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Le Sztanyiszlavszkijjal! – kiáltott fel Julian
Beck Amerikában, amikor úgy érezte, a szí-
nész technikai és alkotó kreativitását meg-
fojtja a szent módszerré merevedett Szta-
nyiszlavszkij-rendszer. 1968-at írtunk ek-
kor, a módszer hat évtizedes kipróbálási-
kikristályosodási szakaszán volt túl, s szí-
nésznevelési kiskátévá szigorodva a sajáto-
san értelmezett naturalista mûvészet to-
vábbélését és gyôzelmét hirdette. Gyakorla-
tilag hasonló provokatív feladatot látna el A
teatralitás dicsérete címmel 2006-ban Ma-
gyarországon megjelent színházelméleti ta-
nulmánygyûjtemény, ha a színházelmélet –
egyáltalán a színház – kicsit tágabb olvasói
közösséggel rendelkezne nálunk. A kötet
ugyan nem kiáltványszerû verbális gesztus-
sal provokál, nem programadó tanácsokkal
nyomul, de olyan csendes-színháztörténé-
szi érveket és szempontokat válogat egymás
mellé, melyek pontosítani hivatottak a
színházi szakma meglehetôs átértelmezet-
ten örökített színházelméleti tudását.

A magyar Sztanyiszlavszkij-kánon jelleg-
zetesen árnyalatlan, politikatörténetileg
monarchikus képzôdmény. A mester nar-
ratív keretekbe foglalt olvasmányos és ta-
nulságos nevelôdésregényét a tanítványok
(Mihail Csehov csakúgy, mint Major Ta-
más) gyakorlatias képzésrendre fordítot-
ták-ültették át. Tudjuk, hogy a végtelen ta-
nítványi rajból felállt az a kánonképzô tö-
meg, mely a jól továbbadható, jól tanítható,
számtalan kis gyakorlati kapaszkodót tar-
talmazó módszert (elôször a történelem-
ben) pazarul mûködô self-teaching businessé
alakította. 

A teatralitás dicsérete sokkal korábbról, a
XX. század elsô évtizedébôl, abból a pár
évbôl válogatja szövegeit, amikor Moszk-
vában még többféle esztétikai és etikai
rendszer mûködik, és Sztanyiszlavszkij,
éppúgy, mint Mejerhold, saját játéknyelvét
próbálgatja. Habzik ez az évtized, rendre

zavarosak, bizonytalanok a stiláris prefe-
renciák. Sztanyiszlavszkij az Éjjeli menedék-
hely, Gogol és a Csehovok után Maeter-
lincket játszik, 1910-ben még Craiggel is
próbálna együtt, s ekkor, 1907 és 1908 kö-
zött kezdi el rendszerét kidolgozva leírni.
Mejerhold éppen otthagyja a Stúdiószín-
házat, hogy névleg és fizikailag is kikerül-
jön volt mestere aurájából, s minden erejé-
vel saját technikáján dolgozik. Errôl a
moszkvai pezsgésrôl eddig magyar nyelven
nem sokat olvashattunk, most pedig elôt-
tünk az egész folyamat. 

Tompa Andrea a kötet szerkesztésekor
legalább két markáns és látványos döntést
hozott. 1. Sztanyiszlavszkijtól nemhogy
szöveget nem szerepeltet, de neve is csak
tucatszor fordul elô a tíz tanulmányban. 2.
A kötet szerkezete – akarva, nem akarva –
Mejerhold összegzô színháztörténeti szö-
vegére fokuszál. A tanulmánykötet elvitat-
hatatlan érdeme, hogy (reflektálatlanul
ugyan, de) rákérdez a két mester párhuza-
mos életmûvére, s mindezt nem a pozíciók
és szovjet-orosz színháztörténeti sablonok
paneljeivel, hanem szövegeik sajátos üt-
köztetésével teszi.

1. A szövegek ütköztetése persze virtuá-
lis, hiszen a szerkesztôi döntés (talán az el-
múlt hetvenévnyi sztanyiszlavszkijos túl-
súlyt korrigálandó) jórészt a Mûvész Szín-
ház naturalizmusát kifogásoló írásokat
sorakoztat. A kötetben lévô kiáltványok,
gondolatok így máshol, másként és sokkal
korábban megjelent szövegekkel és fix ér-
telmezésekkel vitáznak. Kedvenceink közé
tartoznak Sztanyiszlavszkij híres tücskei,
melyek több százan kalitkákba zárva-
gyûjtve-gyömöszölve cirregték a játék alá a
miliôt megteremtô Csehov-érzetet. A tücs-
kök a naturalista-realista színjátszás bra-
vúros találmányaként vonultak be a szín-
háztörténetbe, magas idézettségi indexszel
rendelkeztek, így – színháztörténeti távla-
tokból szemlélve alkalmazásukat – a siker
zálogának tûntek. A kötetben a legtöbb
kortárs kritikus-színháztörténész osztja
Brjuszov véleményét: „A Mûvész Színház-
ban a Ványa bácsi elôadásakor tücsköt ci-
ripeltetnek. A nézôk közül senki sem kép-
zeli, hogy ez egy valódi tücsök, és minél
valósághûbb ez a ciripelés, annál kisebb
az illúzió.” (A felesleges valóság, 1902,
107. o.) A tücskök, a véres húsok, sôt egy
igazi csavargó színpadi megjelenése ebben
a teatralitás apológiáját hirdetô kötetben

megemészthetetlen tévedésként szerepel. 
A naturalista-meiningeni hagyomány

emlegetett túlsúlya ellen fellépôk leginkább
az itt szimbolizmusnak nevezett-fordított
irányzathoz húznak, de a kontextusból az
orosz stílustörténeti hagyományban látvá-
nyosan másként, tágabban értelmezett
szimbolizmus rajzolódik ki. Andrej Belij
(A színház és a kortárs dráma, 55. o.) ponto-
san, érzékenyen a szimbolizmust „az él-
mény költôi képekben való kifejezése mód-
szerének” tekinti, melynek „forradalmi
ereje abból áll, hogy az alkotást az élet
egyetlen teremtô elvének kiáltja ki”. Belij
ideológiai és gyakorlati forrásként Shakes-
peare-rel és Ibsennel egyaránt példálózik,
és az olvasó egyre erôsebben küzd a fordít-
hatatlanság problémájából eredô zavarral.
A szimbólum és szimbolizmus mellett a te-
átrum és teatralitás görög gyöke keveri
össze a finnugor nyelvû befogadót. Vajon
nem egyszerûen a színház apológiájáról
beszél-e Jevreinov, és (Jarryt idézve) a szín-
házi színházról Mejerhold?

A válogatás a magyarországi Sztanyisz-
lavszkij-kultusz átértelmezését kezdemé-
nyezi – ezt persze nyilvánvalóvá teszi a ko-
rai piszkálódó (talán koncentrált) támadá-
sok lefordítása. De a kötet metanarratívájá-
ban is sajátos Sztanyiszlavszkij-ellenes kul-
turális önérzet formálódik. A szerzôk példa-
tára az európai klasszikus mûveltség ele-
meibôl tallóz: a görög tragédiaírók és filozó-
fusok, Shakespeare (Belijnél mint szimbo-
lista) és a Csehovtól oly jól ismert-szeretett,
itt elengedhetetlen francia hivatkozási rend
az erôs európai kritikai irányultságot jelzi.
Vjacseszlav Ivanov, Andrej Belij Nietzsche-
és Wagner-értelmezésbôl indít, Mejerhold
fôleg Schopenhauert használja, és vala-
mennyire pontos képünk lesz arról, mikor
milyen szöveghez lehetett hozzáférni a szá-
zadfordulós Oroszországban, miként fu-
tottak be trendi drámák, ki és mit fordított
le és játszott. A kortársi irodalomhoz érve a
szerzôk azonban saját orosz közegükhöz
fordulnak, s a késô romantikáig végigelem-
zett francia mintát elhagyva csak Ibsen és
Maeterlinck szövegeit használják európai
kulturális referenciaként. 

A teatralitás dicsérete éppen hiányával je-
löli meg a kulturális interface-ként is mû-
ködô Sztanyiszlavszkijt, és magyarázza az
européer színházcsináló nemzetközi sike-
rét. Talán megengedhetô (hiszen a szer-
kesztôi elôszó is erôteljes orosz és nem
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összeurópai horizontot vázol fel) egy sommás, a tanulmányok hivatkozási rendjébôl fa-
kadó összegzés: Sztanyiszlavszkij nélkül csak a múlt szól Európáról, a századelôs jelen az
oroszoké. 

2. A szövegek nem keletkezésük kronologikus rendjét követik, halványan a tematikus
tagolás szerkesztôi akarata rekonstruálható, de lineáris olvasásban természetesen úgy hat-
nak egymásra a tanulmányok, mintha párbeszédet folytatnának valahol a tér és az idô egy
távoli, lezárt galaxisában. A kötetben – számunkra, 2006-ban, rendkívüli módon –
költôk, drámaírók, kritikusok, irodalmárok szerepelnek együtt színházcsinálókkal. Így ke-
rül egymás mellé például Makszimilian Volosin és Nyikolaj Jevreinov szövege. A színház
mint álom szimbolizáló címmel indított korszakos Volosin-tanulmány a színházi díszle-
tekrôl szólva megfogalmazza – évtizedekkel a Prágai Szemiotikai Kör tagjai elôtt – a szín-
ház jelrendszerkarakterét: a díszleteknek „a valóságot nem ábrázolniuk, hanem jelezniük
kell” [kiemelés M. V.]. Volosin ugyan az álom és a játék közös posztromantikus értelme-
zésébôl indulva nézi le a Mûvész Színház „bonyolultan reális elôadásait” (117. o.), de
mégis ezeknek az elôadásoknak a segítségével tudja megfogalmazni a színház (késôbb mi-
nimáldefiníciójának alapjává vált) hármas szerkezetét: „A színház […] háromféle álom
ötvözetébôl keletkezik: a drámaíróban lezajló teremtô világátlényegítésbôl, a színész dio-
nüszoszi játékából és a nézô passzív álmából.” 

Nyikolaj Jevreinov – egy, a nézôi szerepfelfogást elemzô Szologub-szövegen átnyúlva –
a hétköznapi élet teátrális jelenségeit gyûjti össze, elindítva ezzel azt a színházszociológiai
gondolkodást, mely a konvencionális szerepjátékok rendszerével magyarázza mindenna-
pos társadalmi szabályainkat. Óriási történeti, elméleti szakapparátussal megtámogatva
Jevreinov a vallást, a világi rendet, a hatalmi apparátust mind színházi jelenségként érté-
keli. Itt olvasható végre magyarul Jevreinov híres pirog-hasonlata: „Az élet-pirog meg-
szívja magát teátrális töltelékkel […], és az ember már nem tudja megkülönböztetni a töl-
teléket a tésztától. Nem tud rájönni, hol van a tett vallási, és hol a teátrális indítéka.” (Az
élet teatralizálása, 158. o.)

Szép, a párhuzamos gondolatokat bemutató szerkesztôi megoldás például Belij és Brju-
szov közös szerepeltetése. Belij kirohan a szimbolista színház ellen: „jobb lenne, ha Ibsent
és Maeterlincket levennék a mûsorról”, mert „jobb lesz ôszintén és becsületesen beis-
merni a szimbolista színház színpadi megvalósításának elvi lehetetlenségét” (A színház és
a kortárs dráma, 62–63. o.). Brjuszov azonban kivégez (1902-ben!): „ha a Mûvész Szín-
ház bátrabb volna, akkor sem tudná megvalósítani szándékait. Valósághûen reprodukálni
az életet a színpadon lehetetlen. A színpad lényegébôl adódóan konvenciókon alapszik.”
(Felesleges valóság, 106. o.) A kötet így vezet el Mejerholdhoz, aki a vélemények, érvrend-
szerek, monomániák színes kórusából kiemelkedve szinte operettprimadonnaként léphet
elénk. Minden zseniális és alantas okoskodás és támadás Sztanyiszlavszkij ellen már meg-
történt kötetünk fiktív történetében, jöhet Mejerhold. 

A teatralitás dicsérete címû kötet ezért a kéttanulmányos Mejerhold-blokkért éri a legtöb-
bet. Tompa Andrea folytatja azt az utat, melyen a hetvenes években Peterdi Nagy László
indult el. Képzett russzistaként olyan autentikus (magyarországi?) Mejerhold-kánon ki-
alakítására vállalkozik, mely majd túl tud lépni az egyébként rendkívül alapos, kizárólagos
szövegkiadási joggal bíró, talán kissé negédesen romantikus Béatrice Picon-Vallin-féle
francia szemléleten, s a mejerholdi igen bonyolult színházpolitikai szituációt, minden
közvetítô és átértelmezô közeget kihagyva, egyenesben fordítaná. Nem a nyelvet, hanem a
számunkra másképp összetett kulturális kontextust. 

Látjuk, hogy a szimbolizmusról, a konvencióról, a játéklehetôségekrôl vitatkozó írások
mint Mejerhold rendkívüli színházcsinálói életmûvében, így ebben a két tanulmányban is
összetalálkoznak. Végigkövethetô a folyamat, ahogy Mejerhold fel- és bedolgozza (jelzet-
ten) Brjuszov történeti tudását, Blok líraiságát, Belij és Jevreinov franciás esszényelvezetét,
s eljut 1912-ben az elidegenítés elméletéig. „És valahányszor, amikor a nézô túlságosan
messzire ment már a képzelet világában, a színész nyomban arra törekszik, hogy valami vá-
ratlan replikával, hosszú aparté szónoklatban emlékeztesse arra, hogy amit lát, csupán »já-
ték«.” (A vásári komédia, 189. o.) S itt indulhatna el akkor egy színháztörténeti beszélgetés
az elitistának hangzó aparté és a bombasztikus marketingízû V-effekt különbségérôl. 

A teatralitás dicsérete leginkább Mejerhold apológiája. Sztanyiszlavszkij tudásához és
nagyságához csak ô mérhetô, iskolateremtô kapacitása, elméleti felkészültsége, technikai-
fizikai képességei legendás pályára predesztinálják. És minden eddigi magyar nyelvû ki-
adás megáll ennél a mozzanatnál. Ez a kötet is. Ezért itt, a Mejerhold-blokknál esünk
elôször olyan méretû kontextuális vákuumba, mely meglehetôsen lefékezi a kötet befoga-
dási mechanizmusait. Lehet, nem kell tudnunk, hogy az elsô verseskötetét Chefs-d’oeuvre
címmel publikáló Brjuszov 1920-ban Lunacsarszkij jobbkeze lett, azt sem, hogy a nagypol-
gár Blok milyen szerelmes verseket írt feleségéhez, Mengyelejev lányához (Kosztolányi
fordításában), hogy Jevreinov 1923-ban még Párizsba tudott menekülni, s rendezôi-írói
pályáját ott folytathatta. De Mejerhold szövegeinél a fentiekben elemzett szerkesztési kon-
cepcióból következô olvasat már megérdemel és elvár bizonyos információkat a korabeli

színház- és kultúrpolitikai közegrôl. Mert
más a tétje, ha az is szerepel egy magyar ki-
adásban, hogy Mejerhold az 1917-es forra-
dalomban a színészeit próba helyett az ut-
cára vitte, mert a forradalom az igazi szín-
ház, s más, ha tudjuk, hogy a kommunista
szovjet éra évtizedeken át támogatott teore-
tikusát, színházcsinálóját, színészét, szín-
háztervezôjét pár hónappal Sztanyiszlavsz-
kij halála után, 1939-ben mint trockistát és
kémet letartóztatták, megkínozták, majd
1940-ben kivégezték. 

Mélységesen egyetértünk azzal, hogy a
szerzôk halottak lévén, a szövegek beszélje-
nek egymással, s ebben a kötetben ez még a
hiányával abszolvált Sztanyiszlavszkijjal is
megtörténik. Ugyanakkor éppen ez a szín-
ház- és kultúrtörténeti korszak hordoz oly
sok alkotás- és értelmezésbeli politikai ter-
het, hogy a szövegek hermeneutikai bemu-
tatásán túl a régi-régi történeteket is mu-
száj elôvenni. Mindezt a kötet látványos,
kettôs jegyzetapparátusa mintha ígérné is.
Lábjegyzetben olvashatjuk a szerzôk saját,
végjegyzetben a fordító-szerkesztô hozzá-
fûznivalóit, s megtudhatjuk, kicsoda André
Antoine, s rábukkanunk az utolsó oldala-
kon még a Mejerhold idézte Kugel és Brju-
szov nevére is. Ez az annotáló technika egy
kiadványokban dúskáló, informatív és nap-
rakész enciklopédiákban, színháztörténeti
kutatásokban és színháztudományi intéze-
tekben gazdagon többszólamú európai
gyakorlatot követ, de a magyar kiadási gya-
korlat s az ebbôl képzôdô ismerethálónk
ettôl igen távol áll. 

A kiadvány mégis alkalmas arra, hogy
befolyásolja a magyar Sztanyiszlavszkij-ká-
nont, s elindíthat egy itthoni Mejerhold-re-
make-et is (mindegy, hogy több évtizeddel
a francia színházelméletben jártas Ariane
Mnouchkine kísérletei után). Ehhez nem
kell sok: folytatni a szövegkiadásokat a
Csehov-levelezéssel, a biomechanikai tech-
nika leírásával, naplójegyzeteivel, interjúi-
val, a kihallgatási jegyzôkönyvekkel. És ta-
lán lesz annyi ember, mint a századelô
Moszkvájában: pár fiatal, huszonöt és har-
mincöt közötti színházi kritikus, rendezô,
irodalmár, színész, akik ezért akarnak majd
új színházat csinálni. (OSZMI, 2006)
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