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Cosmin Matei

egy beFogadás 
anatómiája – 
the encounter

A The Encounter1 című előadás Petru Popescu Revelație pe Amazon2 című regényének 
dramatizálására épül, amely egy Loren McIntyre nevű, a National Geographicnál dolgozó 

fényképész utazásáról szól. McIntyre-nek sikerül megtalálnia az Amazonas forrását és kapcso-
latba lépnie a mayourna bennszülöttekkel, a perui és brazíliai dzsungelek lakóival (akiket macs-
kaembereknek is neveznek, az arcukon viselt, bajuszra emlékeztető kiegészítők miatt). Egy rej-
tekhelyről való fotózáskor magvalósult rövid találkozása a mayournákkal olyan eseménnyé alakul 
át, amely megváltoztatja a fényképész életfelfogását, mivel elvarázsolja őt a törzs életfilozófiája. 
Személyes kapcsolatokat létesít a közösség tagjaival, különösképp vezetőjükkel, Barnacle-lel 
(akit szemölcsös bőre miatt hívtak így), fiával Tutival és Cambióval, aki portugálul beszél McIntyre-
rel, és minden mondatot a cambio szóval zár, amit távirati stílusú stopként használ, és ami 
egyébként cserét jelent. Cambio végül Dante Vergiliusához válik hasonlóvá, aki végigvezeti a 
fényképészt ezen az ismeretlen vidéken. 

A Complicité társulat alapvető jellemzője, hogy mindig a létező vagy lehetséges narratív 
konstrukciók sokrétű kutatása vezérli, melyeket aztán rendeznek, csiszolnak, hogy a környező 
kaotikus valóságot koherens spektrummezővé alakítva mutassák be az anyagot (és folyamatos 
munkának vessék alá), anélkül azonban, hogy bezárnák a hátsó kiskaput, amely a káoszhoz ve-
zet vissza. Ilyen módon megkérdőjeleződik az okozatiság vagy a linearitás, az értelmi struktúrák 
nem jelentik a dramatikus anyag magától értetődő célját, a narratív szál vagy a szereplők lélektani 
dimenziója a változás veszélyének vannak kitéve, ezáltal pedig a teátrális világ hierarchiájának 
destrukturálódásához vezetnek bennünket, hogy szemtől szembe kerüljünk az élettel. Mindezek 
egyidejűleg különböző hozzáférési módokon keresztül vezetnek bennünket tovább a narratív 
struktúra körkörössége és az idő észlelésének irányába, sokkal inkább a szinopszisútvonalak 
idegkisüléseinek tanúivá téve bennünket, mintsem egyetlen idegközpont lakóivá.

A performansz játéktere a közönséggel való párbeszédben képződik meg, és egy valós és 
fiktív életről tartott beszéddel kezdődik. Gondolatokat mutat fel különféle politikákról, melyek 

1 The Encounter. Complicité, London, 2015. Rendezte Simon McBurney és Kirsty Housley, Petru Popes-
cu Revelații pe Amazon c. regénye nyomán. Performer: Simon McBurney; Rendezőasszisztens: Jemima 
James; Szcenográfia: Michael Levine; Hang: Gareth Fly, Pete Malkin; Fény: Paul Anderson; Videoprojekció: 
Will Duke. 

2 Petru Popescu: Revelație pe Amazon. Román nyelvre fordította Radu Paraschivescu. Cartea Românească, 
Bukarest, 1993. 
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csak a fejünkben léteznek. Beszél a lányáról, aki egy adott ponton megjelenik a hangtérben és 
a performer úgy viszonyul hozzá, mintha a színpadon lenne. Majd az egy vagy két évvel ezelőtti 
felvétellel, vagyis saját másod- és harmadik énjével beszél; a jelenben lennénk egyáltalán? Nem, 
hanem egy hat hónappal ezelőtti felvételt játszik le nekünk, az előadás készítésének idejéből, 
de mégis minek köszönhető, hogy azt érezzük: itt és most vagyunk? Fogalmak hangzanak el, 
melyek tudományos szempontból nem tisztázottak, de számunkra rendkívül valóságosak, mint 
például az idő, illetve, olyan kulcskérdésekkel szembesülünk, mint hogy Létezik tudat emlékezet 
nélkül? Elválasztható a képzelet az emlékezettől?

Az audiotermékeket gyártó Sennheiser céggel történő együttműködésben egy olyan mikro-
fonszivacs-huzatot hoztak létre az alkotók, amely stilizált fej formájú, egy Húsvét-szigeteki moai 
szobor ábrázatára emlékeztet. Ennek belsejébe két professzionális binaurális funckióval rendel-
kező, hangrögzítő mikrofont szereltek, amelyek egyenesen a közönség tagjai által viselt fülhall-
gatókba közvetítenek. A szerkezetet különböző helyszíneken állították fel: Simon otthonától a 
próbatermen át egészen az amazonasi dzsungelig, ahol a dokumentálódás java része zajlott. A 
performer a hangot választotta a teatralitás és a technológia összekapcsolódásának fő eleme-
ként, és ez utóbbi az emberi szellem meghosszabbításaként működve, a valóság és percepció 
közé ékelődő rezgéssé vált. 

McBurney kilép a performeri szerepéből és az első percekben civilként nyilvánul meg a szín-
padon, nonverbális kommunikációja pedig arra enged következtetni, hogy leginkább a velünk, 
nézőkkel való interakció foglalkoztatja. Ez a fellépés megszünteti a denegáció és a történetben 
való elmerülés iránti elvárásokat.

Mivel azonban nemrég tértem vissza egy Jan Fabre-workshopról, nehezen tudnék lemon-
dani arról, amit ez a sokat vitatott alkotó minduntalan hangoztatott, amint végigvezetett minket 
a gyakorlatokon: ,,Egy performernek, akár szubjektum, akár objektum, a színpadon vagy nyil-
vánosságban fontos elkerülnie, hogy extázisba essék, függetlenül attól, hogy mennyire ingerli 
a fantázia, ugyanis az önpercepciójában neki mindig kapcsolatban kell lennie ösztöneivel, és 
pillanatról pillanatra párbeszédben kell állnia a képzelettel, amelyet azért állít elő, hogy ne szakítsa 
meg a felfedezés folyamatát.”3

Magamban tudom, hogy már elkezdődőtt az előadás, még akkor is, ha Simon azoknak a 
nézőknek a rovására ironizál, akik még nem érkeztek meg a színház büféjéből, ahol talán sokkal 
izgalmasabbak a történetek, mint a színpadon. Majd azzal, hogy a figyelem a későkről az új 
technológiai médiumokra terelődik, melyek megváltoztatni látszanak azt, amiképpen a valósá-
got érzékeljük, több értelemben működő feszültséget kelt bennünk. Egyrészt beindítja a saját 
valóságdefiníciónk körüli vizsgálódást: vajon egy személyes történet részesei vagyunk, vagy a 
kollektív tudat által folyamatosan kibocsátott anyagban élünk? Vagy a magunk identitásától való 
fokozatos eltávolodásra készít fel, megváltoztatva a jelrendszereinket, melyekben szocializálód-
tunk? Megingatja a bizalmunkat a valóság személyes/kollektív szematikájában. 

A következőkben a performer jóvoltából tanúi leszünk a még nem dramatizált anyag feldolgo-
zásának, amelynek folyamatában augmentálódik az érzékelés és dekonstruálódnak a színészet, 
rendezés, dramaturgia és szcenográfia határai, és egy felfele ívelő, felhalmozódó szemantikai 
oszcilláció bontakozik ki a dramaturgia és színpadi rendezés (mise en scène) között. A színész 
többé nem puszta tolmács, hanem a nézők új, nem várt tapasztalataiért felelős személy, nem 
tolmácsol üzenetet vagy szöveget, és nem is jellemez egy szereplőt, hanem segít nekünk belsővé 
tenni, megtestesíteni egy intim folyamat információit, sérülékeny alakzatait, amelyek egy drama-

3 Masterclass, Jan Fabre. Teaching Group, Troubleyn/Laboratorium, Antwerpen, Belgium, 2018. január 
22−26. 
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tikus figura döntés- és viselkedés-mintáival való organikus interakcióból származnak. Biztosít 
minket arról, hogy itt maga a változás/metamorfózis/folyamat az üzenet. 

A beszéd a tudatos figyelmemet a lehetséges valóságok sokaságára irányítja, amelyeknek 
a külső és belső határai elmosódottá válnak, akár az egymásra helyezett pauszpapírok, melyek 
saját nézői identitásomat árnyékolják be, aki pedig most egy laptop előtt ülök és az előadás két 
évvel ezelőtt készült felvételét nézem, amelyről határozottan szeretném azt hinni, hogy most tör-
ténik, anélkül azonban, hogy észrevétlenül abba csúsznék át, amire Fabre felhívta a figyelmünket. 

Egy másik lehetséges valóság, hogy ez az egész szintetikus immerzió, ami egyben analitikus 
is, egyetlen diskurzussal fonódik össze fatikusan, a performerével, aki magába foglalja a színházi 
eszközöket is, melyeket használ, és melyek metaszínházi funkciói ahhoz az idiómához hasonló 
elvárásokat rajzolnak meg, ami a jól ismert viccben jelenik meg: Móricka, aki egyedül maradt 
otthon, szeretne mesét hallgatni felvételről: „Gyerekek, most elmondok nektek egy mesét!”

Simon says: ,,Technological tricks!”4

Skizofrén kapcsolat ez mind az elismerő, mind az elutasító érzelmekkel, ezzel az előjátékkal 
együtt, melynek auditív formája izgalomba hoz azzal, ahogyan a hang a két fülkagyló közötti utat 
megteszi, sőt valójában elképzelteti velem, ahogyan egy kisember ezt a távot bejárja: 

Simon says: ,,2.5 kg of electrified pate that we call our brain.”

Erotikusnak látom a ránk irányuló meggyőző erejét, hogy saját határait átlépje a befogadási 
konvenciók képlékennyé tétele érdekében. Különösképp abban a pillanatban, amikor a perfor-
mer úgy dönt, hogy gyermeki módon még szórakozik kicsit a rendelkezésére álló játékokkal és 
fiziológiai manipulációval: meleg levegőt fújva a binaurális mikrofonba, a fülhallgatónkon keresztül 
a jobb fül elkezd felmelegedni, hiszen az agy ezt parancsolja neki.

Azt kezdem érezni, hogy a szívdobogások ritmusa úgy gyorsul, ahogyan McIntyre fényké-
pész dramatikus figurájának tulajdonképpeni azonosítása elkerülhetetlenné válik. Arra ösztönöz 
minket, hogy elmélkedjünk azon a tézisen, mely szerint az események történhetnek kronologiku-
san és szimultán módon is, ez a reflexió pedig nyugtalanítóvá válik. Ám hirtelen megszakítják ezt 
a földön levő technikai pedálok segítségévél létrehozott loopok, melyek egy digitális hangkeverő-
höz vannak kapcsolva, hogy a saját kimondott szavaiból ismétlődő hanghurkokat hozzanak létre. 
Ugyanakkor a különbözőképpen használt színpadi eszközökkel létrehozott hangok a befogadás 
szintjén olyan természeti fenomének illuzióját keltik, melyek csak a képzeletünkben jönnek létre, 
ezáltal pedig elnyel minket egy hangzavarból álló fekete lyuk, amely fokozatosan egy Cesna 
repülőgépmotor hangfelhőjévé alakul át, ahová bedobnak minket és hirtelen az Amazonas felett 
repülünk, Loren McIntyre szerepében.

A hangok által kiváltott első érzetek a testi egyensúly megőrzésével kapcsolatosak, akkor, 
amikor a repülőgép a vízen landol; ez máskülönben jó érzéssel tölt el, hiszen rájövök, hogy tuda-
tos társszerzővé váltam. 

A dzsungel közege, a hely feltérképezésével kapcsolatos kartográfiai megfigyelések és ész-
revételek a mély tónusú zenével együtt, a szinte néma csöndben is felerősítik a mayourna embe-
rekkel való találkozás kiszámíthatatlanságát. A találkozás érzelmi felerősítése és az emberek kö-
vetése az erdőn át a McBurney által diktált ritmushoz igazítja a lélegzetet. Élénk figyelmet teremtő 
lélegzetvétel ez, készenlétbe helyezi a test tűrőképességét. A suttogó hang élesíti az érzelmeket, 

4 Simon McBurney: The Encounter. Complicité, live stream videofelvétel, YouTube 2016. március 1. A követ-
kezőkben Simon, McBurney, Cambio és McIntyre szavait ugyanerről a felvételről idézzük. 
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míg a képzelet elkezd a közeggel kapcsolatos részleteket hozzáadni ehhez, akár egy vékony 
ecsetvonással rajzolt, egyre jobban körvonalazódó vázlaton. A gondolati sík sietve igyekszik lé-
pést tartani a dramatikus szituációk konstrukciójával. A nyelvi jelek az erdő képeire fordítódnak, 
és időről időre hatalmas párában merülök el, melynek az erdő foszforeszkáló színárnyalatot ad.

Egy faajtó nyikorgásának hangja ránt ki az őslakosok elhelyezkedésének látványából és a 
családiassá váló hangulatból. Hirtelen Simon lakásába kerülünk át, ahol lánya felébredt álmából, 
az éjszaka első felében. Némi egyezkedés után az apja visszaküldi aludni, majd az amazonasi 
erdők különféle rovarainak és állatainak hangját reprodukálja neki. Ezek számomra is nyugtatólag 
hatnak és újra felveszem a macskaemberek falujába történő kalandozás narratív szálát. 

A hangok egyre gyorsuló ritmusa, amit a földre csapódó fák okoznak, és amelyek aztán körü-
löttem egybegyűlnek, együtt sürgetik McIntyre-t a történet folytatására. Hajsza következik az er-
dőben, amit a szereplő légzési ritmusán keresztül teszek testem valóságává. 1,2,3 belégzés, 1,2 
kilégzés, 1 be... 1,2,3 ki, 1,2 ki, 1 be. Ez idő alatt az agyam újabb, a Troubleyn Laboratóriumból 
ismert gondolatokat hív elő, melyek szerint a szintetikus expresszivitás egyfajta háromszög alak-
zatának kell fennállnia a performer megosztott figyelme, folyamatos önmagára figyelése, ennek 
nyilvános megmutatása, és emellett a cselekvés tényleges időtartamának számon tartása által. 

Simon hears in his head: ,,Some of us are friends!”,

és én is ezt hallom. És ezáltal elindul egy másik reflexív folyamat azzal kapcsolatban, hogy 
mi, emberek telepatikusan is kommunikálhatnánk egymással. Amilyen mértékben hajlanék arra, 
hogy átengedjem magam a figyelem ilyenfajta újraosztásának, a fényképész képe ugyanolyan 
mértékben tart a fiktív szituáció perifériáján; fokozatosan csoportosítom át a figyelmem.

Simon and I are thinking: ,,Hey buddy, I am a friend too!”,

a feltehetően Barnacle-től érkező súlyos válaszra pedig: ,,I know!”, valahogy összerezdül a 
gyomrom. Nem is tudom, mikor, vagy tudatosult-e egyáltalán bennem ez a válaszreakció. 

Adott ponton majd, ugyanez a belső remegés az ellenkezőjévé alakul, undorrá, a színpadon 
javasolt önkényes intertextualitás révén. A hideg esőben, amelyet személyes testemlékezetem 
megidéz, a telepátia gondolatán elmélkedve, a fülhallgatóban minket körülölelően hangzik fel egy 
tévéreklám csilingelése, a modern világ hangja, egy, a gyerekeket a pszichológia megismerésére 
invitáló rajzfilm. És miközben Simon kislányának hangját halljuk számolni, ami mintha siettetné a 
hipnózisból való felébredést, az undor kegyetlenül átváltozik néhány könnycseppé.

I am thinking: ,,Some of us are friends!”

Nehezen tudom megállítani a sírást, főleg amikor meghallom Petru Popescu szavait, a civil 
McBurney telefonjából: ,,A paradox is presented to us by the fact that every time a modern man 
encounters a tribe man it happens the fact that you bring them faster towards civilization, while 
the modern man has the privilege and the choice to find out more about himself and about his 
roots. But it is our gain and their loss.” 5

A megszólalásban levő megállapítástól nagyon dühös leszek a modern emberre. Tudom, hogy 
átcsúszom az agyam által létrehozott, vagy ahogy Jan mondja, a pillanatnyi képzeletben létrejövő 

5 ,,Azzal a paradoxonnal állunk szemben, hogy valahányszor a modern ember találkozik egy törzsi emberrel, 
az történik, hogy közelebb hozzuk őt a civilizációhoz, miközben a modern embernek kiváltsága és válasz-
tási lehetősége van abban, hogy magáról és gyökereiről többet megtudjon. De ez a mi nyereségünk, és az 
ők vesztesége.”
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szupra-narratívába, de nehezemre esik cenzúrázni e zsigeri gondolataimat. Hogy engedhetjük 
meg magunknak, hogy beleavatkozzunk ezeknek az embereknek az életébe? És az agyam máris 
elvesztődik a tények megítélésében, miszerint ezeknek az embereknek, vagy talán akár nekünk is, 
még sok fejlődnivalójuk/valónk van, és nagy időtávokat kell befutnunk még, sok generáción ke-
resztül..., azonban rájövök, hogy az utolsó megjegyzés a saját ismeretlentől, haláltól, újrakezdéstől 
való félelemről szól. Így lett úrrá rajtam a szégyenérzet. Tisztában vagyok vele, hogy sokszor türel-
metlenségből cselekszem. Mindig szeretném felgyorsítani a megismerést eredményező szubjektív 
műveleteket, hogy előbb megértsem és kihasználjam az azonnali eredményeket.

A belső diskurzusom háttérbe szorul a továbbkalandozásban való részvétel ígéretéhez ké-
pest, de valahol a mélyben marad valami szorongás, ami nem engedi magát félreállítani és sem-
legesíteni, majd feloldódik az anyagi társadalom fölötti szemlélődésben, majd pusztán az anyag 
szemlélésében... 

Végül teljesen átadom magam a Tuty-tánc mentális megalkotásának (Tuty egyike a törzs ren-
geteg gyerekének), egy ősi táncnak, amely néhány esőcsepp tanulmányozásából indul, a kép-
zeletünket pedig a Popescu regényéből McBurney által olvasott költői kommentárok ösztönzik a 
tánc kezdeteiről, melyek egész életünkön át elkísérnek. Itt az eseményeket szimultán éljük meg. 

A kontemplatív átcsúszás szintén nem következik be, hanem egy másik eseménybe transz-
formálódik. Miközben a fényképész észreveszi, hogy az őslakók elkezdik tűzbe dobálni a holmija-
it, feldühödve a tényen, hogy képtelen verbális kommunikációt folytatni velük, elkezd a törzsfőnök 
körül szaladgálni, mintha varázslatot szórna rájuk, frusztrációját és elkeseredettségét mutatva ki 
ezzel. Aztán rájön, hogy a fényképezőgépét egy majom ellopta és kettétörte, a filmtekercsek 
pedig a fákról lógnak lefelé vagy a tűzre kerültek. Az érzelmek felerősödése itt két irányba műkö-
dik, a jelentésalkotás/találás szándékával. Egyrészt empatikus vagyok a kétségbeesett Lorennel, 
hiszen az itt élő emberek dokumentálásának és a másik világban való bemutatásuknak minden 
bizonyítékát elveszíti, másrészt meglep Barnacle reakciója, aki egyszer csak futva elindul az ellen-
kező irányba, hogy visszavonja a varázslatot, amit az előbbi rájuk szórt. A kíváncsiságomat itt az 
emberek magától értetődő hite ébreszti fel, miszerint semmi sem esetleges, és hogy saját fizikai 
cselekedeteinknek minden bizonnyal valóságos hatása van. A dolgok éppen annyira elszomorí-
tóak, mint amennyire újszerűek az új nyelvezet elsajátítását tekintve.

Éjszaka kiáltások hallatszanak és kitör a kavarodás. Az érzékek felborzolódnak egy jaguárüvöl-
tés hallatán. A kábulat hamar átterjed ránk, az emberek vokális reakciói hallatszanak a teremben, 
meglepettek, gyerekeket hallunk sikítani és sírni, míg McIntyre egyedül próbál menedéket találni. 
Én remegek, és várom, hogy új szavakat kapjak, amelyek mentén elkísérhetem őt ebben az öss-
zevisszaságban, sötétségben. Menekülnünk kell. De hová? Bárhonnan kiugorhat a jaguár. Minden 
figyelmünk az erdő eleven részleteinek közelségére összpontosul. Hasonló érzeteket keltenek ben-
nünk a pánik, dehidratálás, kiszáradt száj szavak. Mindegyik színpadon elhangzó szó és cseleke-
det a túlélési ösztönök szintjére redukálja a részt vevő elmét. Egy uborkához hasonló gyümölcs 
válik vízforrássá, amelyből a performer, mint több napja szomjazó állat, vadul iszik. Ez alkalommal 
magam szakadok el a történéstől, hiszen tudom, hogy Simon vicces megjegyzése következik arról 
az eshetőségről, hogy az elfogyasztott folyadék mérgező lehet, ami nyilvánvalóan be is következik. 

Meglehet, hogy az előadás által kibontott legfontosabb gondolatok egyike a valóságérzéke-
lés, valamint az idő ciklikus természetéhez való értelmezői viszonyunk.

,,Twinkle, twinkle little star...”

Az öntudatlansággal egyenértékű állapot elérése ismét megszakítja a kronológiai rendet, a 
történéseket, melyeken McIntyre keresztülment és újra a performer otthonában vagyunk, aki az 
előadás összerakása közben elaludt az íróasztalán, és lánya egy altatódalt énekel neki. 
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A történetmesélés gazdaságossága érdekében, melynek társszerzője lennék magam is, sze-
retném, ha Simon többé nem szakítaná félbe ilyen pillanatokkal a mesélést. 

De gyorsan átsiklunk e közjáték fölött, és néhány nap elteltével Loren arra ébred, hogy a 
törzs újraegyesült más, korábbi tagjaival. Közöttük van Cambio is, akit írásom első felében már 
bemutattam, és aki a továbbiakban másodnarrátorként fogja közvetíteni a fényképész pszichofi-
ziológiai tapasztalatait. 

Simon asks: ,, Como es tu hé’s falando Português?”

Ez felerősíti a párbeszédet a narratív rétegek között, különösképpen ahogy közeledünk a 
csúcspont felé, amely az élet kezdeteinek jelentésére épül, erre utal a törzs által performált rituálé.

Ezt egy, a modern ember nézőpontjából ellentmondásos átalakulás követi, az idegenek tár-
sadalmi cselekedeteit és ezek értelmezését illetően, akik minden tulajdonukat elkezdik elégetni. 
A testem nyugtázza ezt a történést, különösen a következő megszólalás fényében: 

Cambio: „Their spirits are holding us still from returning at the beginning.”

És a performer, Simon McBurney, ezúttal egy földrajzilag párhuzamos utazásra visz minket, 
pontosabban Washington D.C.-be, ugyanazon rituális cél teljesítése érdekében. Hisztérikusan 
sürget, hogy kezdjük el megsemmisíteni anyagi javainkat és a megtisztító rituálé zárásaként pe-
dig dobjuk tűzbe a kormánytól kapott szociális segélykötvényeket. Eluralkodik az őrület. Eufóri-
kus állapotba ejt. Ennek a fantazmának már nem próbálok ellenállni. Gyertek, kedves szomszé-
daim, menjünk ki mindnyájan a tömbházunk elé, csöngessünk be az ajtókon, hívjunk ki mindenkit 
és együtt dobjunk el mindent, mindent! Majd Simon azt javasolja, hogy bélyegezzük meg a rossz 
valódi forrását: a mobiltelefont. Abban a pillanatban, nyilvánvaló, meg is szólal a telefon. Simon 
kislánya újra felébredt, egy pohár vizet kér. Minden megszűnik. Éppen, amikor minden érzékem 
erőteljesen és felelősséggel reagált a buzdításra, rájövök, hogy a mobiltelefon diszpozitívumán 
keresztül úgy rendeződnek az élethelyzeteim, hogy időm legnagyobb részében magam is csu-
pán így tudom tartani a kapcsolatot a fiammal.

Barnacle, Cambio és Loren beszélgetni próbálnak a rituálé első szakaszának befejeztével. 

,,McIntyre: Look Cambio please translate to Barnacle that I can speak with the government 
of Brasil to stop damaging the forest because people live here...

Barnacle: NO! They will always come with guns, and machines, and drinks for the oil that is 
here!”6

Rögtön olyan atrocitások jutnak eszembe, melyeket a kormányok a „normalitás” nevében 
követnek el. Hirtelen különféle megoldásokra gondolok, többé vagy kevésbé felháborítóakra, 
együttérzést nélkülözőkre. A párbeszéd átköltözik a belsőmbe. Majd belőlem az előadásba, az-
tán újra a belsőmbe. Arra gondolok, hogy ez az erdő valamiképpen majd azokhoz is beszélni fog, 
akik végülis azért jönnek, hogy majd kiirtsák. 

Barnacle: ,,The beginnings run parallel with our time.”

6 ,,McIntyre: Cambio, kérlek, fordítsd le Barnacle-nek, hogy beszélhetek a brazil kormánnyal, hogy álljanak le 
az erdőirtással, mert itt emberek élnek... / Barnacle: Nem! Mindig fegyverekkel, autókkal és italokkal fognak 
jönni az olajért, ami itt van!”
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Ezek hallatán újra az előadás befogadására összpontosítok. A testem még izgalomban van 
attól a lendülettől, amit az anyagi javaik elégetésének lendületéből nyert. Kíváncsi vagyok, ra-
gadozóhoz hasonlóan feszült a várakozás izgalmaitól, azzal együtt, ami ennek a Kezdetnek a 
megtapasztalását jelenti. Szükségem van Simon irányítására ebben a történetben, ami jóval fö-
lénk kerekedett. Elkezdődött. A emberek hosszú sorba állnak. Hideg verejték fut le a hátamon. 
Mozgunk.

,,one, two, three steps to the left,
two to the right,
one back, and...
Clap! And again.
one, two, three...,
two to the right,
one back, and...

Clap!”

A test hipnózisban válaszol erre a mozgásmintára. Az agy elkezd vándorolni a testben, majd 
a képzeletben. Érzem, hogy valahol a testem középpontjában, a szívem alatt sok energia gyűlik 
össze. Barnacle újra telepatikusan próbál kommunikálni McIntyre-rel. És az erőteljesen földhöz 
verődő lábak ütemére rajzolódnak ki a szavak: ,,You will prove/that this/is real... and Clap!” A hát-
térben, a rituáléval párhuzamosan egy értelmiségi önelégült szónoklata hallatszik a tudatosság-
ról, az absztrakcióban való létről, a térről és meditációról, és azt magyarázza nekünk, hogy ezek 
a tudattal való találkozások hatalmas illuzórikus fantazmák. Az ellentmondás az iróniát növeli, az 
én válaszom pedig így hangzik: menj a francba!

,,one, two, three steps to the left,
two to the right,
one back, and...

Clap! You have to/ believe!”

1,2,3/1,2/1 és... taps! A teremben tapsol a közönség! Majdhogynem érzem Simon testének 
kimerültségét. 

,,WRAAAAAGH”

És az emberek elkezdenek különböző hangokat kiadni, állatokat megtestesítve, talán meg-
vágni magukat, békák hátáról nyalni a folyadékot, de McIntyre számára nem történik semmi. 
Minden túl kaotikus, túlontúl fárasztó. 

McIntyre: ,,Quando morreremos?”

Nekem pedig eszembe jutnak a workshop utolsó napjai Jan Fabre-val, amikor a performerei 
jelenetrészleteket játszottak nekünk a Mount Olympusból, a 24 órás performance-ukból. Egyes 
emberek valóban át tudnak változni mindenféle lényekké. A szemeik pedig olyan szakadékokká 
válnak, melyekbe egyetlen épeszű ember sem szeretne belemerülni. Most ez utóbbi képek erő-
sebbek, mint ami a laptopom képernyőjén történik. 

Várom, hogy újra átélhessem a pillanatot, amikor McIntyre teljesen felébred a rituáléból, és az 
emberről, a természetről és a közöttük levő szoros kapcsolatról fog beszélni. A modern ember szá-
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mára a kinyilatkoztatás csak posztrituálisan, reflexíven történhet meg, csupán ébredés után, amikor 
minden, amit meg lehet állapítani, azt mondja ki, hogy valóban mély, energetikus szimbiózisban va-
gyunk a természet minden elemével. Mit kívánhatnánk ennél többet? Miért kívánnánk ennél többet?

McBurney jelenik meg a színpadon az előadás végén és a közönséghez fordul: számára a 
The Encounter egy ellenállási aktus. Ugyazzal a szenvedéllyel, mellyel arról beszél, milyen öröm 
volt számára találkozni és meghallgatni az őslakosokat az amazonasi dokumentálódás ideje 
alatt, átadja üzenetüket: Létezünk, itt vagyunk! 

És én is itt vagyok és minden jókívánságomat küldöm. 

,,The feeling is the Prayer, not the words!”7

Ezek a szavak visszhangzanak egyre a fejemben és... elcsúszom. Nehezemre esik most leáll-
ni, és arra kérni magam, hogy egy pozitív gondolatot közvetítsek felétek, akik messze vagytok... 

A szomorú az egészben, hogy még mindig az az érzésem, hogy nem találtam meg a történe-
tet, a saját történetem – ahogyan Simon McBurney megtalálta, akivel teljesen egyesülök, ezáltal 
pedig teljes egészében a közönségnek adom át magam. Patetikus érzés lenne és irigykedés a 
színészekre? Most pedig magamról ítélkezem. Lehet, hogy az igazság tényleg valahol középen 
van. Ahogyan Nick Cave is mondja, az ember állandóan saját maga jobbik énjének megalkotá-
sán dolgozik. De ezek mindig maszkokban, társadalmi szerepekben rejlenek, a középnek pedig 
szüksége van egy múzsára, aki támogassa. Az identitás koncepciója gyakran ördögi körként je-
lenik meg. Lehet, hogy Fabre-nak igaza van: ,,The artist always has to be in a constructive dialog 
with his instincts. Never fall to ecstasy! Put the ego aside” – csak gondolkodom. 

Petru Popescu bevallotta a színésznek: ,,Ennek a történetnek nincs ideje. A mayournák ma is 
életben vannak. Arról tudósítanak, hogy mit jelent megtapasztalni olyan emóciók és gondolatok 
érzéseit, melyek valószínűleg nem a sajátjaink.” 8

Az előadás végén McBurney, mértéktelenül esendőnek mutatkozva, megismétli a mondatot, 
amit ismételten küldött neki Barnacle telepatikusan: ,,Some of us are friends!” 

Az előadás olyan közjátékot is tartalmaz még, melyben McBurney lánya közbelép. Noma gyak-
ran felébred és kinyitja apja dolgozószobájának ajtaját. Az ő jelenései az apja munkája körüli kérdé-
sek és az anyja köré épülnek – aki egy buddhista táborban vagy alkotótáborban vesz rész, ahogyan 
azt civilként McBurney elárulja –, vagy csak egyszerűen valami kaját kér. A gyermek figyelmeztet 
minket az élet sebezhető és törékeny mivoltára, és azt mondja nekünk, hogy a világ, amit létreho-
zunk, egyre aggasztóbbá válik. Ő lesz az az elem, amelynek célja, hogy visszakapcsoljon minket 
abba a valóságba, amit ismerünk, de minden visszatéréskor megváltozva jutunk vissza hozzá. 

A közönség számára az immerzió fokozatosan történik meg, és azonosulási folyamatai 
McBurney által szabályozottak, irányítottak, hogy amikor a drámai figura környező világának ész-
lelése megváltozik, számunkra is, empatikus úton, létrejöhessen annak a világkoncepciónak az 
újragondolása, melyben nap mint nap élünk. Az előadás nyitottá, kíváncsivá tesz, arra késztet 
minket, hogy szabaduljunk meg a félelemtől, hogy a sors kezére bízzuk magunkat. Megteremti 
számunkra egy valós tapasztalat közegét, olyan erőkkel, melyekkel eddig csak olvasáskor, film-
nézéskor vagy fiktív világok létrehozásakor léptünk kapcsolatba. 

Néhányan közülünk barátok vagyunk!

Fordította Sz. Gál Boglárka

7 Gregg Braden: Matricea divină. For You Kiadó, Bukarest, 2007.
8 Simon McBurney: The Encounter. Complicité, live stream videofelvétel, YouTube 2016. március 1.


