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S Z A B A D P O L C

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.
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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,


