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JOHN ELSOM: A HIDEGHÁBORÚ KORÁNAK SZÍNHÁZA

„Az ég bármikor a fejünkre szakadhat,
de a színház megmarad, hogy
emlékeztessen bennünket rá"

Antonin Artaud, 1938

idegháborús színház? A hidegháború szín-
háza? Valójában a Cold War Theatre-t,
John Elsom négy évtizedet felölelő, egyete-
mes színháztörténeti esszéjének eredeti cí-
mét és a könyv lényegét egyik magyar válto-
zat sem fedi. Már csak azért sem, mert a

szerzőtől semmi nem áll távolabb a hidegháború
igazolásánál, vagy akár csak elfogadásánál.
Elsom tanulmányának témája, alapkérdése, hogy
miképpen hatott a hidegháború a kor, az egyes
országok szín-házára, befolyásolta-e s milyen
módon a színházi életet, törekvéseket és a
legjelentősebb alkotók munkáját? A kérdés
politikai indíttatású, de esztétikai választ követel.
Az eredmény ugyanakkor szinte regényes
kortörténet, amelynek hősei közt Brezsnyev és
Brecht, Marilyn Monroe és Peter Brook egyaránt
szerepel.

Megtehetjük, hogy annak tekintjük Elsom könyvét,
aminek szerzője sohasem mondta: egy, a világra és a
színházra egyaránt nyitott politikus-kritikus évtizedeket
átívelő színházi naplójának. Igaz, a napló a szubjektívitás
műfaja, John Elsom pedig - a londoni City University
művészetpolitikai és kulturális management tanszékének
tanára, az angol liberális mozgalom aktivistája - objektív,
már-már kikristályosodott értékrendet alkalmazva elemzi
a vizsgált művészeti trendeket és produkciókat. Bí-
rálataiban - és e kötet megfelelő passzusaiban -
ismertet, elemez és értékel, tudatosan kerülve minden
szubjektivitást. Beszámolóiban csak nagy ritkán engedi
meg magának az egyes szám első személy használatát.
A naplójelleg voltaképpen a válogatásban mutatkozik
meg. Mert Elsom, aki nem-csak tanár és kritikus, de sok
éven át a színikritikusok nemzetközi szervezetének, az
AICT-nek is világjáró elnöke volt, túlnyomórészt saját
élményei-re, az általa a világ minden táján látott
előadásokra támaszkodik. Ez a szelekció magában
hordja ugyan az esetlegesség veszélyét, de szerencsére
John Elsomnak megadatott, hogy lássa a korszak
legfontosabb előadásait. Pontosabban: megadatott-
elérte, kivívta -, hogy Londontól Moszkváig, Berlintől
Varsóig lássa, az alkotókkal és a pályatár-sakkal
megvitassa az illető ország színháztörténeti értékű, az
egyetemes világszínház nyilvántartásába besorolandó
produkcióit.

Ettől még a kötet akár gyűjteményes vagy jól vá-
logatott kritikaantológia is lehetne. De nem az. A hi-
degháború korának színháza annyiban (is) külön-
bözik más színháztörténészek és kritikusok hason-
ló jellegű vállalkozásaitól, hogy az előadásokat
mindig a tér és az idő koordinátái között, a korszak
és az ország politikai-társadalmi helyzetének függ-
vényében, a szellemi életet meghatározó ellenté-
tes folyamatok összefüggésében vizsgálja. Ebben
a tükörben jelenik meg Brecht minden
kompromisszuma, Sartre szubjektive motivált
sztálinizmusa és Brook Európa-szerte
meglepetést kiváltó exo

dusa is. Ez teszi Elsom tanulmányát, a közismert
tények és folyamatok felidézése következtében,
helyenként ismeretterjesztő jellegűvé, de ez kínál
lehetőséget az új, színházesztétikai szempontból
meghatározó összefüggések felmutatására.

Arthur Miller életútjának és életművének össze-
függését a McCarthy-korszak rigorózus szellemé-
vel, boszorkányüldözésével általában -- többek
közt az író életrajzából - ismertük. De Elsom, a
zsdanovizmussal való analógiákon túl, a. tragikus
drámai hős megteremtésének kísérletét és kudar-
cát is elemzi, érdekes összehasonlítást kínálva a
felelőssége tudatában cselekvő görög polgár és az
áttekinthetetlen érdekszövevények labirintusában
tévelygő amerikai kisember cselekvési lehetőségei
között. Az elemzés során nyomon követhetjük,
ahogy Miller maga is küzdő, tragikus hőssé válik,
akinek személyes drámájában megkülönböztetett
szerep jut a korabeli emberi és szexuális relációk
szimbólumát jelentő Marilyn Monroe-nak.

A történelmi korszak egyik (számunkra) legiz-
galmasabb fejezete a „bársony börtönt" és az abban
kialakult szellemi létfeltételeket vizsgálja. El-som, aki
európai körképében sajnálatosan kevés teret szentel
Magarországnak és a magyar szín-háznak, itt elfogadja
és felhasználja Haraszti Mik-lós helyzetértékelését, és
miközben korrajzában élesen elkülöníti a bársony börtön
kínálta (korlátozott) lehetőségeket és a börtön (csak
időnként át-hágható) szabályzatát elfogadókat az ezeket
meg-tagadóktól, plasztikusan mutatja fel a kétértelmű-
ség kultuszának színpadi megvalósulását és azt a
paradox szituációt, amikor a cenzorok a cenzúrázottak
oldalán álltak - például a Baltikumban.

A kötet alapjában kronológikus felépítése nem
gátolja Elsomot a kitekintésben, a széles látószögű
objektív használatában, a frappáns összevetések
és asszociációk alkalmazásában. Tom Stoppard
Rosencrantz és Guildensternje kapcsán utal pél-
dául arra, hogy míg a Szovjetunióban Fortinbras
volta Hamlet hőse, Németországban a cselekvést
halogató Hamlet, Lengyelországban a zsarnok
Claudius, addig Angliában a mások által mozga-
tott, eszközként használt barátok kerültek a köz-
pontba.

A korszak, amelynek színházát John Elsom
vizsgálja, lezárult. Az újságok címlapjáról a törté-
nelemkönyvekbe került az amerikai értelmiség
számára válaszutat jelentő, tucatnyi drámában,
filmben megjelenített vietnami háború és az Euró-
pa ketté szakításának jelképévé vált berlini fal. Tör-
ténelemmé, illetve színháztörténetté lett a tárgyalt
színházi korszak is, függetlenül attól, hogy az azt
meghatározó alkotók közül nem egy, Peter Brook-
tól Peter Steinig és Grotowskitól Ljubimovig még él,
sőt, rendez. Időszerűek és nyitottak maradtak vi-
szont az egy-két évtizede a színházi tanácskozá-
sok napirendjére került és azóta is vitatott elvi és
strukturális kérdések. Ilyenek a többi között a mű-
vészetek támogatásának szükségessége és para-
doxona a monetarizmus korszakában, és ami ettől
elválaszthatatlan: a művészi függetlenség és a
pénztártól való függés dilemmája. John Elsom an-
nak idején azzal kérdőjelezte meg az angol Arts

Council támogatási rendszerét, hogy vajon segít-
heti-e teljes szívvel a szervezet egy olyan társulat
munkáját, amelynek célja lerombolni vagy legalább
leleplezni és szétzilálni az angol társadalmat?

Azóta a létező szocializmus és kapitalizmus
szponzorai és a támogatást kérő művészek egya-
ránt beleütközhettek e probléma valamely változa-
tába. Máig vitatott kérdés- és nem csak Angliában -
a jelenkori Nemzeti Színház szükségessége, La-
urence Olivier és mások által megkérdőjelezett
funkciója vagy a Peter Hall követte „nemzeti kira-
kat" koncepciója. Hasonlóképpen poblematikus a
határok spiritualizálódása és az utazó színházak
nemzetközivé válása következtében kialakult,
„reptéri színház" divatja. Erről a fesztiválok törzs-
vendégévé lett, világjáró kritikusnak éppen olyan
határozott véleménye van, mint a Broadway után
fokozatosan kifáradó off-Broadway divathullámá-
ról. Ítéleteiben azonban Elsom meglehetősen tole-
ráns: kerül minden általánosítást, és mindenkor
megadja a tiszteletet az elvetett trendekkel szem-
ben álló kivételeknek.

A kötet használhatóságát növeli a hazai kiadvá-
nyokban oly gyakran fájdalmasan nélkülözött név-
mutató. Ami ugyanakkor a szerző szempontjából
nem teljesen veszélytelen: lehetőséget ad a bíráló
számára, hogy szőrszálhasogató pedantériával, a
tévedés kockázata nélkül a szerző szemére vet-
hesse nemcsak a magyar művészek, hanem pél-
dául a német-svájci Benno Besson, a román Ciulei,
az orosz Tovsztonogov, a cseh Krejča kimaradá-
sát. A teljesség azonban nyilvánvalóan teljesíthe-
tetlen, abszurd követelmény.

Elsom óriási tárgyi tudással, hatalmas tény-anyagot
dolgozott fel, rengeteg, arra érdemes elő-adást helyezett
bele az egyetemes színháztörténet folyamatába; a könyv
megírásakor legfőbb gondja a szelekció lehetett.
Nemcsak az egyes nyelvterületek, országok, politikai
érdekszférák és stílus-irányzatok között kellett az
értékhierarchiának megfelelő terjedelmi arányokat
követnie, de az analízist anekdotával élénkítve, a
folyamatokat portrékkal vegyítve ki kellett alakítania
értekező prózájának eleganciáját. Ez utóbbi nyilvánul
meg az elfogadott kritikusi terminológiát is gazdagító,
már-már aforisztikus jellemzésekben. Bekezdésekkel
felérő meghatározás például egyes rendezők
munkamódszerének jellemzésére a „diktatorikus
perfekcionizmus" avagy az angol „mosogató-drámák"
sémáját korszerűsítő „magnós drámák" minősítés; a Hair
utólagos címkéjeként „az ellen-állás
szentimentalizálódása" vagy a „permisszív társadalom
tesztdarabja" besorolás Edward Bond Kinn vagyunk a
vízből című drámájának kategorizálására.

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy John Elsom
könyve máris megkerülhetetlen és alighanem jó
darabig az is marad a korszak szellemi életének és
színházi mozgalmainak tanulmányozásához. A kö-
tet a publicista-esztéta merész vállalkozását épp-
úgy igazolja, mint azon belül Elsom munkahipotézi-
sét: a politikum és a színház bonyolult, meghatározó
kapcsolatát, történelemformáló kölcsönhatását.
Routledge, London és New York, 1992


