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A színház nagy alkotói közül aligha volt
még valaki a XX. században, aki olyan
radikálisan, egyszersmind azonban nem
felületesen, hanem mélyen és komplexen
gondolta volna végig a színház autonóm
művészet voltának problémáit, mint Gordon
Craig. A hasonló törekvésű színház-
művészekkel együtt ő is az irodalommal
szembeállítva akarta emancipálni a szín-
házat, ám tőlük eltérően nem a dráma
leértékelésével tett erre kísérletet, hanem két
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egyenrangúan autonóm művészet elvi
elkülönítésével. Ha voltak is naiv észle-
léselméleti érvei a dráma és a színház
szétválasztásának szükségessége mellett,
Craig nem a dráma puszta színházi nyers-
anyaggá és eszközzé degradálása révén
képzelte el a színház szuverenitásának
kibontakozását, ellenkezőleg: a drámát a
befogadó képzeletében tökéletesen kitel-
jesedő művészetnek tekintette, amelyet a
színházi realizálás csak korlátozna. Az a

tiszta színház, amelyről Craig álmodott, nem
vált az európai színházművészet fő ten-
denciájává. Ami pedig azzá vált, a drámát
leértékelő, merő nyersanyaggá és eszközzé
visszaminősítő gyakorlat, az Craig intellek-
tuálisan abszolút becsületes koncepciójába
aligha fért volna bele -- merő parazitizmus-
nak, nem autonóm, hanem a drámán élős-
ködő színháznak minősült volna.

F o d o r G é z a

EDWARD GORDON CRAIG

DRÁMÁK ÉS DRÁMAÍRÓK -
KÉPEK ÉS FESTŐK

Bárhová megyek, bármily értelmesek
vagy tompa agyúak az emberek, akikkel
találkozom, és bármekkora gonddal tanul-
mányozták is a színházról szóló írásaimat,
újra meg újra elhangzik az örök kérdés: „Hát
ön valóban kisöpörné a színházból az összes
színdarabot? Valóban botránykő az ön
szemében a színházi költő fogalma? Kérem,
magyarázza már el, mit jelentsen ez a
különös elmélet, amelynek értelmében
mindaz, ami évszázadokon át jó volt, most
egyszer csak rossz lett!" Minderre roppant
nehéz válaszolni, és éppen mert ennyire
nehéz, gyürkőzzünk neki.

Az én szememben persze az egész kérdés
annyira világos, hogy már kérdésnek sem
nevezhető. Számomra nyilvánvalóvá lett,
hogy ha az ember valamilyen munkába fog,
nem illendő, hogy kézen fogjon egy másik
embert, azzal végeztesse el a munkát, és
aztán az eredményt a sajátjának nevezze ki.
Mindez az én számomra olyannyira nyil-
vánvaló, hogy a többieknek csak akkor
adhatok lelkiismeretes és ésszerű választ, ha
az előttem lebegő képtől eltávolodva a
mások által látott képek ecsetvonásait
veszem szemügyre. Ennek érdekében azon-
ban több, rendkívül unalmas dolgot kell
megvizsgálnom és taglalnom, olyan dolgo-
kat, amelyek legtöbbünk számára maguktól
értetődnek; ám ha a kérdéssel egyáltalán
foglalkozni akarunk, ez, úgy lehet, elkerül-
hetetlen.

Iszonyodom attól, hogy beleüssem mások
orrát a tévedéseikbe, kivált ha a művészet
készséges befogadóiról van szó, hiszen
szellemi képességeiknek a lehető
legőszintébb elismeréssel adózom. Amellett

a legkevésbé sem szándékozom bebizonyí-
tani, hogy, mondjuk, a I I I . Richárd
nézőinek - bármi okból fáradtak el a
színházba - kár volt odamenniük.

Képzeljük magunk elé azt a húsz embert,
aki ott ül egy londoni színház nézőterének
első sorában, és kérdezzük meg tőlük, miért
vannak itt. Öten így felelnek majd: „Én ...
úr játékát akarom látni." Hárman azt mond-
ják: „Olyan csodás ez a dráma, mindig
örömmel hallgatom." Ketten kuncogva kije-
lentik: „Fogalmunk sincs, miért jöttünk el,
de a színházban olyan jó!" További kettő
úgy érzi, megjelenésével a színészek és a
közönség iránti valamilyen fajta köte-
lességének tesz eleget; a maradék nyolc
pedig többféle alapos és egymásnak ellent-
mondó okkal magyarázza jelenlétét.

Egyikük azt állítja: őt a lehetetlen szele
csapta meg, az egész vállalkozás rideg
képtelensége vonzza. (Remek ítélőképes-
ségre valló válasz!)

A másik kijelenti: miután egész napját
unalmas, földhözragadt emberek között kel-
lett töltenie, érdekes változatosságot jelent
számára, hogy egy nagy csapat ember csen-
desen ül a helyén, és nézi, amint a színpadon
a színészek és a díszlet valami másnak adják
ki magukat, mint amik.

Itt van aztán a harmadik, a kritikai érzék-
kel megáldott néző, aki olvasott róla,
hogyan helyezte Shakespeare-t új meg-
világításba Edmund Kean fel-felvillanó
géniusza, hallotta, hogy a Kemble család a
„klasszikus" iskolához tartozott, míg
Charles Fechter romantikus színész volt,
továbbá végiglapozta a színház történetét is,
amely az első kétezer évet két oldalon elintézi,

és csak Shakespeare korától hajlandó elmé-
lyülni a részletekben - nos, ez az ember
azért jött el, mert valahogy az az érzése,
hogy nélküle nem lenne teljes az egész
ceremónia, elvégre ő egyike a kevés beava-
tottnak, aki mindent tud, ami tudható.

Mellette meg ott ül az ifjú hölgy, aki
egész nemére jellemző kivételes fogé-
konysággal mindent látni akar, ami egyál-
talán látható, sőt, ha kell, akár többet (vagy
kevesebbet) is, és ki merné tagadni, hogy
ritka érzéke van a „több" iránt, és óhatat-
lanul fel is karolja, ha találkozik vele?

Őmellette foglal helyet a zsémbeskedő,
aki csak muszájból jár színházba, de -
legalábbis szerintem - éppen ő az, akit a lá-
tottak a legmélyebben érintenek. Mind-
azonáltal, mihelyt lement a függöny, rögtön
kijelenti: tévedés volt az egész, mindent
másként kellett volna csinálni. „A színészek
merevek voltak, mint a fabábuk - mondja -,
nyoma sem volt bennük az életszerű-
ségnek." Rámutat, hogy a díszletfalak
imbolyogtak, zsörtölődik, amiért a kísé-
rőzene az egész hatást lerontotta, és fel-
háborítja a fények illúzióromboló villogása.
Azt azonban, hogy miféle illúzió is az,
amelyet itt leromboltak, képtelen meg-
határozni. A többiek, akik ott foglalnak
helyet az első sorban, lelkesen tapsolnak, és
mindennel igen elégedettek, ő azonban
tovább háborog és zsémbel, egyre csak azt
hajtogatva, hogy „egész másként kellene
csinálni".

Láthatjuk tehát, hogy minden egyes férfit
vagy nőt más ok hozott ide, mindegyik
másként értékeli a látottakat. Igy áll össze az
a bizonyos, egyetlen eszmét megtestesítő,
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úgynevezett „közönség", amelyet a színész
egyetlen emberként fog fel, és amelyet
nekünk is el kell fogadnunk „eszményi
nézőként".

Egy dolog vitathatatlan: ezeket az
embereket valami ellenállhatatlanul vonzza
a színházba. Mint ahogy azt is el kell
ismernünk, hogy a húszból tizenöten azért
jöttek el, mert látni akarnak valamit. Akár
még azt is elfogadom, hogy mind a húszan
kíváncsiak valamire. Hiszen listánk első öt
szereplője, az a bizonyos öt ember, aki
Shakespeare kedvéért jelent meg, többé-
kevésbé elismeri, hogy színpadon akarta
látni, elvégre ha nekik úgy tetszik, bízvást
csatlakozhattak volna ahhoz a sok-sok ezer
emberhez, aki otthonában ülve csendesen
olvasgatja Shakespeare drámáit, és ekként a
művek minden csodás, bámulatos részlete a
lelkük színpadán elevenedik meg, vagy
azokhoz, akik társas összejöveteleken
közösen olvassák fel a szövegeket.

Így hát meglehetős biztonsággal
állíthatjuk, hogy azok, akik eljöttek, egytől
egyig látni akarják a drámát, és ez a vágy
szenvedélyesség dolgában bármilyen más
emberi vággyal felveszi a versenyt. Az
ember akkor hisz, ha lát. Számtalan bizo-
nyíték szól e megállapítás mellett; jó néhány
most is éppen felmerül önökben, anélkül,
hogy nekem ki kellene térnem rájuk. Így hát
most joggal tehetjük fel a kérdést: helyes-e,
ha megadjuk az embereknek, amit kíván-
nak, és aminek kedvéért színházba járnak?

Az emberek azért mennek el a színházba,
hogy lássanak valamit; tehát meg is kell
hogy kapják, mert csak akkor fognak ki-
elégülni. Éppen ezért én azt állítom: ha
tisztességgel ki akarjuk elégíteni szemüket -
és ezáltal egész lényüket -, semmiképpen
sem illendő látásukat - ezt a roppant érzé-
keny szervet - és őket magukat összezavarni
oly módon, hogy egyidejűleg a fülüket is
megrohamozzuk zenével vagy szavakkal,
problémákkal ostromoljuk szellemüket, és
szenvedélyekkel dúljuk fel testüket.

Hogy mondanivalómat világosabbá te-
gyem, válasszuk példaként a Macbethnek azt
a részét, amelyben a hős belső erőforrásait
mozgósítva Duncan király meggyilkolására
készül. Ide-oda bolyong vár-kastélya sötét
folyosóin. Mögötte árnyék-ként mozog egy
szolga; újra meg újra elhaladnak egy ablak
előtt, és lelki szememmel látni vélem, ahogy
Macbeth hosszan kimered rajta a pusztára.
Aztán tovább kering, majd megpihen egy
kőpadon. A szolga hunyorgó fényű lámpással
a kezében ránéz, Macbeth pedig visszanéz
rá, aztán ismét fel-alá járkál, rója a folyosót;
fél, nehogy egyedül kelljen maradnia. A
feleségére gondol, és ez még inkább
elrettenti a magánytól. „Szólj az úrnődnek,
rázza meg a csengőt, / Ha kész az italom..."
A szolga elsiet, Macbeth tovább kóvályog a
folyosókon. Felajzott lelkiállapotában
feleségét képzeli a szolga helyébe, és mind-
járt jobban érzi magát; végre van közönsége.
Összeszedi a bátorságát, a vágy felizzik
benne. Igen, el fogja végezni a tettet. A
szolga visszatér, ő egy pillanatra megretten,
összerezzen: ,,...menj aludni."

Elnézi a fáklya fényét, ahogy a lépcsőn
lefelé táncolva egyre kisebb és kisebb lesz -
először láng, aztán egyszer csak fénysáv,
villanás:

Tőr az, amit ott látok? Markolattal
Kinálja magát. Jöjj, hadd kaplak el!
Nem, nem sikerül. Pedig itt ragyogsz!
Végzetes kép, nem fog el a tapintás
Éppúgy, ahogy a látás? Vagy csupán
Lelki tőr volnál, üres képzelődés,
Melyet a tüzes agyvelő vetít ki? De
hisz itt vagy, oly kézzelfoghatóan, Mint
ez, melyet kirántok:
Oda mutatsz, ahova megyek és
Amit ragadtam, épp olyan a fegyver.
Szemem a többi érzék betege,
Vagy mindegyiknél különb: egyre látlak
S vért izzad a markolatod s a pengéd,
Mely előbb tiszta volt. Nem, nem lehet: csak
A véres munka szoktatja magához A
szememet. - Most halottan hever A fél föld
és rémképek gyötrik a Függönyös álmot,
boszorka-had áldoz A sápadt Hecatének, és
a csontváz Halál, melyet fölvert óraüvöltő
őre, a farkas, lopakodva, így,
Tarquinius rabló lépteivel,
Megy, kísértetként, a célja felé.
Te, szilárd föld, ne halld, hol jár a lábam,
Mert a köveid is kifecsegik
S megtörik az éj néma iszonyát.
De ő csak él, míg fenyegetem - ó,
A tett tüzére jeget fúj a szó!

Csengő szól
Megyek s megvan; a csengő tettre hív.
Ne halld, Duncan: a hang, mely idekongott,
Az eget nyitja eléd, vagy a poklot.

És most nézzük, mire is akarok kilyukad-
ni. Ugyanez az elgondolás, ugyanezek az
alakok, ugyanezek a látomások hatékonyab-
ban jutnak el a közönség szeméhez és azon
át a lelkéhez, ha a művész elsősorban annak
szenteli figyelmét, ami a szemhez szól,
mintha egyidejűleg zavart szítana a tudat és
a fül ostromlásával.

Macbeth e monológját akkor sem könnyű
lassan elolvasni, ha szobánk csendjében,
minden más hangot és látványt kikü-
szöbölve, teljes értékén fogadjuk be mind-
azt, amit Shakespeare e sorokba rejtett.
Elolvashatjuk háromszor, négyszer, ötször,
és csak akkor kapunk el valamit a varázs-
latából. Es ha valaki ezt a monológot
háromszor, négyszer, ötször elolvasta, foly-
tassa csak, olvassa végig az egész drámát, és

úgy elfárad, mintha húsz mérföldet gyalo-
golt volna - de cserébe megérez valamit
abból, amit Shakespeare meg akart éreztetni
vele, ha mindent távolról sem. De azt, amit
érez, mi, akik megnézzük a dráma színházi
előadását, nem fogjuk megérezni.

Miközben olvassuk az idézett sorokat,
nem vagyunk három fal közé zárva, hanem
Macbethtel együtt mi is felhágunk a vár-
kastély tetejére, tekintetünk végigpásztázza
a varjakkal teli erdőket, elsiklik a hegyek
fölött; leereszkedhetünk Macbethtel a
pincébe, kiléphetünk a kapun, és behatol-
hatunk a Glamis nyirkos várának tövénél

sorakozó bokrok közé. És ha Shakespeare-
rel tartva ennél nem jutnánk tovább, nem is
illenék tiltakoznom a színház három fala
közé való bepréselődésünk ellen, hiszen
olyan nagyon sokat nem veszítenénk. Ám
olvasás közben Shakespeare-rel együtt
nyargalunk a levegő vak áramlatain; a szá-
nalom mint meztelen újszülött lebeg előt-
tünk; látjuk a „csontváz halált", Tarquinius
előttünk lopakodik rablólépteivel, ott
ólálkodik körülöttünk egész idő alatt, amíg
olvasunk. Halljuk a megszólaló csengőt,
Duncan halálharangját, és ahogy ülünk a
szobánkban és olvasunk, a csengő a
messzeségből újra meg újra megcsendül.
Később pedig „Holnap és holnap és holnap:
tipegve / Vánszorog létünk a kimért idő /
Végső szótagjáig". A szobánk körül, az
ablakon túl, a fejünk fölött szüntelen ván-
szorognak a fogyatkozó holnapok, és mivel
a színházban mindettől elesünk, bizony már
nem csekély a mi veszteségünk.

Ahogy ott ülünk szobánkban és olvasunk,
nem emberek és tárgyak, hanem eszmék,
gondolatok vesznek körül és vesznek bir-
tokukba. Es ha a művészet a tökély olyan
csúcsaira emelkedik, hogy a puszta olvasás
révén is ily felbecsülhetetlen, varázslatos
értékek birtokába juttathat, akkor már-már
szentségtörésszámba megy, ha más érzék-
szerveink egyidejű megszólításával tuda-
tunkat és többi érzékszervünket megzavar-
ják, és elrekesztik előlünk e gondolatok táp-
láló forrását.

Ó, milyen nyilvánvaló lehetne mindez...
De mivel esztelenség abban reménykedni,
hogy belátható időn belül ezek a drámák
lekerülnek a színpadról, jó lenne, ha
legalább csak nagy ritkán adnák elő őket.
Az indokra már rámutattam: a színpadon
ezek a művek elvesznek számunkra.

Van azonban egy további indok is, még-
pedig a következő: igenis lehetséges ugyan-
ezt az eszmét, ugyanezt a benyomást - ha
úgy tetszik, ugyanezt a szépséget és filozó-
fiát - a nézők szeme elé tárni anélkül, hogy
egyidejűleg többi érzékszervük igénybe-
vételével megzavarnák tudatukat.

Látunk egy embert (nevezhetjük
Macbethnek, bár nem a név számít), amint
végigéli mind e kétségeket és szorongásokat -
látunk egy embert cselekvés közben, és
körülötte más alakokat ugyancsak cselekvés
közben; és ha talán nem támad is fel ben-
nünk az a fenséges benyomás, amelyet egy
igazi mester (egy Shakespeare) közvetít,
szemünk révén mégis tisztább benyomást
nyerünk, mintha egyidejűleg más érzék-
szerveinket is „segítségül hívnák", mert
ahelyett, hogy segítenének, most is, mint
rendesen, csak összezavarnának bennünket.

Tegyük fel, hogy egy Signorelli-képet
nézünk - azt a hírneves festményt a berlini
múzeumban. A leghatározottabban tagadom,
hogy szemünknek segítségére lenne, ha
ugyanekkor teljes erőből szólna egy
vonósnégyes is, vagy hogy a kép erényei
jobban érvényesülnének, ha egyidejűleg
valaki elszavalná nekünk a Pán születését -
ellenkezőleg, mindez csak megzavarna minket.

Tegyük fel, hogy Beethoven Pastorale
szimfóniáját hallgatjuk. Egyáltalán nem
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hiszem, hogy bármilyen módon növelné a
zenemű erényeinek élvezetét, ha egyszer-
smind szénagyűjtők panorámájában
gyönyörködnénk, avagy valaki
kellemes hangon részleteket
olvasna fel Spenser A pásztor
naptára című költeményéből.
Ellenkezőleg: mindez csak
meg-zavarna minket.

De vajon kipróbálták-e ezt
valaha? 0 , szó sincs róla! A
zenészek jól őrizték a maguk
kertjét, mint ahogy ezt tették a
festők is. A szín-házi emberek
azonban gazdátlanul hagyták a
maguk szőlőhegyét, és bárki,
akinek kedve támadt rá,
kisajátíthatta. Valamikor a
drámaírók sajátították ki
maguknak: Shakespeare,
Moliére és a többiek. Aztán
jött Wagner, és megtetszett
neki a szőlő-hegy. Mind a mai
napig tapasztalhatjuk, hogy a
festő is szemezget ezzel a kis
birtokkal - ő, akinek miriádnyi
hold szűz terület áll ren-
delkezésére, amelynek egy-
egy kis hányadát eddig oly
elragadó tökéllyel művelte
meg. Mára azonban festő is,
zenész is, író is ráunt a maga
hatalmas birtokaira, és így nap
mint nap folytatódik a
kisajátítás.

De itt vagyok én, hogy
minderre rámutassak, és a
színházat azok számára kö-
veteljem, akik a színházban
születtek - és meg is fogjuk
szerezni! Ma, holnap vagy
száz év múlva - de a miénk
lesz! Láthatják hát: nem holmi
mesterkélt szenvelgés okán
kívánom eltávolítani a
drámákat a színpadról, hanem először is
azért, mert véleményem szerint a színház
tönkreteszi a drámákat, másodszor pedig
azért, mert véleményem szerint a drámák és
a drámaírók bennünket tesznek tönkre, azaz
megfosztanak önállóságunktól és
életerőnktől.

Németországban és Angliában, sőt, még
Hollandiában is, ahol időnként különösen
intelligens emberek teremnek, nem érik be
annak hangoztatásával, miszerint én merő-
ben ésszerűtlen módon és minden ok nélkül
ki akarom űzni a színházból a drámákat és a
drámaírókat, hanem ehhez még hozzáteszik,
hogy a drámaíró helyébe a festőt akarom
iktatni.

Erre a feltevésre az indítja őket, hogy
történetesen számos díszlettervet vetettem
papírra. Annak idején számos darabot vit-
tem színre, és ilyenkor többnyire nem
készítettem előzetes színpadterveket; és ha
saját színházam lenne, nem is vetném papír-
ra a bennem megfogant terveket, hanem
közvetlenül a színpadon valósítanám meg
őket.

Mivel azonban egyelőre nincs saját szín-

házam, és szellemem nem nyugszik, amíg e
terveket és gondolatokat valamilyen formá-

ba nem önthetem, arra kényszerültem, hogy
a rendelkezésemre álló korlátozott eszkö-
zökkel próbáljam ki őket. Így aztán annak
alapján ítélnek meg, ami a papíron látható,
és Malerként (azaz festőként) ünnepelnek, a
gondolkodni restek pedig nyomban felvij-
jognak: „Haha, hát lelepleztük e ször-
nyűséges összeesküvést; ez az ember csak a
maga kicsinyes álláspontjáról ágál! Csak
azért penderítené ki a színpadról a mi
drámáinkat, hogy a helyükbe a képeit plán-
tálhassa oda!"

Nos, uraim, hadd közöljem önökkel:
ismét tévedtek. Persze ebbe a tévedésbe
nagyon könnyű beleesni, és nagyon nehéz
kitérni előle, hiszen természetszerű, hogy
azt gondolják: „Ha nem festő, akkor hát
micsoda? Rendező nem lehet, mert a ren-
dező mindenekelőtt drámaírót követel, ez az
ember pedig nem igényel drámaírót."
Higgyék el, tökéletesen átérzem prob-
lémájukat. Hogyan is érthetnék meg azt,
ami még nem volt? Hogyan hihetnének
abban, amit nem látnak? 0 , mit nem adnék
néhány olyan emberért, aki lelki szemével
látja a látomást is, és szelleme egész hevé-
vel hisz abban, amit így meglátott! Hadd

mondjam el még egyszer: a színházban
nem csupán az író munkája fölösleges,
ha-nem éppily kevéssé van szükség a

zenész és a festő munkájára is
- mindhárman tökéletesen
fölöslegesek. Maradjanak csak
meg a maguk vadászterületén,
őrizzék csak a maguk
királyságát, a színház emberei
pedig tér-jenek végre vissza a
maguk tartományába. Ha majd
ők ismét egymásra találnak a
saját terepükön, akkor és
csakis akkor bontakozik ki egy
olyan nagyszabású, olyan
egyetemesen kedvelt
művészet, hogy megjóslom:
kiderül majd, hogy új vallást
hordoz a méhében. Vallást,
amely nem prédikál, hanem
revelál; amely nem a szobrász
és a festő határozott, végleges
formájú képeit mutatja fel,
hanem némán - mozdulatok
révén, látomásokban -
gondolatokat tár szemünk elé.

Így hát most már -
legalábbis reményeim szerint -
láthatják, hogy a színház-nak
semmi köze a festőhöz vagy a
festészethez, mint ahogy
semmi köze a drámaíróhoz és
az irodalomhoz sem. Azt is
felismerhetik, hogy javaslatom
a lehető legártalmatlanabb -
önök közül néhányan
bizonyára a lehető
legbalgábbnak nevezik majd -:
mindössze a mi

ősi, tiszteletre
méltó művészetünket szeretné
visszaiktatni jogaiba. A
javaslat annál is
ártalmatlanabb, mint-hogy
beláthatják: nyoma sincs

bennem ellenérzésnek a költők vagy a
drámaírók iránt, és egyáltalán: a tárggyal
kapcsolatos indulataim oly enyhék, hogy
igen csekély hatással lesznek a modern
színházra. A modern színház továbbra is
őrzi majd a maga állásait, és megmarad a
jól ismert modern színháznak, mindaddig,
amíg a festő nem lesz kissé harcosabb;
akkor majd a még modernebb színház lép a
helyére, mígnem sorra kerül egy másik
művész - talán az építész -, és akkor majd
ők ketten megvívnak az elsőbbségért,
remek kis csetepaté lesz, mi, színházi
emberek pedig - mint harmadik kutya -
szájunkba kapjuk a csontot, és elloholunk
vele. Eccola!
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