak”. Va la mi kor ta lán ez a szó is je len tett 
va la mit. Ma már csu pán egy ha tás va dász ki fe je zés a 
mun ka he lyet te sí té sé re. 

Ideál jaim alap ján te hát tu dom, hogy csak a sa ját 
ter mé sze tem mel össz hang ban „imp ro vi zál ha tok”. Há -
la a „mun ka lég kör nek”, im már egy nagy csa lád tag já -
nak érez he tem ma gam, egy me leg fé szek ben, min den 
fe le lôs sé gem tôl meg sza ba dít va. Hi szen itt a cso port, 
amely he lyet tem al kot! Ér de kes nek ta lál nám ma gam. 
Ar ra tö re ked nék, hogy ön ma gam le gyek. Sé tál gat nék, 

böm böl nék, or dí toz nék és felol dód nék a cso port ban. 
Ami kor em be ri meg nyi lat ko zás ra szán nám el ma -

gam, kap cso la to kat te rem te nék: mar ko lász nám a part -
ne reim ke zét, és me redt sze mek kel bá mul nék rá juk. 
Nem lát nám ugyan sem mi ér tel mét, de az nem szá mít. 
A lé nyeg, hogy ön ma gam le gyek és „imp ro vi zál jak”! 
S mi vel ez nem túl megerôl te tô, hát csi nál nám. El ját -
sza nék egy ál la tot: négy kéz láb mász kál va ha mis, ar -
ti ku lá lat lan han go kat hal lat nék. Ami bio ló giai, az spon -
tán! A li he gé sem mel is ön ki fe jez ném ma ga mat, és még 
ezt is „imp ro vi zá ció nak” ne vez ném. Az tán, ha el fá rad -
nék, le fe küd nék, hi szen ez az em ber nek jo gá ban áll, s 
hagy nám a tár sai mat, hogy be tel je sít sék az Evan gé -
lium sza vait: „Te mes sék a hol tak a ha lot ta kat!” Te hát 
le fe küd nék és la zí ta nék. Hi szen én egy zak la tott vi lág -
ban élek, kint ott a pénz, amit meg kell ke res nem, vagy 
az, amit már meg ke res tem, há la az em be ri ség fej lô dé -
sé rôl val lott me rész né ze teim nek. És mu száj ku tya ként 
csa hol nom a min den ha tó vé le mény-csi ná lók kö rül is. 

Csak hogy va la mennyien tud juk a va lós és tet te tett 
mun ka köz ti kü lönb sé ge ket. A lel ki is me re tem leg mé -
lyén, ti tok ban ta lán ké szen áll nék a hi te les meg je le nés -
re, de az alap, ame lyen éle tem nyug szik, saj nos med -
dô, ter mé ket len. Ez az alap csu pán ar ra ele gen dô, hogy 
meg gá tol jon ab ban, hogy a leg nagy sze rûb bet ad jam 
ma gam ból… Elis me rem, le het sé ges, hogy va la ki ha -
zud hat a sza vai ban, de hogy va la ki nek az egész éle te 
egy ha tal mas ha zug ság le gyen, az már egy sok kal na -
gyobb ka taszt ró fa. (…)  

Ha én az ön ma ga után ku ta tó em bert esz mé nyí tem, 
ak kor kö te les sé gem, hogy tu da tos le gyek, de nem csu -
pán sza vak ban, ha nem a já té kom ban s an nak té nyei -
ben is. Kö te les sé gem, hogy pre cí zen dol goz zam. Mert, 
ami fel tár ja a tu da tos ság meg lé tét, az a struk tú rált ság, 
a tisz ta ság, a mun ka pon tos vo na la. En nek a pre ci zi -
tás nak, struk tú rált sá gnak a hiá nya a mun ká ban, gya -
ko ri meg sér té se a tu da tos ság nak, kö vet ke zés kép pen az 
em be ri mél tó ság nak is, ami el len, szán dé kom sze rint 
har col ni sze ret nék. 

Ha én az ön ma gam mal va ló össz hang ál la po ta utá -
ni ku ta tást, a to ta li tás ke re sé sét esz mé nyí tem, (…) ak -
kor ez egyen ér té kû a sa ját tes tem tôl, ösz tö neim tôl, tu -
dat alat tim tól va ló el kü lö nü lé sem eluta sí tá sá val, a sa -
ját spon ta nei tá som tól va ló el kü lö nü lé sem eluta sí tá sá -
val. A szo mo rú csak az, hogy mindez egy ha zug 
lát vá nyos ság ba tor koll hat, egy bru tá lis és tri viá lis ví -
zió ba, egy dzsun gel be, amely ben négy lá bú em be ri bar -
mok böm böl nek és ta szi gál ják egy más fa rát. Az iga zi 
spon ta nei tás sza bad fu tást en ged egy fizi ká lis ára dat -
nak, amely egész sze mé lyi sé gem ta pasz ta la tai ból tör 
fel, és szo ros össze füg gés ben van a tu da tom mal, nem 
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sza kad el at tól, mert min dig ren de zett. Az „én” 
ugyanolyan tá vol van ek kor a me cha ni kus ság tól, mint 
a káosz tól; pre ci zi tá som két part ja kö zött egy fo -
lyam, amely sa ját ta pasz ta la taim au ten ti ci tá sá -
ból ered és szé le sen árad va vagy zu ha tag ként, se -
be sen áram lik to va. (kieme lés az ere de ti ben – A. 
V.) Min den elôadás ugyanolyan koc ká zat, ugyanolyan 
ha zar dí ro zás, mint egy pró ba. Bár mennyi szub jek ti vi -
tást mo bi li zál tam is lé tem mély sé gei bôl en nek a fo lya -
mat nak a fel töl té sé re, sem mi sem véd meg an nak a koc -
ká za tá tól, hogy egy elôadá son min dent el ve szít sek eb -
bôl. Ilyen ál la po tok van nak az ál ta lam spon tán nak és 
to tá lis nak ne ve zett fo lya ma tok ban, ame lyek min den 
au ten ti kus cse lek vés ben meg je len het nek. (…) 

A rend szük sé ges ál la pot, amely le he tô vé te szi szá -
munk ra, hogy az al ko tás ra fi gyel jünk. Köl csö nö sen tisz -
te let ben tart juk egy más mun ká ját, mert egy al ko tó kö -
zös ség ben min den ki nek meg van az al ko tás hoz va ló jo -
ga. Ugyanak kor, min den ki nek kö te les sé ge is, hogy fe -
le lôs ség tel jes in di ví dum ként cse le ked jék a sze re pé ben. 
Van egy ta lál ko zá si pont, egy köl csö nös cse re, de ez, 
az al ko tó mun ka lé nye gé ben élô. Sem mi kö zük a so kat 
em le ge tett „mun ka lég kör höz”35 

 
Imp ro vi zá ció és rög tön zés 

 

 V an ugyanak kor még egy, a di let tan tiz mus nál 
sok kal rej tet tebb, de nem ke vés bé fon tos fél -
reér tés az imp ro vi zá ció val kap cso lat ban, je le -

sül az, hogy ne künk, ma gya rok nak, a „rög tön zés” 
szó is ren del ke zé sünk re áll egy ha son ló fo ga lom je -
lö lé sé re, ame lyet az imp ro vi zá ció di va tos sá vá lá sá -
nak év ti ze dei alatt mint ha el fe lej tet tünk vol na. Pe -
dig egye dül ál ló le he tô ség len ne ar ra, hogy a va ló -
di imp ro vi zá ciót meg kü lön böz tes sük a hoz zá na -
gyon ha son ló, ám de lé nye gi leg mégis kü lön bö zô 
je len ség tôl, ame lyet a „rög tön zés” szó je löl(het ne). 

Mi ben is áll te hát a ket tô kö zöt ti kü lönb ség? 
Amint azt a ko ráb biak ban már ki fej tet tük, az 

imp ro vi zá ció – ab ban az ér tel mé ben, amely ben ed -
dig is hasz nál tuk – lé nye gi leg azt cé loz za, hogy az 
ön fel tá rás ak tu sa so rán, a „szent szí nész” va ló ban 
au ten ti kus bel sô tar tal mait tud ja fel szín re hoz ni és 
cse lek vés sé for mál ni. Ez pe dig csak úgy vá lik le -
het sé ges sé, ha az agy nak, a „rá ció nak” nincs mód -
ja mér le gel ni, és adott eset ben a ki fe je zô dést meg -
gá tol ni, „le til ta ni”. A „szent szí nész nek” te hát ösz -

tö nö sen, ma di va tos szó val él ve „zsi ger bôl” kell cse -
le ked nie, bár mi is buk kan fel szín re a sze mé lyi sé ge 
mé lyé rôl. Vagyis az agy mér le ge lô le he tô sé gé nek 
eli mi ná lá sa, ter ve zô és irá nyí tó funk ció já nak 
„megelô zé se” s ezál tal, mond hat ni, „ki kap cso lá sa” 
az imp ro vi zá ció sa ját ja, meg ha tá ro zó jel lem zô je. 

Ez zel szem ben a rög tön zés – az az imp ro vi zá -
ció hoz ha son ló je len ség, ame lyet mi ez zel a szó val 
je lö lünk – ki fe je zet ten ra cio ná lis te vé keny ség. Gon -
dol  junk csak pél dául a com me dia dell’ ar te-szí né -
szek rög tön zé sei re, akár még azok ra is, ame lyeket 
nem a ka na vász ba elô re be ter ve zett és beil lesz tett 
„pa tent-rög tön zés ként” ad tak elô, ha nem a va ló ban 
a szín pa don, ab ban a pil la nat ban szü le tô ri posztok -
 ra, ame lyek já té kuk, szí né szi tel je sít mé nyük csúcsait 
je len tet ték, akár ver bá li san, akár non ver bálisan ke -
rül tek ki fe je zés re. A ver ba li tás ugyanis mindig a rá -
ció je len lé té bôl fa kad, min den eset ben a tu dat, a 
fo gal mi gon dol ko dás mû kö dé sét fel té te le zi, vagyis 
az agy ter ve zô és irá nyí tó funk ció já nak nem hogy 
„ki kap csolt ál la po tát”, ha nem ép pen el len ke zô leg, 
an nak na gyon is fel fo ko zott, hi he tet le nül fel gyorsult 
mû kö dé sét. A szó pár ba jok szel le mes sé ge ez, ame -
lyet ter mé sze te sen sem mi kép pen sem sze ret nénk 
az imp ro vi zá ció ösz tö nös reak ciói nál cse ké lyebb 
ér té kû nek fel tün tet ni, csu pán a ket tô kö zötti óriási 
és lé nye gi kü lönb ség re sze ret nénk rá vi lá gí ta ni. 

A má sik lé nye gi kü lönb ség az imp ro vi zá ció és 
a rög tön zés kö zött, a két fé le szí né szi cse lek vés el -
té rô cél já ban rej lik. Ab ban konk ré tan, hogy míg a 
rög tön zô szí nész va la ki más nak, egy fiktí ve lé te zô 
szín pa di alak nak a meg je le ní té sé re (áb rá zo lá sá ra, 
felidé zé sé re stb.) tö rek szik, ad dig a „szent szí nész” 
imp ro vi zá ció já nak cél ja és ér tel me a „to tá lis cse lek -
vés” meg va ló sí tá sa, vagyis ön ma ga fel tá rá sa, s nem 
va la ki más nak az el ját szá sa. 

Nem rejt het jük el sze mé lyes és lé nye gi dol gain kat, 
még ak kor sem, ha bû nök. Sôt, el len ke zô leg, ha ezek 
bû nök, vagy eset leg csak kí sér té sek, ak kor na gyon mé -
lyen gyö ke rez nek ben nünk és megin dít hat nak egy 
asszo ciá ció sort. Az al ko tó fo lya mat nem csu pán ön ma -
gunk le lep le zé se, ha nem a fel tárt dol gok struk tu rá lá sa 
is. Ha ezek kel a kí sér té sek kel együtt fed jük fel ön ma -
gun kat, egy szer s mind túl is lé pünk raj tuk, tu da tos sá -
gunk kal le szünk úr rá fe let tük. 

Ez az eti kai prob lé ma va ló di lé nye ge: ne rejtsd 
el azt, ami alap ve tô, mindegy, hogy az anyag er köl -

35 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jerzy Grotowski by Marc Fu ma ro li. („Kül sô rend, bel sô in ti mi tás” 
Marc Fu ma ro li in ter jú ja Jerzy Gro tows ki val). In The Dra ma Re view. I. m. 173–174. 
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csös-e vagy sem, el sô kö te les sé günk a mû vé szet ben, 
hogy önma gun kat, a leg sze mé lye sebb mo tí vu main kat 
fe jez zük ki.36 

Ami ta lán kö zös nek te kint he tô az imp ro vi zá ció -
ban és a rög tön zés ben, az a szí né szi ak ció azon na -
li sá ga, s va ló szí nû leg ez az alap ja an nak, hogy más 
nyel vek nem is kü lön böz te tik meg a ket tôt. Az 
imént fel tárt két lé nye gi kü lönb ség azon ban – úgy 
gon do lom – ele gen dô okot ad ar ra, hogy él ve a 
nyel vünk ad ta le he tô ség gel, legalább szak mai vo -
nat ko zás ban el kü lö nít sük egy más tól a két fo galmat. 

 
Az imp ro vi zá ció, mint pró ba me to di ka 

 

 H a már most, ezek után az imp ro vi zá ciót, mint 
me to di kát kí ván juk kis sé ala po sab ban meg -
vizs gál ni, a pró ba mun ka vo nat ko zá sá ban azt 

mond hat juk, hogy az imp ro vi zá ció ma ga az a „se -
bész kés”, amely a „szent szí nész” ön fel tá rá sá nak 
esz kö ze. E te kin tet ben te hát Gro tows kit rop pant 
könnyû fél reér te ni, ami kor azt mond ja: „Le gyen a 
sze rep se bész kés”. A sze rep, s el sô sor ban an nak 
ext rém, fel té te le zett kö rül mé nyei, mint lát hat tuk, 
va ló já ban in kább az ön vizs gá lat te re pét – ha a me -
ta fo rá nál aka runk ma rad ni: a „bonc asz talt” – biz -
to sít ják az ön fel tá rás hoz, de a se bész kés, az ön fel -
tá rás esz kö ze, egyér tel mûen az imp ro vi zá ció. Mert 
az imp ro vi zá ció az, ami „fel tár”; ami biz to sít ja azt, 
hogy a bel sô im pul zu sok szü le té sük kel egyide jû -
leg gesz tus sá for má lód ja nak, de azt is, hogy az egyes 
szí né szi gesz tu sok az imp ro vi zá ció ban össze kap -
cso lód ja nak, a ha tás – bel sô im pul zus / kül sô gesz -
tus „ve szek és adok” lán co la tá vá vál ja nak, s így, 
vég sô so ron a szer tar tás struk tú rá ját al ko tó na gyobb 
já ték egy sé ge ket lét re hoz zák.  

Fon tos té nye zô eb ben a fo lya mat ban a ve zér fo nal 
pon tos ki dol go zá sa a for ma szá má ra, a mû vé szi ség. Az 
ön vizs gá la tot vég zô szí nész han gok és gesz tu sok je lez -
te uta zás ra in dul, és ez zel ki hí vást in téz a né zô fe lé is. 
De ezek nek a je lek nek meg for mált nak kell len niük. Az 
exp resszi vi tás min dig össze füg gés ben áll bi zo nyos el -
lent mon dá sok kal és diszk re pan ciák kal. A fe gye lem nél -
kü li ön vizs gá lat nem fel sza ba dí tás, ha nem a bio ló giai 
káosz egy for má ja.37 

 
Ezen a pon ton azon ban meg kell áll nunk egy pil -
la nat ra, s vissza kell tér nünk a ra cio na li tás kér dés -

kö ré hez. A fe gye lem ugyanis, amely nem en ge di, 
hogy az ön fel tá rás – vagyis az imp ro vi zá ció – di -
let tan tiz mus ba, aho gyan Grotowski fo gal maz, „bio -
ló giai káosz ba” ful lad jon, tu da tos sá got igé nyel. 
Hogy az el lent mon dás lát sza tát elosz las suk, vissza 
kell utal nunk ar ra, hogy az imént, ami kor az agy 
„megelô zé sé rôl” be szél tünk, csu pán a ter ve zô és 
irá nyí tó funk ció „ki kap cso lá sát” em lí tet tük, s nem 
pe dig a rá ció tel jes hiá nyát. Ép pen el len ke zô leg: a 
ter ve zô és irá nyí tó funk ció hát tér be szo ru lá sá nak 
az ér zé ke lô és el lenôr zô funk ció elô tér be ke rü lé sé -
vel kell pá ro sul nia, amit, fur csa – vagy ta lán nem 
is fur csa – mó don, ép pen ség gel az elôb bi funk ció 
hát tér be ke rü lé se tesz le he tô vé, mond hat ni az in -
du kál. Or vos tu do má nyi is me re teim tel jes hiá nya 
saj nos meg gá tol ja, hogy ezt a je len sé get pon to sab -
ban ki fejt sem, így csak sa ját ta pasz ta la taim ra tá -
masz kod ha tom, ami kor a je len sé get leírom. Min -
de ne set re tény, hogy az imp ro vi zá ció köz ben lét -
re jön ez az ál la pot, amely ben az em ber ön- és kör -
nye ze ti kont roll ja hi he tet le nül fel fo ko zó dik, 
tö ké le tes biz ton ság gal ural hat ja tes te min den por -
ci ká ját, és pon to san ér zé ke li mind azt, ami kö rü löt -
te – akár a há ta mö gött, ál ta la nem is lá tot tan-hal -
lot tan – tör té nik. 

En nek a je len ség nek ter mé sze te sen alap ve tô je -
len tô sé ge van az imp ro vi zá ciós fo lya mat ban, a te -
kin tet ben, hogy a „ve vés és adás” lán co la ta kiala -
kul jon az imp ro vi zá ló szí né szek kö zött. Utób bi nak 
ér te lem sze rûen a ha tá sok ér zé ke lé se és (egyide jû!) 
ér té ke lé se, te hát a sa ját bel sô im pul zus ki vál tó dá -
sa vo nat ko zá sá ban, az elôb bi nek, az ön kont roll nak 
pe dig a bel sô im pul zus (szin tén egyide jû!) gesz tus -
sá for má ló dá sa te kin te té ben. Hi szen nyil ván va ló, 
hogy az éb re dô bel sô im pul zust a gesz tus köz ve tí -
ti a part ne rek fe lé, akik szá má ra ab ban a pil la nat -
ban ha tás sá vá lik. Alap ve tôen fon tos te hát, hogy a 
gesz tus a le he tô leg pon to sab ban for máz za meg a 
bel sô im pul zus ér tel mét, je len té sét, in ten zi tá sát, s 
en nek evi dens elô fel té te le a test ki fe je zô esz kö zei -
nek tö ké le tes el lenôr zés alatt tar tá sa.  

Az imp ro vi zá ció nak, mint mód szer nek te hát 
nem csu pán az ön fel tá rás ak tu sá ban van je len tô sé -
ge, az agy ter ve zô-i rá nyí tó funk ció já nak hát tér be 
szo rí tá sa ál tal, ha nem a szí né szi cse lek vé sek össze -
kap cso lá sá ban is, amennyi ben en nek elô fel té te lét, 
az agy ér zé ke lô-el len ôr zô funk ció já nak elô tér be ke -

36 Jerzy GROTOWSKI: „Ame ri can En co un ter” (Ame ri kai ta lál ko zás). In To wards a Poor The at re: i. m. 243–244.  
37 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 38–39. 
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rü lé sét is biz to sít ja. Je len tô sé ge van to váb bá az így 
lét re jö vô já ték ele mek struk tú rák ká szer ve zé sé ben 
is, ez vi szont már át ve zet ben nün ket az imp ro vi -
zá ció nak, mint az elôadás-szer tar tás já ték mód já -
nak a vizs gá la tá ba. 

 
Az imp ro vi zá ció, mint az elôadás já ték mód ja 

 

 A mennyi ben nem csu pán az elôadás anya gául 
szol gá ló já ték anyag meg te rem té se tör té nik 
imp ro vi za tív úton, ha nem ma ga az elôadás-

szer tar tás ma ga is imp ro vi zá ció, két kér dés ve tô -
dik fel. Ezek kö zül az egyi ket, a fo lya mat azo nos 
ér té kû, ér tel mû és ha tá sú megis mé tel he tô sé gé nek 
kér dé sét, az elô zô fe je zet ben, a szí nész–szí nész vi -
szony lat kap csán már a le he tô ség sze rin ti ala pos -
ság gal érin tet tük, ezút tal te hát csak a má sik kér -
dés re kon cent rál ha tunk. Ez pe dig az elôadás-szer -
tar tás struk tu rá lá sá nak kér dé se, amely nek va ló szí -
nû leg szin tén imp ro vi za tív úton kell meg tör tén nie. 
Ter mé sze tes per sze, hogy az imp ro vi za tív úton lét -
re ho zott anyag egyes ele mei spe ku la tív úton is dra -
ma tur giai rend szer ré szer vez he tôek len né nek, ám 
erô sen kér dé ses, hogy az anyag ele mei nek ez a 
pusz tán ra cio ná lis „meg szer kesz té se” lét re tud ja-e 
hoz ni azt a bi zo nyos „fo lyó ágyat”, amely rôl Cieslak 
is em lí tést tesz, ame lyet mi, a szí nész imp ro vi za tív 
cse lek vé seit meg ha tá ro zó „irány tû ként” em lí tet -
tünk. Er re néz ve nin csen in for má ciónk, mert ilyen 
jel le gû kí sér let, a Laboratóriumszínház ku ta tá si fo -
lya ma tá ban nem tör tént és tu do má som sze rint má -
sok sem pró bál koz tak ve le. Ugyanak kor, azon az 
ala pon, hogy ez az imp ro vi za tív fo lya ma tot me der -
ben tar tó „irány tû” igen mé lyen gyö ke re zik az 
elôadás-szer tar tás meg va ló sí tói ban, fel té te lez het -
jük, sôt va ló szí nû sít het jük, hogy a spe ku la tív szer -
kesz tés nem ké pes ilyen mé lyen beivód ni a szí nész 
sze mé lyi sé gé be. 

Er re en ged kö vet kez tet ni Sta nis law Sciers ki be -
szá mo ló ja is az Apo calyp sis cum Fi gu ris mun ka fo -
lya ma tá ról (az I. rész, 27. idé zete), amely bôl vi lá -
go san ki de rül, hogy Grotowski, a mun ka so rán „se -
gí tett az etû dök fej lesz té sé ben, vá lo gat ta azo kat és na -
gyon ins pi ra tív szer ke ze te ket ho zott lét re be lô lük” 
to váb bá, hogy „(a mi) etûd jeink bôl és azok ból, ame -
lye ket ô csinál ta tott meg ve lünk, ô megint egy új szer -

ke ze tet ho zott lét re. Eb ben a min den szö veg tôl men tes 
szer ke zet ben ô is, mi is szá mos új ja vas lat tal él tünk.” 
Vagyis lát hat juk, hogy az egy re gaz da go dó anyag 
fo lya ma tos struk tu rá lá sá ban mind vé gig je len van 
a tu da tos elem, a spe ku la tív konst ruá lás, de azt is 
lát hat juk, hogy mindez csak, mint ins pi rá ció, mint 
egy-egy újabb kiin du ló pont van je len, akár mint 
egy-egy újabb etûd té má já nak ja vas la ta, akár mint 
az elôadás-szer tar tás egé szé re vo nat ko zó ja vas lat. 
Nem kér dés, hogy ezek a ja vas la tok, Grotowski ré -
szé rôl ver bá li san fo gal ma zód tak meg, fon tos vi -
szont tisz táz nunk, hogy a szí né szek „ja vas la tai val” 
nem ez a hely zet. A szí né szek „ja vas la tai” a Gro -
tows ki nak adott „vá la szok ként”, a cse lek vé seik ben 
öl töt tek tes tet. (Más kér dés, hogy ezt kö ve tôen ter -
mé sze te sen meg tör tént az ô ver zió juk nak a pon tos 
elem zé se és ér tel me zé se is, s ez megint csak ver bá -
lis fo lya mat volt.) Vagyis a spe ku la tív elem, mint 
ja vas lat, min den eset ben az imp ro vi za tív fo lya mat -
ban forr ta ki ma gát, s a ra cio na li tás sal va ló ál lan dó 
szem be sí té se mel lett, a vég le ges szer ke zet az imp -
ro vi zá ció ban for mál ta meg ön ma gát. Ezért te kint -
het jük az imp ro vi zá ciót mind az elôadás-szer tar tás 
anya gá nak struk tu rá lá sa szem pont já ból, mind pe -
dig az elôadás-szer tar tás is mé telt meg va ló sí tá sa 
szem pont já ból, alap ve tô fon tos sá gú me to di kai 
elem nek. 

…meg fi gyel tem, hogy ami kor a szí nész va ló ban 
ke re si az ön ma gá val va ló szám ve tés le he tô sé gét, szük -
sé gét ér zi, hogy e ke re sés nek meg le gye nek a ma ga ke -
re tei, meg le gyen a he lye az elôadás ban. Van egy mun -
ka sza kasz – és elég hosszú – amely ben min den szí -
nész cse lek mény váz la to kat ké szít, s bár ez el sô sor ban 
a szí nészt se gí ti a tá jé ko zó dás ban, mégis kap cso lat ban 
áll az elôadás to váb bi sor sá val; a szí nész sa ját éle tét, 
sa ját ta pasz ta la tait tu da to san meg ha tá ro zott irány ba 
for dít ja, más részt a töb bi szí nészt egy faj ta filmvá szon -
nak te kin ti, amely re a sa ját éle te alak za tait rá ve tí ti. 
Ami kor a váz lat élet tel te lí tô dik, meg ke re si ben ne a 
sar ka la tos pon to kat, az im pul zu so kat, ame lye ket fel -
je gyez het, ter mé sze te sen nem a no te szé be, ha nem a 
tes té be. Ha jól rög zí tet te, több ször meg tud ja is mé tel -
ni ôket, min dig el hagy va be lô lük, ami lé nyeg te len nek 
bi zo nyult; így szü le tik meg a „fel jegy zett” pon tok ra 
ala po zott, fel té te les reflex, s e váz lat már a mû ki sebb 
rész le tét al kot ja;…38

38 „Te atr a ry tu al” (Szín ház és ri tuá lé) Jerzy Grotowski elôadá sá nak szö ve ge a Len gyel Kul tu rá lis Aka dé mia pá ri zsi köz pont -
já ban 1968. ok tó ber 15-én. Le je gyez te C. Le ry és J. Si ro de au. „Di a log” 1969. No. 8. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In GROTOWSKI: 
Szín ház és ri tuá lé. I. m. 74. 
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Az imp ro vi zá ció, mint szí nész dra ma tur giai „rend szer” 
 

 M ind az azon ban, amit ed dig az imp ro vi zá ció 
ter mé sze té vel és je len tô sé gé vel kap cso la to -
san fel tár tunk, nyil ván va ló vá te szi, hogy a 

„szent szí nész” ál tal meg va ló sí tott imp ro vi zá ció egy 
igen csak össze tett pszi chofizi ká lis cse lek vés, ame -
lyet nem te kint he tünk a szí nész ben – még csak 
egyes szí né szek ben sem – ele ve adott nak. Fel me -
rül te hát a kér dés, hogy ta nít ha tó-e az imp ro vi zá -
ció? Ez pe dig, el sô pil lan tás ra, egy újabb pa ra do -
xont rejt ma gá ban, mert hogy úgy is fo gal maz hat -
nánk, hogy ta nít ha tó-e az ösz tö nös cse lek vés.  

Er re néz ve a Laboratóriumszínház kol lek tí vá ja, 
az ál ta lunk tár gyalt idô szak ban csak érin tô le ge sen 
vég zett kí sér le te ket, s azo kat is csu pán a „szín há zi 
kor szak” vé gén, ami kor gya kor no kok is be kap cso -
lód tak a Laboratóriumszínház mun ká já ba. A „szín -
há zi kor sza kot” kö ve tô, úgy ne ve zett „pa ra szín há zi 
kí sér le tek”, majd va la me lyest az „ak tív kul tú ra” pro -
jekt jei is szük ség sze rûen érin tet ték ezt a te rü le tet, 
amennyi ben az elôb biek a szer tar tás-szín ház esz -
köz rend sze ré vel kí sé rel tek meg nem-szín há zi ese -
mé nye ket rea li zál ni (in nen a „pa ra szín há zi” el ne -
ve zés), s az „ak tív kul tú ra”-pro jek tek te vé keny sé -
gé ben is sok volt az ilyen jel le gû elem (hogy csu -
pán a „Tree of pe op le” prog ra mot em lít sük, amely 
ef fek tí ve a kö zös imp ro vi zá lás ra va ló le he tô ség volt, 
s ott is zaj lott a La bo ra tó rium ko ráb bi elô adó ter -
mé ben). Ugyanak kor nyil ván va lóan szem be ke rül -
tek ez zel a prob lé má val azok a mun ka tár sak, akik 
lét re hoz ták a Má so dik Wroc la wi Stú diót, és a szín -
há zon tú li ku ta tá sok mel lett a szín há zi mun ka te -
rü le tén va ló ku ta tást is to vább foly tat ták, amíg te -
het ték. Ezért, bár ezek az is me re tek kí vül es nek a 
tár gyalt idô sza kon, mégis a té mánk hoz tar to zóak, 
s mert a kér dés alap jai ban érin ti a Sze gény Szín ház 
„rend sze ré nek” szel le mi ho za dé kát, ér de mes te hát 
egy gon do lat me net ere jéig ki tér ni rá juk. 

A vá lasz te hát: igen, ta nít ha tó, mert a pa ra do -
xon csak lát szó la gos, s a „ne ga tív út ként” em lí tett 
gon dol ko dás mód ré vén felold ha tó. Min den ta nu -
lá si fo lya mat ve le já ró ja ként té te lez zük ugyanis, 
hogy a ta nu lás so rán va la mi új, va la mi több let el -
sa já tí tá sa tör té nik, ami bôl egye ne sen kö vet ke zik a 
kér dés, hogy „mit kell ten nem”, an nak ér de ké ben, 
hogy va la mit meg tud jak csi nál ni. Ez a kér dés fel -
ve tés azon ban di rek tí vák hoz ve zet, s azon nal felál -
lít ja a pa ra do xont az irá nyí tott sá got nem tû rô imp -
ro vi zá ció val szem ben. Ha vi szont az ösz tö nös cse -
lek vést az em ber – s így a szí nész – ele ve adott sa -

ját ja ként té te lez zük, azt kell meg kér dez nünk, hogy 
„mit nem sza bad ten nem” an nak ér de ké ben, hogy 
az élô, ösz tö nös fo lya ma tot fenn tud jam tar ta ni. Ez 
a meg kö ze lí tés ugyanis bi zo nyos „be tart ha tó til tá -
sok hoz” ve zet, s nem pe dig di rek tí vák hoz, te hát 
nem ál lít ja fel az em lí tett pa ra do xont. An nak rész -
le te sebb is mer te té se, hogy mit is ta kar nak ezek a 
bi zo nyos „be tart ha tó ti lal mak” – már amennyi re 
leír ha tó len ne egyál ta lán! – egy újabb ta nul mány 
anya ga le het ne, így be ha tóbb tár gya lá suk ra sem -
mi kép pen sem ke rít he tünk sort.  

Jel le gük nek, ter mé sze tük nek va la me lyes ér zé -
kel te té se ér de ké ben azért mégis megem lí te nék egy 
pél dát. „Ti los” pél dául az után zás, úgy a ma gam ál -
tal lét re ho zott for má ké, mint a part ner(ek) cse lek -
vé seié. Utób bi ese té ben a „til tást” az in do kol ja, hogy 
az után zás tönk re te szi a „végy és adj” élô és ál lan -
dóan ins pi rá ló fo lya ma tát, mert az után zó ál lan -
dóan csak „vesz” és so ha sem „ad”, mond hat ni tehát, 
hogy el szív ja az al ko tó ener giát, s ez felér egy „gyil -
kos sá gi kí sér let tel”. Ugyanak kor a „ti los” szót azért 
tet tük idé zô jel be, hogy ép pen a „til tás” re la ti vi tá -
sát hang sú lyoz zuk, hi szen, mint jel, az után zás ép -
pen ség gel al kal mas le het a „gyil kos szán dék” ki fe -
je zô dé sé re. Ana ló giá ban ez zel, sa ját cse lek vé seink 
után zá sa, az or ga ni kus cse lek vés me cha ni kus sá té -
te le miatt „ön gyil kos ság nak” szá mít, ezért „ti los”, 
vi szont ki is fe jez he ti eb bé li szán dé kun kat, amely, 
mint ha tás, ki vált hat ja a part ner(ek) reak cióit is.  

Vissza tér ve te hát az alap kér dés hez, lát hat juk, 
hogy a „ne ga tív úton” ha lad va, fe gyel me zett és 
kont roll alatt vég zett cse lek vé sek so rá val az imp -
ro vi zá ció ké pes sé ge va ló ban el sa já tít ha tó, il let ve 
pon to sab ban fo gal maz va: fel fe dez he tô ön ma gunk -
ban. S ez a pon to sí tás az, ami ma gya rá za tot ad ar -
ra, hogy miért nem leír ha tó ez a fo lya mat, miért 
nem le het mód szer tan ná fo gal maz ni, miért csak a 
gya kor lat ban va ló sít ha tóak meg en nek az ön fej lesz -
tés nek az ál lo má sai.  

Az, ami ne héz és csak a mes ter ség tit kai nak megis -
me ré sét cél zó, hosszas mun ka ered mé nye le het, a kók -
le rek ke zé ben átala kult egy faj ta amô ba sze rû ség gé, va -
la mi vé, amit per cek alatt könnyû elér ni, a le he tô legegy -
sze rûbb mó don, azt a meg gyô zô dést táp lál va, hogy lé -
tez nek cso da té vô re cep tek, ame lyek meg sza ba dí ta nak 
a prob lé máink tól. Ilyen cso da té vô re cept az „érezd a 
tár gyat” és más eh hez ha son lók. Min dig és min de nütt 
fel buk kan ez a vágy és ez a ha mis hit, hogy ta lál ha tók 
ilyen, min den al ko tói prob lé mát megol dó re cep tek. 
Holott ilyen re cep tek nin cse nek. (kieme lés az erede -
ti ben – A. V.) Csak a tu da tos sá got, bá tor sá got és sok 
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ap ró cse lek vést – nem aka rom azt a ki fe je zést hasz -
nál ni, hogy erô fe szí tést – meg kö ve te lô út van, a sa ját 
szük ség le teink hez sza bott ap ró cse lek vé sek út ja.39 

S ez ad okot ar ra is, hogy mó do sít suk a kez det -
ben adott vá la szun kat: nem, az imp ro vi zá ció ké -
pes sé ge nem ta nít ha tó, el len ben hosszas és fe gyel -
me zett mun ká val és hoz záér tô se gít ség gel fel fe dez -
he tô ön ma gunk ban. 

 
A Sze gény Szín ház „rend sze ré ben” al kal ma zott 
imp ro vi zá ció pon tos de fi ni á lá sá val, a rög tön zés tôl 
va ló el kü lö ní té sé vel, az im pul zus gesz tus sá for má -
ló dá sá tól az elôadás-szer tar tás meg va ló sí tá sáig, 
min den szin ten meg mu tat ko zó kulcs sze re pé nek 
meg vi lá gí tá sá val, s a szí nész dra ma tur giai kép zés re 
va ló al kal mas sá gá nak fel vá zo lá sá val, az imp ro vi zá -
ció nak, mint a szí né szi mun ka mód szer ta ni vo nat -
ko zá sá nak megis me ré sét be fe jez tük, s egy ben be -
fe jez tük a „to tá lis cse lek vés”, mint egy sa já tos, csak 
er re a szín há zi „rend szer re” jel lem zô pszi chofizi -
ká lis cse lek vés pszi chi kai vo nat ko zá sú vizs gá la tát 
is. Rá tér he tünk te hát a szí né szi mun ka for mai ol -
da lát át te kin tô fe je ze tünk re, amely ben ezen pszi -
chofizi ká lis cse lek vés má sik össze te vô jét, a fizi ká -
lis ol dal sa já tos sá gait pró bál juk meg át te kin te ni. 

 
 
A SZÍ NÉ SZI MUN KA FOR MAI OL DA LA 

 
A kép lé keny test 

 

 A b ból kiin dul va, hogy ez a sa já tos pszi chofizi -
ká lis cse lek vés csakis a Sze gény Szín ház 
„szent szí né szé re” jel lem zô szí né szi mun ka, 

nyil ván va lóan megelô le gez het jük, hogy en nek fizi -
ká lis ol da la is ugyanolyan kü lön le ges sa já tos sá gok -
kal bír, mint a pszi chi ká lis te rü let. Ezt tá maszt ják 
alá azok a be szá mo lók is, ame lyek a Laborató rium -
színház szí né szei nek nem min den na pi for mai 
megol dá sai ról és tech ni kai fel ké szült sé gé rôl tu dó -
sí ta nak ben nün ket, s ezt iga zol ják azok a megál la -
pí tá saink is, ame lye ket az elô zô fe je zet ben, az imp -
ro vi zá ció tár gya lá sa kor, ar ra néz ve tet tünk, hogy a 
szí nész ben szü le tô im pul zus nak, egyide jû leg és 

adek vát ér te lem mel, je len tés sel és in ten zi tás sal kell 
meg for má lód nia. Ezen utób bi in dok azon ban ar ra 
is fi gyel mez tet ben nün ket, hogy a szí né szi mun ka 
for mai ol da lá nak sa já tos sá gait il le tôen, fe lü le te sen 
jár nánk el, ha ezen sa já tos sá go kat csu pán a moz -
gás tech ni ka vagy a vo ká lis ké pes sé gek te rén lát -
nánk meg. S va ló ban, az iga zán fon tos jel leg ze tes -
sé ge ket mé lyeb ben kell ke res nünk. 

A test egy szer re va la mi túl ér té kes do log ként és egy -
faj ta in tim el len ség ként funk cio nál. Ne héz sé ge ket te -
remt, nem lé te zik elég gé, mégis túl sá go san lé te zik. Az 
a hely zet, hogy min den ba junk és a tel jes élet hiá nya 
rá ve tül a tes tünk re, amely min de nért fe le lôs. (…) A 
lé te zés egy foly tá ban az „én”-re és a „tes tem re” osz lik, 
mint két külön ál ló do log ra. (…) Nem-megosz tot tan lé -
tez ni: ez nem csak a szí né szi al ko tás mag va, ha nem az 
élet mag va is, a le het sé ges tel jes sé gé.40 

Vi tat ha tat lan, hogy eb ben van a prob lé ma gyö -
ke re: a „nem megosz tot tan va ló lé te zés ben” hi szen 
az imp ro vi zá ció – mint a „to tá lis cse lek vés” le he -
tô sé ge – is ezt a kö ve tel ményt, a pszi chi kum és a 
fi zi kum, a lé lek és a test egy sé gé nek kö ve tel mé nyét 
tá maszt ja a szí nésszel szem ben. Az im pul zus azon -
na li (egyide jû) gesz tus sá for má ló dá sá nak igé nye 
olyan tes tet fel té te lez, amely sem mi fé le el lenál lást 
nem fejt ki a gesz tus meg for má ló dá sá val szem ben, 
hogy a test, a bel sô im pul zus „pa ran csá ra”, még az 
agy mér le ge lé sét megelô zôen, egyide jû leg for mát 
le gyen ké pes al kot ni. S ezen a pon ton, mint lát hat -
juk, is mét a „ne ga tív úton” já runk, hi szen nem azt 
mond tuk ki az imént, hogy a test nek „ké pes nek 
kell len nie va la mi re”, ha nem azt, hogy a test nek 
nem sza bad(!) aka dá lyo kat gör dí te nie egy egyéb -
ként ter mé sze tes mó don le zaj ló fo lya mat elé. Olyan 
test re van te hát szük sé günk, amely tö ké le te sen kép -
lé keny, azon nal (egyide jû leg), és „fel té te lek nél kül” 
hoz za lét re a bel sô im pul zus adek vát kül sô for má -
ját. Mi lyen pa ra dox, hogy eh hez az egy ség hez ép -
pen ség gel a lel ket és a tes tet meg kü lön böz te tô, kü -
lön va ló sá gu kat hang sú lyo zó gon do lat me net tel ju -
tot tunk el. Mégis azt kell mon da nunk, hogy enél -
kül a kü lön vá lasz tás nél kül ne he zen tud tuk vol na 
meg ha tá roz ni a test alap ve tô „kö te les sé gét”, azt, 
hogy „fel té te lek”, vagyis fi zi o ló gi ai el lenál lás nél -

39 „Cwi cze nia” (Gya kor la tok). Jerzy Grotowski kül föl di ösz tön dí ja sok nak tar tott elôadá sá nak szö ve ge a La bo ra tó ri um szín -
ház ban 1969. má ju sá ban. Saj tó alá ren dez te Le szek Ko lan kie wicz. „Di a log” 1979. No. 12. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In 
GROTOWSKI: Szín ház és ri tuá lé. I. m. 85–86.  

40 „Cwi cze nia” (Gya kor la tok). Jerzy Grotowski kül föl di ösz tön dí ja sok nak tar tott elôadá sá nak szö ve ge a La bo ra tó ri um szín -
ház ban 1969. má ju sá ban. Saj tó alá ren dez te Le szek Ko lan kie wicz. „Di a log” 1979. No. 12. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In 
GROTOWSKI: Szín ház és ri tuá lé. I. m. 93–94. 



95

kül le gyen a lé lek „part ne re” a bel sô im pul zus szül -
te kül sô for ma, a gesz tus lét re jöt té ben. 

A tes tet min den el lenál lá sa alól fel kell sza ba dí ta -
ni. Jó for mán meg kell szûn nie lé tez ni. Ami pél dául a 
han got és a lég zést il le ti: nem ele gen dô, ha a szí nész 
meg ta nul ja a kü lön bö zô re zo ná to rok hasz ná la tát, vagy 
a gé ge fô fel nyi tá sát, vagy a kü lön bö zô lég zés mó dok ki -
vá lasz tá sát. Meg kell ta nul nia mindezt ön tu dat la nul 
al kal maz ni a já té ka te tô fo kán. Ez vi szont egé szen új -
faj ta gya kor lást igé nyel. (…) 

És ez nem szôr szál ha so ga tás. Ez a kü lönb ség dön ti 
el a si kert. Azt je len ti ez, hogy a szí nész nem ren del -
ke zik zárt, ál lan dó tech ni ká val, ha nem min den ön vizs -
gá la ti sza kasz ban, min den ki hí vás nál, min den ke gyet -
len ség nél, rej tett kor lá tai nak min den le dön té sé nél, egy -
re ma ga sabb szin ten, min dig új tech ni kai prob lé má val 
ta lál ja szem ben ma gát. Bi zo nyos alap gya kor la tok se -
gít sé gé vel ezek le gyô zé sét is meg kell ta nul nia. Vo nat -
ko zik ez min den re: a moz du lat ra, a test kép lé keny sé -
gé re, a gesz tu sok ra, az arc iz mok ál tal te rem tett masz -
kok ra, a szí nész tes té nek min den por ci ká já ra.41 

 
Az „ak tív ál la pot” 

 

 A tes tet te hát kép lé kennyé kell ten ni a „to tá lis 
cse lek vés” ér de ké ben, s ez nem is le het más -
ként, ha fi gye lem be vesszük, hogy a „szent 

szí nész nek” nem egy fiktí ve lé te zô szín pa di ala kot 
kell meg je le ní te nie, amely nek meg va ló sí tá sá ra a 
tes tét akár fel is tud hat ja ké szí te ni, ha nem a szí nész 
lel ké nek fel tá rá sá ban kell esz köz zé vál nia, a meg -
for má lan dó tar ta lom te hát so ha sem tud ha tó elô re. 
Vagyis bár mi nek a ki fe je zé sé re fel ké szült nek kell 
len nie, s az azon na li ság (egyide jû ség) kö ve tel mé -
nye csak ne he zí ti mindezt. A fen ti Gro tows ki -i dé -
zet ar ról is szól, hogy ez zel a prob le ma ti ká val a 
„szent szí nész nek”, min den egyes eset ben, új ra és 
új ra szem be kell néz nie, ezért ál lan dó tré nin ge zett -
ség re van szük sé ge. De mit kezd he tünk az zal a 
prob lé má val, hogy a kép lé keny ség nek min den fizi -
ká lis té nye zô re, a test min den por ci ká já ra ki kell 
ter jed nie? Hi szen, ha ala po sak pró bá lunk ma rad -
ni, ez szin te vég te len szá mú izom, re zo ná tor stb. 
„part ner sé gét” je len ti, s minder re oda fi gyel ni, 
mindeze ket a gesz tus meg szü le té sé nek szol gá la tá -
ba ál lí ta ni le he tet len ség nek tûn het. 

Ezt a prob lé mát old ja fel az úgy ne ve zett or ganikus 
te ste gész fel fe de zé se, s en nek az or ga ni kus testegész -

nek a ki fe je zô dés szol gá la tá ba ál lí tá sa. Ez az or gani -
kus te ste gész va ló já ban nem más, mint a tel jes fizi -
kum össze han golt mû kö dé sé nek, mond hat ni „auto   -
ma ti kus” biz to sí tá sa, an nak a szí nész ál ta li felis me -
ré se, hogy „tes te min den por ci ká ját” össze han goltan 
tud ja a ki fe je zés szol gá la tá ba ál lí ta ni, amennyi ben 
a tes tén be lül két erô fo lya ma tos mû kö dé sét tud ja 
elôidéz ni, s min den moz gá sát, de még a moz du lat -
lan sá gát is, en nek a két erô nek a vi szo nyá ból ve -
zet ni le. En nek a két bel sô erô nek a fo lya ma tos 
meg lé tét, mû kö dé sét ne vez ték Gro towski szí né szei 
„ak tív ál la pot nak” amely ben a nyu gal mi ál la po tot 
nem az el moz dí tó (egyet len) erô hiá nya, ha nem a 
test ben mû kö dô két erô egyen sú lya ered mé nye zi, 
s a moz gást nem egyet len, mozdí tó erô, ha nem a 
két erô egyen sú lyá nak fel bo ru lá sa hoz za lét re.  

Ha mindez túl sá go san bo nyo lult nak tûn ne, kép -
zel jük el pél da kép pen (de jobb, ha ki pró bál juk), 
hogy erôs el len szél ben kell men nünk. Két le he tôsé -
günk adó dik: vagy el játsszuk, hogy erôs szél fúj 
szem ben, va la me lyest elô re dô lünk, a ke zünk kel 
úszó moz du la to kat vég zünk, s így meg pró bál juk 
utá noz ni az erôs szél ben ha lad ni aka ró em bert, 
vagy azt a ké pet, amely er rôl ben nünk él. A má sik 
le he tô sé günk, hogy – mi vel kö rü löt tünk sem miféle 
szél sem fúj – a „szél” ere jét is a sa ját tes tünk ben 
pró bál juk meg te rem te ni, s ter mé sze te sen azt az erôt 
is, ame lyet „mi” pró bá lunk ki fej te ni a „szél” erejével 
szem ben. Eb ben a pil la nat ban mû köd ni kezd a tes -
tün kön be lül a két erô, s csu pán e két erô pil la nat -
nyi vi szo nya dön ti el, hogy elô re ha la dunk-e, vagy 
a kö vet ke zô pil la nat ban, egy erô sebb „szél lö kés” 
hát ra tán to rít-e ben nün ket, ne tán, no ha tel jes erônk -
kel ne ki fe szü lünk a „szél” ere jé nek, mégis mozdu -
lat la nok ma ra dunk, mert a „szél” is pont olyan erôvel 
fúj, ami lyet mi ki bí runk fej te ni. Ha ezt a má so dik 
utat vál lal juk, azt vesszük ész re, hogy sem mit sem 
kell ját sza nunk töb bé, csu pán cse le ked nünk kell. 

Ugyanak kor azt is ész re vesszük – s a té mánk 
szem pont já ból most ta lán ez a fon to sabb – hogy 
nem a tör zsünk dôl elô re, nem a ke zeink kel te -
szünk úszó moz du la to kat, ha nem a cse lek vés ben 
az egész tes tünk, „min den por ci kánk” részt vesz, 
ráadá sul anél kül, hogy a kü lön bö zô test ré szeink 
„irá nyí tá sá val” vagy össze han go lá sá val tö rôd nünk 
kel le ne. A tes tünk or ga ni kus te ste gésszé vált, „ön -
ma ga” har mo ni zál ja egésszé ma gát, s ál lít ja ezt az 
or ga ni kus te ste gészt az egyet len cse lek vés – a szél -

41 Jerzy GROTOWSKI: „The at re’s New Te sta ment” (A Szín ház új tes ta men tu ma). In To wards a Poor The at re: i. m. 36. 
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ben va ló ha la dás – szol gá la tá ba mindad dig, amíg 
az „ak tív ál la pot” fennáll, vagyis amíg a tes tünk ben 
mû kö dô két erô lé te zik. 

Ta lán en nek az egy sze rû pél dá nak a se gít sé gé -
vel si ke rült meg vi lá gí ta nunk azt is, hogy mi ben rej -
lik az a „ti tok”, amely nek ré vén – amint ar ról több 
né zô is be szá mol – a szer tar tás-e lôadá sok so rán 
nem szí né sze ket lát nak, akik csi nál nak va la mit, ha -
nem moz gó szob ro kat, min den pil la nat ban cso dá -
la tos kom po zí ció jú, ele ven szo bor cso por to kat, te -
hát olyan le nyû gö zô for mai exp resszi vi tást, amely 
a leg ki sebb reá lis cse lek vést is mû vé szi vé, köl tôi vé 
eme li, s a ki fe je zô dô tar tal ma kat olyan el lenáll ha -
tat lan erô vel köz ve tí ti a né zô fe lé. Nos a „ti tok” – 
ter mé sze te sen erôs leegy sze rû sí tés sel – mindössze 
annyi, hogy a „szent szí nész” mindezt nem „csi nál -
ja”, ha nem ez a for mai vi lág – az imp ro vi zá ció „ak -
tív ál la po tá nak” kö vet kez mé nye ként – lét re jön. 
Mindez – még a legap róbb, rea lis ta cse lek vés ese -
té ben is – hor doz va la mit a tánc jel leg ze tes sé gei -
bôl, il let ve a vo ká lis cse lek vé sek ese té ben a ze né -
bôl, ének bôl, de még sem mond hat juk, hogy tánc 
vagy ze ne, ének len ne, hi szen szem mel lát ha tóan 
cse lek vés, al kal ma sint meg le he tô sen hét köz na pi 
cse lek vés, már ami a je len té sét, s nem a for má ját 
il le ti. Így va ló sul meg mo dern mó don a Sze gény 
Szín ház ban a szín já ték ôsi „ze ne-tánc-cse lek vés” 
for mai hár mas sá ga, amely nek vá gyá ban, mond hat -
ni a „gaz dag szín ház” wag ne ri el vei is gyö ke rez nek, 
de amely ezút tal min den kül sôd le ges esz köz nél -
kül, ki zá ró lag a „szent szí nész” ál tal szü le tik új já, s 
vá lik a Sze gény Szín ház for ma vi lá gá nak sem mi vel 
össze nem té veszt he tô jel leg ze tes sé gé vé. 

 
A „passzív disz po nál ha tó ság ál la po ta” 

 

 A z or ga ni kus te ste gész fel fe de zé sé nek és „hasz -
ná la tá nak” azon ban nem az az egyet len je len -
tô sé ge, hogy az or ga ni kus test az „ak tív ál la -

pot ban” ön ma gát har mo ni zál ja, s ál lít ja a szí né szi 
cse lek vés szol gá la tá ba, ha nem az is fon tos ve le kap -
cso lat ban, hogy eb ben az ál la po tá ban a test, egyet -
len pon ton vá lik kont rol lál ha tó vá. Hogy a tel jes test 
fe let ti el lenôr zés fo lya ma tos sá ga és min den re ki ter -
je dô vol ta mennyi re fon tos a gesz tus adek vát sá ga 
és az imp ro vi zá ció egyéb té nye zôi szem pont já ból, 
azt elô zô fe je ze tünk ben már el mond tuk. Ak kor 
azon ban még csak uta lást sem tet tünk ar ra néz ve, 
hogy mindez ho gyan va ló sít ha tó meg. Most vi szont 
mód van rá, hogy meg vi lá gít suk: az „ak tív ál la pot -
nak” nem csu pán az a jel leg ze tes sé ge, hogy a cse -

lek vés ben, mond hat ni au to ma ti ku san, a tel jes te -
ste gész részt vesz (be leért ve a vo ká lis cse lek vé se -
ket is, ame lyek egyéb ként min dig a moz gás ál tal 
meg ha tá ro zot tak), ha nem az is, hogy az „ak tív ál -
la pot ban” cse lek vô szí nész úgy tart hat ja egyet len 
pon ton ke resz tül el lenôr zés alatt a tel jes tes tét, aho -
gyan az em ber az egész lán cot tart ja a ke zé ben, ha 
egyet len lánc sze met meg ra gad. Ez a pont a tes ten 
be lül van, nagy já ból a de rék tá jon, ott, ahol a ge -
rin cünk a leg haj lé ko nyabb.  

Ana tó miai lag en nél pon to sab ban nemigen ha -
tá roz ha tó meg, egyes vé le mé nyek sze rint az em beri 
test súly pont ja is egy ben, ami csak még bo nyo lul -
tab bá te szi az ana tó miai hely meg je lö lé sét, hi szen 
ana tó miai lag (is) egye diek va gyunk, s azt sem állít -
hat juk, hogy tes tünk nek akár csak az ará nyai is egy -
for mák len né nek. Ugyanak kor vi szont nem is kü -
lö nö seb ben fon tos en nek a pont nak az ana tó miai 
el he lye zé se, kel lô mennyi sé gû, ala pos és fi gyel mes 
gya kor lás so rán ugyanis, elôbb-u tóbb, ki-ki meg -
ta lál hat ja ön ma gá ban, s at tól kezd ve biz ton ság gal 
tá masz kod hat rá. Kép le te sen fo gal maz va ez az „ak -
tív ál la pot ban” lé vô szí nész ener giái nak köz pontja, 
a két erô ta lál ko zá si pont ja a tes té ben, ezért le het -
sé ges, hogy ezen az egyet len pon ton ke resz tül mû -
köd tes sük ön ma gunk ban ezt a két erôt, vagyis más -
ként fo gal maz va, ezen ke resz tül tart suk el lenôr zé -
sünk alatt azo kat, s raj tuk ke resz tül az egész tes tet. 

En nek a két erô nek az egye súly ta lan sá gá ból szü -
le tik min den moz gás, aho gyan már em lí tet tük, s a 
moz du lat lan ság sem nyu gal mi ál la pot (erô hiány), 
ha nem en nek a két erô nek az egyen sú lyá ból ered. 
Azért fon tos ide vissza tér nünk még egy pil la nat ra, 
hogy rá vi lá gít has sunk egy újabb ana ló giá ra, amely 
egy ben össze fog la ló ja is a „to tá lis cse lek vés” pszi -
chi kai és fizi ká lis össze te vôi nek. Ha el fo gad juk 
ugyanis, hogy min den moz gás alap ja, kiin du ló -
pont ja a moz du lat lan ság, s figye lem be vesszük az 
imént mon dot ta kat is, ne ve ze te sen, hogy az „ak tív 
ál la pot” moz du lat lan sá ga nem nyu gal mi hely zet, 
ha nem a két erô egyen sú lyi ál la po ta, azt a kö vet -
kez te tést von hat juk le, hogy a „szent szí nész” ak -
kor sincs nyu gal mi ál la pot ban, ha moz du lat lan, ha 
ép pen „nem csi nál sem mit”. Egy „ké szen lé ti ál la -
pot ban” van ilyen kor: moz du lat lan, de fo lya ma to -
san ké szen áll ar ra, hogy a kö vet ke zô pil la nat ban 
akár a leg di na mi ku sabb moz du lat tal, a legele men -
tá ri sabb vo ká lis gesz tus sal rea gál jon az ôt érô ha -
tás ra. Moz du lat lan sá ga, csönd je csu pán a hoz zá ér -
ke zô ha tás hiá nyá ból (eset leg e ha tás tu da tos és aka -
rat la gos nem-tu do má sul vé te lé bôl) ered, de ez az 
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ál la pot, egy ôt érô ha tás ese tén azon na li reak ció ba 
vált hat át. Grotowski és szí né szei a „passzív disz -
po nál ha tó ság” ál la po tá nak ne vez ték ezt az ál la po -
tot, amely nek, a fen tiek sze rint lé nye ge, hogy a szí -
nész nem „akar” cse le ked ni, nem tö rek szik ar ra, 
hogy min denáron „csi nál jon va la mit”, de olyan ál -
la pot ban van, hogy ha ha tás éri – azon nal rea gál. 
Ez pe dig nem más, mint a „le mon da ni a meg- nem-
 te vés rôl” tar tal mi vo nat ko zá sú el vé nek for mai vo -
nat ko zá sú pár ja, ha úgy tet szik, a lel ki-pszi chi kai 
alap elv tes ti-fizi ká lis meg fo gal ma zó dá sa, il let ve e 
ket tô to tá lis egy sé ge. En nek az ana ló giá nak a ré vén 
tud juk te hát meg fo gal maz ni azt a tes ti-lel ki to ta li -
tást, azt a pszi chofizi ká lis egy sé get, ame lyet 
Grotowski, a fen teb bi idé zet ben, mint a „nem-
megosz tot tan lé te zés” egye dül kí vá na tos al ko tói – 
és em be ri – ál la pot ként je löl meg. 

 
Foly tat hat nánk még az „ak tív ál la pot” to váb bi elem -
zé sét, el mé le ti leg azon ban már nem jut hat nánk 
sok kal messzebb re, mindin kább be leüt köz nénk a 
gya kor la ti ta pasz ta lás hiá nyá ba. A fel me rü lô kér -
dé sek – bár mennyi re is ér de ke sek ugyan, hogy pél -
dául mi vált hat ja ki az el sô, az ere den dô reak ciót? 
– már egyéb ként is a fen tebb fel vá zolt sa já tos sá gok 
rész kér dé seit je len te nék, így, a je len le gi elem zé -
sünk szint jén, iga zán je len tôs ho za dé kuk nemigen 
le het ne. Ezek tag la lá sa he lyett in kább for dít suk a 
fi gyel mün ket a „to tá lis cse lek vés” for mai ol da lá nak 
leg prak ti ku sabb s egy ben – vagy ta lán ép pen ezért 
– a sza vak ál tal leg ke vés bé meg ra gad ha tó te rü le té -
re, a tré ning prob le ma ti ká já ra! 

 
 

A TRÉ NING ALAP EL VEI 
 

A tré ning sze mé lyes sé ge és min den ko ri „ak tua li tá sa” 
 

 A ho gyan az imp ro vi zá ció egy re in kább „di vat -
ba jött”, bi zo nyos szak mai kö rök ben úgy vált 
a tré ning mun ka is „di va tos sá”, sôt, mond hat -

ni, a gya kor la tok „min den ha tó sá gá nak” ha mis mí -
to szá vá, s ez zel egyide jû leg ro ha mo san meg nôtt a 
gya kor lat anyag irán ti „ke res let”. Mindez ab ból a 
ka pi tá lis té ve dés bôl táp lál ko zott, hogy bi zo nyos – 
le he tô leg mi nél ext ré mebb – gya kor la tok fo lya ma -
tos is mét lé se au to ma ti ku san ered mény re ve zet. En -
nek kö vet kez té ben a tré ning mun ka vég zé se „il do -
mos sá”, mi több, a mû vé sze ti ered mény eléré sé nek 
ha mis „ga ran ciá já vá” vál to zott. Mind járt fe je ze tünk 
ele jén ki kell te hát áb rán dí ta nom azo kat, akik e fe -

je zet tôl a „cso da té vô gya kor la tok bô ség tá rát” várják, 
mert ilyen gya kor la tok nin cse nek. Mert két ség telen, 
hogy a „to tá lis cse lek vés” meg va ló sí tá sá ra al kal mas, 
el lenál lá sok nél kü li test ki mun ká lá sa és kép lé keny -
sé gé nek fo lya ma tos megôr zé se igen ko moly és ál -
lan dó tré nin ge zést igé nyel, s ilyen ér te lem ben az is 
igaz, hogy ez a „si ker (egyik) tit ka”, vagyis a „totális 
cse lek vés” meg va ló sí tá sá nak (egyik) alap ve tô elô -
fel té te le, ám ez nem in do kol ná, hogy a tré ning alap -
el vei nek va ló di megér té sét bár mi fé le gya kor lat -
anyag leírá sá val he lyet te sít sük. Nem csak in do ko -
lat lan és fe lü le tes len ne azon ban eb bé li tö rek vé -
sünk, ha nem ki vi te lez he tet len is ugyanak kor. Amint 
ugyanis azt már az elô zô fe je zet is pél dáz za, mi nél 
in kább tá vo lo dunk a fo gal mi lag meg ra gad ha tó, 
elvi-el mé le ti kér dé sek tôl, úgy hagy nak ben nün ket 
cser ben a sza vak, úgy vál nak egy re ne he zeb ben 
meg fo gal maz ha tó vá azok az is me re tek, ame lyek se -
gít sé gé vel a Sze gény Szín ház sa já tos sá gait meg vi -
lá gít hat nánk. Nem vé let len, hogy ma ga Grotowski 
is rop pant szûk sza vú vá vá lik ezen a té ren, s ha a 
tech ni ká lis kér dé sek ke rül nek szó ba, elôbb-u tóbb 
el ka nya ro dik vá la szá ban az ön fel tá rás tar tal mi kér -
dé sei fe lé. Ilyen for mán sem mi kép pen sem vál lal -
koz ha tunk ar ra, hogy a „szent szí nész” tré ning jének 
„rend sze rét” rész le te sen is mer tes sük, ne tán egyes 
gya kor la to kat ír junk le, ami ként azt pél dául Eugenio 
Bar ba is tet te, vé le mé nyem sze rint elég gé ér tel met -
le nül. Ráadá sul pe dig van egy még fon to sabb ténye -
zô is, amely a tré ning „rend sze ré nek” is mer te té sét 
le he tet len né te szi, az ugyanis, hogy ez a „rend szer”, 
mint a gya kor la tok össze fog lalt és ren de zett egésze, 
gya kor la ti lag nem is lé te zik. Nem lé te zik egy részt 
azért, mert a „szent szí nész” ál tal vég zett ön fej lesz -
tés olyannyi ra in di vi duá lis, hogy még ha lé tez ne is 
en nek va la mi lyen „rend sze re”, az csakis és ki zá ró -
lag rá len ne vo nat koz tat ha tó. Más részt pe dig még 
ez az „egyé ni rend szer” sem lé te zik, nem is lé tez -
het, hi szen az egyén fizi ká lis ál la po ta is re la tív, tehát 
idô ben vál to zó do log, amely hez a gya kor la tok nak 
fo lya ma to san al kal maz kod niuk kell, vagyis, mond -
hat ni, „nincs ide jük” rend szer ré ál lan dó sul ni.  

Bar ba „ment sé gé re” azért je gyez zük meg, hogy 
ami kor ô bi zo nyos gya kor la to kat, gya kor lat so ro -
kat is mer te tett, a La bo ra tó ri um szín ház ban még va -
ló ban volt rend sze re a tré ning nek, olyannyi ra, hogy 
a tré ning mun ka egyes te rü le tei nek egy-egy szí nész 
volt a „fe le lô se” pél dául, aki nek felada ta volt a maga 
te rü le té ben va ló el mé lye dés, majd ered mé nyei nek 
a töb biek kel va ló megis mer te té se, vagyis sa ját terü -
le tén a kö zös tré nin gek le ve ze té se. Ez azon ban a 
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ku ta tás ko rai sza ka szá ban volt, s aho gyan a kí sérle -
tek elô re ha lad tak, úgy fosz lott szét a kol lek tív fej -
lesz tés ideá ja, s ve le együtt a tré ning rend szer szerû -
sé ge, s vál tak a gya kor la tok egy re in kább sze mélyes -
sé és az egyén ép pen „ak tuá lis” fi zi kai ál la po tá hoz 
iga zo dób bak ká. Mi pe dig ezút tal a vég ered mény -
ként ki for rott is mér vek kel fog lal ko zunk, ami kor a 
Sze gény Szín ház „rend sze rét” s ben ne a „szent szí -
nész” mun ká já nak sa já tos sá gait te kint jük át. 

Vissza tér ve te hát ere de ti gon do lat me ne tünk höz, 
a tré ning gel kap cso la to san csak annyit tûz he tünk 
ki cé lul, hogy a tré ning mun ka alap el veit il let ve az 
ezek ben rej lô sa já tos sá go kat te kint jük át.  

Ezek egyi két pe dig – mond hat juk ta lán, hogy a 
leg fon to sab bi kát – már meg is ál la pí tot tuk, je le sül 
azt, hogy a gya kor la tok vég zé se ki zá ró la go san sze -
mé lyes szem pon tok sze rint tör té nik, sôt ezen túl -
me nôen, min dig iga zo dik a szí nész ép pen adott fi -
zi o ló gi ai ál la po tá hoz. 

 
A „ne ga tív út” el vé nek ér vé nye sü lé se a tré ning ben 
 

 M á sik alap elv ként a „ne ga tív út” gon dol ko dás -
mód já nak a tré ning so rán va ló gya kor la ti al -
kal ma zá sát te kint het jük. A ku ta tás ko rai sza -

ka szá ban ugyanis a gya kor la tok vég zé sé hez evi den -
sen kö tô dött va la mi fé le ké pes ség-több let meg szer -
zé sé nek gon do la ta, ép pen úgy, aho gyan a mi, 
hét köz na pi gon dol ko dá sunk ban is ez tár sul a „ta -
nu lás”, a „gya kor lás”, a fej lô dés” fo gal mai hoz. Évek 
tel tek el, amíg ez a szem lé let átala kult, s en nek a 
„több let nek” a meg szer zé sé re va ló tö rek vés he lyett 
az im pul zu sok gesz tus sá vá lá sát gát ló té nye zôk 
kiik ta tá sá ban, a fi zi o ló gi ai aka dá lyok eli mi ná lá sá -
ban je löl te tett ki a tré ning mun ka alap ve tô cél ja. 

A szí nész nek meg kell ta lál nia, fel kell fe dez nie ma -
gá ban azo kat az el lenerô ket, gát ló té nye zô ket, ame -
lyek megaka dá lyoz zák az al ko tó fo lya mat vég re haj tá -
sá ban. Így a gya kor la tok a meg ha la dást cé loz ták, és 
el ve zet tek a sze mé lyes aka dá lyok hoz. A szí nész ar ra 
kí ván csi: Ho gyan tu dom meg csi nál ni? Ehe lyett azon -
ban azt kell meg tud nia, mi az, amit ne te gyen, mi az, 
ami gá tol ja ôt. A gá tak felol dá sa ér de ké ben pe dig, a 
gya kor la tok sze mé lyes adap tá ció já nak se gít sé gé vel, rá 
kell ta lál nia a gá tak ki kü szö bö lé sé nek le he tô sé gé re, ami 
azon ban min den egyes in di vi duá lis szí nész szá má ra 
más és más. 

Ez az, amit én ne ga tív úton ér tek.42 

Eb bôl a szem lé let vál tás ból több, igen fon tos kö -
vet kez mény is szár ma zott, amely nem csak megerô -
sí tet te a tré ning mun ka ha té kony sá gát, de le he tô vé 
tet te azt is, hogy a tré ning te vé keny ség iga zod jon a 
„to tá lis cse lek vés” sa já tos kö ve tel mé nyei hez s így a 
szí né szi mun ka ezen te rü le te is, szer ve sen il lesz -
ked jen be le a Sze gény Szín ház „rend sze ré nek” egé -
szé be. Na gyon fon tos kö vet kez mény pél dául, hogy 
ily mó don konk ré tan meg ha tá roz ha tó vá vál tak az 
egyes gya kor la tok felada tai, vagyis, hogy pon to san 
ért sük: nem ma gá nak a gya kor lat nak az el vég zé se 
volt a feladat (amint ez ál ta lá ban len ni szo kott), ha -
nem a gya kor lat el vég zé se esz kö zé vé lett egy konk -
ré tan meg va ló sí tan dó feladat nak, egy eléren dô cél -
hoz va ló el ju tás nak.  

A „po zi tív úton” ha lad va ez nemigen va ló sít ha -
tó meg, ak kor ugyanis olyan konk rét cé lo kat tu -
dunk meg fo gal maz ni, hogy „meg kell ta nul nom 
vív ni”, „meg kell ta nul nom szal tót ug ra ni” vagy 
„meg kell ta nul nom spár gát csi nál ni”, s ugyanilyen 
pél dá kat hoz hat nánk a vo ká lis ké pes sé gek te rü le -
té rôl is. Ezek nek a feladat-meg ha tá ro zá sok nak a 
konk rét sá ga azon ban erô sen két sé ges. Bi zo nyos 
ese tek ben az adott sze rep feladat konk rét tá te he ti 
ôket, csak hogy a Sze gény Szín ház „rend sze ré ben”, 
mint azt már lát tuk, nincs ilyen ér te lem ben vett 
sze rep feladat, a „szent szí nész” ön fel tá rá sa fo lya -
mán bár mi nek a ki fe je zé sé re ké szen kell len nie. 
S ha nincs ilyen sze rep feladat, a spár ga vagy a ví -
vás meg ta nu lá sá ra va ló tö rek vés máris el ve szí ti 
konk rét sá gát, s a gya kor lat vég zé se vá lik cél lá. 
A „ne ga tív úton” ha lad va mindez nem kö vet ke zik 
be. Az egész olyan, mint ha a szí nész „pár be szé det 
foly tat na” a sa ját tes té vel: „Meg tu dod ne kem ten -
ni, hogy ’te le talp pal’ le gug golsz? – Nem. – Miért? 
– Mert hát raesem, ne héz a fe ne kem. – Nem az a 
baj, ha nem, hogy a súly pon tod nincs elég gé elöl, 
nincs a tal paid fe lett. – De nem vi he tem elô rébb, 
mert bo ká ból nem tu dok elég gé elô re dôl ni. – Te -
hát rö vid az Ac hil les-i nad, azt kell meg nyúj ta ni!” 
S ez már konk rét feladat, fel de rí tô dött a fi zi o ló gi -
ai gát, majd en nek meg szün te té se után a test el -
lenál lá sa is meg szû nik. 

Ter mé sze te sen szán dé ko san hoz tam ilyen ba ná -
lis pél dát, s nem csak a könnyû megért he tô ség ked -
véért, ha nem azért is, hogy va la me lyest ér zé kel tes -
sem, hogy a lé nyeg nem a gya kor lat ext re mi tá sá -
ban, ha nem cél já nak konk rét sá gá ban és a vég re -

42 „Ac tor’s Tra i ning 1959–62” (Szí nész tré ning 1959–1962). In To wards a Poor The at re: i. m. 133. 
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haj tás min den pil la na tá nak tu da tos sá gá ban rej lik. 
A má sik ilyen fon tos kö vet kez mény, hogy – 

mint lát hat tuk – ez zel a szem lé let tel a szí nész nem 
„esz köz tá rat” ala kít ki ma gá nak, amely nek ele mei -
bôl össze rak ja ala kí tá sá nak for máit, ha nem bár mi -
re fel ké szült té, al kal mas sá te szi a tes tét és a hang -
ját. S ez nem csu pán a fizi ká lis le he tô sé gek szem -
pont já ból, de pszi chi kai lag is fon tos kö vet kez mény, 
amennyi ben megerô sí ti a szí nész sa ját tes té be – mû -
vé sze té nek esz kö zé be – ve tett bi zal mát. Nem tud -
ja, hogy „to tá lis cse lek vé se” köz ben mi lyen for mák -
nak kell majd a tes té bôl meg szü let nie, ám, ha kel -
lôen tré nin ge zett ál la pot ban van, bi zo nyos le het 
ben ne, hogy ké pes lesz a meg va ló sí tá suk ra. 

To váb bi fon tos kö vet kez mény, hogy a tré ning -
fo lya ma tot és a pró ba mun kát szo ros köl csön ha tás -
ba kap csol ja, s így szin te au to ma ti ku san biz to sít ja 
a test ki fe je zô esz kö zei nek ál lan dó el lenôr zött sé gét. 
A szí nész ugyanis a pró ba mun ka so rán – an nak 
imp ro vi za tív jel le gé bôl adó dóan – azon nal jel zést 
kap a tes té tôl, ha az idô köz ben új ra ki fej lesz tet te 
vol na a ki fe je zés gát jait, vagy ar ról, ha a ki fe je zés 
ed dig fel nem de rí tett aka dály ba üt kö zik. Ezek nek 
a jel zé sek nek a fi gye lem be vé te lé vel már a tré ning -
mun káé a feladat, hogy a gá ta kat (új ra) ki kü szö -
böl je. (Hogy az elô zô pél dánk ra visszautal junk, eb -
bôl a szem pont ból (!) a pró ba mun ka is ugyanolyan 
„tesz te lé se” a fi zi o ló gi ai ké pes sé gek nek, mint a tré -
ning mun ka „pár be széd-hely ze te”) 

Lát hat juk te hát, hogy a „ne ga tív út nak”, mint 
alap elv nek, a tré ning so rán va ló gya kor la ti al kalma -
zá sa mi lyen dön tô mó don vál toz tat ja meg a tré ning 
rend sze rét, s re mél he tô leg ar ra is elég gé rá vi lá gít, 
hogy az ered mé nyek kul csa nem a gya kor la tok ext -
re mi tá sá ban van, ha nem ez a szem lé let és a tu da -
tos ság az, ami az – egyéb ként va ló ban kü lön le ges 
– for ma al ko tás kész sé gét ered mé nye zi. S azt is rög -
zít het jük, hogy a ku ta tás so rán kiala kult gon dol -
ko dás mód, a „ne ga tív út” szem lé let mód ja, ho gyan 
hat ja át a Sze gény Szín ház „rend sze ré nek” nem csu -
pán el vi-el mé le ti vagy mód szer ta ni te rü le teit, ha -
nem meg va ló su lá sá nak egyik leg prak ti ku sabb vo -
nat ko zá sá ban, a tré ning mun ka gya kor la tát is. 

 
A tré ning gya kor la tok „iga zo lá sá nak” el ve 

 

 R á tér ve ezek után a tré ning har ma dik fon tos 
alap el vé re, is mét Bar bá hoz kell vissza tér -
nünk, aki „A kí sér le tek szín há za” cí mû köny -

vé ben (bros su rá já ban?) azt ír ja, hogy a szí nész nek 
a tré ning gya kor lat min den pil la na tát „iga zol nia kell”. 

Be val lom, so káig nem tud tam mit kez de ni ez zel a 
ki té tel lel, nem tud ván nyo má ra jut ni, ho gyan le het 
egy tré ning gya kor la tot „iga zol ni”. A leg meg fog ha -
tóbb vá lasz nak az tûnt szá mom ra, hogy a gya kor -
lat vég zé se so rán vég re haj tott cse lek vé se ket idô vel 
va la mi fé le je len tés sel, tar ta lom mal kell fel töl te ni, de 
nem vol tam er rôl szi lár dan meg gyô zôd ve. Csak jó -
val ké sôbb, Zbi gniew Cyn ku ti stól kap tam meg a va -
ló di vá laszt: „A gya kor la tod vég re haj tá sá nak igaz -
nak kell len nie. – mond ta – S igaz az, ami ne héz.”  

Ilyen egy sze rû a tré ning kö ve tel mé nye: a szí -
nész nek nem sza bad könnyû felada to kat ál lí ta nia 
ma ga elé, nem sza bad olyan dol gok kal pró bál koz -
nia, ame lyet nyil ván va lóan, ön ma ga ál tal is tu dot -
tan, meg tud va ló sí ta ni, mert eb ben az eset ben „pró -
bál ko zá sa” nem iga zi pró ba té tel, nem hi te les, nem 
igaz. Nincs ben ne va ló di koc ká zat, tud niil lik an -
nak a koc ká za ta, hogy az ön ma gam elé tû zött 
felada tot nem tu dom vég re haj ta ni. Ha pe dig nincs 
ben ne koc ká zat, nem hoz hat ku dar cot (!), vi szont 
ha nincs ku darc, nincs in for má ció sem, nem de rít -
he tô fel sem mi a test ben rej tô zô aka dály ról, s így 
kiik ta tá sa, meg szün te té se is le he tet len né vá lik. Ami -
kor te hát Grotowski – bár nem a tré ning vo nat ko -
zá sá ban – a szí nész koc ká zat vál la lá sá ról, a va ló di 
ki hí vá sok fon tos sá gá ról be szél, er rôl is be szél, s 
ami kor er rôl be szél, lát ha tóan nem üres frá zi so kat 
pu fog tat, de még csak nem is a mun ka mo rá lis-e -
ti kai ve tü le teit em le ge ti a szak mai kér dé sek he lyett, 
ha nem ép pen ség gel a gya kor la ti prob lé mák egyik 
kulcs kér dé sét tag lal ja. Ha nem ek ként ke zel jük – 
s ez, mint lát hat tuk nem is min dig egy sze rû – sem -
mit sem ért he tünk meg a mon dan dó já ból. 

Az alap elv re vissza tér ve, vég sô so ron azt mond -
hat juk, hogy „gya ko rol ni ti los”. Ha egy gya kor lat, 
min den ap ró moz za na tá ban meg va ló sít ha tó vá vált, 
te hát már nem rej ti ma gá ban a ku darc koc ká za tát, 
azon nal túl kell lép ni raj ta és meg kell ne he zí te ni 
a felada tot. Itt azon ban is mét meg kell áll nunk egy 
pil la nat ra, hogy tisz táz zuk: a gya kor lat ne he zí té se 
so ha sem a gya kor lat bo nyo lul tab bá té te lét je len ti. 
Az iga zán ne héz dol gok nem az egy re bo nyo lul -
tabb va riá ciók ban, ha nem a gya kor lat „mé lyén” az 
egy re egy sze rûbb vál to za tok ban, vagy az egy re pon -
to sabb vég re haj tás ban rej le nek. Hogy is mét csak 
két „ba ná lis” pél dá val vi lá gít sunk rá a mon dot tak -
ra, kezd jük ott, hogy két lá bon áll ni min den ki tud. 
Fél lá bon megáll ni azon ban, bi zo nyos élet ko rok ban 
már kö rül mé nye sebb do log (s ezt nem tré fá nak szá -
nom, ha nem uta lá sul a test ál tal ál lí tott aka dá lyok 
vi szony la gos sá gá ra), de egy egész sé ges, fel nôtt em -
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ber nek ez sem okoz prob lé mát. Ha azon ban to vább 
csök kent jük az alá tá masz tá si fe lü le tet, s azt a láb -
uj jak ra, majd csu pán bi zo nyos láb uj jak ra, vé gül 
akár egyet len láb ujj he gyé re csök kent jük le, máris 
nyil ván va ló vá vá lik, ho gyan ne he ze dik egy re kép -
te le nebb mér té kû vé – ugyanaz a feladat. Ami pe -
dig az egy re pon to sabb vég re haj tást il le ti: Egy egy -
sze rû fej kör zést szin tén bár ki el tud vé gez ni. Ha 
ez zel a kör zés sel vi szont a fej moz du lat te ré nek ha -
tá rait pró bál juk meg fel de rí te ni, a kiin du ló pont 
meg ke re sé se kor ta pasz tal ni fog juk, hogy egy „fáj -
da lom szál” je le nik meg a nya kun kon, pél dául a vál -
lunk tól a fül tö vün kig hú zó dóan. Ha már most az 
egyéb ként sem mit mon dó kis fej kör zé sün ket úgy 
pró bál juk meg vég re haj ta ni, hogy ezt a kis „fáj da -
lom szá lat” egy pil la nat ra se ve szít sük el, s az a fe -
jünk kel el len té te sen, „kör be jár ja” a nya kunk min -
den pont ját, ak kor egyet len kör meg té te le is igen 
ko moly kon cent rá ciót igény lô, va ló di feladat tá vá -
lik. Eb ben a két, egy sze rû kis pél dá ban ugyanak -
kor is mé tel ten fel fe dez het jük an nak bi zo nyí té kát 
is, hogy nem a gya kor la tok ext re mi tá sán van a 
hang súly, nem a gya kor lat ma ga az ered mény kul -
csa, ha nem an nak, mint feladat nak és ter mé sze te -
sen a vég re haj tá sá nak „igaz sá ga”. 

E kis ki té rô után is mét er re az „igaz ság ra”, pon -
to sab ban a „gya kor lás ti lal má ra” for dít va vissza a 
fi gyel mün ket, fel fi gyel he tünk ar ra az ana ló giá ra is, 
amely e kö zött a kö ve tel mény kö zött és az imp ro -
vi zá ció vizs gá la ta kap csán em lí tett „után zá si ti la -
lom” kö zött van. Ez ugyanis is mét bi zo nyít ja szá -
munk ra, hogy mi lyen szo ros köl csön ha tás ban áll 
egy más sal a pró ba mun ka és a tré ning fo lya ma ta, 
mennyi re ugyanazok az el vek ha tá roz zák meg 
mind ket tôt. Ha ugyanak kor azt is felidéz zük, hogy 
az imp ro vi za tív já ték mód nak kö szön he tôen az 
elôadá sok sem megis mét lé sei, ha nem új ra- meg va -
ló sí tá sai a szer tar tás nak, még tá gabb össze füg gé -
sek re de rít he tünk fényt. S ha eh hez még azt is hoz -
zá vesszük, hogy a ku ta tás so rán min den egyes 
elôadás újabb és újabb kí sér le tet je len tett a tár su -
lat szá má ra, hogy so ha sem ké szült még egy, újabb 
pro duk ció az elô zô vel azo nos mó don, sôt, hogy az 
Apo calyp sis cum Fi gu ris után nem ké szült újabb elô -
adás, ér zék le tes pél dá ját kap juk an nak, hogy a 
Szegény Szín ház „rend sze ré nek” min den szint jén 
ugyan azok az alap el vek mun kál nak. „Mint fent, 
úgy lent”. Mi kép pen a legát fo góbb el vek ben, úgy 
a legap róbb gya kor la ti kér dé sek ben is ugyanazt az 
al ko tói at ti tû döt fe dez het jük fel, amely alap elv, el -
mé le ti alap, mód szer és prak ti kus gon dol ko dás -

mód egy szer re, ám de még min dig nem eti kai kér -
dés, ha nem szo ros ér te lem ben vett szak mai jel leg -
ze tes ség. En nek kö szön he tôen mond hat juk ki 
ugyanis, hogy a Sze gény Szín ház „rend sze re” va ló -
ban szer ves és te leo lo gi kus egész. 

 
A tré ning alap el vei nek fel vá zo lá sá val, va la mint en -
nek kap csán az ál ta lá nos össze füg gé sek meg vi lá gí -
tá sá val nem csu pán fe je ze tünk vé gé re ér tünk, de be -
fe jez tük a Laboratóriumszínház ku ta tá sai nak el mé -
le ti-szer ke ze ti szem lé le tû át te kin té sét is. A ko ráb -
biak kal együt te sen te hát tel je sült ta nul má nyunk 
szo ro sabb ér te lem ben vett cél ki tû zé se, a wroc la wi 
tár su lat szín há zi ku ta tá sai nak fel tá rá sa. Ugyanak kor 
azon ban az ed di giek több olyan kér dést is fel vet nek, 
ame lyek érin té se nél kül ez a fel tá rás még sem len ne 
tel jes, így az utol só fe je zet so rán ezek re té rünk ki. 

 
 

ZÁ RÓ GON DO LA TOK 
 

 B i zo nyá ra az ol va só nak is fel tûnt a ko ráb bi fe -
je ze tek so rán, az a már-már bi zony ta lan nak is 
mond ha tó fo gal ma zás, amellyel él nünk kel -

lett, ami kor az elôadás-szer tar tás je len sé gét vagy 
eb ben a szí nész (a szer tar tás ak tí van cse lek vô részt -
ve vôje) il let ve a né zô (a szer tar tás kül sôd le ge sen 
nem cse lek vô részt ve vô je) fo gal mait pró bál tam meg 
kö rül ír ni, s va la me lyes pon tos ság gal hasz nál ni. 
Mindez ter mé sze te sen ab ból a je len leg még nem 
elég gé tisz tá zott hely zet bôl adó dik, ame lyet az 
elôadás-szer tar tás szó kap cso lat je lez a leg tö mö reb -
ben. Azt ugyanis va ló szí nû leg si ke rült ér zé kel tet -
nünk, hogy ez az elôadás-szer tar tás mennyi ben 
más, mint a „ha gyo má nyos” szín ház elôadá sai, hogy 
eb ben az eset ben az elôadás egy sa já tos szer tar tás -
sá vá lik. De va jon nem szû nik-e meg szín ház lenni? 

 
Az on to ló gia kér dé sei 

 

 A z on to ló gia kér dés kö re te hát meg ke rül he tet -
len, s eb ben kiin du ló pont ként min den kép -
pen azt a de fi ní ci ót kell ala pul ven nünk, hogy 

szín já ték mind az, amely nek so rán va la ki (a szí nész) 
má sok szá má ra (a né zôk nek) olyan va la kit ját szik, 
aki nem ô. 

Az ed di giek is me re té ben el sô pil la nat ra sze met 
szúr a de fi ní ció „ját szik” és a „nem ô” ki té te le, hi -
szen vé gig azt ál lí tot tuk, hogy a szí nész nem ját -
szik, ha nem au ten ti kus cse lek vést hajt vég re, to -
váb bá hogy a szí né szi mun ka cél ja nem egy fiktí ve 
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lé te zô szín pa di alak meg for má lá sa (aki nem ô), ha -
nem az ön fel tá rás, vagyis sa ját sze mé lyi sé ge rej tett 
ér zel mei nek és in du la tai nak fel tá rá sa. Ha te hát azt 
akar juk meg vá la szol ni, hogy on to ló giai lag szín já -
ték nak te kint he tô-e az elôadás-szer tar tás, eb ben a 
két kér dés ben kell tisz tán lát nunk. 

Cél sze rû gon do lat me ne tün ket a „nem ô” -ki té -
tel lel kez de nünk, mi vel en nek tisz tá zá sa je len tô sen 
kö ze lebb vi het ben nün ket a má sik prob lé ma kör 
tisz tá zá sá hoz is. Nos, eb ben a te kin tet ben, s anél -
kül, hogy ko ráb bi ál lí tá sain kat bár mi ben is mó do -
sí ta nánk, máris le szö gez het jük, hogy a „szent szí -
nész”, ön fel tá rá sa kor, nem ön ma gát játssza. So ha -
sem ál lí tot tuk en nek az el len ke zô jét, csu pán – s a 
fo gal ma zás ra is gon do san ügyel ve – azt mon dot -
tuk, hogy a szí nész, az ön fel tá rás so rán, sze mé lyi -
sé ge rej tett in du la tait, ér zel meit hoz za fel szín re, 
azo kat az ösz tö nö sen meg nyil vá nu ló reak cióit mu -
tat ja meg, ame lyet a hét köz na pok so rán el fed az 
élet-maszk. Ez pe dig két vo nat ko zás ban is azt jelen -
ti, hogy a szí nész nem ön ma gát je le ní ti meg. Elôször 
is azért, mert a szí nész, az ön fel tá rás so rán, s éppen 
eb bôl ere dôen, nem le het azo nos a hét köz na pi ön -
ma gá val, amely az élet-masz kok megannyi vál toza -
tát vi se li. Az át té telt Kon stanty Pu zy na, az Apo calyp -
sis cum Fi gu risról szó ló írá sá ban így mu tat ja be: 

A szí nész nem mu tat itt meg töb bet ön ma gá ból, mint 
sok író, s ugyanúgy alá ve ti ma gát a kom po zí ció szi go -
rú tör vé nyei nek. Töb bet vi szont, mint a „ha gyo má nyos” 
szí né szek; ahol az átélés in kább a sze rep kép ze let be li 
ki dol go zá sát je len ti, s nem annyi ra a rej tett trau mák, 
em lék ké pek, él mé nyek fel sza ba dí tá sát. (…) Bár sa já -
tos krea ti vi tás ez: a szí né szi cse lek vés szin te pszi -
choana li ti kus in du lat át vi tel, „be he lyet te sí tés”.43 

Más részt pe dig nem ön ma gát, nem rej tett sze -
mé lyi sé gé nek egé szét tár ja fel, ha nem aho gyan em -
lí tet tük, an nak csu pán egyes ér zel meit, in du la tait, 
ép pen ség gel azo kat, ame lyek sze rint, a sze rep kö -
rül mé nyei kö zött, ô ma ga, au ten ti ku san (az élet-
masz kok ál tal rá kény sze rí tett meg fon to lá sok nél -
kül) cse le ked ne. Ezek az ér zel mek és in du la tok, 
vagy a be lô lük fa ka dó au ten ti kus cse lek vé sek azon -
ban sem mi kép pen sem azo no sít ha tóak, sem az élet- 
masz kot vi se lô, hét köz na pi, sem pe dig az al ko tás 
so rán fel tárt, rej tett sze mé lyi sé gé nek egé szé vel. Ha 

a pél da ked véért el fo gad juk Pop per Pé ter nek ép -
pen a „Szí nes po kol” cí mû esszé jé ben meg koc káz -
ta tott fel te vé sét, amely sze rint a sze mé lyi ség nem 
struk tú ra, ha nem hal ma zat, vagyis hogy sze mé lyi -
sé günk ben több rej tett sze mé lyi ség la kik, ak kor 
úgy is fo gal maz ha tunk, hogy nem a szí né szi „én”, 
ha nem egy ben ne la ko zó „te” ar ti ku lá ló dik. 

Ha ez meg va ló sul, ha meg for má ló dik a „te”, ak kor 
a szí nész már más va la ki, mint aki a hét köz na pok ban 
volt, és ezt mu tat ja fel ide o gram mák ban, ele ven for -
mák ban.44 

Mint lát hat juk te hát, a ko ráb ban mon dot ta kat, 
on to ló giai szem pont ból, mé lyeb ben is meg vizs gál -
va, tisz tá zó dik, hogy az elôadás, a szí nész mun ká -
ja foly tán nem ve szí ti el szín já ték-vol tát, bár mind -
azt is igaz nak fo gad hat juk el, amit szer tar tás-jel le -
gé rôl mon dot tunk. 

Ha vi szont en nek a „más va la ki nek” a meg lé tét 
tisz táz tuk, a „já ték” fo gal má ba evi den sen be le tar -
to zik az ön fel tá rás esz kö ze, a „to tá lis cse lek vés” is. 

Az ugyanis a je len té sek ge ne rá lá sá ra szol gá ló és 
nem lét be li té nye zô, hogy a szí nész sa ját mély sé gei nek 
– Grotowski ér tel mé ben vett – „te”-jét va ló sít ja meg, 
és nem jel le met, al le gó riát, szó csö vet, lí rai kép mást, és 
nem szín pa di sze rep kört. Az on to ló giai alap hely ze ten 
az sem vál toz tat, ha a szín ház lé nye gét je lö lô mon datban 
– va la ki más va la kit ját szik – a ját szik szó más konkrét 
fo ga lom mal pon to sít ha tó. A „ját szik” fo gal má ba azért fér 
be le bár mily megol dás for ma vagy megol dás módozat, 
mert a más va la ki min dig já ték ré vén szü le tik meg.45 

Lét el mé le ti szem pont ból te hát tisz táz tuk, hogy 
a Sze gény Szín ház szer tar tás-e lôadá sa egyér tel mûen 
a szín já ték on to ló giai kö ze gé be tar to zik. Ez zel a 
megerô sí tés sel azon ban még in kább fenn tart juk a 
ko ráb ban mon dot ta kat, te kin tet tel ar ra, hogy alap -
ve tô cé lunk sze rint nem e sa já tos szín já ték tí pus lét -
el mé le ti elem zé se, ha nem ép pen egye di jel leg ze tes -
sé gei nek fel tá rá sa, s a töb bi szín já ték tí pu stól va ló 
meg kü lön böz te té se volt. 

 
Azt gon do lom, hogy az on to ló giai tisz tá zott ság ból 
kö vet ke zô két to váb bi kér dés kört, az egye di ség és 
a te leo lo gi kus rend szer-jel leg kér dés kö rét, az ed -
di giek ben ele gen dôen alá tá masz tot tuk már, így 
ezen két té má val, már nem fog lal ko zunk új ra. Fel -

43 Kon stanty PU ZY NA: „Pow rót Chry stu sa” (Krisz tus vissza té ré se). „Te atr” 1968. No. 22. For dí tot ta: PÁLYI And rás. In GROTOWSKI: 
Szín ház és ri tuá lé. I. m. 163.  

44 BÉ CSY Ta más: Grotowski! – Grotowski? In Theatron – szín ház tu do má nyi pe rio di ka, 1999 tél / 2000 ta vasz, OSZ MI. Bu da -
pest, 90. 

45 Uo., 90–91. 
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me rül vi szont egy má sik kér dés, ne ve ze te sen az, 
hogy ha egy sa já tos, de ön ál ló és te leo lo gi kus szín -
já té ki rend szer rel van dol gunk, va jon ele gen dôen 
nagy-e en nek a szín já té ki rend szer nek a tar tal mi 
„ha tó kö re” ah hoz, hogy jog gal ne vez hes sük szín -
já ték tí pus nak, avagy e rend szer csak igen sa já tos, 
jel le gé nek meg fe le lô té ma (té ma kör) szín já té ki 
meg fo gal ma zá sá ra al kal mas csu pán.  

 
Szín já ték tí pus-e a Sze gény Szín ház „rend sze re” 
 

 E te kin tet ben ugyanis fel me rül tek ké te lyek: El -
len fe lei azt ál lít ják Gro tows ki ról, hogy bár mi lyen 
da ra bot mu tas son is be, min dig Krisz tus pas sió -

ját lát juk ma gunk elôtt.46 
Vagy: Van va la mi igaz ság ab ban az – egyéb ként 

rossz má jú – meg jegy zés ben, hogy Grotowski min dig 
ugyanazt vi szi szín re; Krisz tus ha lá lát.”47 

A kér dés sel te hát min den kép pen fog lal koz nunk 
kell, s e te kin tet ben azt mond hat juk, hogy mindez 
helyt ál ló is, meg nem is. Ab ban az ér te lem ben min -
den kép pen el kell is mer nünk a megál la pí tá sok 
helyt ál ló sá gát, hogy a Laboratóriumszínház pro -
duk ciói – ha nem is min den eset ben és nem is ép -
pen Krisz tus pas sió ját – de több eset ben is, va lami -
kép pen az ál do zat vál la ló em ber kál vá riá ját ál lít ják 
elénk, ez tör té ne ti át te kin té sünk bôl vi lá go san ki -
de rül. Mindez ugyanak kor nem ve zet het egyér tel -
mûen ar ra a kö vet kez te tés re, hogy a Sze gény Szín -
ház ezen túl más ra nem is al kal mas. Jó pél da er re 
az „Acro po lis” és bi zo nyos ér te lem ben a Dr. Faus -
 tus tragikus históriája elôadá sa, vagy a Ham let-ta nul -
mány is, ám az ezen pél dák ra va ló hi vat ko zás nem 
dön ti el a kér dést, mi vel el le ne vet he tô, hogy ezek 
a pro duk ciók nem a ku ta tá sok vé gén, a Sze gény 
Szín ház „rend sze ré nek” tel je sen ki for rott for má ció -
já ban jöt tek lét re. Vagyis az iga zi ér ve ket nem a tör -
té ne ti ség te rén ta lál juk meg, ha nem fel te he tô leg a 
szín já ték funk ció já val kap cso la to san buk kan ha -
tunk rá. Új ra az e té ma kör ben már idé zett Han kiss 
Ele mér hez kell for dul nunk te hát: 

… csök ken az em be rek nek az anya gi vi lág gal szem -
be ni au to nó miá ja; min den fé le ér ték rend von zó kö rén 
kí vül él ve, az ér té kek ve zér lô ha tá sá tól meg foszt va 
ugyanis tú lon túl erôs füg gô ség be ke rül het az em ber 
önnön anya gi lé té nek kö rül mé nyei tôl, vál to zá sai tól s 

ön nön köz vet len, rö vid tá vú ér de kei tôl; hiány zik a másik 
pó lus, az élet nek a pil la nat nyi kö rül mé nyek tôl füg get -
le nül tar tást, irányt, célt adó, az em bert a pil la nat nyinál 
tá gabb össze füg gé sek be be kap cso ló ér té kek rend je. Érté -
kek nél kül nincs mi hez mér nie ma gát az em ber nek, s 
kö vet ke zés kép pen meg ren dül vagy föl sem épül ön nön 
ér té ké nek, ér té kes sé gé nek tu da ta, szük ség sze rûen el akad 
sze mé lyi sé gé nek ki bon ta ko zá sa. Nor mák nél kül meg -
za va ro dik, ál lan dó súr ló dá sok, sé rel mek, fe szült sé gek 
for rá sá vá vá lik a min den na pi együtt élés rend je. (…) 

És pa ran cso ló szük ség gé vá lik, vál hat mindin kább, 
a nyu gat- eu ró pai és ke let- eu ró pai tár sa dal mak ban 
egyaránt, az adott ér ték ren dek és ál ta lá ban a tár sa -
dal mi tu dat, az élet mód és a kul tú ra bi zo nyos fo kú, 
vagy akár je len tôs mé re tû átala ku lá sa. Olyan ér ték -
ren dek, ér ték ren di moz za na tok ke rül het nek elô tér be, 
ame lyek a meg vál to zott hely zet ben is sza bá lyoz ni tud -
ják a tár sa dal mi együtt élést, ér tel met, for mát tud nak 
ad ni az em be ri élet nek. Ame lyek ké pe sek meg fé kez ni 
az el vá rá sok, vá gyak, il lú ziók infláci ó ját anél kül, hogy 
le fé kez nék az em be ri éle tek al ko tó len dü le tét. 

A ná lunk ipa ri lag fej let tebb s gaz da gabb or szá gok -
ban már sok je le mu tat ko zik an nak, hogy a tár sa da -
lom, ha egyelô re még csak té to ván is, de ke re si az ilyen 
ér té ke ket, ér ték ren de ket.48 

Az idé zet te ket azért te kint het jük ér veink kiin -
du ló pont já nak, mert vi lá go san rá vi lá gí ta nak ar ra, 
hogy a tár sa da lom nak, pon to sab ban a tár sa da lom -
ban élô em be rek nek, a mai éle tünk höz iga zo dó, hi -
te les ér ték nor mák ra van szük sé ge, hogy ah hoz iga -
zít has sa élet vi te lét. Szó sincs azon ban ar ról, hogy 
ez egyet len nor ma ér vé nye sí té sét je len te né-je lent -
het né, ar ról pe dig kü lö nö sen, hogy ez ép pen ség gel 
a kö zös sé gért va ló ál do zat vál la lás len ne konk ré tan. 
El len ke zô leg, bi zo nyos ra ve het jük, hogy Han kiss – 
kö ze lebb rôl ugyan nem meg ha tá ro zott, de – min -
den kép pen több, vál to za tos tar tal mú és je len tô ségû 
nor má ra gon dol, ame lyek kö ré ben egyéb ként ott 
le het a kö zös sé gért va ló ál do zat vál la lás is. Ez pe dig 
rö vi den azt je len ti, hogy a tár sa da lom ban élô ember 
igé nyei nek-szük ség le tei nek te rén sem mi olyat nem 
ta lá lunk, amely a Sze gény Szín ház funk ció já nak em -
lí tett be szû kü lé sé hez, be szû kí tett sé gé hez ve zet ne. 

A funk ció be töl té sé nek, a szer tar tás-e lôadás 
megal ko tá sá nak vo nat ko zá sá ban pe dig ugyan csak 
nem ta lá lunk ilyen okot, hi szen a né zô szá má ra az 

46 Emi le Cop per mann in ter jú ja Ro ger Plan chon nal, „Le Lett res Fran ca i se” 1966. ja nuár 17. In A szín ház ma. Gon do lat Kiadó, 
Bu da pest, 1970. 480.  

47 Jan Blons ki cik ke. In A drá ma mû vé sze te ma. Gon do lat Kiadó, Bu da pest, 1974, 498.  
48 HAN KISS Ele mér: „Az ér ték tu dat ki for rat lan sá gá ról”. In HAN KISS: i. m. 116–117. és 129. 
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ön meg mé re tés, a nor má val va ló össze mé re tés le -
he tô sé gét, a már el mon dot tak sze rint, dön tô mó -
don a „gúny és apo teó zis dia lek ti ká já nak” az elô -
adás egé szé ben va ló mû köd te té se biz to sít ja. En nek 
mû kö dé sé ben pe dig sem mi sem kor lá toz za, sem a 
köz pon ti alak nak a nor má val – bár mi lyen nor má -
val! – va ló össze kap cso lá sát, sem pe dig a „töb biek -
nek” mint vi sel ke dé si mo dell nek az áb rá zo lá sát. El -
mé le ti leg te hát sem a be fo ga dói, sem az al ko tói ol -
da lon nincs olyan ok, amely a Sze gény Szín ház tar -
tal mi kor lá tait szük ség sze rûen elôidéz né. Így azt, 
hogy Grotowski és tár su la ta már a Kor dian ban majd 
vé gül az Áll ha ta tos her cegben és az Apo calyp sis cum 
Fi gu risban is, a kö zös sé gért ho zott ál do zat vál la lást 
vá lasz tot ta té mául – ame lyet a ke resz tény-eu ró pai 
kul túr kör ben va ló ban nem ne héz Jé zus Krisz tus 
alak já val össze kap csol ni – va ló já ban in kább mûvé -
sze ti ér zé keny sé gük irá nyult sá gá nak kell te kin te -
nünk, mint a szín já ték tí pus im ma nens sa ját já nak. 
A Sze gény Szín ház tar tal mi „ha tó kö rét” pe dig úgy 
ha tá roz hat juk meg ezek után, hogy a szín já ték típus 
el mé le ti leg bár mely olyan em be ri vi szony rend szer 
és vi szony be li vál to zás szer tar tás- szín já té ki meg fo -
gal ma zá sá ra al kal mas, amely ben egy kö zös ség ál -
tal ér vé nyes nek és kí vá na tos nak tar tott nor má nak 
s a kö zös ség va ló sá gos vi sel ke dé si mo dell jé nek 
szem ben ál lá sa il let ve összeüt kö zé se je le nik meg. 

 
A ku ta tás ha tá sa a szín ház mû vé szet re 

 

 E n nek is me re té ben azon ban egy újabb kér dés 
me rül fel: Ha ez így van, miért, hogy a 
Laborató riumszínház egyéb ként hi he tet len ha -

tá sú és vi lág szer te, több mint egy év ti ze den át, 
rend kí vü li vissz han got ki vál tó pro duk ciói, nem 
eredmé nyez tek olyan el mé le ti-mód szer ta ni-gya -
kor la ti ha tást, mint ami lyet a ma ga ko rá ban, sôt 
azon túl is, Szta nyisz lavsz kij „rend sze re” vagy 
Brecht te o re tiká ja ered mé nye zett az eu ró pai és ame -
ri kai szín ház mû vé szet ben. S ez zel össze füg gés ben 
az is fel merül, hogy va jon – az is mert, po li ti kai-i -
deo ló giai oko kon túl – miért, hogy a ma gyar szín -
ház mû vé szet re lé nye gé ben sem mi fé le ha tás sal nem 
volt mindez idáig?  

 
Mert igaz ugyan, hogy több ma gyar – ak ko ri ban 
még az al ter na tív szín ház ber kei ben al ko tó – ren -
de zô re és cso port jaik ra volt ha tás sal a wroc la wi ku -
ta tás, a ma gyar szín mû vé szet re, raj tuk il let ve al ko -
tá sai kon ke resz tül nem tu dott iga zán hat ni. Pa ál 
Ist ván, Ha lász Pé ter, Ruszt Jó zsef és má sok, ta pasz -

ta la taik nak, be nyo má saik nak sok ele mét beépí tet -
ték ugyan kü lön bö zô ren de zé seik be, de a ma gyar 
szín mû vé szet ak ko ri ban „hi va ta los” és „ama tôr” kö -
rök re va ló mes ter sé ges és erô sza kos fel bon tá sa 
miatt, ezek az is me re tek és be nyo má sok, raj tuk és 
ren de zé sei ken ke resz tül nem tud tak hat ni szín mû -
vé sze tünk egé szé re. A „hi va ta los-hi va tá sos” szak -
ma, meg tá mo gat va a be ve ze tô ben érin tett kul túr -
po li ti ká val, s nem kis szak mai gôg gel véd te a sa ját 
bás tyáit. Ké sôbb, ami kor az em lí tett ren de zôk ma -
guk is hi va tá sos sá let tek, el ve szí tet ték azt az al kotói 
kö ze get, amely ta la ja le he tett vol na a sa ját, to vábbi 
kí sér le teik nek. Így az tán, ko ráb bi ta pasz ta la taik, 
mond hat ni „in te ri o ri zá lód tak”, sa ját mû vé szi egyé -
ni sé gük, al ko tói esz köz rend sze rük ré szei vé szer -
vül tek, vagyis „ma gánüggyé” vál tak. Az em lí tet tek 
kö zül ta lán a leg szí vó sab ban Ruszt „ôriz get te” ma -
gá ban a ta pasz tal ta kat, s a vá gyat, hogy vissza tér -
jen egy szer a meg kez dett út ra, olyannyi ra, hogy 
még az Áll ha ta tos her ceg wroc la wi szín re vi te lét is 
meg kí sé rel te re konst ruál ni a Bu da pes ti Ka ma ra -
szín ház ban, de be kel lett lát nia, hogy pró bál ko zá -
sa – több ok ból is – ele ve ku darc ra volt ítél ve. 

Más részt, aho gyan azt már több ször is je lez tük, 
a ma gyar szín ház el mé let-í rás és a for dí tói-kiadói 
ér dek lô dés sem szen telt ele gen dô fi gyel met a wroc -
la wi ku ta tás nak. A „hi va ta los-hi va tá sos” ál lás pon -
tot Bar ba köny vé nek – és Al má si Mik lós elô sza vá -
nak – „zárt kö rû” kiadá sá val, a hi va ta los mû vé szet -
po li ti ka kiala kí tott nak és le zárt nak te kin tet te, az 
„ama tô rök” kö ré ben pe dig in kább csak men de mon -
dák és le gen dák ke ring tek, s nem annyi ra az is me -
re tek. Így ala kul ha tott ki az a sze rény és tel jes séggel 
ren de zet len és rend sze re zet len is me ret hal maz, 
amely, né mi bô vü lés sel je len leg is a ren del ke zésünk -
re áll. Köz ben pe dig a té ma is „ki ment a di vat ból”, 
a szín há zi ku ta tá sok le zá ru lá sá val a je len ség „aktua -
li tá sát ve szí tet te”, s ma már szak mai kö rök ben is 
sok olyan fiatal van, aki minder rôl sem mit sem tud.  

Mindezek csak sú lyos bí tot ták a Sze gény Szín -
ház ha zai „gyö kér te len sé gét” – ame lyet Bé csy Ta -
más igen kö rül te kin tôen mu tat ki „Grotowski! – 
Grotowski?” cí mû írá sá ban (Theatron, 2. év fo lyam 
1. szám, 1999. Tél / 2000. Ta vasz) – s azo kat az 
egyéb gát ló té nye zô ket, ame lyek a szín já ték tí pus 
szé le sebb kö rû el ter je dé sé vel szem ben, a vi lág szín -
ház mû vé sze té ben ál ta lá no sab ban – s így per sze ná -
lunk is – ha tot tak. 

 
Mind Szta nyisz lavsz kij, mind pe dig Brecht ugyanis, 
a ma guk szín há zi rend sze rét a ha gyo má nyos, re -
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per toár-szín ház kö rül mé nyei kö zött dol goz ták ki 
és al kal maz ták. En nek kö szön he tôen el veik nek és 
mód sze reik nek át vé te le és al kal ma zá sa, Eu ró pa és 
Ame ri ka, dön tô mó don szin tén re per toár-rend -
szerben mû kö dô szín há za szá má ra, lé nye ge sen 
könnyebb volt, mint a Sze gény Szín ház ese té ben 
lett vol na. Elô ször is, mert a ha gyo má nyos re per -
toár-szín ház, üzem sze rû sé ge miatt nem tud mit 
kez de ni a Sze gény Szín ház te vé keny sé gé vel. Ele -
gen dô, ha csak a pro duk ciók lét re ho zá sá nak mun -
ká já ra uta lunk, amely a re per toár-szín há zak ban – 
mi vel drá mai ala pú – töb bé-ke vés bé ki szá mít ha tó 
idô tar ta mú. És eb ben ráadá sul nem is a pró ba fo -
lya mat hossza az el sôd le ge sen mérv adó, ha nem a 
be mu ta tó idô pont já nak legalább hoz zá ve tô le ges 
meg ha tá roz ha tó sá ga. A Sze gény Szín ház pro duk -
ciói ese té ben ez egy tel je sít he tet len fel té tel, mi vel 
a pró bák „ho za dé ka”, a já ték anyag struk tu rá lá sa 
köz ben fel me rü lô újabb al ter na tí vák, le he tô sé gek 
és prob lé mák stb. elô re nem lát ha tóak, te hát nem 
is ter vez he tôek. Ez pe dig alap ve tôen bo rít ja fel a 
re per toár-szín ház üzem sze rû sé gét, vagyis a Sze -
gény Szín ház mun ka mód sze reit an nak kö ze gé ben 
meg va ló sít ha tat lan ná te szi. 

Prob le ma ti kus ugyanak kor al kal ma zá sa a nem-
re per toár rend sze rû (al ter na tív) szín há zi kö zös sé -
gek szá má ra is, mi vel a Sze gény Szín ház mû kö dé -
se, a pro fesszio ná lis te vé keny ség min den je gyét ma -
gán vi se li, sôt fel té te le zi. Olyannyi ra, hogy mun ka -
tár sai nak lé nye gé ben sem mi fé le egyéb, mû vé sze ti 
vagy nem-mû vé sze ti jel le gû te vé keny ség re nem jut -
hat ide jük és ener giá juk, ami iga zán ért he tô, ha a 
na pi tré nin gek, pró ba mun ka és az elôadá sok idô -
tar ta mát össze gez zük csu pán, s még fi gye lem be 
sem vet tük a te vé keny ség nek, a meg szo kot tól alap -
ve tôen kü lön bö zô szel le mi-pszi chi kai jel le gét. 
Vagyis a „szent szí nész” és per sze min den egyéb 
mun ka társ meg él he té sét tel jes egé szé ben en nek a 
te vé keny ség nek kell biz to sí ta nia, ami a nem hi vata -
los szín há zi for má ciók ese té ben, mint tud juk, a vi -
lág bár mely pont ján, meg le he tô sen prob le ma ti kus.  

Vé ge ze tül van még az a ke vés szá mú, ám nagy 
múlt tal és vi szony lag biz tos eg zisz ten ciá val mû kö -
dô, nem-hi va ta los szín há zi együt tes, akik nek vi -
szont jól kiala kult, ha tá ro zott mû vé sze ti ar cu la ta 
és prog ram ja van, sem mi sem in do kol ta-in do kol -
ja te hát, hogy fel cse rél jék azt egy má sik ra.  

Így te hát a Sze gény Szín ház el vei nek és mód -
sze rei nek al kal maz ha tó sá gi kö re, már kiala ku lá sá -
nak ide jén erô sen be szû kí tett volt, s az is ma radt, 
mi vel a fent vá zolt alap struk tú rá kon, az azóta el -

telt idô sem vál toz ta tott. Így, an nak el le né re, hogy 
az elôadá so kon túl me nôen, a mód sze rek iránt is 
igen nagy volt az ér dek lô dés a ma ga ide jé ben, s 
hogy Grotowski és mun ka tár sai szá mos hosszabb-
rö vi debb kur zust is tar tottak ak ko ri ban a vi lág kü -
lön bö zô pont jain, az al kal ma zás nak ezt a szük ség -
sze rûen szûk le he tô sé gét nem tud ták tá gí ta ni. 

To váb bi aka dály ként kell meg je löl nünk a kö -
zön ség igényt, ame lyet ak kor is, azóta is, dön tôen 
a ha gyo má nyos re per toár-szín há zak, drá mai ala pú 
mû sor kí ná la ta ha tá ro zott- ha tá roz meg. Ezért a Sze -
gény Szín ház egye di funk ció jú és a né zô jé tôl ráadá -
sul még sa já tos szel le mi je len lé tet is kí vá nó elôadá -
sai irán ti igényt sem ne vez het jük túl sá go san erôs -
nek. Ez pe dig sem mi eset re sem az imént em lí tett 
struk tu rá lis prob lé mák felol dá sá nak irá nyá ban hat, 
ha nem el len ke zô leg „iga zol ja” a Sze gény Szín ház 
pro duk ciói nak – so kak sze mé ben – „par ti ku lá ris” 
vol tát, s ez saj nos ak kor is tény, ha meg gyô zô dé -
sem sze rint nagy kár, hogy így van. 

Újabb prob lé mát okoz nak a szí nész kép zés gya -
kor la tá nak sa já tos sá gai, ame lye ket – ép pen Szta -
nyisz lavsz kij „rend sze ré nek” el ter jedt sé ge és a re -
per toár-szín há zak kép zé si igé nyei miatt – in kább 
töb bé, mint ke vés bé, mind két kon ti nen sen a Szta -
nyisz lavsz kij- mód szer, vagy an nak va la mely vál to -
za ta ha tá roz meg. Az ilyen kép zett sé gû szí nész ben 
pe dig, ha nem is le he tet len, de meg le he tô sen ne -
héz olyan szem lé le tet és gya kor la ti kész sé ge ket 
kiala kí ta ni, ame lyek ké pes sé te het nék a „szent szí -
nész” felada tai nak el lá tá sá ra. 

Mindez, összeg zôd ve, már ön ma gá ban is olyan 
aka dály tö me get je lent a szín já ték tí pus el ter je dé sé -
nek út já ban, amely nek „át tö ré se”, be lát ha tó idôn 
be lül, szin te ki lá tás ta lan.  

 
Van azon ban egy min den ed di gi nél je len tô sebb 
aka dály is, ame lyet sa ját lé nye gé bôl ere dôen, ma -
ga a szín já ték tí pus ál lít fel ön ma ga el ter je dé sé nek 
út já ba. Ez pe dig az, hogy ma ga a „rend szer” utá -
noz ha tat lan, vagyis ere de ti, a La bo ra tó ri um szín -
ház ban kiala kult for má já ban nem át ve he tô má sok 
szá má ra. Ma guk ból a „rend szert” meg ha tá ro zó és 
mû kö dé sé nek min den szint jén ha tó alap el vek bôl 
ered ez, hi szen az ál lan dó meg ha la dás kö ve tel mé -
nye, a rep ro du ká lás ra di ká lis eluta sí tá sa, amely a 
„rend szer” vi ta li tá sát, össze te vôi nek lé tét és mû kö -
dé sét biz to sít ja, nyil ván va lóan vo nat ko zik ma gá ra 
a „rend szer” egé szé re is. A Sze gény Szín ház „rend -
sze re” te hát nem azért utá noz ha tat lan, mert – aho -
gyan ezt né me lyek gon dol ják – má sok kép te le nek 
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olyan el mé le ti-mód szer ta ni-gya kor la ti ma gas sá gok -
ba emel ked ni, mint aho vá a Laboratóriumszínház 
mun ka tár sai már el ju tot tak a ku ta tás so rán. Ez már-
már fe ti si zá lás len ne és ter mé sze te sen nem igaz. 
A va ló di ok az, hogy a „rend szer” má so lá sa ér tel -
met len, mert ép pen a má so lás ból ere dôen, an nak 
egye nes kö vet kez mé nye ként, mond hat ni, „ön ma -
gát sem mi sí ti meg”. 

Grotowski nagy sá ga ab ban áll, hogy egy új, lo gikusan 
össze füg gô szín pa di jel zés rend szert ta lált. Ki nyi tott egy 
ka put, de ez a ka pu a ha gyo má nyos szín ház szá má ra 
zár va van. Fel fe de zé sei bôl sem mi sem ve he tô át.49 

Az ál ta lunk el mon dot tak nak Ro ger Plan chon ál -
ta li sum má za tá val azon ban mégis vi tá ba kell száll -
nunk. Egy részt, mert – mint lát hat tuk – a „ka pu” 
nem csu pán a ha gyo má nyos szín ház, ha nem bár -
ki szá má ra zár va van, aki má sol ni kí ván ná a Sze -
gény Szín há zat, más részt vi szont azt sem fel tét le -
nül fo gad hat juk el, hogy „sem mi sem ve he tô át”. 
Mert ez így azért túl zot tan leegy sze rû sí tô megál la -
pí tás. Ves sünk is fel te hát né hány dol got el len ve -
té sünk alá tá masz tá sá ra! 

 
Ami át ve he tô (le het ne) 

 

 M in de nekelôtt, ami bi zo nyá ra át ve he tô, az a 
szí nész tré ning szem lé le te, a „ne ga tív út” és 
a gya kor la tok „igaz sá gá nak” el ve, il let ve gya -

kor la ti al kal ma zá sa. Nyil ván va ló ugyanis, hogy az 
el lenál lá sok nél kü li test kiala kí tá sa és kép lé keny -
sé gé nek fo lya ma tos fenn tar tá sa a „szent szí nész” 
mun ká já nak elô fel té te le ugyan, de azért a más já -
ték mód sze rint al ko tó szí nész szá má ra sem „ár tal -
mas”. Ugyanis min den (!) szí nész nek, al kos son bár -
mi lyen mód szer sze rint is, egyet len ki fe je zé si esz -
kö ze a tes te és a hang ja, min den egyéb – jel mez, 
kel lék stb. – az al ko tá sá nak já ru lé kos ele me csu -
pán. És ez a „ha gyo má nyos” szín ház szí né szé nek 
vo nat ko zá sá ban éppúgy igaz, mint bár mi lyen má -
sik szí nész re: a szí nész tes te és hang ja az al ko tás 
esz kö ze és a mû al ko tás ma ga is egy ben. Ha te hát 
pél dául egy „ha gyo má nyos” szín ház ban dol go zó 
szí nész nem ér zi szük sé gét an nak, hogy al ko tá sá -
nak egyet len esz kö zét, a sa ját fi zi ku mát és vo ká lis 
ké pes sé geit fej lessze és „kar ban tart sa”, ön ma gát mi -
nô sí ti, és csak ma gát okol hat ja, de sem mi kép pen 
sem hi vat koz hat ar ra, hogy a Sze gény Szín ház tré -
ning el vei al kal maz ha tat la nok. 

Min den to váb bi nél kül át ve he tôk len né nek az 
imp ro vi zá ció nak, mint mód szer nek az alap el vei és 
„tech ni ká ja” is, ki nek-ki nek olyan mély ség ben, 
amennyi re azt a sa ját mû vé sze ti irá nyult sá ga igény li 
/ le he tô vé te szi. Ezek ugyanis – ta lán si ke rült ezt 
ko ráb ban va la me lyest ér zé kel tet nünk – lé nye gé ben 
ugyanolyan ob jek tí vek, mint a tré ning alap el vei, s 
az már az al ko tói at ti tû dön mú lik, hogy akár ma -
gá ban az elôadás ban is al kal maz ni kí ván ja-e az imp -
ro vi zá ciót, vagy csu pán, mint a tré ning mun ka 
kiegé szí tô jét akar ja hasz nál ni, hogy csak a két vég -
pon tot em lít sük. Eh hez azon ban legelô ször is az 
imp ro vi zá ció fo gal má nak és lé nye gé nek te kin te té -
ben kel le ne tisz tán lát ni, ez a tisz tá zott ság pe dig 
va ló ban min den ki szá má ra át ve he tô. 

Bi zo nyos mér té kig – a Sze gény Szín ház tar tal -
mi ha tó kö rén be lül – át ve he tô a „gúny és apo teó -
zis dia lek ti ká já nak” al kal maz ha tó sá ga is. Bár mi lyen 
fur csa ugyanis, ez a me cha niz mus, akár a „ha gyo -
má nyos” szín ház ke re tein be lül is, al kal mas drá ma, 
vagy meg fe le lôen kiala kí tott szín pa di szö veg könyv 
– te hát elô ze te sen lé te zô iro dal mi anyag – alap ján, 
és átélô-át lé nye gü lô já ték mód al kal ma zá sá val is 
mû köd tet he tô. Bi zo nyít ja ezt egy ál ta lam ren de zett 
elôadás (San cho Pan sa ki rály sá ga; Len gyel Meny -
hért azo nos cí mû drá má ja nyo mán – Du naúj vá ros, 
1985.), amely ép pen ség gel ezi rá nyú kí sér le teim 
ered mé nye ként va ló sult meg. 

Ugyanak kor, a for rás drá mák ál lan dó át dol go zá -
sai, s az eb bôl ere dô per pat va rok azt a kér dést is 
fel ve tik, hogy miért ne le het ne al kal mas té má ból 
olyan drá mát ír ni, amely je len tô sebb beavat ko zá -
sok nél kül is meg fe le lô len ne ar ra, hogy be lô le egy 
elôadás-szer tar tás jöj jön lét re. Ez is csak írói ér dek -
lô dés és szán dék kér dé se len ne sze rin tem, s a „gúny 
és apo teó zis dia lek ti ká já nak” írott drá mai mû ben 
va ló al kal ma zá sa bi zo nyá ra le het sé ges len ne.  

Fel tét le nül át ve he tô és át vé tel re ér de mes len ne 
a Laboratóriumszínház, mint mû kö dé si mo dell is, 
aho gyan Grotowski és mun ka tár sai szá má ra mo -
del lül szol gált a Bohr In té zet vagy a „Re du ta”, 
amely nyil ván va lóan Szta nyisz lavsz kij mû he lyé -
nek lengyel vál to za ta volt. Meg gyô zô dé sem, hogy 
egy olyan sze rény lét szá mú és igé nyû ku ta tó cso -
port lét re ho zása, és mû köd te té se, mint ami lyen a 
Laboratórium szín ház volt, ma már nem csu pán or -
szá gos lép té kek ben, de akár egy egye tem vagy fô -
is ko la szint jén is csu pán szán dék, dön tés és aka -

49 Emi le Cop per mann in ter jú ja Ro ger Plan chon nal, „Le Lett res Fran ca i se” 1966. ja nuár 17. In A szín ház ma. I. m. 478. 
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rat kér dé se len ne. Per sze tisz tá ban va gyok ve le, 
hogy ilyen szán dék nem na gyon van és ilyen dön -
tés nemigen lesz, csu pán ar ra sze ret nék rá vi lá gí -
ta ni, hogy egy ilyen mun ka kö zös ség felál lí tá sá nak, 
vagyis a mo dell át vé te lé nek, elv ben sem mi fé le 
akadá lya nin csen. Te kint sük az Odin The at re tet, 
Holste bro ban! 

Megannyi szint je és te rü le te mindez a drá ma- és 
szín ház mû vé szet vi lá gá nak, ame lyen a Laborató -
rium színház ku ta tá sa és ered mé nyei kiin du ló pon -
tot, és út mu ta tást is nyújt hat ná nak eset leg, de min -
denkép pen ins pi rá ciót je lent het né nek ar ra, hogy a 
je lenle gi ál la po tok meg ha la dá sá nak le he tô sé geit ke -
res sük. 

Bé csy Ta más, már idé zett, „Grotowski! – Gro -
towski?” cí mû írá sá ban nemigen cá fol ha tó ér vek -
kel és kö vet ke ze tes ség gel ve ze ti le a Sze gény Szín -
ház ha zai gyö kér te len sé gét, s azt is, hogy sa ját szín -
há zi múl tunk sze rint mi lyen ten den ciák len né nek 
megala po zot tak a mû vé sze ti ág itt ho ni fej lô dé sé -
ben. Mindez zel nem na gyon le het vi tá ba száll ni, s 
nem is szük sé ges sze rin tem, mert egész sé ges és he -
lyes irányt, le he tô sé ge ket fo gal maz meg. Az elô -
zôek ben vá zol tak is me re té ben csu pán annyi val egé -
szí te ném ki az ál ta la el mon dot ta kat, hogy meg gyô -
zô dé sem sze rint mind azt csak megerô sí te né, elô -
se gí te né a Grotowski és tár su la ta ál tal vég zett 
szín há zi ku ta tás nak a szín há zi szak em be reink ál -
ta li ala po sabb is me re te, amint hogy a ma gyar szín -

mû vé szet ál ta lá nos pa let tá ját is csak gaz da gí ta ná az 
ilyen ins pi rá ció ból szü le tô szín há zi te vé keny ség 
meg je le né se. S bi zo nyos va gyok ben ne, hogy ez zel 
a kis „tol da lék kal” ô ma ga is egyetér te ne. 

 
* 

 
A zá ró gon do la tok meg fo gal ma zá sá val, té ma kö -
rünk fel dol go zá sát tá gabb ér te lem ben is be fe je zett -
nek te kint het jük. Úgy gon do lom, hogy alap ve tô 
cé lun kat – hogy tud niil lik ne csu pán újabb anya -
gok kal és is me re tek kel gaz da gít suk a ha zai szak -
iro da lom ban Grotowski szín há zi ku ta tá sai ról fel -
lel he tô, meg le he tô sen sze rény mennyi sé gû anya -
gok tá rát, ha nem ezen túl me nôen, egy ed dig hiány -
zó, át fo gó is mer te tés sel se gít sük a meg lé vô anya gok 
és is me re tek ren de zé sét, ér tel me zé sét és egy sé ges 
is me ret anyag gá va ló for má ló dá sát – lé nye gé ben si -
ke rült elér nünk. Nem ál lít hat juk, hogy mindezt 
nem le he tett vol na ala po sab ban, rész le te seb ben 
vagy más té ma kö rök re – pél dául Grotowski mun -
kás sá gá nak to váb bi sza ka szai val va ló össze füg gé -
sek vizs gá la tá ra – ki ter jeszt ve, még át fo gób ban 
meg ten ni, mégis bí zom ab ban, hogy a hoz zá fér he -
tô anya gok ér tel me zé sé hez, s az eset le ges to váb bi 
is me re tek rend sze re zé sé hez ér té kes kiin du ló pon -
tul szol gál hat mind az, amit el mond tunk. S ha csak 
egy va la ki is akad, aki nek ez se gít he ti a mun ká ját, 
már nem volt hiá ba be le fog ni.
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62. Ry szard Cieslak (Együgyû) és An to ni Ja hol kows ki (Si mon Pé ter) az Apo calyp sis cum figu risban
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Függelék

63. Jerzy Grotowski egy var sói kon fe ren cián, 1969. de cem ber 22-én
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64. Jerzy Grotowski 1971. már ciu sá ban



Idôrendi átekintés

 A mint azt dol go za tunk el sô fe lé ben lát hat -
tuk, a Sze gény Szín ház fe lé ve ze tô utat, lé -
nye gé ben a leg fon to sabb pro duk ciók váz -

la tos is mer te té sé vel te kin tet tük át, s azon szak mai 
sa já tos sá gok kieme lé sé vel ér zé kel tet tük, ame lyek, 
mint je len tôs ál lo má sok mu tat ták meg a Sze gény 
Színház „rend sze ré nek” kiala ku lá sát. En nél fog va a 
La bo  ra tó rium színház tör té ne te, a tár su lat éle té ben, 
a tár gyalt idô sza kon be lül tör tént leg fon to sabb ese -
mé nyek, lé nye gé ben ki ma rad tak a szak mai szem -
lé le tû át te kin tés bôl, il let ve csu pán egy-egy uta lás 
ere jéig kap tak he lyet ab ban. In do kolt nak tû nik te -
hát, hogy a kö te tünk vé gén ki tér jünk ezen ese mé -
nyek és ada tok leg fon to sabb jai nak is mer te té sé re is. 
Cél sze rû ezt azért is meg ten ni, mert a kö vet ke zôk -
ben kö zölt ada tok nem csu pán szá raz té nyek kel 
egé szít he tik ki a szak mai szem lé le tû anya got, de 
bi zo nyos vo nat ko zás ban ár nyal hat ják is azt. Hírt 
ad hat nak ne künk pél dául a tár su lat kö rü li saj tó po -
lé miák ról, a gaz da sá gi ne héz sé gek mér té ké rôl, az 
egyes tur né kon való meg fe szí tett mun ká ról, amely -
re az adott idô szakban tel je sí tett elôadás szá mok 
utal nak, vagy ezen elôadá sok idôn ként va ló ban 
nem min den na pi ha tá sá ról stb. Vé ge ze tül pe dig va -
la me lyest ki raj zo ló dik az a fo lya mat is, amely ben 
a ku ta tás cent ru ma már a szín há zon tú li te rü le tek -
re te vô dött át. Ezen „hát tér” ér zé kel te té sé nek szán -
dé ká val ad juk te hát köz re a tár gyalt idô szak leg -
fon to sabb ese mé nyeit. 

A vá lo ga tás per sze ko ránt sem a tel jes ség igényé -
vel ké szült, az egyes ada tok csu pán „nyom jel zôi” 
egy fo lya mat nak. Az ada tok, dön tô több sé gük ben 
Zby gniew Osins ki „Grotowski i je go La bo ra to ri um” 
cí mû (Panst wo wy In sty tut Wy daw ni czy, Warszawa, 
1980.) kö te té nek adat anya gá ból szár maz nak, ame -
lyek fel lel he tô sé gét, az egyes ada tok után, () zá rójel -
be tett ol dal szá mok kal jel zünk. Az ada tok ki sebb 
há nya dá nak for rá sa Zby gniew Osins ki–Ta deusz 
Bur zyns ki Grotowski’s La bo ra to ry cí mû (Inter p ress 

Pub li shers, War sza wa, 1979.) kö te te, amelyek fel -
lel he tô sé gét, az egyes ada tok után, [ ] zá ró jel be tett 
ol dal  szá mok kal jel zünk. Az egyes anya gok ban idé -
zet ként meg je le nô szö ve ge ket ter mé sze te sen kü lön 
is ada tol juk. 

Mindezek is me re té ben, lás suk te hát a té nye ket! 
 

1959. 
Szep tem ber 1. Opo lé ban, a Piac tér 4. szá mú ház -
ban, a Len gyel Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Mi nisz té -
rium en ge dé lyé vel és köz vet len irá nyí tá sa alatt, 
meg kez di mû kö dé sét a Tizenháromsoros Szín ház 
mindössze tíz fô bôl ál ló mû vé sze ti cso port ja. Igaz -
ga tó – mû vé sze ti ve ze tô: Jerzy Grotowski, iro dal -
mi mun ka társ: Lud wik Fla szen. [ 10. ] 
Ok tó ber 8. Az el sô pro duk ció, az „Or feusz” be mu -
ta tó ja, Je an Cocteau drá má ja nyo mán. For dí tot ta: 
Ro man Ko lo nie cki, a szín pa di szö veg köny vet ír ta 
és ren dez te: Jerzy Grotowski, szce ni ka: Jerzy Je -
lens ki, ze nei kon zu lens: Jerzy Ka szi cki, a ren de zô 
mun ka tár sa: Sta nis law Szre ni aws ki.  

A sze rep osz tás: Or feusz – Adam Kur czy na; Eury -
di ké – Bar ba ra Bars ka; Heur te bi se – Zyg munt Molik; 
Ló, Rend ôr fô nök – Sta nis law Szre ni aws ki; Ha lál – 
Re na Mi re cka; Az ra el, Ír nok – An to ni Jahol kowski; 
Ra fael, a Pos tás hang ja – Ta deusz Bart ko vi ak. (363.) 
Ok tó ber 13. „Kré ta kör” cím mel rá dió já ték be mu -
ta tó ja a „Kla bun da” (óko ri kí nai le gen da) alap ján, 
a krak kói rá dió ban, a Len gyel Rá dió szín ház cí mû 
prog ram ban. (363.) 
No vem ber 15. „Éj sza kai vál lal ko zás” cím mel rá dió -
já ték Ma xim Gor kij el be szé lé se alap ján, a krak kói 
rá dió 2. Prog ram já ban. (364.) 
 
1960.  
Ja nuár 30. A „Káin” be mu ta tó ja, lord By ron drá -
má ja nyo mán, len gyelor szá gi be mu ta tó. For dí totta: 
Jo zef Pasz kows ki, a szín pa di szö veg köny vet ír ta és 
ren dez te: Jerzy Grotowski, szce ni ka: Lí dia Min ticz 
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és Jerzy Skar zyns ki, ze nei kon zu lens: Jerzy Kaszic -
ki, a ren de zô mun ka tár sa: Sta nis law Szre ni aws ki. 

A sze rep osz tás: Al fa és Ome ga – Zyg munt Molik; 
Káin – Ta deusz Bart ko wi ak; Ábel – Sta nis law Szre -
ni aws ki; a Bá rány, Enoch – Adam Kur czy na; Ádám 
– An to ni Ja hol kows ki; Éva – Re na Mi re cka; Adah 
– Bar ba ra Bars ka. (364.) 
Már cius 20. „Na gar dzun na” cím mel rá dió já ték az 
óko ri ti be ti le gen da alap ján, M. Bie li cki át dol go zá -
sá ban, a krak kói rá dió ban. (364.) 
Áp ri lis 13. Grotowski egyet len ven dég ren de zé sé -
nek, a Goe the drá má ja nyo mán ké szí tett „Faust”-
nak be mu ta tó ja Poz nan ban, a Te atr Pols ki ban. Gro -
tows kit, eb ben a pro duk ció ban az em ber – sá mán 
vi szony lat ér de kel te el sô sor ban, a ren de zés te hát 
meg le he tô sen il lesz ke dik az „Or feusz” és a „Káin” 
ál tal meg kez dett sor ba. (364.) 

Ugyaneb ben az idô ben, ami kor Grotowski Poz -
nan ban dol go zott, a Tizenháromsoros Szín ház nak 
ko moly gond jai tá mad tak a lá to ga tott sá got il le tôen. 
A né zôk gya kor ta ott hagy ták a pro duk ciót, elô for -
dult, hogy a szí né szek csu pán két-há rom né zô nek 
ját szot tak, de az is, hogy az elôadá so kat tö röl ni kel -
lett ér dek te len ség miatt. [ 17. ] 
Má jus 3. A fent leír ta kon vál toz ta tan dó megala kí -
tot ták a Tizenháromsoros Szín ház Ba rá ti Kö rét, 
mint egy het ven tag gal és Jo zef Szaj na tisz te let be li 
el nök le té vel. A kör két he ten ként tar tot ta össze jö -
ve te leit, ame lye ket ál ta lá ban Jerzy Grotowski és 
Lud wik Fla szen ve ze tett, s a szín ház mû sor po litiká -
ját és a mo dern szín há zi tö rek vé se ket, a szín mû vé -
szet ál ta lá nos ten den ciáit be szél ték meg. A szakmai 
kér dé se ket tag la ló elôadá sok té mái kö zött már meg -
ta lál ha tóak a szín ház au to no mi tá sá nak és a drá mai 
szö veg hez va ló vi szo nyá nak kér dé sei, a tra gi kus és 
a gro teszk ele mek ke ve re dé sé nek prob lé má ja. 
Mindez nagy ban hoz zá já rult a tár su lat szá má ra ked -
ve zôbb be fo ga dói kör nye zet kiala kí tá sá hoz. [ 17. ] 
Má jus 15. A „Bla ze ja Sart ra” ka ba ré est be mu ta tó -
ja. Ír ta: Adam Kur czy na, dal szö ve gek: An to ni Ja -
hol kows ki, jel mez: Zyg munt Sman dzik, ren dez te: 
Zyg munt Mo lik. 

A sze rep lôk: Bar ba ra Bars ka, Re na Mi re cka, 
Adam Kur czy na, Sta nis law Szre ni aws ki, Ta deusz 
Bart ko wi ak, An to ni Ja hol kows ki, Zyg munt Mo lik. 
(369.) 
Jú lius 31. A „Buf fó- Misz té ri um” be mu ta tó ja. Vlagyi -
mir Ma ja kovsz kij „Buf fó- Misz té ri um” és „Gôz für -
dô” cí mû mû veit for dí tot ták: Ana tol Stern és Artur 
San dau er. A szín pa di szö veg köny vet ír ta és ren dez -
te: Jerzy Grotowski, a jel me ze ket Hy e ro ni mus 

Bosch mun kái nak nyo mán Wyn cen ti Maszkows ki 
ter vez te, a ren de zô mun ka tár sa: Re na Mi re cka. 

A sze rep lôk: Re na Mi re cka, Ta deusz Bart ko wiak, 
Andr zej Biels ki, An to ni Ja hol kows ki, Adam Kur -
czy na, Zyg munt Mo lik. (365.) 
De cem ber 13. A „Sha kun ta la” be mu ta tó ja. For dítot -
ta Sta nis law Scha y er, a szín pa di szö veg köny vet írta 
és ren dez te: Jerzy Grotowski. A jel me ze ket az Opolei 
Mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la, Wyn cen ti Masz kows -
ki osz tá lyá ba já ró ta nu lói ter vez ték. Épí tész: Jerzy 
Gu raws ki, a ren de zô mun ka tár sa Re na Mi recka. 

A sze rep osz tás: Sha kun ta la – Re na Mi re cka; 
Dus jan ta ki rály – Zyg munt Mo lik; Vi du sa ka és a 
Ha lász – An to ni Ja hol kows ki; Ana su la – Bar ba ra 
Bars ka; Pri jam va da – Ewa Lu bo wie cka; El sô jó gi 
kom men tá tor: Andr zej Biels ki; Má so dik jó gi kom -
men tá tor – Adam Kur czy na. (365.) 

 
1961. 
Már cius 31. „Tu ris ták” és „Agyag ga lam bok” cím mel 
két hang- és fény mon tázs ke rül be mu ta tás ra a 
Tizenháromsoros Szín ház Eszt rád szín pa dán. Az 
eszt rád szín pad et tôl kezd ve há rom esz ten dôn át 
ké szí ti be mu ta tóit, mun ká ja pár hu za mo san fo lyik 
a szín ház fô te vé keny sé gé vel. Be mu ta tóit ré szint a 
szín ház mû sor po li ti ká já nak kie gyen sú lyo zá sá ra va -
ló tö rek vés, ré szint pe dig a szí né szek nek a más irá -
nyú mun ka irán ti igé nye hoz ta lét re. 

A „Tu ris ták” al ko tó cso port ja: Jerzy Grotowski, 
Jerzy Gu raws ki, Andr zej Biels ki, Lud wik Fla szen, 
An to ni Ja hol kows ki, Ber nard Jusz czak, Adam Kur -
czy na. 

Az „Agyag ga lam bok” al ko tó cso port ja: Bar ba ra 
Bars ka, Ewa Lu bo wie cka, Re na Mi re cka, Lud wik 
Fla szen, Jer zi Grotowski, Jerzy Gu raws ki, Jerzy Tri -
bul la. (365.) 
Jú nius 18. Az „Ôsök” be mu ta tó ja. Adam Micz kie -
wicz drá mai tet ra ló gi á ja nyo mán, a szín pa di szö -
veg köny vet ír ta és ren dez te: Jerzy Grotowski, jel -
me zek és kel lé kek: Wal de mar Kry ger, épí tész: Jerzy 
Gu raws ki, a ren de zô mun ka tár sa: Re na Mi re cka. 

A sze rep osz tás: Va rázs ló – Zbi gniew Cyn ku tis; 
az El jö ven dô – An to ni Ja hol kows ki; Gu staw / Kon -
rad – Zyg munt Mo lik; va la mint: Ewa Lu bo wie cka, 
Re na Mi re cka és Andr zej Biels ki. (366.) 
Jú lius 9. „Szi lé ziai em lék” cím mel, az Eszt rád szín -
pad har ma dik be mu ta tó ja. A hang- és fény mon tázs 
al ko tói: Jerzy Fal kows ki, Zyg munt Mo lik, Ry szard 
Haj duk, Jerzy Gu raws ki, Andr zej Biels ki, Zbi gniew 
Cyn ku tis, An to ni Ja hol kows ki, Ewa Lu bo wie cka 
és Re na Mi re cka. (369.) 
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Szep tem ber ben, a Tizenháromsoros Szín ház ban 
meg je le nik Eu ge nio Bar ba, aki ren de zô-gya kor nok -
ként két esz ten dôt tölt el a tár su lat nál, majd késôbb 
is kap cso lat ban ma rad Gro tows ki ék kal, és fi gye -
lem mel kí sé ri a ku ta tá so kat. (97.) 
Ok tó ber 22. A „Fél ke gyel mû” be mu ta tó ja. Fjo dor 
Mi ha i lo vics Dosz to jevsz kij re gé nye nyo mán a szín -
pa di szö veg köny vet ír ta és ren dez te Wal de mar 
Kryger, jel mez: Krisz tof Pu cha lo ko wej, a ren de zô 
mun ka tár sa: Re na Mi re cka. 

A sze rep osz tás: Mis kin her ceg – Zbi gniew 
Cynku tis; Ag la ja – Ma ja Ko mo rows ka; Nasz tasz ja 
Fi lip pov na – Ewa Lu bo wie cka / Re na Mi re cka; 
Radomsz kij – Andr zej Biels ki; Ro go zin – An to ni 
Ja hol kows ki; The o dor – Zyg munt Mo lik; Mau rycy 
– Ale xan der Kop cews ki. (369.) Jerzy Fal kows ki ír -
ja az elôadás ról: Ha az „Ôsök”-et egy két éves ku ta tás 
tisz ta és al ko tó szin té zi sé nek te kint het jük, ak kor a 
Dosz to jevsz kij re gé nye nyo mán ké szí tett „Fél ke gyel -
mû”, Wal de mar Kry ger szín re vi te lé ben egy gör be tü -
kör, egy sa já tos ka ri ka tú rá ja a „szer tar tás-szín ház -
nak”, amely fo ga dat lan pró ká tor ként a Tizen három -
soros Szín ház mû vé szi út ke re sé sé nek el la po so dá sa, in -
tel lek tuá lis igaz sá gá nak de val vá lá sa el le né ben lép fel. 
(96)1 
De cem ber ben, a szín ház kiadá sá ban, Lud wik Fla -
szen tol lá ból, an gol és fran cia nyel ven meg je le nik 
a Tizenháromsoros Szín ház Prog ram fü ze te. Ek ko -
ri ban már az or szá gos len gyel saj tó is fog lal ko zik a 
szín ház zal, ami nek kö vet kez té ben an nak po zí ció -
ja megerô sö dik. (99.) 

 
1962. 
Ja nuár 16. A Tizenháromsoros Szín ház, a Len gyel 
kul tu rá lis Mi nisz té rium köz vet len irá nyí tá sá ból át -
ke rül az Opo lei Vaj da sá gi Ta nács Kul tu rá lis Osz -
tá lya irá nyí tá sa alá, amely a szín ház mû kö dé si enge -
dé lyét to váb bi egy év re hosszab bít ja meg. (98–99.) 
Feb ruár 13. A „Kordian” cí mû pro duk ció be mu -
ta tó ja. Ju li usz Slo wa cki drá má ja nyo mán a szín padi 
szö veg köny vet ír ta és ren dez te Jerzy Grotowski, 
épí tész: Jerzy Gu raws ki, a ren de zô mun ka tár sa: 
Rena Mi re cka. 

A sze rep osz tás: Dok tor, Sá tán, Felügye lô, Ker -
tész, Pá pa, Cár és az Is me ret len – Zyg munt Mo lik; 

Felügye lô, El nök – An to ni Ja hol kows ki; Kordian – 
Zbi gnew Cyn ku tis; Cár nô, Lau ra – Re na Mi re cka; 
Ud var höl gyek és Vio let ta – Ma ja Ko mo rows ka és 
Ewa Lu bo wie cka; 1. Ôrült, Mefisztofilisz, Gre gorz, 
Pap, Lá to más – Ry szard Cieslak; Öre gem ber, Fé le -
lem – Andr zej Biels ki; 2. Ôrült, Gre gorz – Ale xan -
der Kop cews ki. (366.) 

A „Kordian” be mu ta tó já val egyi dô ben je len tették 
be a két elô ké szü let ben lé vô pro duk ciót: Wys pians -
ki „Ak ro po lisz”-át és Kra sins ki „Be fe je zet len poé ma” 
cí mû mû vét, va la mint azt, hogy a tár su lat fog lal -
ko zik Nor wid „Cle o pat ra” cí mû mû vé nek szín re vi -
te li le he tô sé gei vel is. (99.) 
Feb ruár 27. „Mun kás ora tó rium” cím mel mu tat ják 
be az Eszt rád szín pad ne gye dik pro duk ció ját, amely 
a Len gyel Egye sült Mun kás párt megala ku lá sá nak 
20. Év for du ló ja al kal má ból ké szült. Ren dez te: Wal -
de mar Kry ger, ze ne Sta nis law Mi cha lek. 

A sze rep lôk: Re na Mi re cka, Ma ja Ko mo rows ka, 
Andr zej Biels ki, Ry szard Cieslak, Zbi gniew Cynku -
tis, An to ni Ja hol kows ki és Zyg munt Mo lik. 

Az elôadás ban köz re mû kö dött az Opo lei Szim -
fó  ni kus Ze ne kar, Sta nis law Mi cha lek ve ze té sé vel. 
(370.) 
Ugyan csak feb ruár ban je le nik meg egy Grotowski 
ál tal írott, mun ka nap ló-jel le gû bross ura, „A színház 
le he tô sé gei” cím mel. Há rom té ma kö re: az arc he típu -
sok prob lé má ja a szín ház ban, a „két együt tes ren -
de zé sé nek” tér be li le he tô sé gei és a szö veg hez va ló 
al ko tó vi szony kér dés kö re. Ezen té ma kö rök megfo -
gal ma zó dá sa és ki fej té se, már pon to san jel zi a szín -
ház ban fo lyó ku ta tás alap ve tô irá nyait. (103–104.) 
Már cius 1. A tár su lat, a szín ház hi va ta los ne vét 
Tizen háromsoros Szín ház – La bo ra tó rium ra vál -
toz tat ja. [ 10. ] 
Má jus 20–22. A tár su lat, ver se nyen kí vül, egy 
elôadást tart az „Ôsök”-bôl és két elôadást a „Kor -
dian”-ból a Wroc la wi Szín há zi Fesz ti vá lon. A zsûri, 
a „Ga ze ta Ra bot nyi ca” kü lön dí já val ho no rál ja az 
elôadá so kat. (104.) 

A tár su lat ek ko ri ban már gyak ran tart táj elô adá -
so  kat, el sô sor ban Krak kó ban, Wroc law ban és más 
szi  lé ziai vá ro sok ban, de el jut nak az or szág tá volabbi 
pont jai ra is. Var só ban azon ban nem lép nek fel. 
A vi dé ki tur nék ál ta lá ban fe szí tett mun kát je len -

Te kin tet tel ar ra, hogy Osins ki, a for rá sul szol gá ló „Grotowski i je go La bo ra to ri um” cí mû köny vé ben egy meg le he tô sen bo -
nyo lult, ket tôs in de xá lá si rend szert al kal maz, a könnyebb fel lel he tô ség ér de ké ben, for rá sai nak meg je lö lé se kor elô ször a 
jegy zet ol dal szá mát ad juk meg, majd ezt kö ve tôen az ál ta la al kal ma zott in de xet, s vé gül az ál ta la meg je lölt for rást. Az a jegy -
ze tünk, ame lyik nem ezt a rend szert kö ve ti, nem eb bôl a kö tet bôl va ló, s ilyen kor min dig ada tol juk a sa ját for rá sun kat. 
1 333. ol dal / 266: FAL KOWS KI: Do sto jews ki po zarty. „Wspol czes nosc” 1962. nr. 3.
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tenek, rend  sze re sek a min den na pi elôadá sok, az 
eset le ges sza bad na po kon Grotowski kö zön ség ta -
lál ko zó kon vesz részt, elôadá so kat tart a szín mû -
vé szet ál ta lános kér dé sei rôl és a tár su lat mû vé szeti 
tö rek vé sei rôl. (104.) 
Jú nius 1. A tár su lat meg kap ja a len gyel Rá dió Opo -
lei Stú dió ja ál tal ala pí tott Ní vó dí jat fon tos mû vé szeti 
ered mé nyeiért, amellyel a len gyel kul tú ra fej lô dé sé hez, 
Opole vá ros kép vi se le té ben hoz zá já rult. (104–105.)2 
Jú lius 29–au gusz tus 6. Grotowski, a len gyel de -
le gá ció tag ja ként részt vesz a Hel sin ki ben meg ren -
de zett VI I I. Vi lág if jú sá gi Ta lál ko zón. Itt, a kí sér leti 
szín há zak sze mi ná riu mán be szél a Tizen három -
soros Szín ház – La bo ra tó rium tö rek vé sei rôl, ered -
mé nyei rôl és ta pasz ta la tai ról. Gya kor la ti lag ez vált -
ja ki elô ször a szín ház irán ti nem zet kö zi ér dek lô -
dést. Ha ma ro san kül föl di lá to ga tók ér kez tek Opo -
lé ba és cik kek je len tek meg a dán, finn, nor vég, 
spa nyol, fran cia, ro mán, sváj ci, svéd és ma gyar saj -
tó ban is. Eu ró pa je len tôs ré sze fel fi gyelt te hát a kis 
opo lei tár su lat ra. (105.) 
Au gusz tus 15–szep tem ber 15. Grotowski, a Len -
gyel Kul tu rá lis és Mû vé sze ti mi nisz té rium szín házi 
szak em be rek bôl ál ló de le gá ció já nak tag ja ként Kíná -
ba uta zik, ahol kö ze leb bi kap cso la to kat te remt a mo -
dern kí nai szín mû vé szet al ko tói val és ta nul má nyoz za 
a kí nai szín mû vé szet té máit, stí lu sát, for máit és tra dí -
cióit. (105.)3 
Ok tó ber 10. Az „Ak ro po lisz” el sô vál to za tá nak be -
mu ta tó ja. Sta nis law Wys pi ans ki drá má ja nyo mán, 
a szín pa di szö veg köny vet ír ta és ren dez te Jerzy 
Grotowski, társ ren de zô: Jo zef Szaj na, épí tész: Jerzy 
Gu raws ki, a ren de zô mun ka tár sa: Eu ge nio Bar ba. 

A sze rep osz tás: Já kob és a He ge dûs – Zyg munt 
Mo lik; Re bek ka és Kas sand ra – Re na Mi re cka; Izsák 
és Csôsz – An to ni Ja hol kows ki; Ézsau és Hek tor – 
Ry szard Cieslak; Lá bán, Pá ris és az An gyal – Zbig -
niew Cyn ku tis; He lé na – Ma ja Ko mo rows ka; va la -
mint Andr zej Biels ki. (366.) 
Ok tó ber 18. Grotowski, egy Kud lins ki hoz írott le -
ve lé ben be szá mol az el sô szí nész-gya kor no kok ér -
ke zé sé rôl. (110.) 
No vem ber 12–de cem ber 11. A tár su lat az „Ak ro -
po lisz”-szal tur né zik Wroc law–Poz nan–Gli wi ce–
Ka to wi ce út vo na lon. A tur né so rán, no vem ber 24-

én mu tat ják be az „Ak ro po lisz” má so dik vál to za tát, 
amely ben a tár su lat ból tá vo zó Ma ja Ko mo rows ka 
sze re pét (He lé na) Ma ciej Prus vet te át. A fér fi sze -
rep lô He lé na -a la kí tá sa új di men zió ba he lye zi az 
érin tett epi zó do kat és gaz da gít ja az elôadást. (366.) 

A be mu ta tó elôt ti na pon kap ja meg Grotowski 
Dr. Hont Fe renc le ve lét, amely ben a Ma gyar Szín -
há zi In té zet szá má ra, pub li ká ciós cél lal, anya go kat 
kér tô le. Az eset nem egye dül ál ló, több eu ró pai or -
szág könyv tá ra, egye te me és szín há zi in té ze te for -
dul ha son ló ké rés sel Gro tows ki hoz. (110.) 
De cem ber 25. Ra y mond Tem ki ne, a „Com bat” cí -
mû fran cia na pi lap ban be je len ti egy avant gar de 
szín há zi bien ná lé ter ve ze tét. Eu gé nio Bar ba Pá rizs -
ba uta zik és ren de zôk kel, kri ti ku sok kal és más szín -
há zi szak em be rek kel tár gyal. Ra y mond Tem ki ne 
ki fe je zi re mé nyét, hogy Grotowski és tár su la ta részt 
vesz majd a bien ná lén. (110.) 

Ugyanak kor Opo lé ban fo ko zód nak a prob lé -
mák, a szín ház egy re ne he zebb kö rül mé nyek kö -
zött mû kö dik. (110.) Jo zef Klim cik így szá mol be 
er rôl: Egy ilyen tí pu sú szín ház mû kö dé se az arány lag 
ki csiny (60.000 la kost szám lá ló) vá ros ká ban – Opo lé -
ban – rend kí vül be ha tá rolt azál tal, hogy nin cse nek 
szín há zi tra dí ciói, s eb bôl kö vet ke zôen ál lan dó kö zön -
sé ge sem. (Opo lé ban ugyanek kor mû kö dik egy má sik 
szín ház is – A. V.) A Tizenháromsoros Szín ház ezért 
csak mintegy 1.500 né zô re szá mít hat leg fel jebb, akik 
min den pro duk ciót meg néz nek, s így min den pro duk -
ció csak mintegy 30 elôadást él het meg. (…) Kö zön sé -
gét ál ta lá ban a fiata labb ko rosz tály al kot ja, a kö zép -
ko rúak és az idô seb bek meg mo so lyog ják, és fi gyel men 
kí vül hagy ják a pro duk ció kat. (…) 

A vaj da sá gi ta nács do tá ció ja nem ele gen dô az alap -
ve tô felújí tá sok el vég zé sé re sem, ame lyek a te vé keny -
sé get egyál ta lán csak le he tô vé is ten nék. A ne héz mun -
ka kö rül mé nyek kel pár hu za mo san megol dat la nok a tár -
su lat tag jai nak la kás kö rül mé nyei is Je len pil la nat ban 
a Tizenháromsoros Szín ház mû kö dé si költ ség ve té se a 
legala cso nyabb Len gyelor szág ban. (…) 

A he lyi, vá ro si ta nács kul tu rá lis osz tá lya tel jes mér -
ték ben fi gyel men kí vül hagy ja a lé te zé sü ket. (111.)4 

Min den ap ró sá got, min den lé pést, min den hü lye sé -
get ab szurd erô fe szí tés sel kell ki har col ni. – nyi lat koz -
za Grotowski is. (111.)5 

2 347. ol dal / 23: Opols kie an teny. „Ra dio i Te le wi zi ja” 1962. nr. 27. 
3 347. ol dal / 25: Kro ni ka Kul tu ral na VII–XI I. 1962. „Kwar tal nik Opols ki” 1963. nr. 2. 85. 
4 336. ol dal / 329: KLIM CZYK: Opols ki Te atr Awan gar do wy? O Te atr ze 13 Rze dów – nie te at ral nie. „Kwar ta lik Opols ki” 1963. 

nr. 1. 108, 110–112.  
5 337. ol dal / 364: KUD LINS KI: Daw ne i no we przy pad ki. „Te at ra la” Kra ków, 1975. 115, 303–319. 
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Klim cik cik ke ar ról is be szá mol, hogy a Ba rá ti 
Kör vi ta est jeit is fel füg gesz tet ték, to váb bá ar ról is, 
hogy a kül föl di ér dek lô dés nö ve ke dé sé vel pár huza -
mo san nö vek szik a ha zai saj tó boj kott ja, sôt ki feje -
zet ten el len sé ges ma ga tar tá sa is. A tár su lat en nek elle -
né re dol go zik, no vem ber tôl már foly nak a „Dr. Faus -
tus tra gi kus his tó riá ja” elô ké szü le tei és pró bái. (112.) 

 
1963.  
Ja nuár 3. „Masz kok” cím mel be mu tat ják az Eszt -
rád szín pad ötö dik pro duk ció ját. Ren dez te: Ry szard 
Cieslak, szce ni kus: Jerzy Gu raws ki, a sze rep lôk: 
Re na Mi re cka, Andr zej Biels ki, An to ni Ja hol kows -
ki és Ma ciej Prus. (370.) 
Feb ruár 20–már cius 3. A tár su lat Lódz ban tart 
elôadá so kat, Grotowski pe dig négy an ké ton ta lál -
ko zik az ér dek lô dôk kel. Elô ször ér te sül he tünk ar -
ról, hogy a tár su lat a ven dég já ték alatt is rend sze -
re sen vég zi a szí nész fej lesz tô gya kor la to kat. A na -
pon ta két-há rom órán át tar tó tré nin ge ket, té ma -
kö rön ként más-más szí nész irá nyít ja. Így pél dául 
Re na Mi re cka a moz gás-, gesz tus- és plasz ti kus gya -
kor la tok fe le lô se, Cyn ku tis a rit mi kai gya kor la to -
ké, Cieslak te rü le te az ak ro ba ti ka és a test kont roll. 
Ezen kí vül, a ko ráb bi gya kor lat anyag kiegé szí té se -
ként, Grotowski be ve ze ti a kom po zí ciós gya kor la -
to kat, az etûd ké szí tést is. A tré ning sze re pe már fel -
tét le nül túl nôtt a szí né szek fizi ká lis kon di cio ná lá -
sán, a tár su lat tag jai már tu da to san ku tat ják a szí -
né szi mun ka le he tô sé geit. (112–114.) Grotowski 
így szá mol be er rôl: A pró bá kon és az elôadá so kon 
kí vül a szí né szek na pi két-há rom órát tré nin gez nek. 
Ez kis sé a tu do má nyos ku ta tó mun ká ra em lé kez tet. 
Meg pró bál juk fel de rí te ni azo kat az oko kat, tör vény -
sze rû sé ge ket, ame lyek az em be ri ki fe je zés ben, ob jektíve 
hat nak. (114.)6 
Áp ri lis 23. A „Dr. Faustus tra gi kus his tó riá ja” be -
mu ta tó ja, len gyelor szá gi be mu ta tó. Chris to pher 
Marlowe drá má ja nyo mán, a szín pa di szö veg köny -
vet ír ta és ren dez te: Jerzy Grotowski, épí tész: Jerzy 
Gu raws ki, jel mez: Wal de mar Kry ger, a ren de zô 
mun ka tár sa: Eu ge nio Bar ba. 

A sze rep osz tás: Dr. Faustus – Zbi gniew Cyn ku -
tis; a ket tôs Mefisztofilisz – Re na Mi re cka és Antoni 
Ja hol kows ki; Wag ner, Wal des és Ben vo lio – 

Ryszard Cieslak; Ja kab – Ma ciej Prus / Mie czys law 
Ja nows ki; Öre gem ber, Suttyó – Zyg munt Mo lik; 
Cor ne li us, Kar di ná lis, Csá szár és Fri de rik – Tu ne 
Bull (nor vég szí nész gya kor nok); He lé na szel le me 
– Andr zej Biels ki. (366.) 

A be mu ta tó hoz kap cso ló dóan meg je le nô, Lud -
wik Fla szen ál tal írott, „Ma te ri aly – Dys ku si” (Anya -
gok – Be szél ge té sek) cí mû kiad vány ban, a pro duk -
ció is mer te tô je és a szín ház ha zai és kül föl di saj tó -
vissz hang já nak össze fog la ló ja mel lett, meg ta lál ha -
tók a jö vô ter vei is: Dan te „Is te ni szín já ték”-a és 
Shakes peare „Ham let”-je. (114.) 

Bár a ha zai saj tó te kin té lyes ré szé nek el len szen -
ve to vább fo ko zó dik, a be mu ta tó után még az el -
len sé ges kri ti ku sok sem ta gad hat ták, hogy en nek 
az együt tes nek a szí né szi tech ni ka vo nat ko zá sá ban elért 
ered mé nyei, elôadás ról-e lôadás ra nô nek és már ma is 
im po ná lóak. (118.)7 Ugyanak kor Kud lins ki fel hív -
ja rá a fi gyel met, hogy a tár su lat mély össz hang ban 
él együtt az zal a kon cep ció val, ame lyet meg va ló sít. 
Olyan konf ra ter ni tás ez, amely nek fe gyel me a jó gát 
vagy a szer ze tes ren dek sza bá lyait jut tat ja eszünk be. 
(118.)8 

Az ezek re a megál la pí tá sok ra adott Gro tows ki-
 reflexi ó ban ke rül megem lí tés re elô ször a „Re du ta”, 
mint a tár su lat szak mai-e ti kai „örök sé ge”. (118.) 
Jú nius 8–15. A Nem zet kö zi Szín há zi In té zet X. 
Kong resszu sá nak Var só ban ülé se zô részt ve vôi 
Lódz ban lát ták a „Dr. Faustus tra gi kus hi stó ri á já”-t, 
és az elôadást kö ve tôen meg hív ták a tár su la tot az 
1964-es Nem ze tek Szín há za Fesz ti vál ra Pá rizs ba, 
de a meg hí vás nak vé gül az együt tes nem tu dott ele -
get ten ni. (117–118.) 
Szep tem ber ben, Eu ge nio Bar ba ve ze té sé vel, meg -
kez dôd nek az „Is te ni szín já ték” pró bái, ame lyek az -
tán, egy egy hó na pos mun kát kö ve tôen, egy nyil -
vá nos pró ba után fél be sza kad nak. Bar ba ugyanis 
ek kor In diá ba uta zott, és a tár su lat hoz töb bé már 
nem is tért vissza. In diai út ját kö ve tôen, Os ló ban 
megala kít ja sa ját tár su la tát, az Odin Te at ret -et, majd 
1966-ban szín há zá val a dá niai Hol ste bro ba köl tö -
zik át. Gro tows ki val és a tár su lat tal azon ban to -
vább ra is jó kap cso la tot tart fenn. (118–119.) 

Grotowski ugyanek kor az „Em be ri sors” és a 
„Peer Gynt” szín re vi te lét la tol gat ja. (118.) 

6 323. ol dal / 68: Go dzi na nie ko po ju. Roz mo wa z Jer zym Gro tows kim, roz mo vi al Fal kows ki. „Od ra” 1963. nr. 6. 55–58.  
7 337. ol dal / 374: MAS LINS KI: Ku stosz Jerzy Grotowski. „Zy cie Li te ra ckie” 1963. nr. 23. 
8 347. ol dal / 29: Olt re in re a lis mo ver so nu o vi mí ti. Cyt. wg. Te atr La bo ra to ri um 13 Rze dów. Wpro wa dze nie w me to de. 

(Opole 1964.)
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No vem ber ben meg kez dôd nek a „Ham let-ta nul -
mány” pró bái. (119.) 

 
1964. 
Ja nuár ban, mi köz ben foly nak a „Ham let-ta nul -
mány” pró bái, a tár su lat kö rül mé nyei és mun ka le -
he tô sé gei rend kí vü li mér ték ben meg rom lot tak. 
(119.) Fal kows ki, a Po li tyi ka cí mû he ti lap ban ke -
se rûen vá zol ja a hely ze tet: Az új ság cik kek a 
Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó riu mot, mint kí -
sér le ti mû helyt em le ge tik. A meg je lö lés mö gött egy min -
den hát te ret nél kü lö zô, ti zen egy fôs tár su lat és egy mik -
rosz kó pi kus mé re tû elôadó tér áll, va la mint éva don ként 
há rom-négy, rend kí vül ne héz mun ká val és igen ala po -
san ki dol go zott elôadás, amely fel rúg min den eddi gi 
szín há zi prak ti kát. (…) Fel me rül a kér dés: vajon a 
mû vé sze ti je len ség kö rü li po lé miák nak tör vény sze rû 
ve le já rói-e azok a kér dô je lek, ame lyek a szín ház to -
váb bi sor sát és lét jo go sult sá gát te szik kér dé ses sé? Mert 
egy idô óta ez a hely zet. Ami kor Ga lins ki mi nisz ter úr 
Opo lé ban járt, sze mé lye sen nyi lat ko zott ugyan ar ról, 
hogy a Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium foly -
tat hat ja te vé keny sé gét, de az újabb ke le tû pénzü gyi 
prob lé mák ezt az ügyet is mét nyi tot tá te szik. (119–
120.)9 

Osins ki pél dául ar ról szá mol be, hogy a tár su -
lat tag jai nak sem mi fé le ga ran ciá juk nem volt ar ra, 
hogy a kö vet ke zô hó nap ban is meg kap ják a fi ze té -
sü ket. Egye sek egy sze rûen nem bír ták ezt a fe szült -
sé get, és el hagy ták a tár su la tot. (120.) 
Már cius 17. A „Ham let-ta nul mány” be mu ta tó ja. 
Wil liam Shakes peare drá má ja nyo mán és Sta nis -
law Wys pi ans ki ta nul má nyá nak fel hasz ná lá sá val a 
szín pa di szö veg könyv és a ren de zés a Jerzy 
Grotowski ve zet te tár su lat mun ká ja. Grotowski 
mun ka tár sa: Ry szard Cieslak. 

A sze rep osz tás: Ham let – Zyg munt Mo lik; Gert -
ru dis és Ophé lia – Re na Mi re cka; Clau dius – An -
to ni Ja hol kows ki; Po lo ni us stb. – Ga ston Ku lig; 
Ham let ap já nak szel le me, Ro sen crantz stb. – 
Ryszard Cieslak; Gu il den stern stb. – Andr zej Biels -
ki; La er tes stb. – Mie czys law Ja nows ki. (367.) 

A be mu ta tó ra, a pénz hiány miatt, nem tu dott 
meg je len ni a kö vet ke zô „Ma te ri aly – Dys ku si”, csu -
pán a szín lap ra és Fla szen is mer te tô jé re fu tot ta a 
ke ret bôl. Ugyan csak pénz hí ján, a nyil vá nos pró -
bák ról egyet len fo tó sem ké szült. Mindössze 

20 nyil vá nos pró bát tart hat tak, 630 né zô elôtt, mi -
vel a tár su lat, anya gi okok ból nem hagy hat ta el 
Opo lét. Ugyanak kor kül föl dön egy re fo ko zó dik a 
szín ház irán ti ér dek lô dés. (122.) 
Már cius ban, er re a hely zet re rea gál va ve tô dik fel 
Bo les law Iwasz kie wic pro fesszor kez de mé nye zé sé -
re a ja vas lat, hogy a tár su lat köl töz zön át Wroc law -
ba. Jo zef Ke le ra, a wroc la wi „Od ra” mun ka tár sa, 
fel hí vás sal for dul a wroc la wi ha tó sá gok hoz: Az 
együt tes nek rend kí vül nagy ne héz sé gei tá mad tak az 
utób bi idô ben. Tel je sen két sé ges sé vált a lé te zé se en nek 
a ki vá ló tár su lat nak, amely rôl már több kon ti nen sen 
is szu per la tí vu szok ban ír nak a kri ti ku sok, aho vá, a sa -
ját költ sé gén, egy re több fiatal szín mû vész ér ke zik a 
kü lön bö zô eu ró pai or szá gok ból, hogy a gya kor lat ban 
mû köd je nek együtt a tár su lat tal, s sze rez ze nek ta pasz -
ta la to kat. Opole, amely éve ken ke resz tül csön des zug 
és me ne dék volt a han gya szor gal mú la bo ra tó riu mi 
mun ka szá má ra, ma már nem a meg fe le lô hely az út -
tö rô szín há zi te vé keny ség hez. Is me re tes elôt tem, hogy 
a La bo ra tó rium Wroc law ba tör té nô át te le pí té sé re reá -
lis le he tô ség van. Elis me rem, hogy a szín ház sor sát szív -
ügyem nek te kin tem, de ar ról is meg va gyok gyô zôd ve, 
hogy ez az esély Nyu gat- Len gyelor szág leg na gyobb kul -
tu rá lis köz pont ja, Wroc law szá má ra is esély. Re mé -
lem, hogy en nek a le he tô ség nek a je len tô sé gé vel tisz tá -
ban van nak vá ro sunk ve ze tôi is, akik nek a ré szé rôl 
szin tén szü le tett egy ja vas lat a tár su lat át he lye zé sé rôl. 
Ál lí tó lag ez a ja vas lat is – mint min dig – elakadt vala -
hol, s most is az „ob jek tív ne héz sé gek” miatt! Hát olyan 
na gyon ne héz ezért kiáll ni?! 

Grotowski együt te se vé gül is tí zegy né hény em ber, a 
mû vé sze ti és iro dal mi ve ze tô ket is be leért ve. Nem sok 
kell ne kik. Na gyon ne héz is ko la áll va la mennyiük mö -
gött, ren ge teg le mon dás, ám még min dig ha tal mas lel -
ke se dé sük el fogy hat egy szer. A mos ta ni le he tô sé get 
akkor már nem le het fe lé lesz te ni. Ezért for du lok hát 
ké rés sel a wroc la wi vá ro si ta nács és a kul tu rá lis osztály 
ve ze tôi hez: ne vá ra koz za nak, ne vesz te ges sék el ezt a 
le he tô sé get! (123.)10 
Áp ri lis ban a prob lé mák megol dá sá ra bi zott sá got 
hoz nak lét re, amely nek tag jai: J. Ja sens ki, a Kul tu -
rá lis és Mû vé sze ti Mi nisz té rium Szín há zi osz tá lyá -
nak ve ze tô je, K. Ku zin, szín há zi szak ér tô, Ko za -
nyews ki, a Var sói Szín mû vé sze ti Aka dé mia rek tora 
és J. P. Gaw lik szí ni kri ti kus. A bi zott ság vé le mé -
nye tá mo gat ja az át te le pí tést. (124.) 

19 348. ol dal / 30: FAL KOWS KI: Opols kie no tat ki kul tu ral ne. Parc miejsc w kra jo bra zie. „Po lity ka” 1964. nr. 4. 
10 336. ol dal / 321: KE RE LA: Ham let i in ni. „Od ra” 1964. nr. 5. 77–79. 
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Ugyanek kor Krak kó ban meg je le nik Eu ge nio 
Bar ba kiad vá nya, „A Tizenháromsoros Szín ház Opolé -
ban, avagy a szín ház, mint ön pél dá zó kol lek tí va” címen. 
A hat száz pél dány ban kiadott, fran cia nyel vû bros -
sura, Bar ba és Fla szen vá lo ga tott írá sait és kül föl di 
kri ti ka rész le te ket tar tal maz. Fla szen nek az „Ak ropo -
lisz”-ról szó ló írá sá ban je leik meg elô ször a „Szegény 
Szín ház” ki fe je zés, amely ké sôbb, a La bo ra tó rium ál -
tal ki dol go zott szín já ték tí pus el ne ve zé sé vé vált. (124.) 
Áp ri lis 18–26. Nan cy ban meg ren de zés re ke rült az 
I. Egye te mi Szín há zi Vi lág fesz ti vál. Grotowski a 
nem zet kö zi zsû ri tag ja volt, és elôadást tar tott a 
fesz ti vál sze mi ná riu mán, amely nek köz pon ti témája 
a szí nész fej lesz tés volt. Elôadá sát Re na Mi re cka és 
Ry szard Cieslak be mu ta tói de monst rál ták, óriá si 
„si kert” arat va.  

Nan cy ból Grotowski Pá rizs ba uta zott, ahol részt 
vett a Nem ze tek Szín há za Kon fe ren ciá ján. (124–125.) 
Má jus 1. „Éne kek” cím mel be mu tat ják az Eszt rád -
szín pad ha to dik, s egy ben utol só pro duk ció ját. A lí -
rai összeál lí tás szer kesz tô je és ren de zô je Andr zej 
Biels ki, sze rep lôi: Re na Mi re cka, An to ni Ja hol kows -
ki, Mie czys law Ja nows ki és Ga ston Ku lig. (370.) 
Jú nius 10. El ké szül az „Ak ro po lisz” har ma dik vál -
to za ta. A ren de zô mun ka tár sa eb ben a mun ká ban 
Ry szard Cieslak, a sze rep osz tás ban Zbi gniew Cyn -
ku tis sze re peit (Lá bán, Pá ris és az An gyal) Mie czys -
law Ja nows ki, va la mint Ma ciej Prus sze re pét (He -
lé na) Ga ston Ku lig ve szi át. (367.) 

Ugyanak kor meg kez dôd nek az „Áll ha ta tos her -
ceg” pró bái, s et tôl kezd ve, az együt tes meg ha tá ro -
zó te vé keny sé gé vé az ezen a da ra bon vég zett kí sér -
le tek vál nak. (125.) 
Ok tó ber 23–25. A tár su lat Wroc law ban játssza az 
„Ak ro po lisz”-t. A he lyi új ság a kö vet ke zô kép pen 
köz li a há rom elôadás idô pont ját: Az Óvá ros há zá -
ban, az opo lei Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó -
rium, amely az új év tôl Wroc law ba köl tö zik, be mu tat -
ja Wys pi ans ki „Ak ro po lisz”-át. (125.)11 
No vem ber 26. J. A. Sztye pans ki gú nyos cikk ben 
rea gál Fla szen és Ra szews ki írá sai ra, ame lyek az ôsz 
fo lya mán meg je lent „Szín há zi em lé kez te tô” cí mû pe -
rio di ka port ré-ro va tá ban kap tak he lyet. Cik ké nek 
cí me: „Ha már ilyen nagy cso da, mu tas sá tok meg ne -
künk, Var só ban!” 

Le het, hogy a Tizenháromsoros Szín ház az egész 
vi lá gon is mert, de Var só ban nem az! Szin te nem múlik 
el hó nap, hogy a fô vá ros kö zön sé ge ne lát na jobb-
rosszabb elôadá so kat, ame lyek szer te Len gyelor szágból 
ér kez nek Var só ba, és ame lyek re a köz pon ti saj tó is rea -
gál. Ho gyan tör tén he tik te hát, hogy egy ilyen ki váló és 
ki tün te té sek kel de ko rált szín ház, mint a Tizen három -
soros, öt éve, fo lya ma to san ke rü li a fô vá rost? Sze ret -
nénk megis mer ni, már csak azért is, hogy hi telt ad has -
sunk an nak a ma gasz ta lás nak, amely a ki fe je zet ten tudo -
 má nyos igé nyû szak lap ban, a Szín há zi Em lé keztetô -
ben ka pott he lyet. És, mi vel nem va ló szí nû, hogy a 
var sói OR BIS iro da (a len gyel IBUSZ – A. V.) ál tal, 
„Is merd meg a Tizenháromsoros Szín há zat” el ne vezéssel, 
Opo lé ba szer ve zett ki rán du lá sok ra tö me ges je lent kezés 
len ne – an nál in kább kö ve tel jük, hogy az opo lei színház 
ne rej tôz köd jön elôt tünk. Tü rel met le nül vár juk a Tizen -
három soros Szín ház elôadá sait, Var só ban! (125–126.)12 

Az 1960-as saj tó had já rat „fô hô sé vel”, Sztye pans -
ki val el len tét ben, az ép pen ak kor Len gyelor szágban 
tar tóz ko dó szov jet dra ma turg, Izi dor Stock, elisme -
rôen nyi lat ko zik az „Ak ro po lisz”-ról: A fiatal Jerzy 
Gro towski nagy koc ká za tot vál lalt, ami kor szín re vitte 
ezt a da ra bot (…) és együt te sé vel olyan elôadást al ko -
tott, amely na gyon mé lyen meg ma rad az em lé ke ze -
tem ben. Egye sek a for ma liz must és az ab szur di tás túl -
bur já noz ta tá sát ve tik a ren de zô sze mé re. Pe dig lé nye -
gé ben olyan esz kö zö ket al kal maz, ame lyek en gem a 
fiatal Ei zen stein re, Me y er hold ra em lé kez tet nek (…) 
és Oh lop kov el kép ze lé sei re, aki pe dig rea lis ta szín ház -
ban te vé keny ke dett (…) 

Egyide jû leg a Tizenháromsoros Szín ház va la mi újat 
is ad ne künk. Azt a gon do la ti töl tést ér tem ezen, ami 
be töl ti az egész elôadást, an nak tör té nel mi epi zód jait 
és bib liai le gen dáit. Ez az a gon do lat, amely meg moz -
gat ja a né zôt és ren ge teg mo dern asszo ciá ciót éb reszt. 
Ha nem lett vol na Krak kó és a Wa wel, ha Len gyelország 
ez red éves tör té nel mé nek lap jai nem vér rel íród tak volna 
és ha nem lett vol na a legutób bi há bo rú és Ausch witz, 
ak kor nem jött vol na lét re ez az elôadás sem, amint -
hogy ma ga a Tizenháromsoros Szín ház sem. (126.)13 

En nek el le né re a „Zol nierz Wol no sty” cikk író ja, 
J. Czu lins ki mégis „ag gó dik”: At tól tar tok, hogy az 
opo lei kí sér let után nem ma rad más csak „ócs ka vas és 
csönd, s a nem ze dé kek gú nyos mo so lya” (126.)14 

11 348. ol dal / 35: ZOF (Z. FRA CKIE WICZ): 5. Fe sti wal Pols kich Sztuk Wspól czesnych. „Slo wo Pols kie” 1964. nr. 252. 
12 348. ol dal / 35a: „Try bu na Lu du” 1964. nr. 327. 
13 348. ol dal / 37: Izi dor SZTOK: W pols kich te at rach. „No we Cza sy” 1965. nr. 5. 
14 348. ol dal / 36: CZU LINS KI: Hra bi na nie win nosc i mal py. „Zol nierz Wol no sty” 1964. nr. 277. 
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No vem ber 29. Grotowski táv irat ban üd vöz li a volt 
Re du ta- ta gok ta lál ko zó já nak részt ve vôit, akik a Re -
du ta el sô pre mier jé nek 45. év for du ló ja al kal má ból 
ren dez ték meg össze jö ve te lü ket Var só ban. (126.) 
De cem ber 28. Grotowski le ve le Osins ki hoz: Ja -
nuár 2.-tól ins tal lá lunk Wroc law ban. Új kö rül mé -
nyeink vál to zó le he tô sé ge ket rej te nek ma guk ban, (jó -
kat is, rossza kat is) de az ese mény szin te bib liai exo -
dus. A gya kor la tok és a pró bák te rén tel je sen új sza -
kasz kö vet ke zik. (Il let ve már el kez dô dött Opo lé ban). 
Pro vi zó ri kus élet. Pil la nat nyi lag az Óvá ros há za alat ti 
pin cé ben szé ke lünk. (Piw ni ca Swid ni cka). (128.)15 

 
1965.  
Ja nuár 2. Az együt tes meg kez di a mû kö dé sét 
Wroc law ban. Ez zel egyi dô ben a tár su lat hi va ta los 
ne ve Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium, Já -
ték me to di kai Ku ta tó in té zet re vál to zik. A kiegé szí -
tés vi lá go san tük rö zi, hogy a te vé keny ség súly pont -
ja az elôadá sok lét re ho zá sá ról a ku ta tás ra he lye zô -
dött át. A tár su lat új szék he lye a Ry nek- Ra tusz 27-
ben ke rült kiala kí tás ra, amely et tôl kezd ve vég le ges 
ott ho na lett az együt tes nek. [ 10. ] 
Ja nuár 6. Opo lé ban az egyet len hír az együt tes el -
köl tö zé sé rôl, a Try bu na Opols ke cí mû lap ban je -
lent meg: A né hány év vel ezelôtt, Opo lé ban, a he lyi 
kép zô mû vé szek ja vas la tá ra és tá mo ga tá sá val lét re ho -
zott Kí sér le ti Laboratóriumszínház (sic!), e hó el se jé -
vel meg vál toz tat ta szék he lyét és Wroc law ba köl tö zött. 
Na gyon fáj ne künk el vál ni egy ilyen sa já tos mû vész -
együt tes tôl, amely vá ro sunk nak nagy hír ne vet szer zett 
nem csu pán Len gyelor szág ban, de kül föl dön is. Ám a 
dön tés, hogy le mond junk ró luk a kö zel fél mil liós al só-
szi lé ziai fô vá ros ja vá ra – így he lyes. A né hány tíz ezer 
la ko sú Opole már nem tud ta biz to sí ta ni Grotowski és 
tár su la ta szá má ra az évi egy-két pre mier és az elôadá -
sok meg fe le lô lá to ga tott sá gát. A Ti zen há rom so ro sok ál -
tal ki dol go zott, rend kí vül fi gye lem re mél tó, de ugyanak -
kor ne he zen be fo gad ha tó for mák szé le sebb kö rû ér dek -
lô dést kel tet tek ma guk iránt. Hosszabb ide je ez a szín -
ház, in kább az ál ta la meg lá to ga tott nagy vá ro sok – 
Lódz, Krak kó, Poz nan vagy Wroc law – kö zön sé gé re 
ala poz hat ta be mu ta tóit. Hogy Grotowski és tár su la ta 
el vesz tet te lét jo go sult sá gát az anya vá ros ban, az te hát 
Opole vá ros kö zön sé gé nek csök ke nô ér dek lô dé se vál -
tot ta ki. Ilyen hely zet ben a Tizenháromsoros Szín ház 

to váb bi fenn tar tá sa és szub ven cio ná lá sa éssze rût len 
len ne. Re mél jük azon ban, hogy a Tizenháromsoros 
együt te se, amely együtt élt Opo lé ban az opo lei ek kel, 
idô rôl-i dô re vissza lá to gat majd hoz zánk újabb elôadá -
sai val. Egy, ta lán sze rény lét szá mú, de hû sé ges szim -
pa ti zán sok ból ál ló kö zön sé get hagy nak itt. (127.)16 

Osins ki be szá mol ró la, hogy a Piac tér 4-ben 
üre sen ma radt „fe ke te ter met”, az együt tes elô adó -
ter mét át fes tet ték és klub-ká vé há zat nyi tot tak ben -
ne. A ko ráb bi „há zi gaz dák ra” uta ló név felira tot, 
még a tá vo zó együt tes sze me lát tá ra ver ték szét, és 
meg sem mi sí tet ték azt a felira tot is, amely a szín -
ház te rem be nyí ló aj tó fö lött, több mint öt éven át 
fo gad ta a né zô ket: „… mert min den, ami elága zó, az 
szétága zik, s az egy más tól kü lön bö zô dol gok ból a leg -
szebb har mó nia jön lét re, és min den, ami lét re jön, az 
el len té tek bôl jön lét re.” (He rak lei tosz) (127.) 
Ja nuár 10. Wroc law ban, egye te mis ta kö zön ség elôtt 
be mu tat ják az „Ak ro po lisz” ne gye dik vál tozatát. Ez -
zel, és a ja nuár 16-i elôadás sal hi va ta lo san is meg -
kez dô dik a tár su lat wroc la wi te vé keny sé ge. Áp rilis 
kö ze péig min den hét vé gén tar ta nak elôadá so kat, 
hét köz na po kon pe dig, a rend sze res szí nész tré ning 
mel lett, foly nak az „Áll ha ta tos her ceg” pró bái. (127.) 
Feb ruár ban, a pa do vai Mar si lio Edi to ri kiadá sá -
ban meg je le nik Eu ge nio Bar ba „Az el ve szett szín ház 
ku ta tá sa köz ben” cí mû köny ve. Ez az el sô könyv, 
amely Grotowski és tár su la ta mun kás sá gá val fog -
lal ko zik. Gya kor la ti lag Bar bá nak a tár su lat nál töl -
tött két éves mun ká já nak ta pasz ta la tai ra és a Gro -
tows ki val va ló be szél ge té sei re épít ve összeg zi a tár -
su lat te vé keny sé gét, a megala ku lás tól 1963-ig. El -
sô ré sze a ren de zôi és szí né szi mód sze rek rész le tes 
is mer te té sét tar tal maz za, a má so dik rész ben a tré -
ning prog ram leírá sa va la mint kiegé szí tô anya gok 
– Fla szen írá sa az „Ak ro po lisz”-ról, len gyel és kül -
föl di saj tó szem le – ta lál ha tó. 1968-ig ez a könyv 
szol gál alap ve tô for rá sul az együt tes te vé keny sé gé -
vel kap cso lat ban. (127.) 
Áp ri lis 20. Az „Áll ha ta tos her ceg” zárt kö rû be mu -
ta tó ja. (128.) 
Áp ri lis 25. Az „Áll ha ta tos her ceg” hi va ta los be mu -
ta tó ja. Cal de rón de la Bar ca drá má já nak Ju li usz Slo -
wa cki-fé le át dol go zá sa alap ján a szö veg köny vet írta 
és ren dez te Jerzy Grotowski, épí tész Jerzy Gu rawski, 
jel me zek Wal de mar Kry ger. 

15 Zby gniew OSINS KI: Grotowski i je go la bo ra to ri um. Pans wo wy In sty tut Wy daw ni czy, War sza wa 1980. 128. (A kö tet ben kü -
lön in de xe nincs, mi vel a szer zô sa ját for rá sa.) 

16 348. ol dal / 38: rok. (R. KO NIECZ NA): Te atr 13 Rze dów prze ni ósl sie do Wroc la wi a. „Try bu na Opols ka” 1965. nr. 4.
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A sze rep osz tás: Don Fer nan do – Ry szard 
Cieslak; Fe ni xa na – Re na Mi re cka; Fez ki rá lya – 
An to ni Ja hol kows ki; Ta ru dant – Ma ja Ko mo rows -
ka; Mu lej – Mie czys law Ja nows ki; Hen rik – Ga ston 
Ku lig. (367.) 

A pro duk ció be mu ta tó já ra meg je len te tett kiad -
vány ban, a szo ro san a da rab hoz tar to zó in for má -
ciók mel lett, a tár su lat mû kö dé sé nek és te vé keny -
sé gé nek alap el veit is nyil vá nos ság ra hoz ták: 
1.§. 
1. A Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium azt a 

ku ta tá si célt ál lít ja ma ga elé, hogy gya kor la ti kí sér -
le tek so rá val a szín mû vé szet tech ni kai-al ko tói prob -
lé máit vizs gál ja, kü lö nös fi gye lem mel a szí nész al -
ko tó mû vé sze ti mun ká já ra. 

2. Ezen prob lé mák vizs gá la tá nak cél ja a szí né szi te vé -
keny ség és a szín há zi mû hely mun ka fej lô dé sé nek 
elô se gí té se. 

2.§ 
1. A Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium te hát 

más szín há zak tól el té rô jel leg gel bír, mint olyan gya -
kor la ti ku ta tó in té zet, amely ben a szí nész al ko tó tech -
ni ká ja áll az ér dek lô dés fó ku szá ban. 

2. A Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium, sa já -
tos ku ta tá si te rü le tén be lül, együtt mû kö dik olyan 
sze mé lyek kel és in téz mé nyek kel, ame lyek a meg fe -
le lô tu do má nyok te rü le tén (pszi cho ló gia, esz té ti ka, 
kul tu rá lis ant ro po ló gia stb.) ku ta tá so kat foly tat nak. 

3. A Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium, sa ját 
ku ta tá si ered mé nyeit elôadá sok for má já ban mu tat -
ja be; elôadá sai te hát nem szín há zi-szol gál ta tó te -
vé keny sé get je len te nek, ha nem a ku ta tá si fo lya mat 
szer ves ré szét ké pe zô vizs gá la tok. 

3.§ 
1. A Tizenháromsoros Szín ház – La bo ra tó rium, felada -

tát a kö vet ke zô te vé keny sé gi for mák ban töl ti be: 
a. az al ko tó szí né szi tech ni ka te rü le tén vég zett kísér -

le tek, kü lö nös te kin tet tel a szí nész fej lesz tô tré -
ning re. 

b. stú dió-e lôadá sok ké szí té se, ame lyek ben, mint 
mun ka mo del lek ben, a szí né szek ki pró bál hat ják 
és el lenôriz he tik a ki dol go zott tech ni kai és tré -
ning ele mek ha tá sait. 

c. a ki dol go zott és el lenôr zött ered mé nyek do ku men -
tá lá sa, leíró anya gok ké szí té se a szí né szi gya kor -
la tok kö ré bôl és min den olyan egyéb do log ról, 

amely fon tos a sze rep meg for má lá sá nak fo lya -
ma tá ban. 

d. más, ha zai és kül föl di szín há zak, szín há zi in té -
ze tek ál tal kül dött ösz tön dí ja sok ok ta tá sa, az ak -
tuá lis szük ség le tek nek meg fe le lôen és az adott le -
he tô sé gek kor lá tain be lül. (135–136.)17 

Áp ri lis 25–má jus 3. Grotowski a II. Egye te mi 
Szín há zi Vi lág fesz ti vál dísz ven dé ge Nan cy ban. Tag -
ja a zsû ri nek is és emel lett több sze mi ná riu mot is 
tart, ame lyet Re na Mi re cka és Ry szard Cieslak be -
mu ta tói de monst rál nak ko moly si ker rel. (má jus 1–
2.) Ha son ló be mu ta tó kat tar ta nak Pá rizs ban is, köz -
vet le nül a nan cy -i fesz ti vált kö ve tôen, a Nem ze tek 
Szín há za Fesz ti vá lon is. Ezután Grotowski Stras -
bourg ba uta zik, ahol az ot ta ni drá ma is ko la hall ga -
tói nak tart be mu ta tó fog lal ko zást, akik szá má ra a 
mód sze rek nem is me ret le nek: az elô zô év ben, az 
is ko la két pro fesszo ra járt ösz tön dí jas ként Opo lé -
ban. (138–139.) 
Má jus 25–jú nius 5. Grotowski és Cieslak, Pa dová -
ban, Mi lá nó ban (Streh ler szín há zá ban, a Pic colo Teat -
ro ban) és Ró má ban tar ta nak sze mi ná riu mo kat. (139.) 
Au gusz tus 3. Grotowski, Pe ter Brook meg hí vá sá -
ra Lon don ba uta zik, ahol meg né zi a „Dr. Faustus 
tra gi kus hi stó ri á já”-ról ké szült filmet, ame lyet még 
1963-ban, Lódz ban for gat tak. Ezután Grotowski, 
a je len lé vô ren de zôk nek, szí né szek nek és kri ti ku -
sok nak tart elôadást, ame lyet vi ta kö vet. (139.) 

Ezen köz ben felerô sö dik az együt tes te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos, len gyel saj tó vissz hang is: Eb -
ben a szín ház ban, amely a sze mé lyi ség leg mé lyebb ré -
te gei be ha tol be, az ön ma gunk kal va ló szem be né zés, 
ki véd he tet len szük ség let té vá lik. (…) A fel szí nes hu -
ma nis ták fel há bo rod nak en nek a szín ház nak a „ga lád -
sá gán”, mert meg fe led kez nek a tá vol-ke le ti böl cses ség -
rôl: a dé mo nok el le ni harc ban, a jó lel kek idôn ként ép -
pen azok ször nyû sé ges maszk jait öl tik ma guk ra. (Kri -
sti na Ko mars ka) (139.)18 

Föl tét le nül szük sé ges kü lönb sé get ten ni az itt-ott fel -
buk ka nó, új sze rû öt le tek és a hosszú tá vú kí sér le ti mun -
ka kö zött, amely meg ha tá roz za az együt tes el kép ze lé -
seit. (…) Le het egyet nem ér te ni Gro tows ki val, akár 
te o re ti ká já nak egé szét il le tôen is, ám nem he lyes fi gyel -
men kí vül hagy ni, hogy az ál ta la ki fej lesz tett szí né szi 
ki fe je zés mód ki dol go zá sa a szín ház le he tô sé geit tá gít -
ja ki. (Andr zej Wirth) (139–140.)19 

17 323. ol dal / 79: Z „Za sad funk ci o no wa nia Te at ry La bo ra to ri um 13 Rze dów we Wroc la wiu”. In Ma te ri alty – Dys ku si. 
18 336. ol dal / 343: KO MARS KA- LO SI O WA: Te atr 13 Rze dów „Wiez” 1965. nr. 4. 117–119.  
19 341. ol dal / 459: WIRTH: Na ro do wa pers pekty wa eks pe ry men tu. „Te atr” 1965. nr. 9.
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Szep tem ber 1. Meg je le nik két, Gro tows ki tól szár -
ma zó pub li ká ció, „A sze gény szín ház fe lé” („Od ra” 
1965. nr. 9. 21–27. ol dal) és „A le mez te le ní tett szí -
nész” („Te atr” 1965. nr. 17.) cím mel. Ezek ben 
Grotowski, a szín ház zal kap cso la tos kon cep ció ját 
és szí nész dra ma tur giai el veit fog lal ja össze. A len -
gyel saj tó ban er re is mét gu nyo ros hang vé te lû re -
cen ziók je len nek meg: Egy ilyen ren de zô elôadá sa lí -
ri kus vinnyo gá sok hal ma za lesz. Így van ez a Ti zen -
há rom so ros ban is. Mindezt azon ban is mer jük a sze -
cesszió ko rá ból, az Emp lo i- tól a neu rasz té ni ku so kig. 
(…) Kár, hogy egy ilyen em ber, aki nek ek ko ra al ko tó 
ener giái van nak, nem gon dol ko dott el akár Brech ten is 
ed dig. (J. Masz lins ki, „A sze gény szín ház fe lé”-re) 
(140.)20 

Grotowski na gyon sze re ti az olyan ki fe je zé se ket, 
hogy „mint ha”, „ta lán”, „bi zo nyos mér té kig”. Ma gáé -
nak vall ja a má giát és a ku ruzs lást, meg fog ha tat lan és 
ki fe jez he tet len fo lya ma tok ról pa pol, a szent szí nész kül -
de té sé rôl pró fé tál. Én tér det haj tok, de egy kis kér dô -
jel azért van a hom lo ko mon: nem túl sok-e eb bôl a hó -
kusz pó kusz ból? (a „Kie run ki” cí mû lap cikk író ja „A le -
mez te le ní tett szí nész”-rôl) (141.)21 

Ez volt a len gyel saj tó reak ció ja a Sze gény Szín -
ház kon cep ció já ra. Ugyanak kor a „Tu la ne Dra ma 
Re view” cí mû ame ri kai fo lyó irat egy tel jes szá mot 
szen tel Grotowski szín há zá nak be mu ta tá sá ra. 
(141.) 
Szep tem ber ele jén az „Od ra” cí mû lap vi ta fó ru -
mot ren de zett „A wroc la wi szín há zak pers pek tí vái” 
cím mel. Ezen Grotowski, tár su la tá nak beil lesz ke -
dé si prob lé mái ról be szél: … most úgy ér zem ma -
gam, mint egy fa kír, aki ed dig csak ül dö gélt a si va tag -
ban a szö gein, az tán hir te len Bag dad ba ke rült, és ott 
nem csak meg kell szok nia a me cset be li éle tet, de még 
to vább is kell fej lôd nie. Ez a hely zet ve szé lyek kel te li, 
ugyanak kor Wroc law két ség te le nül nagy le he tô ség is a 
szá munk ra … (142–143.)22 

Az „Od ra” vi ta fó ru má val szin te egyi dô ben je len -
nek meg a „Te atr” cí mû fo lyó irat ha sáb jain azok a 
vá la szok, ame lye ket kü lön bö zô szín há zi szak em -
be rek, a lap nak ar ra a kér dé sé re ad tak, hogy ki nek 
a ké pét he lyez nék el sa ját szín há zuk ban, il let ve a 
Var sói Nem ze ti Szín ház ban, az igaz ga tói iro dá ban, 
mint az adott szín há zat rep re zen tá ló port rét. (144.) 

Grotowski vá la szá ból: Nagy ne héz sé get je len tett szá -
mom ra el sô kér dé sük meg vá la szo lá sa. Elô ször is, ne -
kem nincs igaz ga tói iro dám. Má sod szor, ha len ne sem 
he lyez nék el ben ne sem mi fé le port rét. Ami a Var sói 
Nem ze ti Szín ház igaz ga tói iro dá ját il le ti, úgy gon do -
lom, hogy a vá lasz tás az igaz ga tó ki zá ró la gos jo ga kell 
le gyen. Ha vi szont va la mi lá to mást kel le ne el he lyez -
nem (…) ak kor szük sé ges len ne ex po nál ni Oster wa és 
Li ma nows ki urak (a Re du ta ala pí tói és ve ze tôi – A. 
V.) port réit, hogy azok kö zött az úgy ne ve zett szín há -
zi em be rek kö zött – akik puk ka dá sig ne ve tik ma gu kat 
Oster wa ba bo náin, Li ma nows ki fur csa öt le tein és a Re -
du tá ban vég zett, ri go ró zus és ko los to ri mun kán – je -
len le hes se nek. Ott le gye nek, hogy mind azok, akik bár -
mi kor ké szek ki ne vet ni mind azt, amit a csen des mun -
kál ko dás és a szak má hoz va ló tisz tes sé ges vi szo nyu lás 
hoz lét re, akik bár mi kor ké szek ki ne vet ni mind azt, amit 
egy kor hi va tás tu dat nak ne vez tek, hogy ezek az em be -
rek el gon dol kod has sa nak azon, hogy a haj da ni igaz sá -
gok, ame lyek re a Re du ta is épült, még nem is olyan ré -
gen, nem men tek ki a di vat ból, s hogy nem ár ta na né -
ha, is mét az em lé ke ze tünk be idéz ni ôket. (144–145.)23 
No vem ber 14. Az „Áll ha ta tos her ceg” má so dik vál -
to za tá nak be mu ta tó ja, a len gyel nem ze ti szín ját szás 
meg szü le té sé nek 200. év for du ló ja al kal má ból. Az 
együt tes bôl tá vo zó Ga ston Ku lig (Hen rik) sze re pét 
Sta nis law Sciers ki ve szi át. (367.)  

A be mu ta tó al kal má val je len tik be az elô ké szü -
let ben lé vô új da rab ter vét, a Ju li usz Slo wa cki drá -
má ja alap ján ké szü lô „Sa mu el Zbo rows ki”-t. En nek 
a da rab nak a szín re vi te le már 1959 jú niu sá tól sze -
re pelt Grotowski és Fla szen ter vei ben, ezút tal azon -
ban, ugyan csak az ün ne pi al ka lom ból, 1965. no -
vem ber 16-án, a krak kói Slo wa cki Szín ház mu tat -
ta be. Fla szen en nek a krak kói elôadás nak az egyik 
re cen zen se is volt. (146.) 
De cem ber ben meg kez dôd tek a „Sa mu el Zborowski” 
pró bái. Grotowski a mun ká ban min de nekelôtt a 
ku ta tá sok ra kon cent rál: Pár szó ban össze fog lal va a 
dol got, el mond hat juk, hogy mun kánk ar ra irá nyul, 
hogy min den szí nész, a ma ga sa ját mód ján, le tud ja 
gyôz ni sa ját pszi chofizi ká lis kor lá tait. Ez se gít hoz zá 
a szí nészt gát ló té nye zôk fel tá rá sá hoz. Spe ciá lis gyakor -
la tok se gít sé gé vel pró bál juk fel sza ba dí ta ni a szí nész -
ben a spon tán pszi chi kai fo lya ma to kat. (146–147.)24

20 348. ol dal / 3: M. A. Styks (Masz lins ki) Osta tecz nosc moz li wa os ci. „Zy cie Li te ra ckie” 1965. nr. 38. 
21 348. ol dal / 4: Ob ser wa tor (J. Szczyp ka) Dzie ku je nie skor zy stam z pen ta a mak sy le nu, „Kie run ki” 1965. nr. 42. 
22 323. ol dal / 84: Pers pekty wy wroc laws kich te at rów. „Od ra” 1965. nr. 11. 29–36.  
23 323. ol dal / 83: Grotowski (Wy po wiedz w an kie cie) Czyj port ret? „Te atr” 1965. nr. 21. 
24 324. ol dal / 91: 10 mi nut z Jer zym Gro tows kim. Roz mo wi a la K. Zbi jews ka. „Dzien nik Pols ki” 1966. nr. 86.
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1966. 
Ja nuár 11. A gya kor no ki stá tusz ra pá lyá zók szá -
má ra fel vé te lit tar ta nak Wroc law ban. (147.) 
Feb ruár 6–már cius 25. A tár su lat el sô kül föl di 
tur né ja. A tur né ele jén Grotowski, Cieslak, Ja hol -
kows ki és Mi re cka sze mi ná riu mo kat tart Svédor -
szág ban, Nor kö ping ben (feb ruár 6–10), Stock -
holm ban, a Ska ra Drá ma is ko lá ban (feb ruár 12–
16), to váb bá más szí ni is ko lák ban (feb ruár 17–
20). Grotowski így szá mol be er rôl a mun ká ról: 
Az or szág min den szín mû vé sze ti is ko lá já ban „átvet -
tük az irá nyí tást” né hány nap ra és a sa ját mód sze -
rünk sze rint tar tot tunk fog lal ko zá so kat. Ezek min -
dent felölel tek, a lég zô- és hang gya kor la to kat, a plasz -
ti kus moz gás gya kor la to kat, a kom po zí ciós gya kor la -
to kat, az arc-maszk felépí tést, az etûd ké szí tést, 
hely zet gya kor la to kat, min dent, ami a szí né szek egyé -
ni gát jai nak fel tá rá sá ra és ki kü szö bö lé sé re szol gált. 
(147–148.)25 

Az ezt kö ve tôen kiegé szü lô tár su lat tíz elôadást 
tar tott az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl a stock hol mi Mo -
dern Mu see épü le té ben (feb ruár 21–már cius 3), 
majd Dá niá ba uta zott. 

Kop pen há gá ban ugyan csak tíz elôadást tar tot -
tak az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl, az ot ta ni mû sza ki 
egye te men (már cius 5–14), ezután to vább utaz tak 
Nor vé giá ba. 

Os ló ban há rom al ka lom mal ját szot ták az „Áll -
ha ta tos her ceg”-et, ugyan csak az ot ta ni mû egye te -
men (már cius 20–23). 

Grotowski a dán és a nor vég fô vá ros ban is tar -
tott mód szer ta ni elôadá so kat (már cius 7–9 és 16–
17), majd ha za tér ve így nyi lat ko zott: Ja va sol ták, 
hogy hosszab bít suk meg a tur nén kat né hány hét tel, de 
saj nos ez, egyéb kö te le zett sé geink miatt, le he tet len volt. 
Sa ját ma gunk szá má ra is meg le pô volt a si ke rünk. 
(148.)26 
Áp ri lis el sô nap jai ban a tár su lat adop tál ja a Re du -
ta emb lé má ját, a „Re du ta- hur kot”, ez zel is ki nyil -
vá nít va, hogy Oster wa és Li ma nows ki mun kás sá -
gá nak szel le mét, sa ját esz mei-tör té ne ti örök sé gé -
nek te kin ti. (148.) 

Má jus 15–23. Wroc law ban he te dik al ka lom mal 
ren de zik meg a Mo dern Mû vé sze tek Szín há zi Fesz -
ti vál ját. A fesz ti vál kí sé rô ren dez vé nye ként, 20–22. 
kö zött, Grotowski el mé le ti szek ciót ve ze tett a szí -
né szi mû hely mun ka té ma kö ré ben. Az er re szó ló 
meg hí vó az el sô do ku men tum, ame lyen az át vett 
„Re du ta- hu rok” is meg je le nik. A szek ció prog ram -
já ban az egyik té ma meg je lö lé se – „A szí nész par ti -
tú rá ja” – már a szí nész dra ma tur giai el vek kris tá -
lyo so dá sá ra utal. (148.) 
Jú nius 18–jú lius 4. A tár su lat má so dik kül föl di 
tur né ja, amely a pá ri zsi X. Nem ze tek Szín há za Fesz -
ti vá lon va ló rész vé tel lel kez dô dött, amely nek ke -
re té ben az együt tes öt elôadást tar tott az „Áll ha ta -
tos her ceg”-bôl, a Le Ode on The at re de Fran ce átala -
kí tott szín pa dán (jú nius 21–25). Fla szen fo lya ma -
to san tu dó sít ja a wroc la wi saj tót az ese mé nyek rôl: 
Je an Louis Bar rault jós la tá nak meg fe le lôen, a wroc la -
wi szín ház irán ti ér dek lô dés min den vá ra ko zást fe lül -
múlt. Az elôadá sok ra be je len tet ték jegy igé nyü ket a 
fran cia kul tú ra élen já ró kép vi se lôi: Louis Ara gon, Eu -
ge ne Io nes co, Clau de Ro y. Az ere de ti leg ter ve zett há -
rom elôadás he lyett ötöt kell tar ta ni. (149.)27 

Jerzy Grotowski aján la tot ka pott egy pá ri zsi vendég -
ren de zés re. Az elôadá son részt ve vô bel ga kül dött meg -
hív ta az együt test egy lie ge -i ven dég já ték ra. (149.)28 

Grotowski és Cieslak nyi lat koz tak az it te ni te le ví -
zió nak. (…) A dél utá ni órák ban, az Ode on Szín ház 
fo y er jé ben el mé le ti ta nács ko zás volt (…) A kon fe ren -
ciát meg nyi tó Je an Louis Bar rault a leg na gyobb elis -
me rés hang ján szólt a La bo ra tó rium mód sze ré rôl és 
mun ká já ról. (149–150.)28 

Az elôadá son je len volt Sa int- John Per se No bel-dí -
jas köl tô és a hí res fran cia ren de zô, Go dard is. (150.)30 

Pén te ken, áp ri lis 14-én, a pá ri zsi tu do má nyos kö -
rök vi tát szen tel tek az elôadás és a Cal de ron–Slo wacki 
drá ma kap cso la tá nak és a szö veg ke ze lés prob le ma ti -
ká já nak. A vi tán meg je lent az is mert fran cia po lo nis -
ta, Je an Bu ril li, a Sor bonne pro fesszo ra is. (150.)31 

Szom ba ton, az „Áll ha ta tos her ceg” utol só elôadá sa 
után, a fran cia rá dió már a ne gye dik ri por tot ké szí tet -
te Gro tows ki val és Bar rault- val. A be ve ze tô ben a ri -

25 324. ol dal / 91: 10 mi nut z Jer zym Gro tows kim. Roz mo wi a la K. Zbi jews ka. „Dzien nik Pols ki” 1966. nr. 86. 
26 324. ol dal / 91: 10 mi nut z Jer zym Gro tows kim. Roz mo wi a la K. Zbi jews ka. „Dzien nik Pols ki” 1966. nr. 86. 
27 324. ol dal / 95.a. Te atr la bo ra to ri um bu dzi wiel kie za in ter so wa cie w sta lu cy Fran ci ju. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 145. 
28 324. ol dal / 95.b. Inau gu ra ci je pa rys ki je przed sta wie nie Te atr 13 Rze dów. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 146. 
29 324. ol dal / 95.c. Pra sa pa ryz ka o wy ste pie Te atr 13 Rze dów. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 147. 
30 324. ol dal / 95.d. En tuz ja stycz ne re cenz je o Te atr La bo ra to ri um. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 148. 
31 324. ol dal / 95.e. Przed sta wic nie Gro tows kie go te ma tem dys kus ji w sro do wis kach nau ko wich. „Slo wo Pols kie” 1966. 

nr. 149.
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por ter a La bo ra tó rium fel lé pé seit a fesz ti vál leg fon to -
sabb ese mé nye ként ex po nál ta. Bar rault a szín ház le -
bi lin cse lô, sem mi lyen más szín ház zal össze nem ha -
son lít ha tó tech ni ká já ról be szélt és ar ról a hi he tet len 
élmény rôl, ame lyet az „Áll ha ta tos her ceg” elôadá sa 
adott. (150.)32 

…Brook ál lí tot ta, hogy (…) „szín há zam szí né szeinek 
és az an gol em be rek nek fel tét le nül konf ron tá lód nia kelle -
ne sa ját mun ká juk ban az önök tech ni ká já nak ha tásával, 
mert az be bi zo nyí tot ta, hogy amit a szí nész mun ká jában 
le he tet len nek hit tünk, az mégis csak le het sé ges. (150.)33 

A fesz ti vál si kert kö ve tôen az együt tes Amsz ter -
dam ba uta zott, ahol a Hol land Fesz ti vál részt ve vô -
je ként, szin tén öt elôadást tar tott az „Áll ha ta tos her -
ceg”-bôl. 

A tur né te hát gya kor la ti lag a vi lág hírt ala poz ta 
meg az együt tes szá má ra. A pá ri zsi fel lé pé sek kel 
egyi dô ben, fran ciául is meg je lent „A sze gény szín -
ház fe lé” cí mû írás. Gro tows kit ma gát azon ban kis -
sé za var ta a si ker. (149.) Évek múl tán így em lé ke -
zik vissza a pá ri zsi ese mé nyek re: Még ’66-ban, ami -
kor a Nem ze tek Szín há zán vol tam Pá rizs ban, ta lál -
koz tam új ság írók kal, akik nek azt mond tam: „Jó, jó. 
Most min den fé lét mond tok, kér dé se ket sze gez tek ne -
kem, de én tu dom, hogy mi lesz né hány év múl va. Né -
hány év múl va, itt, az Ode on Szín ház ban, eze ken a 
lép csô kön egy olyan va la ki fog le fe lé jön ni, aki mond -
juk a „vad szín há zat” fog ja ki ta lál ni. Le het, hogy egy 
mont rea li lesz és Dup re y nek fog ják hív ni, de le het, hogy 
Kum ba lesz a ne ve, és az Arany part ról jön majd. Itt 
fog le jön ni, ti meg itt fog já tok vár ni a fo tó ap pa rá tok -
kal, és azt fog já tok mon da ni: minden nek vé ge, most 
már sem mi sem szá mít, most már csak a „vad szín -
ház” lé te zik! Én meg ott fo gok áll ni a lép csô al já ban, 
egy ka lap pal a ke zem ben, és azt mon dom ne ki: Adj öt 
fran kot, Kum ba, én is hí res vol tam va la ha. (151.)34 
Jú lius 15–30. Grotowski, Cieslak, Ja hol kows ki és 
Mi re cka, a dá niai Hol ste bro ban tar ta nak sze mi ná -
riu mot szí né szek, ren de zôk és kri ti ku sok szá má ra, 
akik a skan di náv ál la mok ból ér kez tek. In nen Ja -
hol kows ki és Mi re cka ha za tér, Grotowski és Cieslak 
pe dig to vábbuta zik Ang liá ba. (151.) 
Au gusz tus 1–10. Pe ter Brook meg hí vá sá ra, Gro -
towski és Cieslak, Lon don ban, a Ro y al Shakes peare 
Com pany szí né szei szá má ra tart tan fo lya mot. Ennek 
nyo mán szü le tett meg Brook írá sa Gro tows ki ról, 

amely 1967. ôszén je le nik meg a „Flu o rish”-ban, a 
Ro y al Shakes peare The at re-Club in for má ciós lap -
já ban. Ez az írás lesz két év múl tán, „A sze gény szín -
ház fe lé” cí mû Gro tows ki- könyv elô sza va is (152.): 
 
Grotowski egye dül ál ló! 

Miért? 
Mert sen ki más a vi lá gon, tu do má som sze rint Szta -

nyisz lavsz kij óta sen ki nem vizs gál ta a szín já ték ter -
mé sze tét, an nak je len sé geit, je len tô sé gét, lel ki-fi zi ka i -
ér zel mi fo lya ma tai nak tör vény sze rû sé geit és ter mé sze -
tét olyan mé lyen és át fo góan, mint Grotowski. 

Grotowski la bo ra tó rium nak ne ve zi a szín há zát. Va -
ló ban az! A ku ta tás köz pont ja. Ez ta lán az egyet len 
avant gar de szín ház, amely nek a sze gény sé ge nem je -
lent hát rányt, ahol a pénz hiá nya nem ment ség a hiá -
nyos ered mé nyek re, ame lyek au to ma ti ku san aláás nák 
a kí sér le te ket. Grotowski szín há zá ban – mint min den 
iga zi la bo ra tó rium ban – a kí sér le tek tu do má nyos ér -
té kûek, mert az alap ve tô ál la po to kat fi gye lik. Szín há -
zá ban egy kis tár su lat, tel jes kon cent rált ság gal dol go -
zik eze ken, ha tár idôk nél kül. Így, ha ér dek lik Önt a fel -
fe de zé sek, el kell men nie Len gyelor szág ba. 

Vagy te gye azt, amit mi: hoz za Gro tows kit a sa ját 
he lyé be! 

Két hé ten át dol go zott a tár su la tunk kal. A mun kát 
nem tu dom leír ni. Miért nem? Min de nekelôtt, mert ha 
egy mun ka ennyi re bi zal mas, ezt a bi zal mat nem sért -
het jük meg az zal, hogy ki be szél jük. Más részt pe dig, 
mert ez a mun ka lé nye gé ben non ver bá lis volt. Túl sá -
go san komp li kált len ne el mon da ni, to váb bá ez a sza -
vak ba kény sze rí tés szét rom bol ná a gya kor la to kat, ame -
lyek vi lá go sak és egy sze rûek, ami kor egy gesz tus ban 
tel je sül nek ki, ami kor a tes ti és a szel le mi egy sé gé ben 
je len nek meg. 

Mit adott ez a mun ka? 
Min den szí nész szá má ra a sok kok so ro za tát. 
Az egy sze rû és meg cá fol ha tat lan ki hí vás sokk ját, 

ami ôt, a szí nészt, ön ma gá val konf ron tál ja. 
A sa ját trükk jei és kli séi kiik ta tá sá nak sokk ját. 
A sa ját, óriá si és ki hasz ná lat lan le he tô sé gei re va ló 

ráéb re dés sokk ját. 
A ki kény sze rí tett kér dés – Vé gül is mi tôl szí nész ô? 

– sokk ját. 
A ki kény sze rí tett felis me rés sokk ját, hogy ezek a 

kér dé sek lé tez nek, és hogy – a kü lönc sé ge ket a színház -

32 324. ol dal / 95.f. A jed nak fu ro ra. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 150. 
33 324. ol dal / 95.g. Te atr La bo ra to ri um 13 Rze dów udal sie Am ster da mu. „Slo wo Pols kie” 1966. nr. 151. 
34 329. ol dal / 159: Roz mo wa z Gro tows kim. Roz mo wi al A. Bo nars ki. „Kul tú ra” 1975. nr. 13. 25–26. 
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ban is ke rü lô, nagy an gol ha gyo má nyok kal el len tét ben 
– el jön az idô, ami kor szem be kell néz nünk velük. És 
rá jön ni ar ra, hogy mi aka runk szem be néz ni ve lük. 

A felis me rés sokk ját, hogy va la hol a vi lá gon a szín -
mû vé szet egy to tá lis, szer ze te si el hi va tott sá gú, tel jes 
ér té kû felaján lás. Hogy Ar taud má ra már el kop ta tott 
ki fe je zé sét – ke gyet le nül, ön ma gam fe lé! – a tel jes élet -
mód hi te le sí ti va la hol, alig egy tu cat nyi em ber szá -
mára. 

Egyet len fenn tar tás sal. Ez a hi te le sí tés nem je len ti 
a do log vé gét. El len ke zô leg, Grotowski szá má ra a szí -
né szet egy út meg té te le. Ho gyan ért het jük ezt? Úgy, 
hogy a szín ház nem egy szö ké si kí sér let, nem egy me -
ne dék. Az élet út ja, ami út az élet hez. Nem úgy hang -
zik ez, mint egy val lá si szó lam? Han goz hat! Mégis 
min den esze rint tör tént. Az ered mény? Hi he tet len. Job -
bak let tek a szí né szeink? Jobb em be rek let tek? Nem 
ilyen kéz zel fog ha tóan, aho gyan azt bár ki is el vár ja. 
(Termé sze te sen a szí né szek sem mind annyian vol tak 
el ra gad tat va a ta pasz ta la tok tól. Né há nyan bosszan -
kod tak is.) 

 
Ám, aho gyan Ar den mond ja: 
Hogy az al mák nö ve ked je nek 
Élôn és hosszú bol dog ság ban 
Gya ra pít ván a gyü mölcs vi ru ló fá ját 
Örök idôk re és egy na pig. 

 
Grotowski mun ká ja és a mienk, kap cso ló dá si pon tok -
kal, pár hu za mo san fu tott. Túl ezen, túl a szim pá tián, 
túl a tisz te le ten – össze ba rát koz tunk. 

De a mi szín há zunk éle te min den te kin tet ben kü -
lön bö zik az övé tôl. Ô egy mû helyt ve zet, né ha cse kély 
szá mú kö zön ség re is szük sé ge van. Ne ki ka to li kus ha -
gyo má nyai van nak – vagy an ti-ka to li ku sak, ilyen 
szem pont ból ez a két vég let ugyanaz. S ô a szol gá lat 
egy for má ját va ló sít ja meg. 

Mi más or szág ban, más nyel ven, más ha gyo má -
nyok kal dol go zunk. A mi cé lunk nem egy új mi se lét -
re ho zá sa, ha nem az er zsé bet ko ri szín ház mo dern ér -
tel me zé se: össze kö té se a sze mé lyes nek és a nyil vá nos -
nak, az in tim nek és a tö me gek hez szó ló nak, a tit kos -
nak és nyil ván va ló nak, a vul gá ris nak és a má gi kus nak. 
Mindeh hez a szín pa don és a né zô té ren egyaránt tö me -
gek re van szük sé günk, hogy a tö meg tag ja ként fel lé pô 
in di ví du mok a leg sa já tabb igaz sá gai kat ajánl ják fel a 
tö meg tag ja ként fi gye lô in di ví du mok nak. Ily mó don té -
ve ôket egy kö zös ta pasz ta lat ré sze sé vé. 

Meg fe le lô úton vol tunk egy össze fog la ló min ta ki -
fej lesz té sé hez, hogy ezt a két tö me get egy cso port ként, 
egy együt tes ként kép zel hes sük el. 

De mun kánk túl sá go san sie tôs és túl sá go san fe lü le -
tes ah hoz, hogy egye sít se, csat la koz tas sa azo kat is, akik 
egyéb ként nem al ko tói az elôadás nak. 

Mint té telt per sze tud juk, hogy min den szí nész nek, 
na pon ta, új kér dé se ket kell fel vet nie a sa ját mû vé sze -
té vel kap cso lat ban – mint bár mely zon go ra mû vész nek, 
tán cos nak vagy fes tô nek is – és ha ezt el mu laszt ja, szinte 
bi zo nyos, hogy meg ra gad a kli sék nél, és vé gül leér té -
ke lô dik. Mindezt tud juk, és mégis olyan ke vés, amit ez 
ügy  ben te he tünk. Ál lan dóan friss vér, fiatal ság, élet erô 
után ku ta tunk, ki vé ve a leg te het sé ge seb be ket, akik meg -
ôr zik adott sá gai kat, meg köt vén az el szálló idô leg javát. 

A Strat ford Stu dio a prob lé mák nagy felis me ré se 
volt, de ál lan dóan üt kö zött az amúgy is túl fe szí tett re -
per toár ral, a túl ter helt tár su lat tal és egé szen egy sze -
rûen a fá radt ság gal. 

Grotowski mun ká ja fi gyel mez te tés volt, hogy az, 
amit ô egy ma rok nyi szí nésszel, cso dá val ha tá ros mó -
don meg va ló sít, az min den egyes em ber tôl ugyanazt 
vár ja el, a mi két, ha tal mas tár su la tunk ban is, a két, 
egy más tól 90 mér föld nyi re lé vô szín há zunk ban is. 

Mun ká já nak in ten zi tá sa, be csü le tes sé ge és pre ci zi -
tá sa csak egy dol got tu dott ma ga után hagy ni. A ki hí -
vást. De nem csu pán két hét re, s nem csak egy szer az 
élet ben. Ha nem na pon ta!35 
Szep tem ber 1. A tár su lat hi va ta los ne ve „Labo ra tó -
 rium színház – Já ték me to di kai Ku ta tó in té zet”-re változik. 
No ha va ló já ban sem mi más nem tör tént, mint, hogy az 
ak tua li tá sát ve szí tett „Tizen három soros” jelzô el tûnt a 
hi va ta los név bôl, töb ben mégis fel hasz nálták az alkal -
mat né hány gu nyo ros cikk meg je len te té sére. (152.) 
Szep tem ber 26–30. Az együt tes négy al ka lom mal 
játssza az „Áll ha ta tos her ce get” Lie ge- ben a Fia tal 
Szín há zak Fesz ti vál ján, majd en nek vé gez té vel 
Grotowski és Cieslak Brüsszel be uta zik. (153.) 
Ok tó ber 1–6. A brüssze li Éco le Su pe ri or des Artes 
de Spec tach hall ga tói szá má ra Grotowski és Cieslak 
szí nész fej lesz tô fog lal ko zá so kat ve zet. (153.) 

 
1967. 
Ja nuár ban je le nik meg Jan Blons ki for dí tá sá ban 
„A szín ház és a má sa” cí mû Ar taud- kö tet. En nek ap -
ro pó já ból, az „Od ra” cí mû fo lyó irat ban, „Nem volt 
egé szen ön ma ga” cím mel meg je le nik Grotowski 
Artaud- ról szó ló cik ke is. (153.) 

35 Jerzy GROTOWSKI: To wards a Poor The at re. To uch sto ne Books, New York, 1968. 13–14. 
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Feb ruár 24–már cius 10. Grotowski, Cieslak és Ja -
hol kows ki, Nan cy ban, a Cent re Uni ver si ta te In ter -
na ti o nal de For ma ti on et de Re che ar che Dra ma -
ties- ben el mé le ti és gya kor la ti fog lal ko zá so kat tart. 
(153–154.) 

Ugyanek kor Fla szen, Pá rizs ban tar tóz ko dik, és 
feb ruár 26-án fel szó lal a Fia tal Írók Nem zet kö zi Talál -
ko zó ján. Fel szó la lá sá ban a Laboratóriumszínház 
szem szö gé bôl elem zi a vi lág szín ház hely ze tét. (153.) 
Már cius 16–22. Jan Ko pe cki pro fesszor ve ze té sé -
vel, a prá gai Ká roly Egye tem Szín ház mû vé sze ti Sza -
ká nak hu szon nyolc hall ga tó ja ta nul Wroc law ban, 
a La bo ra tó ri um szín ház ban. (154.) 
Már cius 20. A Jan Ko pe cki ve zet te cso port, az „Áll -
ha ta tos her ceg” elôadá sán kí vül, meg te kint het te a 
ké szü lô „Evan gé lium” cí mû pro duk ció nyil vá nos 
pró bá ját is. Ez az „Evan gé lium” cí mû pro duk ció az 
az anyag, amely a „Sa mu el Zbo rows ki”-n meg kez -
dett mun ká ból fej lô dött ki, s amely majd el ve zet 
az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” meg va ló su lá sá hoz. 

Az „Evan gé lium”: ké szült a Bib lia alap ján. A szín -
pa di szö veg köny vet ír ta és ren dez te Jerzy Gro -
towski, jel me zek Wal de mar Kry e ger. 

Sze rep osz tás: a Kô szik la – An to ni Ja hol kows ki; 
Lá zár – Zbi gniew Cyn ku tis és Zyg munt Mo lik; Já -
nos – Sta nis law Sciers ki; Má ria Mag da lé na – Re na 
Mi re cka és Ma ja Ko mo rows ka; Asszo nyok – Syl vie 
Be lai és Eli za beth Al ba ha ca (gya kor no kok); A Ked -
venc – Ry szard Cieslak; to váb bá: Mie czys law Ja -
nows ki, va la mint Ewa Be nesz, Ber na det te Land ra, 
Czes law Woj ta la, Andr zej Pa lu ckie wicz és Hen ryk 
Kla mecz ki (gya kor no kok) (368.) 
Már cius 27. Grotowski – a wroc la wi Drá mai Szín -
ház ve ze tôi vel együtt – a Wroc la wi Saj tó Dí ját kap -
ja ed di gi te vé keny sé géért. (154.) Ta deusz Bur zyns -
ki eb bôl az al ka lom ból a kö vet ke zô ket ír ja az együt -
tes rôl: A La bo ra tó rium ma már az egész vi lá gon ha -
tal mas vissz han got vált ki. Csu pán 1966-ban mintegy 
ezer re cen zió, cikk és egyéb pub li ká ció je lent meg kül -
föl dön Grotowski szín há zá ról és mód sze rei rôl. És Len -
gyelor szág ban? Va la hogy el hall gat tak a saj tó vi ták – 
ami nem min den szem pont ból sze ren csés – ame lyek 
ed dig a szín ház szü le té sét és fej lô dé sét kí sér ték. 
Ugyanak kor egy re gyak rab ban lá to gat ják meg kü lön -
bö zô or szá gok szín há zi szak em be rei, szí ni aka dé miák 
hall ga tói és ta ná rai a len gyel in téz ményt. Re mél he tô -
leg ha ma ro san meg je le nik az el sô len gyel mo no gráfia 

is a tár su lat ról, amely ta lán al ko tó vi ták ki vál tó ja és 
bi zo nyos tévesz mék elosz la tó ja is le het. Pél dául a kí -
sér le tek költ sé geit il le tôen. A La bo ra tó rium fenn tartása, 
az ál lam nak éven te 1,4 mil lió zlo ty ba ke rül (5–7-szer 
ol csóbb más nagy szín há zak nál) s egy ide je ki zá ró lag 
de vi za be vé telt hoz a szá munk ra, nem is be szél ve az 
esz mei nye re ség rôl, ame lye ket még fel sem bí runk mér -
ni. Van te hát min el gon dol kod ni és vi tat koz ni. (154)36 
Má jus 2–9. Wroc law ban el sô íz ben ren de zik meg 
az Egye te mi Szín há zak Fesz ti vál ját. Az együt tes 
elôadást tart az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl és Grotowski 
sze mi ná riu mot tart a La bo ra tó rium mun ká já ról és 
a ku ta tás to váb bi irá nyai ról és le he tô sé gei rôl. (154.) 
Má jus 17. Az „Ak ro po lisz” ötö dik vál to za tá nak be -
mu ta tó ja. Eb ben a vál to zat ban Ry szard Cieslak sze -
re peit (Ézsau és Hek tór) Czes law Woj ta la is játssza, 
Lá bán, Pá ris és az An gyal sze re peit új ra Zbi gniew 
Cyn ku tis játssza, Ga ston Ku lig sze re pét (He lé na) 
Sta nis law Sciers ki ve szi át, Andr zej Biels ki sze rep -
kö ré be pe dig Andr zej Pa lu ckie wicz lép be. (368.) 

Az elôadás hoz kiadott prog ram fü zet ben ta lál -
ha tó Grotowski írá sa „A szí né szi mód sze rek ku ta tó -
in té ze té”-rôl. (154.) 

Ugyanak kor a „Pols ka” cí mû fo lyó irat, né hány 
ép pen Wroc law ban tar tóz ko dó gya kor nok nyi lat -
ko za tát köz li: Más szín há zak nál szer zett, kü lön bö zô 
ta pasz ta la taim alap ján mond ha tom, hogy a wroc la wi 
szín ház ki vé te les hely. (…) Ez már nem is szín ház, ha -
nem ma ga az élet, a min ket kö rül ve vô, gyö nyö rû min -
den ség meg fe le lô je, amely elôtt meg nyí lunk és amit 
meg ra ga dunk. (Eli za beth Al ba ha ca – Ve ne zue la)  

A Grotowski ál tal ve ze tett fog lal ko zá sok egyik leg -
je len tô sebb vo ná sa egy faj ta fe le lôs ség vál la lás. Min den -
ki nek tisz tá ban kell len nie az zal, hogy olyan biz ton -
ság ban van, mint egy kis gyer mek, hogy sem mit sem 
erôl tet nek rá, ami meg ha mi sí ta ná ôt ma gát, az ô „igaz -
sá gát”. Ugyanak kor a kö ve tel mé nyek – ame lyek szö -
ges el len té tei bár mi fé le presszió nak – ar ra kész te tik az 
em bert, hogy egy re na gyobb felada to kat ál lít son ma ga 
elé. (Syl vie Be lai – Fran ciaor szág) (155.)37 
Jú nius 16–jú lius 12. Az együt tes har ma dik kül -
föl di tur né ja, amely a Hol land Fesz ti vá lon va ló rész -
vé tel lel kez dô dött, s amely nek ke re té ben az együt -
tes két al ka lom mal ját szot ta az „Ak ro po lisz”-t, Amsz -
ter dam ban, majd to váb bi egy elôadást tar tott 
Utrecht ben és két-két elôadást Há gá ban és Rot ter -
dam ban. (jú nius 18–24.) 

36 349. ol dal / 15: TTB. (T. BUR ZYNS KI): Jerzy Grotowski. „Ga ze ta Ro bot ni cza” 1967. nr. 159. 
37 341. ol dal / 457: R. WA SI TA: W la bo ra to ri um The at ru. „Pols ka” 1967. nr. 6. 24–25, 36.
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Ezt kö ve tôen az együt tes Bel gium ba uta zott. 
Brüsszel ben a Pa la is des Be aux -Arts épü le té ben 
ugyan csak két elôadást tar tot tak az „Ak ro po lisz”-ból 
(jú nius 26–28), ame lyek egyi két a Fla mand Te le -
ví zió tel jes egé szé ben fel vet te. (156.) 

A tur né vé gül Olaszor szág ban fe je zô dött be, a 
spo le tói Fe sti val del Duo Mon di”-n va ló rész vé tel -
lel, ame lyen a tár su lat hét elôadás ban ját szot ta az 
„Áll ha ta tos her ceg”-et. (jú lius 2–8.) (156.) 

A hol lan diai tar tóz ko dás ide jén, Grotowski, né -
hány nap ra Ka na dá ba uta zott, ahol a Mont rea li 
Nem zet kö zi Szín há zi Kol lok vium meg hí vott ja ként, 
„A szín ház – ta lál ko zás” cím mel tar tott elôadást. 
A ren dez vény a mont rea li „Ex po – 67” vi lág kiál lí -
tás ré sze volt. (156.) 

A spo le tói fel lé pé sek kel egyi dô ben, az olasz „Teat -
ro” cí mû fo lyó irat ban meg je lent „A sze gény szín ház 
fe lé” cí mû cikk olasz for dí tá sa, va la mint Emi le Kop -
fer mann ri port ja Ro ger Plan chon nal. A „Tör té ne -
lem és me tafi zi ka Gro tows ki nál és a Li ving Te at re- nél” 
cí mû ri port ban Plan chon meg le he tô sen bí rá ló 
hang vé tel lel nyi lat ko zik mind két tár su lat ról. (156.) 

Mindazonál tal az ál ta lá nos saj tó vissz hang rend -
kí vü li si ker rôl ta nús ko dik, a tár su lat mun ká ját a 
Brecht ve zet te Ber li ner En semb le és Je an Vil lar 
TNP-je je len tô sé gé hez ha son lí tot ták. (156.) 
Jú lius 10–30. Grotowski és Cieslak, Hol ste bro ban 
hi va tá sos szí né szek szá má ra tart fog lal ko zá so kat, 
majd rög tön ezután Stock holm ba uta zik. (157.) 
Idô köz ben, Jú lius 21-én, Grotowski, a Len gyel 
Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Mi nisz té rium tól a Har mad -
osz tá lyú Mû vé sze ti Dí jat kap ja „a szí nész fej lesz tés 
te rén elért ered mé nyeiért”. Ezen al ka lom ból Fla szen 
egy ri por tot ké szít ve le, amely ben Grotowski a követ -
ke zô ket mond ja: Nem sza bad, hogy a si ke reink elaltas -
 sa nak ben nün ket. To vább ra is meg kell ôriz nünk aláza -
tun kat a szín há zi szak ma iránt. Sze ren csé re sok kal keve -
seb bet tet tünk, mint amennyi még hát ra van. (157.)38 
Au gusz tus 1–10. Grotowski és Cieslak a stock hol -
mi Ki rá lyi Szín ház ban, a hol ste bro i hoz ha son ló 
kur zust ve zet. (157.) 
Szep tem ber 6–11. A tár su lat részt vesz a Kí sér le -
ti Szín há zak I. Nem zet kö zi Fesz ti vál ján, a BI TEF -
en, ame lyet a belg rá di „Atel je – 212.” Kí sér le ti Szín -
ház szer ve zett. A fesz ti vá lon há rom elôadást tar tot -
tak az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl (szep tem ber 9–11.) A 
pro duk ció, a ki lenc or szág ból (Ju go szlá via, Cseh -

szlo vá kia, Fran ciaor szág, In dia, Nagy-B ri tan nia, 
Svájc, Egye sült Ál la mok, Ro má nia és Len gyelor -
szág) ér ke zett ti zen egy tár su lat elôadá sai kö zött a 
leg jobb nak bi zo nyult, s meg kap ta a BI TEF Nagy -
dí ját. (157–158.) 
No vem ber 6–30. Grotowski és Cieslak mód szer -
ta ni kur zust tart a New York Uni ver sity-n, a School 
of the Arts meg hí vá sá ra. Köz ben meg néz nek né -
hány elôadást, ame lye ket olyan tár su la tok hoz tak 
lét re, ame lyek a Laboratóriumszínház irány el vei és 
mód sze rei sze rint dol goz tak. Gro tows ki nak ezek 
kö zül egye dül az „Ame ri ka, hur rá!” cí mû pro duk -
ció tet szett, ame lyet az Open The at re mu ta tott be, 
Joe Cha i kin ren de zé sé ben. (158.) 
De cem ber 1. Grotowski egy át fo gó in ter jút ad 
Richard Schech ner nek, Theo do re Hoff man nak és 
Mary Tier ne y- nek a meg tar tott kur zus ról, amely 
„Ame ri kai ta lál ko zás” cím mel, 1968. ôszén je le nik 
meg a „The Dra ma Re view”-ban, tel jes ter je de lemben. 
Grotowski ezután Fran ciaor szág ba uta zik. (158.) 
De cem ber 2–15. Fran ciaor szá gi tar tóz ko dá sa alatt 
ta lál ko zik Pe ter Brook kal, aki vel a szí né szi mód -
sze rek to váb bi fej lesz té sé nek le he tô sé gei rôl tár gyal, 
majd Aix -en-P ro van ce- ban, az ot ta ni szín mû vé sze -
ti fô is ko lán foly tat meg be szé lé se ket, mi vel a fô is -
ko la be kí ván ta il lesz te ni ta na nya gá ba a Labora tó -
rium színház mód sze rei nek megis mer te té sét. A ter -
vek sze rint, a Laboratóriumszínház tag jai, négy-hat 
he ten te, kon zul tá ciós gya kor la ti fog lal ko zá so kat 
tar ta nak az is ko lá ban. (159.) 

Ha za té ré se után, a Laboratóriumszínház hely ze -
té rôl a kö vet ke zô ket nyi lat koz za: A szí né szek foly -
tat ják a gya kor la to kat, tar tunk elôadá so kat is, je len leg 
fô ként az „Áll ha ta tos her ceg”-et játsszuk, és mint min -
dig, ren ge teg gya kor nok van ná lunk. Úgy dön töt tünk, 
hogy nyá rig sza kí ta nunk kell a kül föl di uta zá sok gya -
kor la tá val, nem csak azért, mert új be mu ta tó ra ké szü -
lünk, ha nem azért is, hogy el ne sza kít suk a gyö kereinket, 
s ne tér jünk le a mun kánk ter mé sze tes ös vé nyé rôl sem. 

A ri por ter kér dé se: Új be mu ta tó? 
Ál ta lá nos ság ban csak annyit mond ha tok, hogy az 

Evan gé liu mok anyagára fog épül ni. (159.)39 
 

1968. 
Ja nuár ban vé gül is el ma rad a ter ve zett be mu ta tó 
az „Evan gé lium”-ból, amely nek már volt egy nyil -
vá nos pró bá ja is 1967. már cius 20-án. Az Új szö -

38 325. ol dal / 108: stom, Z. Lud wi kiem Fla sze nem o Te atr ze La bo ra to ri um. Su ke e sy – za da nia – za mi a ry. „Wie czór Wroc -
la wia”. 100. 

39 325. ol dal / 109: M. K. (Ko sins ka) Od po wi a da Jerzy Grotowski po pow ro czie z USA i Fran ci ji. „Zy cie War sza wy” 300.
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vet ség re és Dosz to jevsz kij „A Ka ra ma zov test vé rek” 
cí mû mû vé re épü lô elôadás pró bái, a kül föl di tur -
nék és Grotowski uta zá sai miatt rend kí vül el hú -
zód tak és szét for gá cso lód tak. A be mu ta tó idô pont -
ját több ször is el ha lasz tot ták, s ez egy re nö vek vô 
tü rel met len sé get és fe szült sé ge ket oko zott (159.): 
Grotowski már leg bô szebb el len sé geit sem ir ri tál ja, s 
nincs mi vel meg tar ta ni a hí veit sem. Már nem ins pi -
rál ja a szín há zi lét, ma már csak ab ból él, amit ko ráb -
ban al ko tott. Egy éve csak az „Áll ha ta tos her ceg”-et 
játssza és az új be mu ta tó ra, az „Evan gé lium”-ra, a tü -
re lem vég sô ha tá rát is át lép ve vá ra koz tat min ket. (…
) Így az tán ar ra kell gon dol nunk, hogy ímé, Grotowski 
hí res lett, szi lárd po zí ciót küz dött ki ma gá nak, s most, 
miu tán meg sze rez te amit akart, nyu god tan ex por tál -
ja áru ját és be sep ri a hasz not. A mû vész bôl, a nyug -
ha tat lan al ko tó ból, szé pen las san di dak ti kus elôadó lett. 
(159.)40 
Már cius 18. Az „Áll ha ta tos her ceg” har ma dik vál -
to za tá nak be mu ta tó ja. Eb ben a vál to zat ban Ma ja 
Ko mo rows ka sze re pét (Ta ru dant) Zbi gniew Cyn -
ku tis, va la mint Mie czys law Ja nows ki sze re pét 
(Mulej) Zyg munt Mo lik vet te át. (368.) 
Már cius 20–25. Grotowski az ese dé kes kon zul tá -
ciót tart ja az aix -en-p ro van ce -i Cent re Na ti o nal 
Dra ma tie- ben, ami kor a fran cia kul tu rá lis mi nisz -
té rium ja vas la tá ra ki ne ve zik az Éco le Na ti o nal Su -
pe ri or an Pro van ce pro fesszo rá vá. (160.) 
Jú lius 19. Az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” zárt kö rû be -
mu ta tó ja. Az elôadás a „Sa mu el Zbo rows ki”-n ala -
pu ló, két és fél éve meg kez dett, majd az „Evan gé -
lium” cí mû pro duk ció ban foly ta tó dó mun ka ered -
mé nye ként jött lét re. Az elôadás szö veg anya ga idô -
köz ben Si mo ne Weil mû vei nek rész le tei vel és T. S. 
Eli ot ver sei vel egé szült ki. (160–161.) 
Jú lius 25–au gusz tus 14. Grotowski és Cieslak, 
Hol ste bro ban, skan di náv, bel ga és ame ri kai szí né -
szek szá má ra tart kur zust. Az elôadá sok szö veg -
anya gát az olasz „Te at ro” cí mû lap köz li, a „The Dra -
ma Re view”-ban pe dig Marc Fu ma ro li pub li kál ja 
Gro tows ki val ké szí tett in ter jú ját, (164.) amely nek 
több rész le tét eb ben a kö tet ben is idéz tük. Fu ma -
ro li, az in ter jú ban kér dést tett fel a Labo ra tó rium -
szín ház né zôi nek kor lá to zott szá má val kap cso lat -
ban is, s azt firtat ta, va jon nem rej ti-e ez azt a ve -

szélyt, hogy a kö zön ség az elit re kor lá to zó dik. Egé -
szít sük ki te hát az ed dig idé zet te ket, Grotowski er -
re a kér dés re adott vá la szá val: Min den egyes né zô -
nek kü lön bö zôek az igé nyei, s ezek az éle te so rán vál -
toz hat nak is. A mi felada tunk, hogy olyan né zôk nek 
játsszunk, akik a mi al ko tá sain kat igény lik, hogy meg -
ke res sük eze ket. Ami a múlt ban bi zo nyos tár sa dal mi 
cso por tok ki vált sá ga volt, az má ra az ut ca em be ré nek 
pri vi lé giu ma ként fog ha tó fel: a vá lasz tás jo ga ként, en -
nél fog va az ar ra va ló jog ként is, hogy va la ki olyan jel -
le gû szín há zat, olyan jel le gû al ko tást vá lasszon a ma -
ga szá má ra, ami lyen nek szük sé gét ér zi. Azt is hi szem 
ugyanak kor, hogy ha va la ki, az egy sé ges pub li kum mal 
va ló kon tak tus he lyett, az egyes né zôk kel va ló ta lál ko -
zás le he tô sé gét ke re si, mint aho gyan mi tesszük, az elô -
re ve tí ti, hogy né zôi nek szá ma nem lesz túl ma gas. Mi 
te hát olyan szá mú kö zön ség re ter vez zük az elôadá -
sain kat, ahány em bert az va ló já ban ér de kel het. Más 
kér dés, hogy a mi wroc la wi he lyi sé günk meg le he tô sen 
ki csiny és ter mé sze te sen ez is be fo lyá sol ja az elôadá -
sok szer ke ze tét. (…) Wroc law ban, mi olyan kö zön ség 
elôtt ját szunk, amely nek szá ma negy ven és száz fô kö -
zött mo zog. Ha most va la ki össze ve ti New York és 
Wroc law la ko sai nak szá mát, s a kü lönb sé get a né zô -
szám ra ve tí ti, lát ha tó, hogy mi, New York ban, mintegy 
hat száz- vagy ezer fôs né zô tér elôtt ját sza nánk. Mond -
hat ná bár ki is, hogy ez egy elit szín ház? Más részt, mi -
lyen faj ta elit?  

Ott ho ni né zôink kü lön bö zô ko rúak, kü lön fé le tár -
sa dal mi osz tá lyok hoz tar toz nak, kü lön bö zô hát tér rel 
bír nak. Van nak egye te mi ta ná rok, akik na gyon ér dek -
lô dôek, s van nak má sok, akik so ha sem ten nék be a lá -
bu kat a mi szín há zunk ba, vagy ha mégis, kö zöm bö sek 
ma rad nak. Van nak mun ká sok, akik na gyon-na gyon 
ér dek lô dôek és fo gé ko nyak, míg má sok sem mi be vesz -
nek ben nün ket.41 
Au gusz tus ban, Hol ste bro ban, az Odin Te at ret 
For la gnál meg je le nik Grotowski köny ve, „A sze -
gény szín ház fe lé”. A kö tet Grotowski el mé le ti írá -
sait, be szé deit és in ter júit, va la mint Fla szen és 
Barba elôadás- és mun ka leírá sait tar tal maz za, s 
Grotowski az el telt évek „ha jó nap ló já nak” ne ve zi. 
Te kin tet tel ar ra, hogy a könyv an gol nyel ven ke -
rül kiadás ra, rop pant gyor san ter jed el, majd ha -
ma ro san le for dít ják fran ciá ra, spa nyol ra, ja pán ra, 

40 349. ol dal / 22: B. CZAR MINS KI: Wroc laws ka szan sza. „Kul tú ra” 1968. nr. 26. Por. tez. Z. Osins ki, Grotowski: Te atr la -
bo ra to ri um. „Po lity ka” 1968. nr. – y. 1, 9. (sprost) 

41 „Ex ter nal Or der, In ter nal In ti ma cy” An in ter view with Jerzy Grotowski by Marc Fu ma ro li. – „Kül sô rend, bel sô in ti mi -
tás” Marc Fu ma ro li in ter jú ja Jerzy Gro tows ki val. In The Dra ma Re view T 45. New York, 1969. Fall, 176. 
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né met re, per zsá ra, por tu gál ra, szerb-hor vát ra, szlo -
vák ra és olasz ra is. En nek kö szön he tôen csak ha -
mar a vi lág kí sér le ti szín há zai nak egy faj ta „bib liája” 
lett. (164) és [ 87. ] 

Nagy já ból ugyanek kor je le nik meg Pe ter Brook 
köny ve, „Az üres tér”, Lon don ban. Eb ben a kö tet -
ben, Brook, egy tel jes fe je ze tet szen tel a 
Laboratóriumszínház is mer te té sé nek. (164.) Mi vel 
a kö tet ma gya rul is elér he tô (Mo dern Könyv tár So -
ro zat, 234., Eu ró pa Kiadó, Bu da pest, 1972.), így 
itt csak egy kis rész le tet idé zünk, amely ben Brook 
igen pon to san ra gad ja meg az ad di gi ku ta tás ered -
mé nyei nek lé nye gét: Van egy kis cso port Len gyelor -
szág ban. Ve ze tô jük egy lát nok, Jerzy Grotowski, aki -
nek ugyan csak szent cél jai van nak. Sze rin te a szín ház 
ön ma gá ban nem vég cél. Akár csak a tánc vagy a ze ne 
bi zo nyos der vis ren dek ben, a szín ház az ön kép zés, az 
ön fel tá rás esz kö ze, kö ze ge. (…) a szí nész nem ha bo -
zik olyan nak lát tat ni ma gát, ami lyen, mert tud ja, hogy 
sze re pe meg kö ve te li tô le a tel jes ki tá rul ko zást, tit kai 
fel fe dé sét. Úgy hogy ma ga az elôadás ál do zat, azt ál -
doz zák fel, amit az em be rek ál ta lá ban el rej te né nek a 
vi lág elôl – ez az ál do zat a szí nész aján dé ka a né zô -
nek. (…) A pap a szer tar tást sa ját ma gáért és má so -
kért mu tat ja be. Grotowski szí né szei szer tar tás ként 
ajánl ják elôadá su kat mind azok nak, akik részt akar -
nak ven ni ben ne; a szí nész megidé zi és fel tár ja azt, ami 
min den em ber ben ott van és amit el fed a min den na pi 
élet. Ez a szín ház szent, mert cél ja is szent; az em be -
ri kö zös ség ben pon to san meg ha tá ro zott sze re pe van, s 
olyan szük ség le te ket elé gít ki, amely re a temp lo mok 
már nem ké pe sek. Grotowski szín há za a le he tô leg kö -
ze lebb van Ar taud ideál já hoz. Min den szí nész nek a tel -
jes éle tet je len ti és szem ben áll az összes töb bi avant -
gar de il let ve kí sér le ti együt tes sel, ame lyek mun ká ja 
zagy va és esz kö zök hí ján ál ta lá ban hi te lét vesz ti. (…
) A sze gény ség a pa na szuk és a ment sé gük. Grotowski 
a sze gény sé get esz ménnyé te szi; szí né szei min dent 
felad nak, ki vé ve a sa ját tes tü ket; az em be ri hang szer 
és a kor lát lan idô áll a ren del ke zé sük re; nem cso da, ha 
úgy ér zik, övék a vi lág leg gaz da gabb szín há za.42 
Au gusz tus 22–no vem ber 26. A tár su lat ne gye dik 
kül föl di tur né ja Ang lia – Me xi kó – Fran ciaor szág 
út vo na lon. 

A tur né a XXI I. Edin bo ro ugh -i Nem zet kö zi fesz -
ti vá lon va ló rész vé tel lel kez dô dött, ame lyen nyolc 
al ka lom mal ját szot ták az „Acro po lis”-t (au gusz tus 
22–24 és 26–30.).(166.) 

Ezután a tár su lat Me xi kó ba uta zott, ahol a XIX. 
Olim piai Já té kok kí sé rô ren dez vé nye ként szer ve -
zett Kul tu rá lis Olim pia ren dez vé nyei ke re té ben ti -
zen két elôadást tar tot tak az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl. 
(szep tem ber 4–18.) 

In nen az együt tes egy hat he tes utat tett vol na az 
Egye sült Ál la mok ban, de a tár su lat tag jai nak ví -
zum ké rel mét az ame ri kai ha tó sá gok eluta sí tot ták. 
Az ame ri kai kul tu rá lis élet mintegy hat van ki vá ló -
sá ga, a Kül ügy mi nisz té rium ba kül dött táv irat ban 
til ta ko zott a dön tés el len, ame lyet a „New York 
Times” va sár na pi mel lék le te, 1968. szep tem ber 18-
án nyil vá nos ság ra is ho zott. Az aláírók kö zött ta -
lál juk Ar thur Mil lert, Ed ward Al be et, Wal ter Kerrt, 
Je ro me Rob binst, va la mint New Yor k-i szín igaz ga -
tók, pro du ce rek, kri ti ku sok és szí né szek ne veit. 

Így a tár su lat, a tur né út vo na lát meg vál toz tat va, 
Fran ciaor szág ba uta zott, hogy az ot ta ni meg hí vá -
sok nak te gyen ele get. A fran ciaor szá gi tar tóz ko dás 
har minc „Ak ro po lisz” – elôadás sal kez dô dött a The -
at re de l’Epée de Bo is- ban (szep tem ber 23–ok tó -
ber 26.), majd a tár su lat rö vid idô re Lon don ba uta -
zik át, ahol a Twi cken ham Stu di ó ban, egy ame ri -
kai te le ví ziós tár sa ság el ké szí ti az „Ak ro po lisz” fel -
vé te lét (ok tó ber 26–no vem ber 2.). Ezután az 
Aix -en-P ro van ce- ban meg ren de zett „Ac ti on Cul tu -
rel le du Sud -Est”-en va ló rész vé tel lel, foly ta tó dott 
a fran ciaor szá gi tur né, amely nek ke re té ben hu szon -
há rom „Ak ro po lisz”-elôadást tar tot tak. (no vem ber 
4–26). Eköz ben Grotowski, Pá rizs ban, a cent re Na -
ti o na le de la Re cher ce Scien tifique kon fe ren cia ter -
mé ben elôadást tart „A szí nész tech ni ká ja” cím mel. 
(no vem ber 13.) (166. 

 
De cem ber ben, Laus san ne- ban, a La Ci té kia dó nál 
meg je le nik Ra y mond Tem ki ne köny ve a La bo ra tó -
ri um szín ház ról. Ezt a má so dik köny vet, a ké sôb bi 
évek so rán, szá mos más ta nul mány kö tet is kö ve ti, 
szer te a vi lá gon. (168.) 

 
1969.  
Ja nuár 12. A New York Te le vi si on 13. csa tor ná -
ján adás ba ke rül a Lon don ban for ga tott „Ak ro po -
lisz”-film. A fo gad ta tá sa meg le he tô sen hi deg, ami 
Stan ley Kauf mann, a „The New Re pub lic” cí mû 
he ti lap mun ka tár sa sze rint az élô elôadás és a tech -
ni ka hor doz ta film kö zöt ti óriá si kü lönb ség bôl 
adó dott. (168.) 

42 Pe ter BROOK: Az üres tér. Mo dern Könyv tár So ro zat 234. Eu ró pa Kiadó, Bu da pest 1972. 72–73. 
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Feb ruár 11. Az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” el sô vál -
to za tá nak be mu ta tó ja Wroc law ban. Ké szült a Bib -
lia, va la mint F. M. Dosz to jevsz kij, Si mo ne Weil és 
T. S. Eli ot mû vei nek fel hasz ná lá sá val. A szö veg -
köny vet ír ta és ren dez te Jerzy Grotowski, társ ren -
de zô Ry szard Cieslak, ren de zô asszisz tens Sta nis -
law Sciers ki, jel mez ter ve zô Wal de mar Kry ger. 

A sze rep osz tás: Si mon Pé ter – An to ni Ja hol -
kows ki, Jú dás – Zyg munt Mo lik; Lá zár – Zbi gniew 
Cyn ku tis; Má ria Mag da lé na – Re na Mi re cka vagy 
Eli za beth Al ba ha ca; Já nos – Sta nis law Sciers ki; a 
Sö tét [Ciemny] il let ve az an gol szín la po kon az 
Együgyû [Simp le ton] – Ry szard Cieslak. (368.) 

Min den Gro tows ki-p ro duk ció kö zül ez for má -
ló dott a leg to vább, en nek a leg mé lyeb bek a gyö ke -
rei, ez je len tet te a leg na gyobb erô fe szí tést al ko tói 
szá má ra, s ez hoz ta meg a ku ta tás ered mé nyei nek 
összeg zô dé sét is. Ugyanak kor ez a pro duk ció az, 
amely az el sô be mu ta tót kö ve tôen, a leg több vál -
to zá son megy majd át a ké sôb bi elôadá sok so rán, 
s ez volt az a pro duk ció, ame lyik a to váb bi, im már 
a szín ház ha tár te rü le tei fe lé tar tó ku ta tá so kat 
megala poz ta. Nem tud hat ni, hogy a be mu ta tó ide -
jén ér zé kel he tôek vol tak-e már a ké sôb bi vál to zá -
sok csí rái, Ta deusz Ro ze wicz azon ban így fe je zi be 
az elôadás ról írott re cen zió ját: Mély meg gyô zô dé -
sem, hogy en nek a szín ház nak, még jó né hány esz ten -
deig, vál to zat lan for má ban kel le ne mû köd nie. Job ban 
meg kel le ne is mer nünk Len gyelor szág ban is, mie lôtt 
még más ala kot öl te ne. Ezt a szín há zat még min dig 
csu pán le gen dák ból, plety kák ból és ízet len tré fák ból is -
me rik ná lunk. Nem tud ró la ren ge teg kri ti kus sem. És 
ez bor zasz tó rossz így. (168.)43 
Áp ri lis 15–má jus 2. Grotowski és Cieslak, Aix -
en-P ro wan ce- ban, a Cent re Dra ma tic Na ti o nal de 
Sud -Est szer ve zé sé ben, kül föl di szí nész nö ven dé -
kek szá má ra tart kur zust. (168.) 
Má jus 10. Grotowski, a Kul tú ra Nap ja al kal má ból, 
Wroc law vá ros és a vaj da ság ve ze tôi tôl „Arany Ér -
dem ke resz tet” vesz át. (169.) 
Má jus 16. A „Le Mon de” ha sáb jain meg je le nik egy 
in ter jú Gro tows ki val, ame lyet Clau de Sa rat ké szí -
tett ve le, még a legutób bi fran cia tur né al kal má val. 
Az in ter jú cí me: „Grotowski és epi gon jai”, s lé nye gé -
ben Grotowski éles han gú kri ti ká ja mind azok ról, 
akik me cha ni ku san pró bál ják má sol ni a Labo ra tó -

rium színház elôadá sai nak kül sô sé geit, sem mit sem 
ad va ön ma guk ból. (169.) 
Jú nius 16–30. Grotowski és Cieslak tan fo lya mot 
ve zet Var só ban, a Szín mû vé sze ti Egye tem má sod -
éves szí nész hall ga tói szá má ra. A tan fo lyam szer ve -
zô je az a Jan Krecz mar, aki az „Áll ha ta tos her ceg” 
elôadá sa után, ôszin te el ra gad ta tás sal szá molt be a 
pro duk ció ról és Cieslak ala kí tá sá ról. (az I. rész 
26. szá mú idé ze te) (169.) 
Szep tem ber ben Grotowski, a Belg rád ban har ma -
dik al ka lom mal meg ren de zett BI TEF 212. dísz ven -
dé ge. Fran co Qu ad ri, a „Sci pa rio” cí mû olasz fo lyó -
irat kri ti ku sa, így szá mol be er rôl: Jerzy Grotowski, 
akit a fesz ti vál dísz ven dé ge ként hív tak meg, jött, lá tott, 
meg sem mi sí tett és eluta zott. Más fesz ti vá lok ra hi vat -
koz va, mindössze négy órát szánt a BI TEF- re. De ez 
a négy óra a vi lág szín ház elis me rés re mél tó, be fe je zet -
len ana lí zi se volt. A len gyel ren de zô rend kí vül éle sen 
szá molt le az egész ak tuá lis avant gar de- dal, ki vé ve 
Bar bát és kü lö nö sen Schech nert, aki nek a Per for man -
ce Gro up pal vég zett mun ká ját, út ke re sô cél jait egyér -
tel mûen di csér te. (…) Na gyon ve szé lyes len ne rá bíz -
ni a Nagy Ink vi zí tor sze re pét, de igaz ság ta lan ság len -
ne, ha nem is mer nénk el az ál lí tá sait. (170.)44 
Szep tem ber 16–de cem ber 17. A tár su lat ötö dik 
kül föl di tur né ja. Az út Lon don ban kez dô dött, ahol 
a Len gyel Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Mi nisz té rium va -
la mint a lon do ni Len gyel Kul tú ra In té ze te ál tal szer -
ve zett „Kul tú rá val Len gyelor szág ból” cí mû ren dez -
vény so ro zat ke re té ben öt ször ját szot ták az „Apo -
calyp sis cum Fi gu ris”-t (szep tem ber 18–22) és ugyan -
csak öt al ka lommal az „Áll ha ta tos her ceg”-et. 
(szep tem ber 25–29.). (170–171.) 

Az Ang liai tur né foly ta tá sa ként, az „Áll ha ta tos 
her ceg”-bôl to váb bi négy elôadást tar tot tak Man -
ches ter ben (ok tó ber 2–3 és 6–7.) va la mint két 
elôadást Lan che ster ben (ok tó ber 10–11.). Nem jött 
lét re vi szont a két li ver poo li elôadás, mert az ot ta -
ni he lyi ség nem volt al kal mas az elôadás meg tar tá -
sá ra. (171.) 

A tur né az Egye sült Ál la mok ban foly ta tó dott, 
aho vá az együt tes Ni non Tal lon és El len Ste wart 
meg hí vá sá ra uta zott, akik a Brook lyn Aca de my of 
Mu sic igaz ga tói és a La Mam ma tár su lat ala pí tói 
vol tak. New York ban, a Green wich Vil la ge- be li 
Washing ton té ren lé vô me tho di sta temp lo mot ala -

43 339. ol dal / 414: T. RÓ ZE WICZ: Mar gi nes ale… „Apo calyp sis Cum Fi gu ris” w la bo ra to ri um Jer ze go Gro tows kie go. „Od -
ra” 1969. nr. 7–8. 152.  

44 349. ol dal / 29: ju. (J. Ugniews ka) BI TEF 212. por az frze ci. „Di a log” 1970. nr. 2. 145–146. 
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kí tot ták át az elôadás nak meg fe le lôen, amely ben 
az tán a tár su lat, a ter ve zett har minc négy elôadás 
he lyett negy ven nyolc al ka lom mal lé pett fel. Hu -
szon há rom elôadás volt az „Áll ha ta tos her ceg”-bôl 
(ok tó ber 6–no vem ber 2; no vem ber 29–de cem ber 
3 és de cem ber 5–7. kö zött), ti zen egy al ka lom mal 
ját szot ták az „Ak ro po lisz”-t (no vem ber 4–15.) és 
tizen négy elôadást tar tot tak az „Apo calyp sis cum 
Figu ris”-ból (no vem ber 18–26. és de cem ber 10–
15. kö zött). (171.) 

Az ame ri kai tar tóz ko dás ide je alatt Grotowski 
négy an ké ton vett részt a Brook lyn Aca de my of Mu -
sic ban (no vem ber 7, 22, 30. és de cem ber 6.). Az 
itt tar tott elôadá sai ban már elô re ve tí tô dik a 
Laboratóriumszínház te vé keny sé gé ben, elôbb-u -
tóbb be kö vet ke zô vál to zás. (171.) 

A tur né nak ha tal mas és hosszan tar tó vissz hang -
ja van. A „Times” cí mû he ti lap, az év és egy ben az 
év ti zed vé gé nek ap ro pó já ból, 1969. évi utol só szá -
má ban lis tát kö zöl az év ti zed so rán tör tént leg fon -
to sabb ese mé nyek rôl. A szín há zi lis tán, az év ti zed 
leg fon to sabb ese mé nye, a sza va za tok alap ján a 
Laboratóriumszínház lá to ga tá sa lett. Ugyanezen a 
lis tán, New York ve ze tô kri ti ku sai az 1969. év leg -
jobb off- bro ad way szí né szé nek mi nô sí tet ték Ry -
szard Cies la kot, két ka te gó riá ban is: mint a je len -
leg leg krea tí vabb szí nészt, és mint a leg na gyobb jö -
vô vel bí ró szí nészt is. Cieslak volt az el sô, aki nem 
an gol anya nyel vû ként va la ha is el sô hely re ke rült 
a lis tá kon, s ugyan csak ô volt az el sô, aki egy nél 
több ka te gó riá ban ke rült az el sô hely re. (173.) 

 
1970. 
Feb ruár 7. Az elôadá sok kal pár hu za mo san megje -
le nô kri ti ká kat össze gez ve, a „Sa tur day Re view”-
ban, a kö vet ke zô ket ír ja Stuart W. Litt le: Két hónap 
telt el, amió ta Grotowski és a Laboratóriumszínház, 
egy nyolc he tes szer zô dést tel je sít ve, há rom pro duk ció -
ját be mu tat ta, de a szín há zi vi lág még min dig em le -
ge ti ezt az ese ményt. Grotowski ideái vissz han goz nak, 
a színé szi megol dá sok ki tö röl he tet le nül rög zül tek az 
em lé ke zet ben, és most min den ki azon tû nô dik, mi ma -
rad meg ered mény ként eb bôl a rend kí vü li elôadás ból. 
(171.)45 
Feb ruár 25. Grotowski, a wroc la wi vá ros há zán, az 
„Apo calyp sis cum Fi gu ris” egyik elôadá sát kö ve tôen, 

a len gyel saj tó kul tu rá lis ro vat ve ze tôi vel ta lál ko -
zott. Tá jé koz ta tó ja már ha tá ro zot tan jel zi a te vé -
keny ség ben vár ha tó vál to zás kö ze led tét: Szín ház 
utá ni kor ban élünk. Ami kö vet ke zik, az már nem a 
szín ház egy új kor sza ka lesz, ha nem va la mi más, ami 
be töl ti majd a szín ház he lyét. (175.)46 

A „va jú dás nak” ezt az idô sza kát, ké sôbb így jel -
le mez te: Az az idô szak volt ez, ami kor a te he tet len -
ség, a ter mé sze tes te he tet len ség, amely az em ber nek 
ve le szü le tett tu laj don sá ga, az is me ret len tôl va ló fé le -
lem, az ér zés, hogy el ha gyunk egy szfé rát, a jól meg -
ta nult, klasszi kus disz cip lí nák kö ze gét, ôr jí tô volt… 
hogy eset leg rossz vé ge lesz… ez volt az oka an nak, 
hogy sem mit nem tud tam foly tat ni, se med dig sem. Tud -
tam, hogy egy nagy sze rû fe je ze tet zár tam le, de nem 
volt ele gen dô erôm és bá tor sá gom, hogy az újat meg -
nyis sam. Mit le het ilyen kor ten ni? Le het to vább erô -
sza kol ni a ré git, de eh hez igen erôs em ber kell, mert ez 
va la mi bor zasz tó do log, mint ha az em ber egy ret ten tô 
ter het ci pel ne; vagy el rej tôz ni, ami nem rossz megol -
dás, pro fesszor rá, rek tor rá vél ni és lét re hoz ni va la mi -
fé le ext ra-szí ni is ko lát, még er re is gon dol tam. Tud tam, 
mi re vol na szük ség, és jó ta náccsal is tud tam szol gál ni 
má sok nak, ami kor azt mond tam ne kik, hogy men je -
nek el csa va rog ni. Az tán rá jöt tem hogy, mint már 
annyi szor éle tem ben, ép pen azt ta ná cso lom má sok nak, 
amit ne kem kel le ne meg ten nem. (176–177.)47 
Jú ni ua 20–jú lius 10. Grotowski és Cieslak, Aix -
en-P ro van ce- ban, a Cent re Dra ma tic Na ti o nal de 
Sud -Est -en ta nít. Itt tör té nik az eset, hogy az egyik 
hall ga tót el kül di csa va rog ni. Ô ma ga pe dig, köz -
vet le nül Fran ciaor szág ból, hat hét re, In diá ba uta -
zik. Ami kor au gusz tus 23-án ta lál ko zik a tár su lat -
tal a shi ra zi re pü lô té ren, a sa ját szí né szei sem is -
mer nek rá. Negy ven ki lót fo gyott, sza kál lat nö vesz -
tett és tel jes egé szé ben más em ber lett. (177.) 
Au gusz tus 23–ok tó ber 12. A tár su lat ha to dik és 
egy ben tisz tán szín há zi ér te lem ben vett utol só tur -
né ja Shi raz ban kez dô dött, ahol a tár su lat a Shi raz-
 Per se po li si Mû vé sze ti Fesz ti vá lon hat al ka lom mal 
ját szot ta az „Áll ha ta tos her ceg”-et (au gusz tus 26–
szep tem ber 5.). Ezután a Bei rut kö ze lé ben lé vô, ôsi 
Emir el Amin- pa lo tá ban tar tot tak to váb bi öt 
elôadást (szep tem ber 6–10) vé gül a tur né, ti zen hat 
elôadás sal Te he rán ban zá rult (szep tem ber 17–ok -
tó ber 11.). (177.)  

45 337. ol dal / 371: S. W. LITT LE: Grotowski – od po wiedz po ru szo ne go te at ru ame ry kans kie go. „Kul tú ra USA” (Am bas sa -
da Ame ry kans ka, War sza wa) 1970. nr. 4. 2–11.  

46 326. ol dal / 122: W po szu ki wa niu szcze ros ci. Op ra co va la Z. Ra du cka. „Tygod nik De mo kra tiezny” 13 / 20. 
47 329. ol dal / 159: Roz mo wa z Gro tows kim. Roz mo wi al A. Bo nars ki. „Kul tú ra” 1975. nr. 13.
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Ugyanak kor, szep tem ber ben, a New York-i Szín -
há zi Szö vet ség, az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” elôadá -
sát ítél te az 1969 / 1970-es évad leg jobb pro duk -
ció já nak, s a Laboratóriumszínház tár su la tá nak 
ado má nyoz ta a „Dra ma Desk” Dí jat. Eb bôl az al ka -
lom ból ír ta Eric Bent ley az ál ta lunk is idé zett nyílt 
le ve lét, (a II. rész, 11. szá mú idé ze te) no ha azt 
megelô zôen – a „Times” 1969. ok tó ber 30-i szá má -
ban – még ko moly aver zió kat fo gal ma zott meg 
a tár su lat elôadá sai val kap cso la to san. (173.)  
Ugyan csak szep tem ber ele jén, Len gyelor szág ban, 
„Együtt mû kö dé si ja vas lat” cím mel meg je le nik 
Grotowski fel hí vá sa a fiata lok hoz. Ezt a fel hí vást 
né hány nép sze rû idô sza kos pe rio di ka és egy fiata -
lok nak szó ló rá dió prog ram köz ve tí ti azok hoz, … 
akik – egy sze rûen azért, mert szük sé gét ér zik – oda -
hagy nák sze mé lyes ké nyel mü ket, hogy ön ma guk nak a 
mun ká ban, ta lál ko zá sok ban, ese mé nyek ben és sza ba -
di dôs te vé keny ség ben va ló fel tá rá sá nak le he tô sé gei után 
ku tas sa nak. (178.)48 

Az em lí tett Li ba no ni–Irá ni tur né ide je alatt 
egyéb ként Grotowski ma ga a ko lum biai Ma ni za -
les ben, a La tin-A me ri kai Fesz ti vá lon vett részt, mint 
a fesz ti vál dísz el nö ke. A fesz ti vál ra, kü lön bö zô or -
szá gok ból, igen sok cso port ér ke zett, olya nok is, 
ame lyek nem vet tek részt a prog ram ban, csu pán 
ta lál koz ni sze ret tek vol na ve le. Grotowski, az 
elôadá sok meg te kin té se után, egy több órás ta lál -
ko zón ele mez te a lá tot ta kat. En nek nyom ta tás ban 
is meg je lent szö ve ge a „What was” (Ami volt) cí met 
kap ta és Grotowski sze rint „a be nyúj tott szám la”, 
amely ré szint sa ját szín há zi ta pasz ta la tait, a szín -
ház ról al ko tott vé le mé nyét tar tal maz za, ré szint pe -
dig ki je lö li a szín ház te rü le tén kí vü li ku ta tás alap -
ve tô kiin du ló pont jait is: Kü lön le ges ta lál ko zás ez, és 
az én éle tem ben is egy kü lön le ges pil la nat jött el. Ket -
tôs je len tô sé ge van te hát. Az, ami a szín ház tech ni ká -
ja, me to di ká ja, im már mö göt tem van. Évek óta egy új 
ho ri zont fe lé tö rek szem, és most ez megol dó dott ben -
nem. Nem azért vál tam hi va tá sos sá, hogy most ama -
tôr le gyek, de úgy tû nik, nem is azért, hogy meg ma -
rad jak hi va tá sos nak. Az, ami a szín ház ban út ke re sés 
volt, a tech ni ká ban, a pro fesszio na liz mus ban, – ame -
lyet mi va ló ban hí va tás ként ér tel mez tünk – szá mom -
ra rend kí vül ér té kes. Ez ve ze tett en gem oda, ahol je -
len leg tar tok. Ki ve ze tett a szín ház ból, a tech ni ká ból, a 

pro fesszio na liz mus ból. Mindez olyan élô, mint az élet -
ta pasz ta la tok. De ma már egé szen más le ve gôt szí vok. 
A lá baim már más ta la jon áll nak és a gon do la taim már 
egy má sik ki hí vás fe lé ka lan doz nak és visz nek en gem. 
Oda tar tok. Hall ga tom az önök hang ját, kér dé sei ket a 
szín ház ról. Fe lé jük for du lok, a szín ház fe lé. S ez a múlt. 
Most ar ról be szé lek már, mi volt, mit ku tat tam ab ban 
az éle tem ben. (…) 

Ha szín há zat akar tok csi nál ni, föl kell ten ne tek ma -
ga tok nak a kér dést, hogy va jon a szín ház elen ged he -
tet le nül szük sé ges-e az élet hez. Nem, mint „teát rum”. 
Nem, mint in téz mény, épü let, szak ma, ha nem mint egy 
cso port, kö zös ség és egy hely. Ha igen, ha le het ez elen -
ged he tet le nül szük sé ges az élet hez, ak kor ezt ott ta lál -
juk meg, ahol nem ha zu dunk ma gunk nak, nem bú junk 
el, ahol olya nok va gyunk, mint va ló já ban, ahol a cse -
le ke de teink olya nok, ami lye nek, ahol sem mit sem pró -
bá lunk el ját sza ni, te hát az a te rü let, ahol nem va gyunk 
megoszt va. És ez, egy pon ton túl, ki fog ben nün ket ve -
zet ni a szín ház ból. (…) A „nem -el búj ni” és a „nem-
megosz tot tan lé tez ni” prob lé má ja egy ként és alap ve -
tôen ve zet ide. (177–178.)49 

Ezen el vek nek meg fe le lôen, fo ko za to san átala -
kul a Laboratóriumszínház te vé keny sé ge is. Las -
san, min den fé le ko moly ce zú ra és erôl te tett vál tás 
nél kül, ön tör vé nyû ter mé sze tes ség gel, de fo lya ma -
to san tá vo lo dik a szín há zi mun ká tól. 
No vem ber ben, még min dig a ’69-es tur né val kap -
cso la to san, az elôadá sok után egy év vel (!) is je le -
nik meg cikk An thony G. Bow man tol lá ból, az 
„Ame ri ca” cí mû fo lyó irat ban: … 1923 óta, ami kor 
Szta nyisz lavsz kij elô ször jött New York ba a Moszk vai 
Mû vész Szín ház zal, gya kor la ti lag so ha sem volt kül föl -
di szín ház nak és ren de zô nek ilyen erô tel jes ha tá sa itt. 
A leg több kri ti kus – akik egyetér te nek Gro tows ki kon -
cep ció já val, s azok is, akik nem oszt ják a né ze teit – a 
Laboratóriumszínház elôadá sait az évad leg fon to sabb 
ese mé nyé nek te kin tet te… sôt ta lán az év ti zed leg fon -
to sabb ese mé nyé nek is… 1969. ok tó ber 16-án, az „Áll -
ha ta tos her ceg” New Yor k-i be mu ta tó já val, egy ma gá -
val ra ga dó, új fe je zet kez dô dött az ame ri kai kon ti nens 
mo dern szín mû vé sze té nek tör té ne té ben. (173.)50 
De cem ber 1–12. A tár su lat részt vesz a Nyu gat 
Ber lin ben meg ren de zett Po lis che Wo chen ren dez -
vény so ro za ton, amely nek ke re té ben hét al ka lom -
mal játsszák az „Áll ha ta tos her ceg”-et. (de cem ber 3–

48 326. ol dal / 125: J. GROTOWSKI: Pro po zyc ja wspólp ra cy. „Slo wo Pols kie” 1970. nr. 215. stb. 
49 328. ol dal / 144: J GROTOWSKI: Co by lo. Ko lum bia – la to 1970. Fe sti val Ame ry ki La cins ki y. „Di a log” 1972. nr. 10. 111–

118.  
50 331. ol dal / 192: A. G. BOW MAN: Te atr gro tows kie go w USA. „Ame ri ca” XI. 1970. nr. 142. 14–15. 
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6 és 8–10.), a St. Ni ko las Szé kes egy ház ban. A de -
cem ber 10-i elôadás a pro duk ció utol só elôadá sa 
volt. (179.) és [ 95. ] 
De cem ber 12–14. Grotowski a New York Uni ver -
sity meg hí vá sá ra New York ba uta zott. A pro fesszo -
rok kal és hall ga tók kal va ló ta lál ko zás so rán konk -
re ti zál ja a szín ház utá ni kor szak ról al ko tott el kép -
ze lé seit. Itt vá zo lód nak fel elô ször a ké sôbb „Ün -
nep” cím mel meg va ló sí tott pro jekt kör vo na lai is. 
(179.) és [ 101.] 

 
1971. 
Má jus ban, egy ko lum biai szín ház Jerzy Grotowski 
ne vét ve szi fel. [ 95. ] 
Jú nius ban, Wroc law ban meg kez dôd nek az „Apo -
calyp sis cum Fi gu ris” má so dik vál to za tá nak pró bái. 
A né zô tér ló cái ki ke rül nek a te rem bôl, a né zôk 
ezután a fa lak mel lett ül het nek, vagy áll hat nak. A tö -
rek vés nyil ván va ló: gyen gí te ni az elôadás pro duk -
ció-jel le gét és erô sí te ni az ese mény-ha tást. (183.) 
Jú lius ban, Gro tows kit, a mar seil les -i Éco le Su pé -
rie u re d’Art Dra ma ti que cím ze tes pro fesszo rá vá 
avat ják. [ 95. ]  

 
1972. 
Jú nius ele jén a szí né szek már ut cai ru hák ban ját -
sza nak. (193.) 
Jú lius 22. Grotowski meg kap ja a Len gyel Ál la mi 
Díj El sô Fo ko za tát, a La bo ra tó ri um szín ház ban, a 
szín há zi pro duk ciók lét re ho zá sá nak és az elôadó mûvé -
sze tek fej lesz té se te rén ki fej tett al ko tó te vé keny sé géért, 
kü lö nös te kin tet tel az „Apo calyp sis cum Fi gu ris”-ra. 
[95–96.]51 

 
1974. 
Már cius 28-án, egy tur né so rán, Syd ne y- ben mu -
tat ták be az „Apo calyp sis cum Fi gu ris” har ma dik vál -
to za tát. (206.) 
Ok tó ber 12. A har ma dik vál to zat wroc la wi be mu -
ta tó já ra, az elô adó te rem fe ke té re fes tett va ko la tát 
el tá vo lít ják és az elôadás a nyer stég la fa lak ter mé -
sze tes-rusz ti kus kör nye ze té ben zaj lik le. Sem mi 

sem ma radt im már, ami a szó szo ros ér tel mé ben 
„elôadás sze rû” lett vol na. Csu pán az au ten ti kus cse -
lek vés és né hány „szem ta nú”. (211–212.) 

 
1975.  
Ja nuár 1. A tár su lat hi va ta los el ne ve zé sé bôl el tû -
nik a „szín ház” szó. Az új név: La bo ra tó rium – In -
té zet. A név vál toz ta tás sal együtt a tár su lat szer ve -
ze te is átala kult. [ 10. és 107. ] És bár az „Apo calyp -
sys cum Fi gu ris” har ma dik vál to za tát még éve ken át 
elôad ják idôn ként, a fi gye lem ek kor már egyér tel -
mûen a „Holy day”, a „Spe ci al Pro ject”, a „Ven tu re Mo -
un ta i ne” prog ra mok kiala kí tá sá ra és az ál ta luk meg -
va ló sít ha tó kí sér le tek le foly ta tá sá ra irá nyult. 

Mond ják né ha a tánc mû vé szek rôl, hogy ide je len -
ne fel hagy niuk a tán co lás sal. Hát én most fel hagy tam 
az zal, hogy az „Apo calyp sis” után ren de zô le gyek. 
Átáll tam egy má sik mun ka te rü let re. S itt most meg vá -
la szo lan dó kér dés ma rad az a kér dés, hogy mi is ér de -
kel en gem va ló já ban, mi az ami csá bít. Mi az ami rág? 
Mi az, ami a szín há zi mun ka volt, a szín ház, ami lyen -
nek a mi ci vi li zá ciónk is me ri, egy ter mék, ame lyet az 
em be rek meg te kint het nek a meg vá sá rolt je gyü kért. Az 
„Apo calyp sis” ese té ben ez így van. Ilyen szem pont ból 
néz ve te hát ez még min dig szín ház. Itt fel te het ném ma -
gam nak a kér dést, hogy meg tud nék-e csi nál ni egy 
elôadást, most is. Egy szín há zi mi nô sé gé ben vett 
elôadást. Ta lán job ban, mint va la ha, de biz to san csak 
la zí tás kép pen csi nál nám. Én ilyen mun ká hoz már nem 
tud nék iga zán hoz zá fog ni. Amit a szín ház ter ri tó riu -
mán be lül ku tat tam, a ma gam és a hoz zám kö ze lál lók 
irány tû je sze rint, már meg lel tem, meg va ló sult. Megis -
mé tel ni? Kon zer vál ni, hogy mé gegy szer le gyen és még 
egy szer és még egy szer? 

Min dig csak ugyanazt, és mé gegy szer ugyanazt? Az 
a hi va tá som, hogy most más ho ri zon tok fe lé in dul jak, 
ame lyek von za nak en gem. Ezután, a kö vet ke zô lé pé -
sek már nem je len te nek majd el ru gasz ko dást, mert ha 
nem let tek vol na az elô zôek, ak kor a je len le gi táv la tok 
sem nyíl tak vol na meg elôt tem. (181.)52 

 
Jerzy Grotowski – 1975-ben.

51 Zbi gniew OSINS KI–Ta deusz BUR ZYNS KI: Grotowski’ s La bo ra to ry, In terp ress Pub li shers, War sza wa, 1979. in de xe lés nél -
kül, 95–96.  

52 329. ol dal / 159: Roz mo wa z Gro tows kim. Roz mo wi al A. Bo nars ki. „Kul tú ra” 1975. nr. 13.
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65. Tovább…



A képek és ábrák forrásai 
 
 

11. Fo tó: Z. Rap lews ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 2. in dex. 
12. Fo tó: M. Holz man. In Grotowski’s La bo ra to ry. 88. in dex. 
13. Terv: J. Je lens ki. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 3. in dex. 
14. Fo tó: L. Olej nik. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 405. 6. in dex. 
15. A „Káin” pla kát ja. Ismeretlen forrás. 
16. Jerzy Gu raws ki váz la ta. In To wards a Poor The at re. 160. 52. áb ra  
17. Fo tó: M. Ko pyd lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 6. in dex. 
18. Fo tó: M. Ko pyd lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 5. in dex. 
19. Fo tó: M. Ko pyd lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 4. in dex. 
10. Terv: Win centy Masz kows ki. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 4. in dex. 
11. Fo tó: L. Olej nik. In Grotowski’s La bo ra to ry. 7. in dex. 
12. Fo tó: Z. Olej nik. In Grotowski’s La bo ra to ry. 8. in dex. 
13. Terv: Win centy Masz kows ki és az ál ta la ve ze tett mû vé sze ti is ko lai osz tály. In Grotowski i je go la bo ra torium. 

408. 5. in dex. 
14. Jerzy Gu raws ki váz la ta. In To wards a Poor The at re. 160. 53. áb ra  
15. Fo tó: L. Olej nik. In Grotowski’s La bo ra to ry. 10. in dex. 
16. Fo tó: L. Olej nik. In Grotowski’s La bo ra to ry. 12. in dex. 
17. Fo tó: L. Olej nik. In Grotowski’s La bo ra to ry. 11. in dex. 
18. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 8. in dex. 
19. Jerzy Gu raws ki váz la ta. In To wards a Poor The at re. 160. 54. áb ra  
20. Jerzy Gu raws ki raj za. In To wards a Poor The at re. 159. 51. áb ra  
21. Fo tó: Z. Mo zer. In Grotowski’s La bo ra to ry. 13. in dex. 
22. Fo tó: Z. Mo zer. In Grotowski’s La bo ra to ry. 16. in dex. 
23. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 12. in dex. 
24. Jerzy Gu raws ki raj za. In To wards a Poor The at re. 162. 58. áb ra  
25. Fo tó: E. Weg lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 21. in dex. 
26. Fo tó: E. Weg lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 20. in dex. 
27. Fo tó: E. Weg lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 19. in dex. 
28. Fo tó: E. Weg lows ki. In Grotowski’s La bo ra to ry. 18. in dex. 
29. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 14. in dex. 
30. Az „Ak ro po lisz” tér váz la tai. Jerzy Gu raws ki raj zai. In To wards a Poor The at re. 163. 59–60–61. áb ra  
31. In Grotowski’s La bo ra to ry. 32. in dex. 
32. In Grotowski’s La bo ra to ry. 26. in dex. 
33. Fo tó: W. Hu don. In Grotowski’s La bo ra to ry. 27. in dex. 
34. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 72.  
35. Fo tó: Laboratóriumszínház,. In To wards a Poor The at re. 72.  
36. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 15. in dex. 
37. Jerzy Gu raws ki raj zai. In To wards a Poor The at re. 164. 62. áb ra  
38. In Grotowski’s La bo ra to ry. 35. in dex. 
39. Fo tó: A. Mosk wi ak. In Grotowski’s La bo ra to ry. 40. in dex. 
40. In Grotowski’s La bo ra to ry. 34. in dex. 
41. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 17. in dex. 
42. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 18. in dex. 
43. Jerzy Gu raws ki raj za. In To wards a Poor The at re. 164. 63. áb ra  
44. Fo tó: Agen ce de Pres se Ber nard. In Grotowski’s La bo ra to ry. 57. in dex. 
45. Fo tó: Agen ce de Pres se Ber nard. In Grotowski’s La bo ra to ry. 60. in dex. 
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46. Fo tó: Agen ce de Pres se Ber nard. In Grotowski’s La bo ra to ry. 59. in dex. 
47. Fo tó: Agen ce de Pres se Ber nard. In Grotowski’s La bo ra to ry. 56. in dex. 
48. Fo tó: Agen ce de Pres se Ber nard. In Grotowski’s La bo ra to ry. 58. in dex. 
49. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 107. 28. kép. 
50. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 111. 34. kép. 
51. In Grotowski’s La bo ra to ry. 62. in dex. 
52. Terv: Wal de mar Kry ger. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 408. 20. in dex. 
53. Fo tó: P. Ba racz. In Grotowski’s La bo ra to ry. 78. in dex. 
54. Fo tó: H. Ro si ak. In Grotowski’s La bo ra to ry. 75. in dex. 
55. Fo tó: H. Ro si ak. In Grotowski’s La bo ra to ry. 76. in dex. 
56. Fo tó: P. Ba racz. In Grotowski’s La bo ra to ry. 83. in dex. 
57. Fo tó: P. Ba racz. In Grotowski’s La bo ra to ry. 82. in dex. 
58. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 71. 9. kép. 
59. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 71. 12. kép. 
60. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 71. 10. kép. 
61. Fo tó: Laboratóriumszínház. In To wards a Poor The at re. 71. 11. kép. 
62. Fo tó: P. Ba racz. In Grotowski’s La bo ra to ry. 85. in dex. 
63. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 407. 39. in dex. 
64. In Grotowski i je go la bo ra to ri um. 407. 40. in dex. 
65. In Grotowski’s La bo ra to ry. 117.



Tar ta lom 
 
 

ELÔSZÓ   3 

Elsô rész   5 
A SZEGÉNY SZÍNHÁZ FELÉ   7 

Bevezetô gondolatok   7 

Témánkról, konkrétabban   9 

Történeti áttekintés   9 
      A tör té nel mi – tár sa dal mi – mû vé sze ti hát tér   9 
      A közvetlen „örökségek”   11 
      Úton a Szegény Színház felé   13 

ORFEUSZ   15 

KÁIN   17 

BUFFÓ-MISZTÉRIUM   21 

SHAKUNTALA   25 

ÔSÖK   29 

KORDIAN   35 

AKROPOLISZ   39 

DR. FAUSTUS TRAGIKUS HISTÓRIÁJA   45 

HAMLET–TANULMÁNY   49 

AZ ÁLLHATATOS HERCEG   52 

APOCALYPSIS CUM FIGURIS   59 

Második rész   65 
A SZEGÉNY SZÍNHÁZ   67 

Elméleti – szerkezeti áttekintés   67 
      A „rendszer” elméleti kiindulópontjai   67 
      A színész – nézô viszony megváltoztatása   70 
      A „gúny és apoteózis dialektikája”   73 
      A „szent  színész”, mint a szertartás varázslója   74 
      A színházi szertartás pszichoszociális funkciója   77 

A színészi munka tartalmi oldala   78 
      Sztanyiszlavszkij – Brecht – Grotowski   78 
      A színész–színész viszonylat kérdései   81 
      A színész–nézô viszonylat kérdései   83 
      A színész önmagához való viszonyának kérdései   85 
      A színész–rendezô viszonylat kérdései   86 
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A színészi munka módszertani oldala   88 
      Az improvizáció és az „improvizáció”   89 
      Improvizáció és rögtönzés   90 
      Az improvizáció, mint próbametodika   91 
      Az improvizáció, mint az elôadás játékmódja   92 
      Az improvizáció, mint színészdramaturgiai „rendszer”   93 

A színészi munka formai oldala   94 
      A képlékeny test   94 
      Az „aktív állapot”   95 
      A „passzív diszponálhatóság állapota”   96 

A tréning alapelvei   97 
      A tréning személyessége és mindenkori „aktualitása”   97 
      A „negatív út” elvének érvényesülése a tréningben   98 
      A tréninggyakorlatok „igazolásának” elve   99 

Záró gondolatok   100 
      Az ontológia kérdései   100 
      Színjátéktípus-e a szegény színház „rendszere”   102 
      A kutatás hatása a színházmûvészetre   103 
      Ami átvehetô (lehetne)   105 

Függelék   109 
IDÔRENDI ÁTTTEKINTÉS   111 

A KÉPEK ÉS ÁBRÁK FORRÁSAI   133 


