
rászorult ezekre a szabálytalan viselkedés-
módokra, melyekkel fennhangon meg-
nevezte bizonyos kísértéseit. Az avant-
garde alapjában véve csak újabb katartikus
jelenség, egyfajta szérum, melynek az a
rendeltetése, hogy a polgári értékek kérge
alá némi szubjektivitást, egy kis
szabadságot oltson. Jobban érz i ma-gát az
ember, ha a betegség kitörésének bizonyos
mértékben utat enged."

Aligha kétséges - e néhány kiragadott és
szenvedélyes sor alapján is megálla-
píthatjuk -, hogy Barthes a mai európai
szellemi élet egyik igen ellentmondásos
alakja. Munkásságáról Franciaországban
már monográfiák jelentek meg, hatásának
folyóiratok különszámot szenteltek;
jellemző, hogy 1971-ben az École Pratique
des Hautes Études, amelynek tanára,
színháztermet bérelt szemináriumai
számára. Roland Barthes neve mintegy
évtizede összeforrott a francia struktura-
lizmus történetével: kritikus, irodalom-
történész, nyelvész, szemiológus, filo-
zófus, akit erős szálak fűznek a Tel Quel
című folyóirat „marxista-maoista", „balos"

csoportjához, aki a szemiológiát ide-
ológiakritikaként fogja fel, elhatárolva
magát a jeltudomány „szcientista" mű-
velőitől, a neopozitivizmus és a prag-
matizmus tudományos ideálját szem előtt
tartó szemiotikai iskoláktól.

A színházi avantgarde ügyében félre-
érthetetlen az ítélete: „az avantgardot
igazából mindig csak egyetlen erő fe-
nyegette, ez pedig nem polgári erő, ha-
nem a politikai tudatosság". Eszménye
tehát Brecht, akinek „nagysága és egy-
szersmind magányos volta alapjában véve
abban áll, hogy szüntelenül újra feltalálja a
marxizmust" - állapítja meg A Brecht-
kritika feladatai című írásában. Brecht
megismerése, akinek népszerűsítéséért
Barthes a Théâtre populaire című folyóirat
szervezőjeként is sokat tett, szembeszállva
a „csak" avantgarddá degradált Brecht-
képpel, véleménye szerint „annyit jelent,
mint korunk problematikájához
kapcsolódni". Azt írja: „Brecht erkölcsi
szerepe az, hogy egy evidencia kellős
közepébe erőteljes kérdést iktasson... Mert
itt lényegében az invenció erkölcséről van
szó. A brechti invenció taktikai folyamat,
amely elvezet a forradalmi korrekcióhoz."

Idézhetnénk továbbá nem színházi
természetű írásait, mindenekelőtt A
s zemiológia elemei című alapvető tanulmá-
nyát (már csak azért is, mert jel és jelentés
összefüggéseinek a nyelvészet hagyo-
mányos területén túli, általános vizsgá-

lata többek közt szerves hozzájárulás a
színháztudományhoz), vitatkozhatnánk
számos megállapításával, legfőképpen
azzal a módszerrel, mely a műalkotás
struktúrájának vizsgálatakor elhanyagolja
az alkotói személyiség szerepét, de
lebilincsel Barthes igazságkereső szen-
vedélye, az a morális és politikai elköte-
lezettség, mellyel Brecht tanítványának
bizonyul. Fejtegetéseiben nemegyszer ez a
magatartás a legmeggyőzőbb, mint a kötet
mottójául kiemelt vallomásában is:
„Mindig is csak egy vágyam volt, amely
zenei téma módjára variálódott: a formák
és a történelem keresztútján rátalál-ni az
emberi szubjektumra, a beszélő alanyra,
amely éppen nyelvében tesz bizonyságot
politikai felelősségéről." (Európa)

BALASSA PÉTER

Peterdi Nagy László:
Csehov színháza

Csehov-könyvével Peterdi Nagy a „szín-
padszerűség vagy irodalmi szöveghűség"
régi, és mostanában megint aktuális
vitájához szól hozzá. Véleményem szerint
hozzászólásának egészében vett el-
hibázottsága egyszersmind tanulságos e
vita szempontjából.

Már a fejezetcímekkel is (pl. Csehov és
a századelő színháza; Csehov szovjet és az
új magyar színházban; Csehov és a mai
színház) a színházközpontú közelítést
jelenti be. Rendkívül imponáló jegyzet-
anyaga, hivatkozási apparátusa, a szak-
irodalmon túl, örvendetesen telített kora-
beli sajtóanyaggal, a Csehov-előadások
történetével kapcsolatos eleven megnyi-
latkozásokkal. A filológia egyik alapága-
zatán belül, az anyag elrendezésében, a
szerző komoly munkát végzett. Ugyan-
akkor interpretációtörténetet írt, azzal a
hipotézissel, hogy ezen az úton eljut majd
a művek titkaiig is. Könyvével akaratlanul
is az ellenkezőjét bizonyítja: Csehov
megértésének műveiből kell kiindulnia,
nem pedig művei előadástörténetéből. Az
összes koncepcionális fogyatékosság
abból adódik, hogy - az említett vita hibás
körén belül maradva - a szerző, a látszat
ellenére, igenis fölteszi „dráma vagy
színház" rossz kérdését.

Rossz ez a kérdés, mert vajon figyelmen
kívül hagyható-e az, hogy egy drámai
szöveg szükségképpen kijelöli a szín-házi
megvalósítások egy bizonyos körét,
lehetőségeit? A könyvben persze mintha e
két álláspont egyesítési kísérletéről volna
szó, ám valójában a Csehov-dráma és a
Csehov-színház egységéről - a szövegeken
alapuló egységéről - csak a szín-ház felől
esik szó, amelynek egy össze nem álló
Csehov-kép az eredménye.

Peterdi Nagy precízen, és sokszor érde-
kesen dokumentálja ugyan a Csehov-in-
terpretációk több évtizedes történetét, de a
dokumentációt alig, vagy egyáltalán nem
követik igazán elméletinek nevezhető
fejtegetések. A régi (pl. Sztanyiszlavszkij,
Hevesi stb.) és az új (pl. Efrosz, Hovai,
Krejca, Tovsztonogov stb.) elő-adásoknak
néha a közvetlen, „nézőtéri" élmény hatása
alatt álló csupasz leírásai végülis kötetbe
rendezett színikritikák füzérét alkotják.
Vajon miért maradtak ezek a kellő
alapossággal dokumentált leírások -
pusztán színikritikák? Nos, a könyv egyik
fogyatékossága az, hogy nem bontakozik
ki belőle a szerző egységes, összefüggő
interpretációs felfogása a Csehov-játékról
sem. Módszere lényegében a következő:
csaknem minden jelentősebb színpadi
megvalósításról ki-derül, hogy egyoldalú;
sem a sztanyiszlavszkiji elégikus, sem a
későbbi, „víg-játéki", illetve „kegyetlen"
értelmezés nem hozott teljes megoldást (és
mind-ezzel önmagában egyet is lehet
érteni, de nem tudjuk meg, hogy Peterdi
Nagy szerint milyen lehet az ideális
interpretáció? Márpedig egy nagyonis
gyakorlatias, „színházi" kiindulású
Csehov-könyv-nek mégiscsak első feladata
lenne valódi interpretációs javaslatokat
tenni, vagy esetleg tisztázni a „saját"
Csehov-szín-házát. Mert mit kezdjünk
azokkal a ki-fejtetlen, néha a rendezői
példány fogalmi szintjén mozgó - noha
Csehov instrukcióira bőven hivatkozó -
megállapításokkal, hogy pl. a
Cseresznyéskertet „vidáman és izgatottan"
kell játszani; hogy Asztrov doktor
alakjával nem szabad elnyomni Ványa
bácsi figuráját a színpadi megvalósítás
folyamán stb.? A szerző hiányos,
töredékes előadási javaslatai, elszórt
ajánlásai nem rendeződnek egységbe,
holott ez lenne a könyv egyik nyilvánvaló
célja, sőt, helyenként éppúgy
ellentmondanak egymásnak, mint a bírált
előadások és értelmezések. Arra a
kérdésre, hogy miért maradt ez a könyv
színikritika-gyűjtemény, második részének
dráma-elemzéseiből (Iva-



nov, Ványa bácsi, Sirály, Három nővér,
Cseresznyéskert) kapunk választ.

Ezekből az analízisekből ugyanis ma-
guknak a műveknek az alapkérdéseire nem
kapunk magyarázatot. Lássunk né-hány
példát: miért nevezi leveleiben Csehov
egyik-másik darabját makacsul ko-
médiának, sőt, farce-nak? Mi az a „sajá-
tosan csehovi", amit a szakirodalom, és a
szerző is evidenciaként emleget? Hiszen
amit ilyenkor mondani szokás, a csehovi
„hangulatról", arról maga a szerző
bizonyítja be helyesen, hogy Sztanyisz-
lavszkijék értelmezéséből, játékstílusából
származik, de nem feltétlenül - a
művekből. Peterdi Nagy interpretáció-
történetéből tehát azért nem derül ki
önálló, összefüggő előadási koncepció,
mert nem ismerhetjük meg a csehovi drá-
máról alkotott felfogását sem, legfeljebb
annak töredékeit vagy éppen ellentmon-
dásait. Arra gondolok például, hogy
elemzéseiben következetesen szereplőket
értelmez, holott Brecht előtt szinte párat-
lanul oldódik meg itt a polgári dráma egyik
nagy problémája - a színpadi ensemble, a
„jellemek" feloldódása egy tökéletesen
homogén drámai térben, amely valamilyen
világot revelál. Sietve tenném hozzá:
Csehov értelmezői, szép számú
teoretikusak mindeddig nem tudtak választ
adni arra, hogy mi is ez a világ, amelynek
„jele", „emblémája" ez a homogén tónus,
és ez a maga korában társtalanul megoldott
ensemble-színjáték ? ! A könyv szerzője
azonban mégis egy-szerűen „elmegy"

emellett, hogy Csehov színpadán, polifón
szövésű szövegeiben mindig a együttes, az
emberi viszonylatok, a kapcsolatok hálója az
elsőrendű, és nem az individuumok
párharca, vagy monologikus
egymásmellettisége. Így tehát elsikkad
Csehov kopernikuszi tette, az, hogy túllépett
az úgynevezett jellem-dramaturgián, egy
bizonyos módon megszüntette a műfaj
polgári „megkettőzését" (szituációs és
pszichologizáló dráma kettősségére
gondolok), valóban újra sikerült
shakespeare-i és mozarti értelemben és
szellemben ensemble-okat komponálnia, a
szó komoly értelmében meghaladta a
polgári bensőség, illetve a „jól megcsinált
darab" meghasadt dramaturgiáját és
színpadát.

Végül nem tudunk mit kezdeni olyan túl
súlyosnak hangzó, valójában lapos
kijelentésekkel, amelyek túldimenzionál-
ják és elárasztják a könyvet, mint pl. „ ...
Csehovra mindvégig gyötrően hatott az
emberi értetlenség, az elidegenedés" (263).
Vagy pl. a Cseresznyéskert

„messianizmusával" kapcsolatosan: „Mi
lesz majd a sorsa a győzőknek s a le-
győzötteknek? Hogyan férnek meg majd
együtt, egy földgolyón? Mert Csehov mit
sem tudott az atombombáról, de tudta,
hogy egy ideig (??) meg kell majd férniök
egymással egy földgolyón, egy
kontinensen, sőt - egy házban." (281) .

Elemzésmódszeréből adódnak ezek a
kijelentések: ez a metódus ugyanis tisztán
„tartalmi", az esztétikumot vizsgáló
analízis lehetősége sokszor mintha nem is
létezne a szerző számára, hosszú
oldalakon át folyik a történés illetve a
figurák fejlődésének puszta prózára for-
dítása. Igy azután az elméleti igénnyel
formulázott gondolatok teljesen általános
- és elnagyolt - kijelentések, néha pedig
semmivel sem alátámasztott képzelgések
maradnak: „A művészetben sok a
párhuzamos törekvés, de valahol (??)
azért ezek is találkoznak, összegződnek,
és megtermékenyítik egymást." (295).

Ez az elhibázott könyv ugyanakkor
valóban tanulságos a „színház vagy
dráma" vitájához. Az irodalomtudomány
módszereinek igénybevétele, a drámai
szövegek elemzése,, a művek átfogó meg-
értése nélkül nincs, és nem lehet össze-
függő gyakorlati koncepciónk sem a szín-
padi megvalósításról. A színpadközpon-
túság - a drámák fölfogása nélkül -
önmaga követelményeinek sem tud eleget
tenni. Végül pedig az élő, eleven Csehov-
szín-pad csak úgy jöhet létre, ha
megtaláljuk az interpretációknak azt az
érvényességi körét., amely a művekben, a
drámai szövegben lehetőségként adott
Peterdi Nagy László könyve arról az egy
igazságról tényleg meggyőzi olvasóját,
hogy a hetvenkét éve halott Csehov, mind
esztétikailag, mind színpadilag, ha csak
nem fogadunk el mítoszokat és
konvenciókat - még mindig a modern
irodalom szfinxe. (Szépirodalmi, 1975)

CSÍK ISTVÁN

Két kiállítás

Thália makacs múzsa. A nyári hónapok-
ban is, amikor kiköltöztetik a szabad ég
alá, s a színházépületek üresen ásítanak a
nyári forróságban, vissza-visszaszökik a
kőfalak közé. Addig is, amíg a színpa-
dokon újra feltámad az élet, itt-ott-amott
elhelyezi kézjegyét: egy-egy kiállításon,
tervek, vázlatok, makettek képé-ben
érzékelteti jelenlétét - érezteti hatalmát.

Közhely már, hogy a színházi képző-
művészet, díszlet- és jelmeztervezés nem
elsősorban képzőművészet; hogy igazi
tartalmát csak az önálló életet élő elő-
adásban bontakoztathatja ki. Azt is
sokszor leírták, elmondták már, hogy nem
bizonyos ; a színekben és formákban
tetszetősebb terv, a grafikailag, festé-
szetileg kvalitásosabb munka egyben jobb
díszlet avagy jelmez is. De ha valaki ebből
azt a következtetést vonná le, hogy nincs
értelme az efféle tárlatoknak, hogy a
tervezők kiállítása csak színházaink
repertoárja lehet -- téved. Ezt bizonyítja
az elmúlt nyár két kiállítása is: éppen
azáltal ragadták meg a nézőt, hogy szinházi
művészetként mutatták be a színházi
képzőművészetet. A tervek, makettek,
bábok és ruhák színházi előadások, szín-
házi stílusok hangulatát idézték, és az
összetett, rendkívül sok tényezőt magába
olvasztó színpadi művészet egyik lénye-
ges összetevőjének eredményein keresz-
tül az egyetemes színházművészet hely-
zetébe engedtek bepillantást.

Scenographia Hungarica

Prága és Bécs után Egerben került a hazai
közönség elé az elmúlt négy esztendő
díszlet- és jelmezterveiből készült
válogatás, amely sokrétűségében mintegy
keresztmetszetét adja a magyar tervezők
törekvéseinek. Az anyagot tulajdonképpen
az idén januárban Prágában meg-rendezett
Quadriennáléra, a legjelentősebb díszlet-
és jelmeztervezési, valamint
színházépítészeti világkiállításra vá-
logatták össze, ahol emlékezetes szép
sikert aratott: a huszonnyolc ország
mintegy nyolcszáz kiállítója közül Schäf-
fer Judit ezüstérmet kapott. Ezután került a
kiállítás Bécsbe, majd a Gárdo-


