
szemle
nak érezte az akkori viharos világban.
Önként jelentkezett katonának. Sok írás
tanúskodik erről a korszakáról, a maga
művészetével harcolt a háború ellen. A
Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi
Népbiztosság munkatársa volt.

A fehérterror sötétségében másodvi-
rágzásra fakadt Nagy Endre kabaréja.
1921-ben alapította a Gresham palotában a
Pódium Színpadot, ahol bátran ki-mondta:
„Volt egyszer egy tengerész, felmászott a
lóra ..." Éles politikai szatírái miatt
betiltották a Pódiumot. De ő folytatta más
neveken. 1922-ben a Lomb Színházat
alapította a Városligetben, 1923-ban a
Pesti Kabarét. Valamivel hosszabb életű
volt a Terézkörúti Színpad, amely majd öt
évig működött. Itt új stílust akart
teremteni, és szerződtette Palasovszky
Ödönt, aki egy több árjegyzékből
összemontírozott árjegyzéket adott elő,
bemutatva, hogy mindennek ára van a
főzőkanáltól a csókig. Lányi Viktor
zenésítette meg. „Frenetikus sikere volt -
úgy mondja Palasovszky -, az összes lapok
írtak róla a Pesti Hírlaptól az Est-lapokig.
És a műsort két héttel meghosszabbították.
Következő alkalommal egy jelenetben
futurista költőt játszottam hasonlóan nagy
sikerrel. És most történt a baj ! Nagy
Endre glédába állította az összes
szereplőket, és lehordta őket! Újszerűen
kell játszani, a közhelyes játék már a
múlté! Úgy kell játszani, mint
Palasovszky! ... Azonnal megindultak a
fúrások ellenem. Nagy Endre be kellett,
hogy adja a derekát az akkori maradi
szellemnek, pedig utódjának szeretett
volna engem, mondogatta később is
keserűen."

1930-ban amerikai körútra ment Nagy
Endre. Az akkori tudósítások szerint a
New York-i Henry Miller Theaterben
ötvenöt percig beszélt, játszott, geszti-
kulált. Parlamentté változtatta a színházat,
tréfáiba bevonta a nézőteret.

Móricz Zsigmond jegyezte meg róla:
„Nem lehet leírni szavainak báját. Ha a
szót leírom, szó lesz belőle, szótári, lel-
tári, megporosodott, elhasznált, fényesre
koptatott szó, ha ő kiejtette, akkor az nem
szó volt, hanem az ő vérének egy cseppje.
Kispriccelt. De azért nem az erekből,
hanem a tubusból, amelyben humorát
tartotta ... A késő koroknak csak azt
mondhatom, hogy sajnálhatják, hogy nem
voltak jelen, és nem hallhatták akkor és
akkor Nagy Endrét, aki egy szóval sebeket
gyógyított, és ugyan-avval a szóval
sebeket ütött: gyógyító sebeket
ugyanazokon a lelkeken."

SZÁNTÓ JUDIT

Három hőstípus -
háromfajta
megközelítésben

A „Szemtől szemben" sorozat három
kötetéről

A Gondolat Kiadó új sorozatának szín-
házi tárgyú kötetei egész színházkultúránk
számára fontos kezdeményezést
képviselnek. Eddig csak a Színháztudo-
mányi intézet Korszerű Színház sorozata
kísérletezett a XX. századi világszínház
nagyjainak megismertetésével, ám a ki-
adás elve más volt: a színházművészek
saját írásait jelentették meg, rövid be-
vezető tanulmány kíséretében (tehát a nem
publikáló művészek eleve kívül rekedtek),
és így a sorozat elsősorban a
szakmabeliekhez szólt. A Gondolat sokkal
nagyobb példányszámban meg-jelenő
kiadványai viszont a szakmai körökön túl
az igényes színházbarátok széles
rétegéhez is eljutnak, és ezért a forma
sokkal népszerűbb: miközben bő
szemelvényeket kapunk az adott szemé-
lyiség saját írásaiból, a lényeg az, hogy az
illetővel az olvasó egy avatott mai magyar
szakíró kalauzolásán át ismerkedjék meg.

A sorozatban eddig három színházi
tárgyú kötet jelent meg (Ingmar Bergman,
a valóságnak megfelelően, elsősorban
filmrendezőként került tárgyalásra):
Karcsai Kulcsár lstván mutatta be Louis
Jouvet-t, Székely György Gordon Craiget
és Koltai Tamás Peter Brookot. A három
kötet hangvétele, megközelítési módja
érdekes különbségeket mutat, melyeket a
választott alany személye és munkássága is
indokol. Már most világossá vált, hogy az
ilyen típusú művek szerzőinek két speciális
problémával kell szembenézniök. Az első a
színházi alkotás rögzítésének
sajátosságával kapcsolatos. Mivel a
színházi alkotás élet-tartama egyidős az
előadáséval, az élményt még az is nehezen
ragadhatja meg és adhatja tovább, aki
közvetlen szemtanú volt - hát még az, aki
az alkotást maga is csak közvetett
forrásokból ismeri. A múlt nagy színészei
közül az utókor elsősorban azokat őrzi,
akiknek életpályája is színes volt, gazdag
eseményekben-anekdotákban (Clairon,
Talma, Kean, Déryné, Duse, Sarah
Bernhardt stb.); még szerencse, hogy a
nagy színészek többnyire gondoskodtak
róla, hogy az élet színpadán is viharokat
kavarjanak

maguk körül. A rendezőknél már más a
helyzet. Először is maga a hivatás, a szó
mai értelmében, eléggé új keletű; a nagy
rendezőknek vagy kortársai voltunk-
vagyunk, vagy tanítványaikon át ismerjük
munkájukat. Amellett itt a források is
sokkal használhatóbbak, mint a színészek
esetében. Az ő játékuk írásban, képekben
(sőt, még a legkomplettebb lehetőséget
adó tévéfelvételen is) csak töredékesen
rögzíthető, a rendezésről, a művész saját
megnyilatkozásainak, kritikáknak,
filmeknek stb. segítségével már sokkal
pontosabb fogalmat alkothatunk. Ám e
kedvező lehetőségek elsősorban a nagy
újítókra-kezdeményezőkre vonatkoznak,
és sokkal kevésbé azokra, akik „csak" jó,
korszerű, érdekes egyéniségű, de nem
iskolateremtő rendezők; ez utóbbiak
életműve egy idő után épp úgy a
megfoghatatlanság ködébe vész, a köz-
helyek martaléka lesz, mint a nagy színé-
szeké. Sztanyiszlavszkijt, Mejerholdot,
Brechtet megismerhetjük, többek közt
máig élő hatásukból, tanítványaikon át is;
de Jouvet-iskola - épp úgy, mint Rein-
hardt-iskola - nincs és nem volt a mester
életében sem. Gordon Craig és Peter
Brook az iskolateremtők közé tartoznak;
és ez a különbség élesen nyomon követ-
hető a három könyv evokatív lehetősé-
geiben.

Mivel mindhárom kötet főszereplője
századunk embere, sőt, egyikük élő kor-
társunk, rögtön felvetődik a második
probléma, amely a színháztörténet mint
történetírás alapattitűdjével kapcsolatos.
Mennyire törekedjék az ilyen témák fel-
dolgozója a hűvös, tartózkodó ténysze-
rűségre, illetve mennyire helyezkedjék az
„itt és most" álláspontjára, mennyiben
állítsa bele tárgyát a mai színházi világ-
helyzet, sőt, a mai magyar színház össze-
függésrendszerébe, mennyiben engedje
szóhoz jutni saját művészi ízlését, hit-
vallását?

A három könyv e tekintetben is markáns
eltéréseket mutat. Ha szabad sarkítottan
fogalmazni: Karcsai Kulcsár István
könyve a népművelő, Székely Györgyé a
színháztörténész, Koltai Tamásé a szín-házi
ember megközelítéséből íródott. Mivel az
eljövendő témák még széles mozgási
skálát engedélyezhetnek, óvakodnék a
kizárólagos ítéletektől, annyit azonban
megjegyeznék: valószínű, hogy már lezárt
életművek esetében Székely György
módszere a leghelyesebb, míg a még élő,
ható, tevékenykedő nagyságoknál nagyon
is indokolt az a jelen idejű, egyszerre
publicisztikai és esszé-



isztikus hév, amellyel Koltai kíséri végig
pályája eddigi szakaszain Peter Brookot. A
legkevésbé Karcsai Kulcsár módszere
tűnik célravezetőnek. A konkrét értéke-
léstől, szélesebb összefüggések megra-
gadásától tartózkodó, főképp a külső
eseményekre szorítkozó tényszerűség nö-
veli ugyan az olvasó tájékozottságát, de
még az általános népművelés szintjén is
kevesebbet ad a lehetségesnél.

Louis Jouvet
Ha Louis Jouvet jelentőségét sommázni
akarnánk, ilyesmit mondhatnánk : Jouvet
zseniális színész és kiváló ízlésű, modern,
elegáns, racionális rendező volt, ám mint
„animateur" és színházi gondolkodó
jellegzetes képviselője a társadalmi
elkötelezettségtől óvakodó „művész-
színházi" gondolatnak. Hadat üzent a
naturalizmusnak, az akadémikus dagály-
nak és a híg bulvárszínháznak, de ezeket
kizárólag művészi jelenségként értékelte, s
velük szembe csak művészi eszközöket
szögezett. Hírneves művészi szövetsé-
gének, a Jouvet-t, Duilint, Pitoeffet és
Batyt egyesítő Cartelnek fénykora rövid
volt, és hamar meghaladták (noha, más-
felől, sok cafrangtól és selejttől tisztította
meg az utat a nagy utódok, egy Vilar, egy
Planchon, egy Chéreau számára). A Cartel
nagy őse és példaképe, Jacques Copeau a
II. világháború eszméltető
kataklizmájában keserűen beszélt arról,
hogy kezdeményezésük elszigetelődött
mind a kor nagy eszméitől, mind az igazi
közönségtől, és hasonló felismerésre
jutott Charles Dullin is. A Cartel többi
tagja nem jutott el e fájdalmas
mérlegkészítésig, és nem véletlen, hogy az
1945 utáni francia színházra nem tudtak
tartós, mély hatást gyakorolni. Es bár a
világosan értelmezett, könnyed, tiszta,
esztétikus s viszonylag konzervatív
produkciók mai alkotói elődjeik között
Jouvet-ra is hivatkozhatnak, semmiképp
sem érződik indokoltnak Karcsai Kulcsár
végső következtetése: ,,... munkássága óta
másképpen játszanak színházat Londontól
Moszkváig, Budapesttől Var-sóig,
Párizstól Rómáig."

Az elmondottak mit sem változtatnak
azon, hogy Jouvet zseniális színész volt, a
Cartel pedig művészileg becsületes, jelen-
tős értékeket teremtő alkotói szövetség.
Ám ha a szerző nem keresi meg helyét a
XX. század színházi mozgalmaiban, a róla
adott személyes portré sem kerekedhet
meggyőzővé, és az elemzés helyét
bizonytalan, általános megfogalmazások
foglalják el. „Olyan életmű, mely választ

keres a kor kérdésőre" olvassuk; de mely
kérdésekre? „Forradalmisága így válik időt
álló értékké" - hangzik később, ám ez a
„forradalmiság" még szűkebb művészi
téren sem érződik meggyőzőnek, nem
szólva a szó „lefoglalt" és egészen más
tartalmú kicsengéséről. Hiszen ez a
„forradalmi" Jouvet - egyébként nagyon is
ésszerű, logikus művészi okokból , ahogy
az a könyvből is kitűnik, gúnyosan
lebecsülte Antoine naturalista szín-házát,
amely „feltalálta a programdarabot, a
társadalmi drámát... és megszületik az
eszmék színháza", és kikelt az olyan
színművek ellen, melyek témái, többek
között, „a munkásharcok, a sztrájkok".
Tudjuk, hogy Jouvet így gondolkodott;
tudjuk, hogy a maga nagyszerű művész-
színházát a naturalizmus elleni vissza-
hatásként teremtette meg. Ám e művész-
színház hatékonyságát és maradandóságát
mégis alapvetően befolyásolta, hogy
megteremtője lebecsülte „az eszmék
színházát", a „társadalmi drámát". És erre
az összefüggésre egy modern Jouvet-
portré megalkotójának lehetet-lenség nem
rámutatnia.

A könyv, talán Jouvet apolitikus vol-
tának tapintatos palástolása érdekében,
izgalmasnak tetsző kérdéseket hagy ho-
mályban. A német megszállást követő dél-
amerikai turné idején a művészt és
társulatát „a legkülönbözőbb gyanúsít-
gatásokkal" illetik, különféle pártállású
újságírók.. . rágalmazták, zsarolták", „a
közönség is gyanakodva nézte őket..." Az
olvasóban feltámadó érdeklődést azonban
Karcsai Kulcsár csupán egy közhellyel
elégíti ki: „A színházi ember, távol
hazájától, mit tehet mást, szakmáját
gyakorolja." Nos, épp a második
világháborúban bőséggel akadtak
emigráns színházi emberek - köztük
Brecht, Piscator, Langhoff és még nagyon
sokan-, akik másképp értelmezték a
„szakmát" is, „gyakorlását" is. Mindez
ismét csak nem Jouvet ellen irányul, aki
emigrációjával ugyancsak nemet mondott
a német megszállásra. Csupán azt
kívántam aláhúzni, hogy egy művészi
életpálya szélesebb társadalmi-politikai
vetületének elhallgatása a művészi vonat-
kozásokat, a művészi arcélt is elhomá-
lyosítja.

Az elemző állásfoglalás hiányának több
más következménye közül hadd emeljek
ki egyet, amelyet különösen fontosnak
tartok. Jouvet, e kiváló rendező, deklarált
ellenfele volt a rendezői színháznak.
Kereken leszögezi: „Rendezni annyit tesz,
mint az írót szolgálni, teljes és vak

tisztelettel alávetni magunkat az akara-
tának . . . Nem lehet koncepciót készí-
teni." Bár kétségtelen, hogy mindezt
komolyan gondolta, és művészi gyakor-
latáról is elmondhatjuk, hogy öncélú,
indokolatlan újításokra soha nem vállal-
kozott, azt azonban tudjuk, hogy az író
"vak szolgálata" fából vaskarika; nem
azért, mert itt és ma épp az ellenkező
áramlat, a „koncepció", a rendezői szín-
ház fénykorát éljük, hanem mert a szó,
mihelyt testet ölt, más művészi lét-
formába megy át, és pontosan fogalmaz
az ellenkező irányzat nagy szóvivője,
Peter Brook: „Ha csak hagyod, hogy a
darab beszéljen, egy árva hangot sem
képes kiadni magából." De továbbme-
nően: Jouvet hűsége éppoly relatív volt,
mint akár Antoine-é, akár Szta-
nyiszlavszkijé, akár Brooké, és épp ezért
feltétlenül elemzésre, értékelésre szorulna
az a tény, hogy miért tartotta ennyire
fontosnak a szöveg feltétlen prioritásá-
nak kinyilvánítását, illetve hogy ez az elv
munkásságában mennyire valósult,
pontosabban: nem valósult meg. Ennek
híján a Jouvet-rendezésekről sem kap-
hatunk markáns, érzékletes képet. És ez
annál feltűnőbb, mivel a - témánkhoz
nem tartozó -- filmtörténeti rész rendkí-
vül eleven, friss, szemléletes, sőt, a szé-
lesebb összefüggések felrajzolása sem
hiányzik belőle. Persze itt rendelkezésre
álltak maguk a filmek is. De e rész sokkal
magasabb színvonalát alighanem az is
magyarázza, hogy a filmen Jouvet „csak"

színész volt, aki eljátszotta, zseniálisan
persze, amit mások írtak s mások ren-
deztek meg. Ahol viszont ő maga volt a
kezdeményező, az „animateur", ott már
bonyolódik a téma; ott az állásfoglalás
már nélkülözhetetlen.

A méltányosság kedvéért meg kell em-
lítenünk: meglehetősen középszerű az a
forrásanyag is, amelyre a szerző támasz-
kodhatott. Sajnos, az egész, első világ-
háború utáni francia színikritika és
szakirodalom nagy részére rányomja bé-
lyegét a „verbe"-imádata, a fellengzős-
szóvirágos nagyot (időnként semmit-)
mondás, és ez alól nem jelentenek kivé-
telt sem Jouvet írásai, sem a könyvben
idézett, amúgy is kevés számú más for-
rásmunkák. Pierre Brisson lelkendezése
például nem adhat felmentést Jouvet
kedvelt szerzőinek korszerű értékelése
alól. Karcsai Kulcsár csak idézi, de kom-
mentár nélkül, Jean Vilar kemény, cico-
mázatlan szavait (egy modern, lényegre
törő állásfoglalás üdítő, de sajnos az
idézett források között kivételnek szá-



mító példáját): „Meggyőződésem..., hogy
Jouvet stílusa, ez a világos, tiszta,
haszontalan csecsebecsék és erőltetett
kecsesség nélküli stílus messze felül-múlja
- bármint vélekedjék erről Jouvet maga -
Jean Giraudoux és Marcel Achard
műveinek satnya drámai értékeit vagy
Jules Romains kissé otromba ra-
dikálszocialista élcelődéseit." Egy ötsoros
mondat - és benne egyértelmű állás-
foglalás, alapvető kérdésekben.

Gordon Craig

Székely György Gordon Craig-könyve a
korszerű színháztörténeti munka iskola-
példája, tárgyi felkészültségében, ada-
tainak gazdagságában és pontosságában,
széles körű, változatos forrásanyagának
egyszerre hűséges és szelektív kezelésé-
ben, a részletek tiszteletében, de minden-
kor az egész alá való rendelésében csak-
úgy, mint korszerű, higgadt, de határozott
állásfoglalásaiban. Székely láthatóan
szereti Craiget, noha nem kezeli olyan,
már-már szépirodalmi értelemben vett
„hősének", mint Koltai Tamás Brookot. A
tudós szeretete ez a minden ízében fel-tárt
és birtokba vett, rendszerező-véleményező
szemléletének immár engedelmesen
behódoló anyag iránt.

A Craig-portré, mely az olvasóban ki-
alakulhat, tudományosan és művészileg-
emberileg egyaránt hiteles. Kétszeresen
tragikus pálya tárul fel előttünk: egy angol
művészé, aki hazáján kívül, önkéntes, de
megszenvedett száműzetésben mun-
kálkodott, és egy alkotó színházi emberé,
aki hosszú életének csak töredékében
működött a gyakorlati színházban. Székely
pályaképe és elemzése meggyőzően bontja
ki e kettős tragédia okait. Craig korán jött,
elszigetelt újító volt, és ugyanakkor túl
makacs, üdvös kompromisszumokra sem
képes újító, aki nem tudta összeegyeztetni
eszméit épp a maga választotta művészeti
ág objektív tör-vényszerűségeivel. Ahogy
keserű önkritikával később maga is
kimondja:

..19o4 óta fölöslegesen sok időt
töltöttem el azzal, hogy kihívó módon
viselkedtem a régifajta színházzal szem-
ben, ahelyett, hogy birtokba vettem volna
egy színházépületet, ahol folyamatosan
bizonyítottam volna eszméink és terveink
kiválóságát." Hogy abszolutista természete
mennyire ellene mondott még a kor
legfejlettebb és legdemokratikusabb
színházi feltételeinek is, azt ékesen illuszt-
rálja az a már-már krimiszerűen izgalmas,
gazdag tanulságú fejezet is, amely a
moszkvai Művész Színházzal való együtt-

működését mutatja be. Tulajdonképpen
bármilyen művész leírhatja e sorokat: „A
művészt semmi más nem elégíti ki, csak a
tökéletesség. A művész inkább bele se
kezd a munkájába, semhogy tökélet-lenül
hagyja abba." Csak épp a gyakorlati
színházművész nem.

Másfelől - és a könyvből ez is világosan
kiderül - Craig épp azért volt képes
megélni a színházon kívül, mert elgon-
dolásainak, reformjainak közösségi hatása
nem érdekelte, mert az ő koncepció-ja is
tisztán művészi jellegű volt. „Elszi-
geteltsége történelmileg objektíve szük-
ségszerű volt - írja Székely -, megvetette a
»hétköznapokat«. . . még ha meg volt is
győződve a tömegek alapvetően jó
ízléséről - nem vette figyelembe ennek
lehetőségeit..." A fanatikus tökélykultusz
ihlette az Übermarionett-elméletet; a
teatralitás abszolutizálása a drámai szöveg
lebecsülését. Craig rendezői színháza már
teljességgel kiiktatná az írót; nem véletlen,
hogy csak „makettszínházban" való-
sulhatott meg. De nem véletlen az sem,
hogy a ma nagy rendezői, akik össze tud-
ják egyeztetni elveik tisztaságát a gyakor-
lat óhatatlan megalkuvásaival, egyik leg-
főbb elődjükként hivatkoznak rá. Mert
Craig nemcsak tervezőként van jelen a
mai színházban, hanem a rendezői színház
első nagy teoretikusaként, aki nyíltan
megfogalmazta: „A Színház Művészeté-
nek reneszánszába vetett hitem alapja a
rendező reneszánszába vetett hitem."

Székely kivételesen jó forrásanyaggal is
dolgozhatott; nemcsak az idézett szerzők -
köztük elsősorban Sztanyiszlavszkij, de
Hevesi Sándor is -, hanem maga Craig is
nagyszerű, lendületes, élvezetes szakíró;
jellegzetesen brit gyakorlatiassága és
fanyar humorérzéke pedig kellemesen
ellensúlyozza helyenkénti patetikusságát.
Így hát a szerző hálás feladatot oldott meg
elsőrangúan: valósággal jelen idejűnek
ható pezsgő eszme-cserét szervez egy-egy
téma kapcsán ön-maga és forrásai között.

A könyv oly erőteljesen érzékelteti
Craig elevenségét, hogy nemegyszer
valamilyen friss színházi élményünk ötlik
fel a leírások nyomán. Craig Hamletje
például Ljubimovét juttatja eszünk-be: „A
köpenybe (ti. Claudius hatalmas,
fémszálas aranyköpenyébe) applikált nyí-
lásokon dugták ki a fejüket az udvaron-
cok. . ." stb. És már-már felmerül a
hiányérzet: vajon miért nem végzi el e
meghosszabbításokat maga a szerző?

Nos, talán jól teszi, ha nem teszi. A

színháztörténész nem élhet vissza az „itt
és most" csábításával, nem idézhet olyan
mai rezonanciákat, melyekhez még nem
lehet történeti távlatunk. Módszerének
eredményességét alighanem épp az méri,
hogy az általa nyújtott érzékletes és csak
egy általánosabb értelemben kor-szerű
ábrázolás nyomán az olvasó egészítse ki
azt az épp adott meghosszabbításokkal,
melyek 1977-ben nyilván-valóan mások,
mint lesznek 1987-ben vagy 2017-ben, és
így változnak majd addig, míg ismét fel
nem merül az igény egy új, az adott
korszaknak megfelelő Craig-monográfia
megalkotására.

Peter Brook

A harmadik kötet címszereplője, Peter
Brook, nem ragadható meg a színház-
történész módszerével, hiszen élő, még-
hozzá kivételesen dinamikus, önmagát és
működési feltételeit mindegyre változtató
személyiségről van szó, aki a mai napig -
és minden bizonnyal alkotó élete végéig -
az érdeklődés homlok-terében, viták
kereszttüzében áll. Ezért jól választott
szerzőt a kiadó, olyan szakember
személyében, aki a magyar színházi élet
sűrűjében él, munkásságával már maga is
nemegyszer vitát kavart, és amellett
folyamatosan érdeklődik a nemzetközi
színházi események iránt is; és jól
választott módszert és hangnemet Koltai,
mikor az izgalmas élettörténetet
izgalmasan, nemes publicisztikai eszkö-
zökkel közelítette meg. E rendkívül érde-
kes lektürben mulatságos anekdoták vál-
takoznak a mai színház alapkérdéseit érin-
tő polémiákkal, és a jelző Marilyn Mon-
roe „cseresznyepiros" civil toalettjéről
éppúgy helyénvaló, mint az elmélyült
Lear- vagy Szentivánéjí-elemzés. Unalmas
könyvet még Brookról is lehet írni; Koltai
azonban helyenként bravúros mimikrivel
idomul hőse egyéniségéhez. Műve Brook
sokoldalúságával versengve váltogatja a
műfajokat, és ugyanakkor, Brook
következetességét idézve, kezeli tárgyát
hármas idősíkban: azt, amit Brook a
szóban forgó pillanatban tesz, mindegyre
összeveti a gesztus előzményeivel és
majdani következményeivel is. És mint
ahogy Székely könyve arra kényszerít,
hogy Craig hatását saját élményeinkben is
megkeressük, úgy inspirál Koltai, hogy
Brook gondolatait tovább-gondolva
latolgassuk érvényüket, esetleg vitázzunk
velük.

Mert miközben belegyönyörödünk a
mesébe, ahol még az epizodistákat is
Laurence Olivier-nak, John Gielgudnak



vagy Jan Kottnak hívják, Koltai gon-
dolkodtat is. Célratörően komponál. A
pillérek, melyeken az egyes szakaszok
nyugszanak, a brooki pálya nagy elvi
kérdései: a rendezői színházról vallott
felfogása, Shakespeare-szemlélete, sajátos
kegyetlenségkoncepciója, viszonya a mai
angol drámához és végül emigrációjának
okai. Brook nem hiába vallja magát
Gordon Craig követőjének: ő is az
abszolútumok embere. Csakhogy az ő
abszolútumrendszere másképp fest. Craig
azért nem csinált színházat, mert korán
jött, és sehol nem kapta volna meg az
óhajtott feltételeket. Brook idejében jött; ő
mindenkor megkapta, amit kívánt. Ha
akarta, hagyományos nagy színházban
dolgozhatott, ha úgy tetszett, rendhagyó,
alkalmi helyiségben, és ami-kor ez sem
volt elég, országok, sőt kontinensek váltak
játékterévé. A brooki abszolútum lényege
azonban már nem egyszerűen a jó, hanem a
nélkülözhetetlen színház. Őt az
nyomasztja, hogy a szín-házéhség kisebb a
kenyéréhségnél, hogy a világ valamennyi
színházat be lehetne zárni különösebb
következmény nélkül. És a sikerei teljében
végrehajtott „kivonulás" lényege: kísérlet a
totális újra-kezdésre. Ahogy Koltai írja:
eljutni „arra a pontra, ahonnan előre már
nincs tovább. Ahonnan valamikor majd
újra el lehet indulni visszafelé, és
fölépíteni egy másfajta színházat, amely
semmiben sem fog hasonlítani az
eddigire".

Ám itt, a könyv utolsó negyedében,
megbosszulja magát az addig oly meg-
győző módszer: a jelenidejűség, a hőssel
való szenvedélyes azonosulás. Bár Koltai
el tudja fogadtatni a brooki személyiség
immanenciáját, az utolsó hat év megnyi-
latkozásai mégis annyira elütnek az előz-
ményektől, hogy nem tárgyalhatók
ugyanarról az alapállásról - még az
egyetértés is (amelyhez a szerzőnek ter-
mészetesen joga van) sokkal pontosabb,
elvibb indokolásra szorulna. Koltai azon-
ban mindenáron ragaszkodik saját atti-
tűdjének egységéhez, s ennek érdekében
még kissé demagóg ízű megoldásokkal is
él. Brook kísérleteinek jogosultságát
védve lebecsüli azokat, akik „még mindig
az elegáns estéken, bársonyszékből,
belefeledkezve végighallgatott szép tör-
téneteket tekintik igazi színháznak", akik
még mindig hisznek „a protokollárisan
ünnepélyes, szabályos színházban", az
„ünneplőben feszengő, jól nevelt hivatalos
színház híveit". E pejoratívan aposztrofált
színjátszás azonban, amelynek
leghatározottabb és Koltai által

láthatóan tökéletesen elfogadott ellentéte a
brooki laboratórium - lényegében a mai
világszínház nagyobbik részét jelenti, azt
a színházat, amelynek fejlesztése ma (és a
belátható jövőben) elsőrendűen fontos
társadalmi érdek, amely minden este
nézők millióit vonzza, és amely, nem
utolsósorban, a mai magyar szín-játszás
struktúrájával azonos. (Es ezt épp azért
kell kiemelnünk, mert Koltai könyvének
amúgy feltétlen érdeme, sőt, vonzereje,
hogy ízig-vérig magyar szín-házi ember
munkája.) Tovább megyek: e szándékosan
torzító jelzők arra a fajta színházra is
érvényesek, amelyben épp Brook
mindmáig legnagyobb és legmozgósítóbb
sikereit aratta, és így a beállítás akár
zavarba is ejtheti a tájékozatlanabb
olvasót: vajon nem mi-nősül-e
korszerűtlennek, konzervatívnak,
„protokollárisnak" akár az a lelkesedés is,
melyet a Brook-féle Lear király váltott ki
belőle?

Más kérdés persze, hogy Brook kísér-
leteit mennyire igazolja a jövő: Brook
további munkássága és az utókor. Nyil-
vánvaló, hogy mérleget erről csak a jövő
század színháztörténésze készíthet. De
már ma is szembeötlenek a rendkívül
tudatos Brook elvi indoklásának vitat-ható
pontjai. Az olvasót aligha győzik meg
akár az iráni, akár az afrikai turné kétes
eredményei, ez azonban kétség-kívül
nyitott kérdés: a Lear-Szentivánéji-vonulat
mögött végeredményben évszázadok
állnak, az Orghast mögött néhány
esztendő. Ámde mikor azt olvassuk, hogy
Brook a shakespeare-i színjátszás lényegét
vélte fölfedezni az afrikai közönség
összetételében, és ezért keresi e primitív,
homogén közösségekben az egy adott
embercsoportra való színházi rá-hatás
titkát, akkor már tetten érhetők a
vállalkozás irracionális gyökerei. A szín-
házi élményt mégsem lehet függetleníteni
a törzsi korszak óta kialakult nemzeti és
társadalmi különbségektől. Már az
Erzsébet-kori közönség is csak egy
differenciáltabb társadalom bizonyos ré-
tegeit fogta át, és még e viszonylagos
kollektivitás sem támasztható fel ma,
sokkal megosztottabb világunk különféle
osztályai és rétegei számára. Ad ab-
szurdum vive: félő, hogy mire Brook
megtalálja azt az írói és rendezői techni-
kát, amelynek alapján egy homogén kol-
lektíva minden tagja hatékony színházi él-
ményben részesíthető - addigra e közös-
ség már rég felbomlott. A mindenkihez
szóló, mindenki számára nélkülözhetetlen
színház utópia, függetlenül attól, hogy

keresése közben a zseniális művész milyen
nagyszerű részértékeket hozott vagy hoz a
jövőben létre. Ezért érzem félrevezetőnek
a szépen hangzó zárómondatot: Brook
boldog ember, mert „Rájött, hogy a szín-
házat csak a színházon túl lehet keresni."

De a színházon túl számtalan irányban
indulhat el a nyugtalan szellem, és nem
mindegyik út vezet el az áhított
végcélhoz.

Ennek ellenére: a könyv újabb szak-
irodalmunk csúcsteljesítményei közé tar-
tozik. Két társával együtt egy nálunk
eddig jószerivel nem létező műfaj terü-
letén vállalta az úttörés feladatát. Az
eredmény a Craigről és Brookról szóló
könyvek esetében, úgy érzem, eléri a
világszínvonalat. Nem csodálkoznék, ha
e két kötetet idegen nyelvekre le-
fordítanák, sőt azon sem, hogy előbb-
utóbb hivatkozási anyaggá, forrásmunká-
vá válnának a nemzetközi irodalomban
is. Mindenesetre: megérdemelnék.

HUSZÁR JÁNOS

A „Mester" levelezése

Régóta szükségét érezzük olyan színházi
tárgyú könyvek gyakoribb megjelenteté-
sének, amelyek segítenek eligazodni nap-
jaink színházi, stílusainak, irányzatainak,
jelszavainak zavarba ejtő sokaságában.
Hiányoznak azok a színházesztétikai tár-
gyú könyvek is, amelyek megvethetik az
alapját egy egységes marxista színház-
elmélet kidolgozásának. Egy-két tiszte-
letreméltó eredményt felmutató munkán
túl a színházművészethez vagy praktikus
oldaláról közelítenek azok, akik írnak
róla, vagy az „elmélet" kimerül abban,
hogy csupán mint a társadalmi tudat
sajátos esztétikai visszfényét tárgyalja a
színpad művészetét. Így színház-történet
helyett egyfajta eszmetörténet jön létre,
amelyben a színpadi stílus olyan formai
burokká válik, amelyet lebontva kell
eljutni annak tartalmához.

A színházelméleti iránytű megtalálásá-
hoz feltétlen újra kell elemeznünk a
szocialista színházművészet legnagyobb-


