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A színész műalkotása különös tünemény -
leírták már sokan. Egyik legjellemzőbb tulaj-
donsága éppen az, hogy akkor semmisül meg,
amikor létrehozzák. Festőt a vászna, komponistát
a partitúra túlélheti, de a szemvillanás, a gesztus,
a hanghordozás - mindaz, amiben a színész
alkotása megvalósul - eltűnik térben és időben.
Az utolsó ötven esztendő technikai fejlődése
szépített ugyan ezen, de sem a hangfel-vétel, sem
a filmkocka nem elég ahhoz, hogy visszaadja a
színházi est varázsát. Régebbi színészekről még
ennyi sem maradt. Szerepeiket ismerjük, s azt,
hogy mikor volt sikerük, melyik színikritikusnak
tetszett játékuk, de hogy miben állt Lendvay
alakító képessége vagy Déryné szerepformálása -
nem tudjuk.

Fekete Sándor Petőfi-tanulmánya, jóllehet
irodalomtörténeti igényből született, a színház-
történet számára is rendkívül érdekes. Meg-
kísérli ugyanis, hogy a fennmaradt írásos emlé-
kek alapján rekonstruálja Petőfi színészi tehet-
ségét. Szándéka szerint azért vállalkozott erre,
hogy megvizsgálja: valóban rossz színész volt-e
Petőfi, s így okkal vádolható azzal, hogy az ön-
ismeret hiánya vonzotta erre a pályára; vagy
helyes ítéletet alkotott tehetségéről, s így joggal
vágyott a világot jelentő deszkákra?

Fekete Sándor széleskörű forrásanyagból a
pontos restaurátor s a nyomozó detektív mód-
szerével szedi össze bizonyító anyagát. Kritika,
visszaemlékezés, napló, anekdota, színlap, kel-
léklista, adóslevél, szerepmásoló kezevonása ke-
rül egymás mellé, s bizonyító erejűvé válik a
legapróbb részlet is a logikus összevetések során.
Mindezek árán teljes bizonyossággal nem győz
ugyan meg arról, hogy Petőfi színészként többre
vitte volna - de ez nem is feladata. Arról azonban
megbízható képet kapunk, hogy költőnk
indokoltan vágyott a színészi pályára, s hogy
működése idején milyen játékstílust követett. A
Pesti Magyar Színház - a későbbi Nemzeti -
megnyitása után ugyanis két játékstílus mutat-
kozott. Mint Bajza írta, az egyik a síró-éneklő

iskola volt, a másik képviselői természetes moz-
gásra és beszédre törekedtek. Ez utóbbiakat
követte költőnk is. Ilyen szerepfelfogásban adta
jutalomjátékául Kecskeméten a Lear Bolondját.
Hogy a nem éppen bukfencesre, de keserű-
filozofikusra hangolt figura nem nyerte el a
kecskeméti publikum tetszését - nem csodál-
kozhatunk rajta. Azon inkább, hogy a méltatlanul
kudarcot vallott költő tehetségére nézve vont le
elmarasztaló következtetéseket a történetírás, s
nem a közönség értetlenségét vizsgálták.

Petőfi színészi tehetségének felmutatása min-
denképpen módszertani tanulságul szolgál a
színháztörténet művelői számára. Jelzi, hogy nem
hiábavaló próbálkozás, sőt inkább sürgető és
sikerekkel biztató munka a drámatörténeten
túlterjedő olyan színháztörténet megírása, mely a
szcenika fejlődése mellett a színjátszói irányok
mibenlétét deríti ki. Ezzel adósunk a legutóbbi -
1962-es - színháztörténet, s azok a kísérletek is,
melyek ilyen irányba kívántak lépni. A játék-
stílusok színház-centrikus feldolgozása segíthette
volna Fekete Sándort is abban, hogy nagyobb
hitellel írhassa meg tanulmányának Alkat és
hajlam című fejezetét.
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E D M O N D M I C H E L E T ,

aki az új Pompidou kormányban André

Malraux helyére került, a Sarlat Fesztiválon

tartott beszédében többek között a párizsi

Odéon színház jövőjével is foglalkozott.

Kijelentette, hogy az Odéont mindenekelőtt. a

külföldi társulatok vendégjátékai számára

nyitják meg, és véleménye szerint Jean-Louis

Barrault is meg fogja találni az oda

visszavezető utat. A miniszternek ebből a

megjegyzéséből arra következtetnek, hogy

Barrault visszatér az Odéon igazgatói

székébe.
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