
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-



jainak elméleteit és gyakorlatát. Nem arról
van szó, mintha Brecht vagy Szta-
nyiszlavszkij és mások neve nem
hangzana el elégszer, inkább arról, hogy a
különféle hivatkozások és jelszavak szár-
nyán olyan magasra emelkedtek föl,
ahonnan valódi vonásaikat már alig-alig
tudjuk kivenni. Mejerhold nemrégen
Moszkvában megjelent válogatott leve-
lezését lapozgatom. Mejerholdét, akire
nálunk is sokszor és sokan hivatkoznak - s
akiről nálunk eddig egyetlen vékony füzet
jelent meg néhány száz példányban. Lenne
mit kiadnunk pedig. Nemcsak Volkov,
Rudnyickij és mások nagyszerű
monográfiáira gondolok, hanem olyan
orosz nyelvű forrásokra is, mint az 1967-
ben megjelent Találkozások Mejerholddal
című visszaemlékezés-sorozat, az 1968-
ban közreadott kétkötetes Cikkek, levelek,
beszédek című dokumentumkötet vagy a
mostani levelezésgyűjtemény.

Sokféle tanulságot rejt magában ez az
1896. és 1939. között íródott 535 levél,
melyek közül Mejerhold legtöbb levele, a
hozzá írtakból pedig szinte valamennyi
első ízben jelenik meg. Nemcsak és nem
elsősorban arra gondolok, hogy a nyo-
mozás izgalmával követhető végig egy
nagy formátumú művész harca szuverén
formanyelvének megteremtéséért, hiszen
stilizált-jelképi színpadának majd' minden
fogása ma már a világszínpad bevett
megoldásai közé tartozik. Ami akkor
forradalmian új volt, sokaknál már csak
sablon.

Legalább ilyen érdekes számunkra az
egyéniség is, amely a levelekből kiraj-
zolódik előttünk. Legelőször talán a
kibontakozó kép ellentmondásaira figye-
lünk föl. Nemcsak olyan külsődleges - bár
jellemző - ellentmondások ezek, mint
például a Sztanyiszlavszkijjal való
látványos szakítások és kibékülések,
nemcsak az tűnik fel, hogy míg 1901
decemberében azt írja Csehovnak : „Hadd
változtassák mások a művészek iránti
rajongásukat, mint a zakójukat, én, mint
hozzám hasonlóan ezrek, hűek maradunk
Önhöz, Anton Pavlovics, örökre", s hogy
tíz év múltán, másutt, szemrebbenés nélkül
hirdeti, hogy Csehov reménytelenül
elavult író. Míg Csehovnak azt írja:
„...nem tudom nyugodtan a művészetnek
szentelni magam, mikor a vérem forr és
minden harcra buzdít", másutt a
Schopenhauer filozófiájába merülő, a
sorsának kiszolgáltatott emberről
elmélkedő Mejerhold bukkan elénk. A
hagyományőrző és a mindig újat teremtő,
a szigorú aszkéta és a ki-

finomult szépséget kereső, a történelem
legélesebb konfliktusait mint ideális
színpadi témát hirdető és a klasszikus
görög harmóniát ugyanabban az évben
meghirdető Mejerhold legalább ennyire
érdekes számunkra.

Nyilvánvaló, hogy nemcsak egymást
váltó periódusokkal van dolgunk, ha-nem
egymás mellett élő nézetekkel is. A
kísérletező művész attitűdje ez, akinek
váratlan váltásai mögül előtűnik egyéni-
ségének lényege: türelmetlensége a teg-
nappal, az elavulttal szemben, amely
egyben saját művészi tegnapjával szemben
is megnyilvánul. Bármerre is forduljon ez a
lázas, izgatottan kutató, lobogó érdek-
lődés, a sorok mögül mindig kiérezzük a
kor lényegét. Jellemzésül egyetlen részlet
feleségéhez, Olga Munthoz írt leve-léből,
Csicsikov Zsidók című, 1906-ban
bemutatott drámájának egyik előadásáról:
„ .. A mai előadás nagyon, de nagyon
érdekesen ment le. Ugyanis a pogrom
jelenetét nem zajjal, hanem csönddel
oldottam meg. A felvonás folyamán a
színfalak mögül, távolról, mintegy csak
nyugtalanítón hallatszik a tömeg moraja.
A zúgás folyton közeledik, de abban a
pillanatban, mikor a közönségnek úgy
tűnik, hogy a zaj már egészen közel van -
én ismét fokozatosan eltávolítom, annyira,
hogy a végén már nem is hallható. Szünet.
A színpadon minden-ki megdermedt, a
közönség megnyugodott. Az ajtót
feszegetik, tördelik a zsalukat, és senki
sem kiabál, csupán suttogás hallatszik
(emlékszel azokra a hangokra, mikor a
házunk alatt építették a barikádokat,
valahogy úgy)... A hatás meglepő. Félek,
hogy holnap betiltják az előadást. A
rendőrfőnök megnézte az utolsó felvonást.
Egyébként a díszletek is igen sikerültek
voltak."

Fény derül a levelekből Mejerhold
kísérleti laboratóriumainak számtalan
érdekességére, de kiderül az is, hogy a
„Mester", ahogy Mejerholdot a színház-
ban nevezték, különlegesen éles hallással
és látással rendelkezett. Tévedhetetlenül
választotta ki azokat a műveket és
művészeket, akikre kísérleteihez és
összegező, nagy előadásaihoz szüksége
volt, és tévedhetetlen biztonsággal szűrte
ki a korok és művek sokszólamúságából a
vezérmotívumokat.

Olvassunk bele Sztanyiszlavszkijjal,
Majakovszkijjal vagy Erdmannal foly-
tatott levelezésébe, essen szó a levelekben
zenei, irodalmi vagy szcenikai kérdésről,
minden sor mögött egy tudatos művész

vonásaira ismerünk. Nem egyszerűen a
színházi forradalmat végigvivő „Mester"

arca ez, hanem azé a színházi rendezőé,
aki egyben kora Európájának egyik
jelentős intellektuális tényezője, akit egy
sorban kell említenünk Eizensteinnel,
Ehrenburggal, Blokkal s másokkal. A
nevekkel részben jeleztük is azok körét,
akiket színháza köré gyűjtött, alkotó-
társként színpada számára megnyert.

Művészetének lényegére segít ráérez-
nünk, ha beleolvasunk Paszternák 1928
márciusában hozzá írt levelébe: „...Mi
szolgálhat a színház számára modellként ?
A típusok, erkölcsök, az emberi maga-
tartásformák, a hangulat? Nem, mindez
kevés, ezek az eleven részletek mintának
használhatók, és természetesen nem
vesznek el haszon nélkül, de ezek a
színészben testet öltő minták csupán, élő,
fontos részei a színháznak, de nem a
színház maga. Igaz, hogy még a j ó szí-
nész is olyan ritka, hogy a művészetnek
sokszor be kell érnie egyedül vele, de
mégis, még ezekben a ritka esetekben is
többre van joga, joga van az egészre: a
színházra . . . Először és egyetlen
alkalomra kerültem színházba, s értettem
meg, mit jelent ez, és hittem ennek a
művészetnek az értelmében... Teljesen
váratlanul és óriási szerencsére kiderült,
hogy Ön nagy szobrász is, nem kisebb
író, mint rendező, csodálatos történész, és
ami mindennél fontosabb, mában élő és
céltudatos történész, azaz olyan, aki nem
tudja nem szeretni szülőföldjét és annak
múltját is, hiszen mindennapi munkája
alakjában szereti hazáját, jövőjének egy
szeletét. . ."

Mejerhold színpadi stílusát ezért nem
lehet külsőségeiben utánozni, sem pedig
művészetét művészi attitűdjének ismerete
nélkül elemezni. Fogásait le lehet írni, de
a rendezői individuum jelenléte nélkül
ezek csak hiteltelen külsőségek, lélek
nélküli leegyszerűsítések.

Nem hiszem, hogy Mejerhold leírt
egyetlen olyan sort is, amely a színház-
művészettel kapcsolatban állók számára
ne volna jelentős. Nem hiszem, hogy
Tovsztonogov, Ljubimov, Efrosz, a
szovjet és a világszínház legnagyobbjai-
nak egész sora hatása nélkül értelmezhe-
tő. Nem hiszem, hogy marxista színház-
történet készülhet életművének ismerete,
elemzése nélkül.


