
színháztörténet
helyzetet teremt a másik számára. Ezért
viszont nem kap pénzt, amiért is - eredendő
szándéka alapján - még inkább szüksége
van a másikra. Így válik egyre inkább
szolgává, de olyan szolgává, aki egyben az
urát tartja a markában. Ez vezet a
bukásához.

Tiborc

Már nem jobbágy ő, hanem szabad
paraszt, aki eme szabadsággal rosszabb
helyzetbe került, mint a feudális kötött-
ségben volt. Sorsa jobbra fordulásáért
most ismét a nemeshez - hajdani ter-
mészetes urához - fordul, ahhoz a ne-
meshez, aki éppen az „uralkodói hatal-
mat" jelenti. Huszonhat évvel ezelőtt ő
védte Bánkot és apját az idegenektől, most
ő kéri ugyanezt sok hasonló sorsú társa
nevében. Történelmi szerepe azonban
passzív, hiszen másokra bízza sorsa
irányítását, így azok tévedéseinek is ki-
teszi magát. De Bánk nem az az uralkodó,
aki az egész ország sérelmét foglalja
egybe.

Tiborc megjelenése, panasza nem azért
dramaturgiai fontosságú jelenet, mert
társadalmilag motiválja Bánk szubjektív
indítékú szándékát és cselekedetét, ha-
nem azért, mert általa a nemzet együttes
sérelmét tudatosítja benne, és visszatart-ja
attól, hogy „megizmosodó" tervét valóra
váltsa. Tiborc az utolsó lehetőség arra,
hogy „Bánk király" cselekedete olyan
tartalmat nyerjen, amelyben az ország -
Tiborc, Petur, Melinda, Bánk - együttes
sérelme kap orvoslást. Az utol-só
lehetőség arra, hogy végre a király a
magyarok királya legyen, és a nemzet
minden rétegének érdekét engedje érvé-
nyesülni.

Mivel Tiborc magában nem politikai
tényező, és Bánk „uralkodói" szándéka
által sem válhatott azzá, így - a bánki
tettnek megfelelően - már csak személyes
szolgálatot tehet: hazaviszi Melindát.
Tehetetlen öregemberként kerül szembe
Bánk tettének következményével, de most
nem tudja megvédeni urát, csupán a
hírvivő szerepét képes ellátni, s ezt híven
és becsülettel teszi.

Mikhál és Simon, továbbá Izidóra
személyiségét nem elemzem e helyütt.
Nem azért, mert lényegtelennek tartom
szerepüket a dráma menetében, hanem
mert értelmezésemben szervesen illesz-
kedik minden róluk szóló elemzés.

LENGYEL GYÖRGY

A színházi ember

Arcképvázlat Michel Saint-Denis-ről

Talán egyetlen nyelvben sincs teljes
értékű fordítása annak a francia kifejezés-
nek, amely magába foglalja a színészt, a
rendezőt, a drámaírót, a dramaturgot és a
tervezőt, a színházi munka minden
részének értőjét és gyakorlóját: homme du
théätre.

Michel Saint-Denis hosszú, gazdag
pályafutása alatt mindvégig teljes szín-házi
életet élt. Nagybátyja, Jacques Copeau, a
század egyik legnagyobb hatású színházi
reformere és rendezője révén került a
színház világába, kezdet-ben ügyelő,
színész és „mindenes" asszisztens volt,
később Louis Jouvet mellett (aki
ugyancsak egyszerre volt színész és az
asztalosműhely vezetője) - a Vieux
Colombier társulatának legfontosabb
tagjává vált.

Copeau mellett részese volt „annak a
mozgalomnak, amely a francia színpadot
megreformálta, és az európai színházat
máig is sok tekintetben befolyásolja".
(Saint-Denis.)

„Igazságot és szépséget tolmácsolni a
színpadon" - Copeau e gondolat jegyé-ben
üzent hadat „a klasszikusok ön-magát túlélt
retorikus tolmácsolásának", valamint a
naturalizmus fantáziátlanságának és a
„mutatványos" öncélú látványosságának.
Erőfeszítéseit új játék-stílus kialakítására
koncentrálta, és hangsúlyozta a „költők"
fontosságát a színpadon, s olyan rendezői
ökonómiára törekedett, amely rímel
mindenkor a drámával. Az antik- tragédiák,
a francia klasszikusok, Moličre, az
Erzsébet-kori angol drámaírók és
mindenekelőtt a francia színházakban
népszerűtlen Shakes- peare-művek kaptak
helyet színháza repertoárján. Stílusalakító
törekvéseinek fókuszában állt a commedia
dell'arte játékhagyományának
felelevenítése is. Színpadtérformálása
során száműzte a festett díszleteket, állandó
színpadteret épített fel, amelyet
előszínpaddal tágított ki. A közönséggel
való közvetlen kapcsolat megteremtéséhez
ily módon is utat keresett. Megszüntette a
rivalda-fényt is, így hiányzott színházából
az addigi párizsi színpadok „negyedik
fala", s csupán jelzéses díszleteket
használtak.

Mint André Antoine, a naturalizmus
„atyja" írta a Tenacity tengerjáró című
Vildrac-dráma 1920-as realista előadá-
sáról: „Az atmoszféra csaknem elvisel-
hetetlenül intenzív . . . A közönség már
nem a színpaddal szemben ül, hanem a
szereplőkkel egy térben, úgyszólván
mellettük ... hála a színpadi elemek teljes
mellőzésének, a játék még részletei-ben is
tökéletes . . ." Az ugyancsak Copeau
rendezte Scapin furfangjait azonban a
betontértől független kopár fa-dobogón
adták elő, „vad fényt árasztó
reflektorokkal, erőteljes fizikai szín-
játszással". Copeau törekvése a stílus
valóságának megteremtése volt minden-
kor. Ezért hozta létre a Vieux Colombier
színiiskoláját, amely görög, kínai, japán
színjátszóstílust, a commedia dell'arte
hagyományát tanította a növendékek-nek.
A modern lélektani realizmus elsa-
játításának igénye Sztanyiszlavszkij 1922-
es párizsi vendégjátéka hatására
növekedett meg.

Copeau, részben betegsége miatt, korán
visszavonult (majd a harmincas évek
közepén tért vissza ismét a pályára), így
Saint-Denis 1931-től saját társulatával
folytatta nagybátyja munkáját. A Com-
pagnie des Quinze (Tizenötödik társulata)
sajátos epikus játékstílus meg-teremtésére
törekedett, s főként népi témákat dolgozott
fel. A jellemek pszichológiai kidolgozása
ekkoriban háttér-be szorult, de
előadásaikban „a színészek őszinték és
leleményesek voltak, s a szabadság és a
valóságot kifejezni vágyó elevenség"
jellemezte őket. Egy kora-beli kritikus írta
e jellemzést, aki szerint az akkori
mesterkélt színházi világba a
természetességet hozták vissza. A pá-rizsi
sikerektől felbuzdult együttes 1935-ben
Londonba utazott vendégszerep-lésre. Ez
az út ismét fordulópontot hozott Saint-
Denis pályáján. Társulata többek között
Obey Noah című művének felszabadult,
improvizációnak ható friss produkciójával
hatalmas revelációt kel-tett. Az akkori
fiatal angol színészek egy jelentékeny
csoportja a Compagnie des Quinze
játékstílusában vélte megtalálni a régóta
keresett természetes, játékos hangvételt,
amely határozott ellentéte volt az általuk
régimódinak és fáradt-nak tartott angol
társalgási vagy patetikus, tradicionális
angol színházi stílus-nak. Többek között
John Gielgud, Laurence Olivier, Edith
Evans, Peggy Aschroft, Alec Guiness,
Tyrone Guthrie, George Devine, Glen
Byam Shaw,



Michael Redgrave tartozott e körbe. Saint-
Denis-t meghívták angol nyelvű előadások
rendezésére, majd együtt szervezték meg a
London Theatre Studiót (londoni színházi
stúdió). Erre az időre esik Saint-Denis
Macbeth-rendezése Olivier-vel. „A
Shakespeare-rel való állandó foglalkozás
... fokozatosan a rendezés és a színészi
játék összehasonlíthatatlanul szélesebb
skálájához vezetett el, mint amit a francia
klasszikus repertoárral foglalkozva valaha
is megismertem." (Saint-Denis.)

Ezeknek az éveknek kiemelkedő sikere
volt, john Gielgud társulatával, a Három
nővér rendezése, amelyet Olivier
mindmáig a mű „a tökéletest leginkább
mcgközelítő" előadásának nevezett. A
háború megszakította ezt a periódust,
Saint-Denis előbb a dunkerque-i fronton
harcolt, majd a BBC francia adásának
vezetője lett, ő maga szólt naponta az
ellenállókhoz s a megszállt területe-ken
élőkhöz. A háború utáni első ren-
dezésében, az Oidipusz királyban Laurence
Olivier játszotta a címszerepet. Amikor
hazatért Franciaországba, egy Párizs
környéki nagy színházi centrum felépí-
téséről kezdett tárgyalásokat. Az anyagi
nehézségek miatt a tervezés nem valósul-
hatott meg. Ezután ismét Londonba
utazott, ahol George Devine és Glen Byam
Shaw társaságában megalapította az Old
Vic Központot (Devine később az új angol
dráma fellegvárának, a Royal Court
Színháznak, Byam Shaw a Shakespeare
Színháznak lett az igazgatója).
Létrehozták a Young Vic nevű ifjúsági
társulatot, amely mindmáig London egyik
legélőbb színházi együttese, az Old Vic
Schoolt, ahol színész-, rendező-és
tervezőképzés volt, valamint vezették az
Old Vic Színházat. „Az oktatás és
kísérletezés sokkal fontosabbnak tűnt
előttem, mint egy cél és egység nélküli
társulat összeállítása" - írta Saint-Denis. A
Royal Court, a Shakespeare Színház és
később az Olivier vezetésével meg-alakult
Nemzeti Színház egyaránt az Old Vic
Központ elvein és gyakorlatán épült, s az
általa képzett generációk részvételével
végzi a munkáját ma is. Peter Hall, az
angol Nemzeti Színház mai igazgatója
szerint e színházak munkamódszerük
jelentős részét Saint-Denis-nek
köszönhetik. A színészek stílus-váltó
virtuozitása, mozgáskészségük, a
játékosságra való fogékonyság, játékstí-
lusukban az érzelmek ökonómiája, a
rendezők stílusteremtő érzéke és a „nagy
színpadok" mellett létrehozott stúdiók

Saint-Denis munkamódszerének ma is
kézzelfogható továbbélését jelentik.

Az Old Vic Központ súlyos anyagi
problémák miatt 195i-ben megszűnt, amit
Laurence Olivier „az angol szín-házi élet
nagy és szörnyű tragédiájának" nevezett.
Saint-Denis ekkor a francia kormány
hívására elvállalta a strasbourg-i
színházművészeti központ meg-
szervezését, megtervezését, működés-
módszerének kidolgozását. Így jött létre
és épült fel ötéves munkával Európa egyik
legjelentősebb színházművészeti
centruma, színházi és iskolai hálózata. Az
igazgatást azonban nem vállalhatta el
betegsége miatt. Felgyógyulása után ismét
Angliába tért vissza, ahol bekapcsolódott
Peter Hall és Peter Brook társaságában a
Shakespeare Színház újjá-szervezésébe.
Így jött létre a későbbi Royal Shakespeare
Társulat (Royal Shakespeare Company -
RSC) előbb csak stratfordi, majd londoni
székhellyel, stúdiókkal és színészképző
részleggel. (A londoni székhely azóta már
az újonnan épült Barbican Centre-ben mű-
ködik.) Ekkoriban rendezte (1962) -- a
számomra is felejthetetlen -
Cseresznyéske r t előadását Peggy Aschroft,
John Gielgud kivételes alakításaival, vala-
mint Brecht Puntila úr é s s zo l gá j a , Mat t i
című komédiáját.

Részt vett Észak-Amerika két
legjelentősebb színiiskolájának megterve-
zésében és igazgatásában. Előbb a Julliard
Drama School (Julliard Drámai Iskola),
majd a montreali kétnyelvű Nemzeti
Színiiskola köszönheti neki
munkamódszerét és programját. Ugyan-
csak részt vett az új, azóta felépült angol
Nemzeti Színház létrehozásában.

Színész- és rendezőképző pedagógiai
munkásságának érdekes akciója volt az
ITI (Nemzetközi Színházi Intézet) keretén
belül majd egy évtizeden át vezetett
különféle oktatási módszereket elemző és
bemutató szemináriumsorozata, ame-
lyekkel az angol és francia nyelvterület
mellett még számos ország színházi pe-
dagógiájára gyakorolt nagy hatást.

Világszerte ismert munkamódszerének
és elveinek írásbeli rögzítését majd tíz
éven át végezte, de súlyos betegségei
végül is megakadályozták műve befeje-
zésében. Hátrahagyott jegyzeteiből és
magnóbeszélgetésekből felesége, Suria
Saint-Denis fejezte be a munkát, aki
bosszú évtizedeken át állandó munka-
társa volt, maga is kiváló színészpeda-
gógus és koreográfus,

Amikor egy ízben megkérdezték Saint-
Denis-t, hogy miért is foglalkozott egy
életen át ilyen intenzíven a színész-
képzéssel, így válaszolt: „Fiatal korom
óta a színház számomra: ember és ember
közötti kapcsolat megteremtésé-nek
színtere." Copeau törekvéseit követte
abban is, hogy egy életen át küzdött a
kihűlt szakmai rutin ellen, amely
egyformán akadályozza a színészt tech-
nikájának fejlesztésében és ezáltal abban
is, hogy aZ igazságot érzései szerint
legyen képes kifejezni. A színésznek

Saint-Denis szerint -- egyként kell
rendelkeznie „all-round" technikával és
eredeti, mély emberi tulajdonságokkal,
mondanivalóval. Könyvében annak a
munkamódszernek leírásával ismerkedhet
meg az olvasó, amelynek segítségével
fejlesztheti tanár és tanítvány az erre való
készséget. Az alapgyakorlatoktól az
állatrögtönzéseken, éneken, táncon,
komikus akrobatikán, a maszkos gya-
korlatokon .t - a teljes drámaelőadásokig
vezet ez az út. Saint-Denis színészeinek
remekül kellett bánniuk a kar-dokkal,
hibátlanul kellett ismerniök és
bemutatniok különböző korok társadalmi
viselkedését. Ezzel és sok mással
eszközöket kívánt adni a kezükbe ahhoz,
hogy képessé váljanak „felfedezni ön-
magukban a - másikat".

Ha Saint-Denis életének külső rétegét
vizsgáljuk, nehéz, vándorló, hontalan élet
eseményeivel ismerkedhetünk meg. Nem
nyugtalansága, hanem kompromisszumra
képtelen lénye, mindig teljességre törő,
minden változásra készen álló
rugalmassága, újat kezdő bátorsága űzte,
hajtotta országról országra, különböző
vállalkozásokba. Életét morális
meggyőződéssel, etikus magatartással és
nagy erővel] élte végig. Humanista meg-
győződése, antifasiszta magatartási
kötelezte, hogy a háború alatt aktívan
küzdjön Franciaország felszabadításáért.
Időnként súlyos betegségek sújtották,
többször ütközött anyagi és hatalmi
ellenállásba - de mindig tudott változ-
tatni, küzdeni. Az egyetlen francia szár-
mazású színházi ember volt, aki valaha is
angol nyelvterületen hatni tudott. Bár
Angliában is igen sok konfliktusa adódott
- Franciaország s főként Párizs azonban
1968-ig a konvenciók merevebb őrzése
miatt a változás és a színházi reformok
számára bevehetetlen várnak tűnt. (Jean-
Louis Barrault és Jean Vilar
kezdeményezéseit kivéve.)



1957-ben Somló Istvánnal világszínházi
antológiasorozat szerkesztésébe kezdtünk,
ablakot nyitni a világszínház,
Magyarországon csak töredékeiben vagy
egyáltalán nem ismert rendezői és színészi
stílusaira, a XX. század színjátszás-
periódusaira, amelyek a Gondolat Kia-
dónál jelentek meg Színészek, szerepek
 Színészek, rendezők - s végül A színház ma
címmel.

Az első kötet előkészítése kapcsán r 9 5
7-ben levélben kértem közlési enge-
délyeket, valamint tanulmányokat számos
külföldi művésztől. Michel Saint-Denis az
elsők között volt, aki válaszolt
 éppen egy New York felé haladó hajó-
ról, s ígérte támogatását. Így kezdődött
levelezésünk, amelyet 1962-ben köve-tett
első párizsi utamon személyes meg-
ismerkedésünk, ezt követően még hat
ízben találkozhattam vele. Varsóban részt
vehettem az általa vezetett ITI színész-
képzési szemináriumon, Londonban a
Puntila néhány próbáján, láthattam kü-
lönleges, gazdag világú Cseresznyéskert-
rendezését, kísérhettem őt és feleségét
budapesti látogatásukon, amikor a rá
jellemző élénk érdeklődéssel akarta fel-
fedezni Budapest különféle arcait. Több
fejezetet fordítottunk le feleségemmel
Színház: a stílus újrafelfedezése című köny-
véből, amelyek a fent említett kötetek-ben
jelentek meg.

Nádasdy Kálmán mellett Saint-Denis
volt pályám meghatározó, iskolán kívüli
mestere. Mindkettőjüktől az élet és a
színház teljességének szemléletét, a hu-
manista kultúra gazdagságának értékelését
kaptam. (A sors szerencsés ajándéka volt,
amikor jelen lehettem kettejük hosszú
beszélgetésén Nádasdy operai szobájában
a Woyzeck előadásának szünetében majd
utána.)

1962-ben szimbolikus helyszínen ta-
lálkozhattam vele, a párizsi Quartier
Latinben levő Café Lipp teraszán, a
copeau-isták egykori törzshelyén, ahol
 mint mondta - valaha Jouvet-val együtt
szőtték terveiket. A „történeti helyszín"
bemutatása után máris pályám, a könyv és
mindenekelőtt a magyar politikai és
kulturális helyzet felől érdeklődött.
Hamarosan szóba kerültek azok a
kérdések is, amelyek egész életén ke-
resztül foglalkoztatták: az adott ország
hagyományai, színjátszásának stílus-
törekvései, az állandó társulatok helyzete,
a Sztanyiszlavszkij-rendszer hatása.

Sztanyiszlavszkij pedagógiai és rende-
zői munkássága mindig élénken foglal-
koztatta. A Művész Színház 1922-es

párizsi bemutatkozása után így írt: „Ami
klasszikus színházi felfogásunk, erőfe-
szítésünk, hogy a színjátszásba új, az
életből transzponált valóságot ültessük át,
első ízben találkozott a modern realizmus
egy magasabb rendű formájával: Csehov
realizmusával."

„ ...Sztanyiszlavszkij, akárcsak Copeau,
újító volt, szembefordult korának
színházával, a maga idején meglátta a
romantikus korszak végét és a natura-
lizmus kezdetét. Hozzájárulása a szín-
művészethez az volt, hogy a naturalizmust
az igazi realizmus színvonalára emelte."
(Színház: a stílus újrafelfedezése.)
Ugyanakkor sokat vitázott is Sztanyisz-
lavszkij rendezői felfogásával, mivel
véleménye szerint különféle stílusú da-
rabok rendezésénél „nem vette tekintetbe
- a szerző stílusának valóságát".

Saint-Denis munkásságának a közép-
pontjában mindig azoknak a föltételek-
nek a tanulmányozása állt, amelyeknek
segítségével „a különféle különböző szín-
házi stílusú műveket a színpadon a realitás
legmagasabb fokán lehet tolmácsol-ni". A
módszerek keresésével, kísérletezéseivel
rendezéseiben és pedagógiai
gyakorlatában mindig erre törekedett.

*

Az 1962-es nyári megismerkedés estéjén
részt vehettem a Comédie Saint-Étienne
társulatának párizsi főpróbáján, ahol
Moličre Don Juan ját adták. Ezt követően
egy közeli kávéházban jelen lehettem
Saint-Denis és a társulat találkozásánál.
(Sganarelle-t a társulat vezetője, az egy-
kori copeau-ista Jean Dasté játszotta.) Itt
ismerhettem meg azt a tulajdonságát,
amelyről vele kapcsolatban mindenki
megemlékezik : szenvedélyes „combat-
tans", vitatkozó volt, véleménye kifej-
tésében és megvédésében konok és
szenvedélyes. Nemcsak familiárisan ked-
ves és baráti volt mindenkivel, de kímé-
letlenül nyílt is. A főszerepet játszó
párizsi sztárral irgalmatlan volt, narcisz-
tikus, önző játékát analitikusan ízzé-porrá
törte. Ugyanakkor érezni lehetett, hogy a
társulat számára Saint-Denis „módszere"
megszokott és elvárt volt. Annál
szokatlanabb és meglepőbb volt ez a
nyíltság, protokollra nem hederítő
közvetlen hangú elemzés egyesek számára
1964-ben a budapesti Gellért Szálloda
emeleti halljában, ahol az aznap este látott
Madách színházbeli Hamlet-előadás
rendezőjével és néhány főszereplőjével
beszélgetett. (Látogatása egy

hónappal követte a részben általa vezetett
RSC [Shakespeare Társulat] „víz-
választó", Peter Brook rendezte Lear
király-előadásának budapesti vendég-
játékát.) A produkcióban általa érzett
stíluskülönbségekről beszélt, egyes szerep-
lők régimódi, romantikus hangvételé-ről,
amelyek ellentmondottak Gábor Miklós
általa is nagyra értékelt Hamlet-
alakításának, „stílusának". (Az igazság-
hoz tartozik, hogy a Madách Színház
ekkoriban már próbálta a második sze-
reposztást, s az első szereposztás már az
utolsó előadásokat játszotta.)

Szenvedélyesen vitatkozott Varsóban is
a színészképzéssel foglalkozó ITI-
szemináriumon, ahol világhírű, különböző
elveket és gyakorlatokat követő külföldi
iskolák tanárai ülték körül a hatalmas
kerek asztalt. Egy-egy adott téma körül
folyt a vita, amelyben Saint-Denis-t a saját
munkamódszerének szenvedélyes
képviselete mellett a különböző
módszerek és megoldások megismerni
vágyása, a befogadói készség jellemezte.
Kompromisszumra nem, de megértésre
törekedett. Az egyik ülésen szenvedélyes
fiatalember szólalt fel, aki kor-
szerűtlennek, alkalmatlannak nevezte a
régi iskolák metodikáját napjaink szín-
háza számára. Az akkor legizgalmasabb
periódusát élő Jerzy Grotowski opolei
laboratóriumát, módszerét elemezte és
dicsérte. (A jelenlevők néhány nap múlva
el is látogattak Opoléba.) Fanatikus és
kíméletlen szavai a teremben igen heves
vitát provokáltak. Délben, az ülés végén
Saint-Denis odament a fiatalemberhez,
akit azután estefelé szállodája halljában
láttam viszont. Mikor megérkeztem a
számomra megadott időpontban, a fiatal
rendező még javában beszélt életéről,
munkájáról. Eugenio Barbának hívták ...
Mikor sokkal később elváltak egymástól,
Saint-Denis nagy szeretettel beszélt
Barbáról felesé-gének és nekem, érződött,
hogy menynyire foglalkoztatta Barba
sorsa, tehetsége, és izgalmasan elemezte
az össze-függést Barba élete és „stílusa"
között.

*

„Nem szomorú vagyok, amikor a mű-
vészet jövőjére gondolok: aggódó és
zaklatott vagyok. Lázadás folyik a mű-
vészet ellen, s ez nem szomorú, hanem
természetes mindama iszonyat után,
melyet civilizációnk az elmúlt évtizedek-
ben produkált. A tagadás és a széthullás
jelei mutatkoznak, s civilizációnk vagy



semmivé lesz, vagy kénytelen reagálni e
jelekre. Ezért áll hozzám oly közel
Shakespeare, benne megvan az erő, hogy
túléljen mindent. Csak az atom-bomba
tudná őt megölni velünk együtt."

(Levélrészlet. 1964. szeptember 3.)

Saint-Denis segített eligazodni 1962-
ben a Párizsban rám zúduló élmények
között, a filmekből, színdarabokból. áradó
tragikus életérzések, a „dekadencia"
számomra akkor érthetetlen szorításában.
A kifejeződő pesszimizmust, ki-
látástalanságot a francia értelmiség egy
részének a bűntudatával magyarázta, a
francia lakosság - köztük az értelmiség és
a művészek is - a német megszállás alatti
önfeladó, behódoló magatartása miatt. (A
nyolcvanas évek francia filmjei-nek egy
része már áttételek nélkül, ön-tépő
nyíltsággal szól erről a korszakról.)

Saint-Denis sokat beszélt Copeau élet-
művének folytatóiról, elsősorban Jean
Vilarról. (Újítás és hagyomány című köte-
tének több részlete jelent meg a Színészek,
szerepek című gyűjteményünkben.) Vilar
„kinyitotta" a. színpadot, azt folytatta, amit
Copeau kezdett a Vieux Colombier-beli
Vízkereszttel, s később Firenzében
folytatott 1935-ben, majd
misztériumrendezéseivel Dél-Francia-
országban a negyvenes években. (A fi-
renzei bemutatón Toscanini és Pirandello
versengve gratulált rendezéséhez.)

A színpadkeret eltávolítása, az „empty
space" - a „szabad tér" lehetősége mindig
foglalkoztatta Saint-Denis-t is. Ezért
lelkesedett Vilar Don Juan-szcenírozásáért
és mise-en-scéne-jéért, amely a tér
élményével ajándékozta meg nézőit, az
addigi francia színpadok agyonzsúfolt
dekorativitása helyett. Peter Hall, Peter
Brook és Saint-Denis igazgatói trium-
virátusának egyik első cselekedete volt
1961-ben Stratfordban a dobozszínpad
keretének eltávolítása és a hatalmas elő-
színpad felépítése, amellyel új játéktér, új
Shakespeare-játékstílus megteremtésé-nek
lehetőségét hozták létre. Copeau annak
idején, a commedia dell'arte mellett az
Erzsébet-kori színház formáját követte a
Vieux Colombier állandó színpadterének
felépítésekor. Így most, különös módon,
az Erzsébet-kor Copeau, illetve Saint-
Denis közvetítésével foglalta el helyét újra
Shakespeare Stratfordjában, ahol a leégett
Erzsébet-kori színházépület helyett épült
Memorial Theatre-ben a hatvanas évekig
hagyományos színpadtérben játszottak,
min

dig dekoratív, festői díszletek között.
Jean-Louis Barrault-ról és különösen
Roger Planchonról beszélt sokat 1962-ben
és 1964-ben, aki akkor még „nagy
ígéretnek" számított. Főként Dandin
György-rendezéséért lelkesedett, amelyet
mi is megismerhettünk Budapesten, ke-
véssel később - amely az én számomra
Brook Lear-revelációjával egyenértékű
felfedezés volt -, Le Nain szellemében
tervezett, a képi megjelenéssel pompásan
rímelő, erőteljes, vaskos realista stílusa
miatt.

*

A fiatal korában epikus színházat a népi
francia színjátékkal egyesítő Saint-Denis-t
Brecht színháza mindig foglalkoztatta.
Brecht művei az angol és francia
színházakban is óriási késéssel foglalták el
a színházak repertoárján méltó helyüket.
Párizsban jean Vilar Kurázsi mama- és
Arturo Ui-rendezése nyitotta meg a sort,
amelyet a Brecht-tanítvány-nak is számító
Roger Planchon Brecht-sorozata folytatott
Lyonban, majd Villeurbanne-ban.
Angliában a Shakespeare Társulat, majd a
Nemzeti Színház és a Royal Court
„fedezte fel" Brechtet. Brecht a hatvanas
években Európában több helyütt a
jelentősebb állandó társulatok játékstílusát
is meghatározta. Igy a Strehler vezette
Piccolo Teatróban, Planchon színházaiban
és Stratfordban, ahol a Shakespeare-
művek, főként a történelmi „epikus"
drámák színrevitelére hatott. A Rózsák
háborújának ciklusa vagy a II. Richárddal
kezdődő, I V . Henrik-drámákkal
folytatódó és az

Henrikkel záródó sorozat vagy a
Rómaiak ciklusa. Természetesen jelen
volt a „brechtiség" Brook Learjében is.
Saint-Denis 1964-ben a Puntila úr és
szolgája, Matti című Brecht-művet ren-
dezte meg az RSC londoni színházában.
Előadásának stílusa azért volt különösen
érdekes és élvezetes, mert Brecht és saját
copeau-ista ifjúságának közös ha-
gyományához, a népi farce, a commedia
dell'arte maszkos, stilizált forrásából
merített. A mű fanyar, intellektuális
mondandója e feldolgozásban élvezetessé
vált. Saint-Denis és társai fedezték fel az
angol színházak számára Jan Kottot is,
akinek Kortársunk, Shakespeare című
kötetében foglalt tanulmányai több ki-
tűnő stratfordi előadást inspiráltak, de akit
nem követtek természetesen szolgai
módon. Brook Szentivánéji álom-rende-
zése azért tudott olyan spontán erővel,
érzékletesen hatni, mert nemcsak Kott

Boschtól ihletett víziója hatott felfogására,
hanem a mű polifóniája, az Erzsébet-kor
éppúgy, mint Mejerhold szín-házi
kísérletei, fizikai kifejezésnyelve, a
cirkusz világa, sőt saját nyilatkozata
szerint egy perzsa népmese iráni elő-
adása is.

*

Peter Hall vallomása szerint a Shakes-
peare-színházak stílusának három fő
ihletője, inspirátora volt a hatvanas
években: Brecht, Artaud és Beckett.
Artaud, a francia színház, „szent
szörnyetege" a szószínházzal szembeállí-
totta az önfeltárulkozó, a „kegyetlenség
színházának" szürrealizmusát. Artaud
nézetei a Shakespeare Társulat, Brook
kísérletei révén hatottak az angol
színházművészetben. A Marat/ Sade és az
US című Vietnamról szóló
dokumentumdráma produkcióit és a
Brook vezette „kegyetlenség színháza"
stúdiómunkáját egy elemző, nyilvános
Artaud-vita nyitotta meg. Itt szólt Saint-
Denis az általa ismert Artaud-ról, egykori
kapcsolatukról, írásairól, rendezéseiről,
stílusáról. A kortárs megrendítő
személyességével és a rá jellemző
analitikus, tisztázó értelemmel idézte fel
Artaud-t. Ekkor mondta el azt a gon-
dolatát, hogy szerinte Artaud nézetei
akkor fogadtatták volna el magukat, ví-
ziója akkor érvényesülhetett és hathatott
volna korának francia színházában, ha
rituális elképzelései modelljéül nem a
Bali-szigeti táncosok művészetét, ha-nem
a Nó színház stílusát választhatta volna.
Artaud-val egyébként hosszabb ideig
dolgozott együtt Saint-Denis a
Compagnie des Quinze periódusa ide-jén,
a húszas, évek vége felé, s Artaud-ra az e
kötetben „grummel otage" néven
ismertetett improvizált nyelv kialakítására
tett kísérletei, valamint maszkokkal való
munkája nagy hatást tett.

Saint-Denis színházalapító, iskolateremtő
nagy egyéniség volt, gyakorlati szín-házi
emberként éppoly szuggesztív, mint
eszméit, felfogását képviselő, élő-szóval
vagy írással vívó-cselekvő „combattans"-
ként.

Az európai színjátszás kivételes vonu-
latának nagy egyénisége, aki nemcsak az
angol és francia nyelvterületen, ha-nem
tanítványai, utazásai, előadásai és
könyvei révén a világban sok helyütt
hatott.


