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Színházi szemmel

Nem színházi könyvek margójára

Füst Milán: Napló
Az idei könyvhét egyik csemegéje, az év
egyik legjelentősebb irodalmi eseménye
Füst Milán két kötetes Naplója, mely a
maga „töredékes" voltában is
monumentális mű és lenyűgöző olvas-
mány. (A válogatást és sajtó alá rendezés
munkáját végző Pók Lajos előszavából
tudjuk, hogy az eredeti kéziratnak csak
egyharmada maradt meg, s ennek is csu-
pán mintegy egyharmadát tartalmazza a
jelenlegi ezer oldalas kiadvány.) Volta-
képp nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy a SZÍNHÁZ lapjain foglal-
kozunk e Naplóval, hisz Füst Milán
jegyzetei, „névtelen levelei", ahogy egy-
helyütt Naplóját nevezi, nem kis mérték-
ben dráma- és színháztörténeti doku-
mentumokat tartalmaznak. Füst Milánt sok
szál fűzi a század első évtizedeinek
magyar színházi avantgardjához; a
Boldogtalanok, a Catullus, a Henrik király
(naplójegyzeteiben következetesen ezen a
címen említi I V . Henrikjét) a század elején
új utakat kereső magyar dráma-írás
jelentős, máig alig-felfedezett da-rabjai.
Akit tehát a drámaíró Füst Milán műhelye
érdekel, aki arra kíváncsi, miért nem tudta
színházművészetünk - a kor más
kiemelkedő íróegyéniségéhez hasonlóan -
Füst Milánt, a költőt és gondolkodót
„befogadni", noha még így, „kitagadottan"

is önálló fejezet lett a magyar dráma és
színházi gondolkodás (esztétika)
történetében, annak a Napló
nélkülözhetetlen forrásmunka.

Ezzel már azt is elárultuk, hogy Füst
„szellemi kalandregényében", ahogy egyik
méltatója találóan nevezte e könyvet,
nemcsak saját alkotói gondjaiba enged
bepillantást; az írásról és az írói
életformáról szőtt esztétikai és etikai
reflexiói valósággal rabul ejtik az olvasót.
Egy-egy megállapítása fölött el-múlt az
idő, s gyakran kedvünk támad perbe
szállni végletesen fogalmazott
igazságaival, mégis minden mondata
dokumentum - a korról, az emberről, az
alkotóról. De bőven idézhetnénk sorokat,
melyek évtizedek múltán sem veszítettek
időszerűségükből.

Mintegy találomra két idézet:
„Van ilyen tehetség is: - benn ül a

társalgóban, beszélget, közben átfutja az
újságot s közben két óra alatt kiszerepezve
megír egy felvonást, - népnek való
silányságot persze -, de pontosan olyat,
ami kell."

„A naturalizmussal is baj van, erről is
azt hiszik, hogy kötelező. Meg kell nézni
az új darabok színlapjait, már maga az
beszél. A mindennapi élet alakjait
mindennapi nevekkel szerepelteti: például
azt írják: Nagy Péter zeneszerző.
Hamisnak érzem már magát a nevet -, azt
érzem, hogy az író azt mondja általa:
»mindegy hogy hogy hívják, - egy ember,
akárki. Az életben vannak ilyen egy-szerű
nevek.« Vagy azt olvasom: Braun Móric
bankigazgató. Ellenszenves, - azt fejezi ki
nekem: naturalista vagyok! Némelyek
aztán tréfálnak a nevekkel, - becéző
neveket, jour megszólításokat vagy argó
elnevezéseket írnak ki a cím-lapra: a
Liduska, a Pista-bácsi és a »gyökér«.
Mindez hamis. Érzem, hogy hiányzik
belőle, ami a naturalizmust leginkább
teszi létjogosulttá: a tökély. Kis tehet-
ségek naturalizmusa kellemetlen. - Natu-
ralistának lenni nem kötelező, annál ke-
vésbé, mert nagy művészet kell hozzá."

Aligha kell kommentálnunk, mi az, amit
ezekben az egykori napi feljegyzésekben
ma is érvényesnek érzünk. Es aligha
érnénk a végére, ha - megmaradva csak a
színházi témakörnél - minden arra
érdemes sorát idéznénk. Izgatja a szín-ház,
a katarzis mibenléte, a színészet emberi és
mesterségbeli titkai, a színészi póz és
természetesség ellentmondása, a művész
és a közönség kapcsolata.

Ha színházi ajánlást kellene írnom Füst
Milán Naplójához, mégsem elsősorban erre
helyezném a hangsúlyt, hanem arra a
rendíthetetlenül etikus, önmagával
szemben oly könyörtelen művészi maga-
tartásra, mellyel az író emberi nagyságát
mutatja meg e szellemi kalandregény-ben.
Pedig a napló műfaja csábíthatná az
öntetszelgésre. De azt írja: „Óvakodjál
attól, hogy végérvényessé váljék benned
az életismeret!" Továbbá: „Engem az út
érdekel, nem az eredmények." S mert
valóban „az útról" vall, túlzás nélkül
írhatja le: „Ez a feljegyzési könyv : -
lelkiismeretem." Számára „minden pillanat
válságos pillanat ..." Ezért hangzik
hitelesen a legsúlyosabb mondat is: „Az
igazságot jobban szerettem talán, mint az
életemet. Mert az volt a szenvedélyem."

Paul Ernst olvasása közben jegyzi fel:
„Mégis : a formán túl - az válik legfonto-

sabbá: - milyen egyéniség lép elő az írás-
műből..." Ebben a Naplóban is ez a
legfontosabb. (Magvető)

Jurij Davidov: A művészet és az elit

A neves szovjet filozófust nem kell be-
mutatni, Munka és szabadság című esszéje
néhány évvel ezelőtt már megjelent ma-
gyarul. A művészet és az elit című könyvét
úgy is olvashatjuk, mint akár esztétika-
történeti hátteret - Füst Milán csaknem
félévszázadon át írt feljegyzéseihez. Jurij
Davidov a polgári elitariánus művé-
szetfelfogás eredetét keresi. Megállapítja,
hogy „elitariánus tendenciák a művészet
értelmezésében az esztétikai gondolkodás
egész története folyamán megfigyelhetők",
a német romantikusok és főképp
Schopenhauer esztétikájában azonban „e
tendenciák elitariánus eszmék rendszerévé
szilárdultak", de „elitariánus koncepciókról,
a szó szűkebb és pontosabb értelmében,
csak Nietzschétől kezdődően
beszélhetünk". Vizsgálódását tehát a korai
romantikus esztétika válságával kezdi, s
Nietzsche, Spengler, Ortega y Gasset
teóriáin át egészen Theodor Adorno
zeneesztétikájának elemzéséig jut, vázolva
az elitariánus művészetfel-fogás sorsát a
második világháború után.

Davidov tehát az elmúlt száz esztendő
művészeti gondolkodásának egyik leg-
nyugtalanítóbb és legtöbbet vitatott kér-
désével foglalkozik: művész és közönség
kapcsolatával. Érdeklődése azonban ki-
zárólag esztétikatörténeti-filozófiai jelle-
gű, nem is akar kibújni az elméletek bűvös
köréből, nem foglalkozik behatóbban a
művész-közönség kontaktus alkotói
lélektanával, nem mutat különösebb
kíváncsiságot a művek befogadásának
pszichológiája iránt sem. Ez nyilván-
valóan túllépné a maga elé tűzött feladatot,
túllépné egyetlen kötet terjedelmi kereteit
is; így viszont munkája megmarad
szűkebb értelemben vett szaktanulmánynak,
mely impozáns tárgyismerettel vázolja fel
Nietzsche elitariánus mű-
vészetfelfogásának kialakulását és hatását.

E szaktanulmánynak nemcsak legol-
vasmányosabb, mondhatnánk, legizgal-
masabb, de színházi szempontból is leg-
tanulságosabb része az, melyben Nietzsche
és Wagner ifjúkori barátságát, illetve
későbbi szembenállását elemzi a szerző.
Íme két Nietzsche-idézet: „A bayreuthi
játékok résztvevőinek olyan hatást kell
kelteniük, mintha ... korszerűtlen emberek
volnának: az ő hazájuk nem a jelen idő,
magyarázatukat és igazolásukat má-



sutt kell keresni" -- írja „Bayreuth esz-
méjéről" az ifjú Nietzsche. És a kései:
„Százszor is el kell ismételnünk Wagner
hódolóinak, hogy a színművészet foglalja
el az összes művészet között a leg-
alacsonyabb helyet, hogy a színház valami
másodrendű, nyers, tömegeknek kiagyalt
játék." Ekkor már - állapítja meg Davidov -
„Nietzsche az individualizmus
végkövetkeztetéseiig elvitt elitariánus
művészetfelfogás talajáról folytat-ja a
polémiát. Wagner, akit annak idején a

fiatal Nietzsche úgy üdvözölt, mint a jövő
magányos hírhozóját, valamennyi
»korszerűtlen ember« (a bayreuthi
művészeti elit) reménységét, a mostani
jellemzés szerint a zene demagógja, a
»tömeg« nyers és beteg ízlésének
kifejezője, az »alantas művészet«
képviselője. A wagneriánusság kritikája
ezzel tehát átcsap általában a színháznak
mint a művészet tömeges formájának
kritikájába, a tömeg igazi művészet és igazi
szépség elleni általános lázadásának
kritikájába, következésképp mindannak a
bírálatába, amit manapság az »eltömegese-
dés« fenoménjének neveznek".

Mai szemmel nézve Nietzsche és Wag-
ner harcát, nem az a legérdekesebb ben-ne,
hogy a kései Nietzsche a csőcselék
művészetét, a tömegművészetet képviselő
színházat a bayreuthi operában látta,
ugyanabban tehát, ami a fiatal Nietzsché-
nek a bayreuthi művészeti elit bölcsője
volt, hanem az a félreértés, amit az elitariá-
nus művészetszemlélet zsákutcába jutása
könnyen maga után vonhat: minden-fajta
kísérlet megkérdőjelezését, ami nem hat
közvetlenül a tömegekre. S e tekintetben
Davidov - éppen mert csupán Nietzsche
bírálata érdekli, s Wagner alkotói útja
nem, csakúgy mint Adorno és Thomas
Mann összevetésénél: Adorno tévútjának
elemzése, s nem Mann írósága - nem jut
tovább bizonyos közhelyeknél:
„Műalkotás az ember közvetlen érzéki
életének atmoszféráján kívül nem létezhet;
mihelyt az esztétikai tudat bár-mely
szférája tőle elkülönül, elszakad, a
művészi tevékenység termékei puszta
kövületekké, megfejthetetlen hieroglifákká
válnak; a szobor egyszerű már-
ványtömbbé, a szimfónia hangok halma-
zává, a festmény foltos ronggyá lesz."

Kiegészítésképpen tehát ide kínálkozik
Füst Milán egyik jegyzete: „Márpedig a
közönség fejlett és kevésbé fejlett ízlésű
individuumokból á l l . . . el sem képzelhető
tehát, hogy az a kérdés, vajon valaki nagy
művész-e vagy sem, - hogy ez
népszavazás útján volna eldönt-

hető." A befogadói tudat formálódását -
sőt, tudatos formálását -. aligha lehet
számításon kívül hagyni. (Gondolat)

Láng János: Lélek és isten

A század számos színházi kísérlete, mely
hatása szerint gyakran „elitariánus" ma-
radt, művészi törekvése szerint éppen a
nietzschei fogantatású elitariánus szem-
lélet tagadásából eredt: vagyis annak fel-
ismeréséből, hogy színház közönség nél-
kül nem létezik. Ma már nyilvánvaló,
hogy a színházi avantgardnak azok az
előre mutató kísérletei, melyek behatóan
foglalkoztak a befogadói tudat
alakulásával. Az új színházi törekvések
vezéregyéniségei, kimondva vagy
kimondatlanul, azt az ambíciót táplálják
magukban, hogy a színházat ismét a
társadalmi élet olyan integráns részévé
tegyék, mint az a színháztörténet
fénykoraiban volt. Ekképp megnőtt az
alkotók és az elméleti szakemberek -
érdeklődése a „szín-házi szertartás"

eredete, lényege, szerkezete iránt.
Ismeretes továbbá Leninnek az a
kijelentése is, mely Mihail Kalinyin
feljegyzésében maradt ránk: „a színházon
kívül nincs más intézmény, mely a vallást
helyettesíthetné" (M. I. Kalinyinnak 1925-ben

a művészeti dolgozók összoroszországi
kongresszusán tartott referátuma).

A színházi „szertartás" és a vallási
szertartás összevetése, rokonítása vagy
akár hasonlítgatása könnyen adódik, s ez
csábít rá, hogy megmaradjunk a fel-
színen, ahogy bizonyos színházi divat
jegyében manapság egyre inkább szokás a
különböző vallási rítusok hatásos elemeit
átvenni. Ez azonban jobb esetben
modorossághoz, rosszabb esetben a di-
lettantizmushoz vezet: e látványos „ritu-
ális színházak" épp a befogadói tudat
elemzésével maradtak adósak. A hívő
társadalomban a vallásos szertartásnak
bizonyos közösségformáló ereje volt, fontos
szerepet játszott a közösségi tudat
alakításában, s nyilván erre utal Lenin is,
amikor arról beszél, hogy a színház
helyettesíti majd a vallást, s alighanem ez
az a válaszvonal, mely megkülönbözteti
az érdemleges színházi kísérleteket a
formalista „úttörésektől".

Láng János Lélek és isten című könyve
hatalmas etnográfiai anyagot feldolgozó,
szoros értelemben vett vallástörténeti
munka, mely nem vállalkozik többre, mint
annak a folyamatnak a követésére,
melynek során a vallás alapvető fogalmai,
a lélek és az isten fogalma kialakult. Még-
sem csak azért érdemel figyelmet, mert

a marxista vallástörténetet új szempon-
tokkal gazdagítja, hanem azért is, mert
közvetve hozzászól a fentebb felvetett
(színházi természetű) kérdésekhez. Láng
tanulmányának legfőbb erénye a logikai
következetesség: a vallás alapvető fogal-
mainak kialakulásakor elutasítja mindazo-
kat a kombinációkat, melyek az emberi
absztrakciót feltételezik, s e fogalmak
születését a primitívek érzéki tapasztala-
taiból eredezteti. Így arra is fényt deríthet,
hogy e fogalmak, melyeket ma a vallás
csíráinak tekintünk, az osztály nélküli
társadalomban még nem rendelkeztek az
osztálytársadalmak vallásainak
legjellemzőbb vonásával: nevezetesen,
hogy torzítva tükrözik a valóságot.
Következésképp azok a mágikus szer-
tartások, melyek e fogalmakkal együtt
kialakultak, a szó mai értelme szerint nem
tekinthetők vallási aktusoknak. „Nincsen
olyan kétséget kizáró adatunk, amely arra
mutatna, hogy valamelyik primitív nép a
tükörkép-lelken s ennek a halál utáni
alakján, a halottak szellemén kívül még
valamilyen másféle, a lélektől és a
szellemektől független, azoktól kü-
lönböző személytelen erőben is hitt volna"

- állapítja meg.
Láng János könyve, mely lebilincselő

olvasmány, mondhatnánk, vallástörténeti
krimi, a lényegre irányítja a figyelmünket:
a szertartás lényege nem érthető meg a
hatásos elemek, a külsődleges jegyek
rokonsága alapján. Egy szertartás
közösségteremtő ereje mindig annak
függvénye, hogy mennyi lényegi köze
van az adott közösséghez: milyen társa-
dalmi talajról fakadt. (Gondolat)

Roland Barthes: Válogatott írások

„Az avantgarde nem egyszerűen a polgári
halál megéneklésének egy módja, hiszen
saját halálának a burzsoázia még gazdája.
De messzebbre az avantgarde nem mehet.
A gyászos véget, melyet kifejez, nem
foghatja fel egy új csírázás mozzanataként,
átmenetként egy zárt társadalomból egy
nyitott társadalomba. Természeténél fogva
képtelen rá, hogy az általa hangoztatott
tiltakozásba belefoglalja a világgal való új
egyetértés reményét" - írja Roland Barthes
Avant-garde - de miféle színház élén? című
írásában, s megállapítja: „Az avantgarde
szerző némileg hasonlít az úgynevezett
primitív társadalmak varázslójához: rögzíti
a szabálytalanságot, azért, hogy annál
hatékonyabban tisztítsa meg tőle a tár-
sadalom tömegeit. Semmi kétség, a ha-
nyatló korszakát élő burzsoázia erősen



rászorult ezekre a szabálytalan viselkedés-
módokra, melyekkel fennhangon meg-
nevezte bizonyos kísértéseit. Az avant-
garde alapjában véve csak újabb katartikus
jelenség, egyfajta szérum, melynek az a
rendeltetése, hogy a polgári értékek kérge
alá némi szubjektivitást, egy kis
szabadságot oltson. Jobban érz i ma-gát az
ember, ha a betegség kitörésének bizonyos
mértékben utat enged."

Aligha kétséges - e néhány kiragadott és
szenvedélyes sor alapján is megálla-
píthatjuk -, hogy Barthes a mai európai
szellemi élet egyik igen ellentmondásos
alakja. Munkásságáról Franciaországban
már monográfiák jelentek meg, hatásának
folyóiratok különszámot szenteltek;
jellemző, hogy 1971-ben az École Pratique
des Hautes Études, amelynek tanára,
színháztermet bérelt szemináriumai
számára. Roland Barthes neve mintegy
évtizede összeforrott a francia struktura-
lizmus történetével: kritikus, irodalom-
történész, nyelvész, szemiológus, filo-
zófus, akit erős szálak fűznek a Tel Quel
című folyóirat „marxista-maoista", „balos"

csoportjához, aki a szemiológiát ide-
ológiakritikaként fogja fel, elhatárolva
magát a jeltudomány „szcientista" mű-
velőitől, a neopozitivizmus és a prag-
matizmus tudományos ideálját szem előtt
tartó szemiotikai iskoláktól.

A színházi avantgarde ügyében félre-
érthetetlen az ítélete: „az avantgardot
igazából mindig csak egyetlen erő fe-
nyegette, ez pedig nem polgári erő, ha-
nem a politikai tudatosság". Eszménye
tehát Brecht, akinek „nagysága és egy-
szersmind magányos volta alapjában véve
abban áll, hogy szüntelenül újra feltalálja a
marxizmust" - állapítja meg A Brecht-
kritika feladatai című írásában. Brecht
megismerése, akinek népszerűsítéséért
Barthes a Théâtre populaire című folyóirat
szervezőjeként is sokat tett, szembeszállva
a „csak" avantgarddá degradált Brecht-
képpel, véleménye szerint „annyit jelent,
mint korunk problematikájához
kapcsolódni". Azt írja: „Brecht erkölcsi
szerepe az, hogy egy evidencia kellős
közepébe erőteljes kérdést iktasson... Mert
itt lényegében az invenció erkölcséről van
szó. A brechti invenció taktikai folyamat,
amely elvezet a forradalmi korrekcióhoz."

Idézhetnénk továbbá nem színházi
természetű írásait, mindenekelőtt A
s zemiológia elemei című alapvető tanulmá-
nyát (már csak azért is, mert jel és jelentés
összefüggéseinek a nyelvészet hagyo-
mányos területén túli, általános vizsgá-

lata többek közt szerves hozzájárulás a
színháztudományhoz), vitatkozhatnánk
számos megállapításával, legfőképpen
azzal a módszerrel, mely a műalkotás
struktúrájának vizsgálatakor elhanyagolja
az alkotói személyiség szerepét, de
lebilincsel Barthes igazságkereső szen-
vedélye, az a morális és politikai elköte-
lezettség, mellyel Brecht tanítványának
bizonyul. Fejtegetéseiben nemegyszer ez a
magatartás a legmeggyőzőbb, mint a kötet
mottójául kiemelt vallomásában is:
„Mindig is csak egy vágyam volt, amely
zenei téma módjára variálódott: a formák
és a történelem keresztútján rátalál-ni az
emberi szubjektumra, a beszélő alanyra,
amely éppen nyelvében tesz bizonyságot
politikai felelősségéről." (Európa)

BALASSA PÉTER

Peterdi Nagy László:
Csehov színháza

Csehov-könyvével Peterdi Nagy a „szín-
padszerűség vagy irodalmi szöveghűség"
régi, és mostanában megint aktuális
vitájához szól hozzá. Véleményem szerint
hozzászólásának egészében vett el-
hibázottsága egyszersmind tanulságos e
vita szempontjából.

Már a fejezetcímekkel is (pl. Csehov és
a századelő színháza; Csehov szovjet és az
új magyar színházban; Csehov és a mai
színház) a színházközpontú közelítést
jelenti be. Rendkívül imponáló jegyzet-
anyaga, hivatkozási apparátusa, a szak-
irodalmon túl, örvendetesen telített kora-
beli sajtóanyaggal, a Csehov-előadások
történetével kapcsolatos eleven megnyi-
latkozásokkal. A filológia egyik alapága-
zatán belül, az anyag elrendezésében, a
szerző komoly munkát végzett. Ugyan-
akkor interpretációtörténetet írt, azzal a
hipotézissel, hogy ezen az úton eljut majd
a művek titkaiig is. Könyvével akaratlanul
is az ellenkezőjét bizonyítja: Csehov
megértésének műveiből kell kiindulnia,
nem pedig művei előadástörténetéből. Az
összes koncepcionális fogyatékosság
abból adódik, hogy - az említett vita hibás
körén belül maradva - a szerző, a látszat
ellenére, igenis fölteszi „dráma vagy
színház" rossz kérdését.

Rossz ez a kérdés, mert vajon figyelmen
kívül hagyható-e az, hogy egy drámai
szöveg szükségképpen kijelöli a szín-házi
megvalósítások egy bizonyos körét,
lehetőségeit? A könyvben persze mintha e
két álláspont egyesítési kísérletéről volna
szó, ám valójában a Csehov-dráma és a
Csehov-színház egységéről - a szövegeken
alapuló egységéről - csak a szín-ház felől
esik szó, amelynek egy össze nem álló
Csehov-kép az eredménye.

Peterdi Nagy precízen, és sokszor érde-
kesen dokumentálja ugyan a Csehov-in-
terpretációk több évtizedes történetét, de a
dokumentációt alig, vagy egyáltalán nem
követik igazán elméletinek nevezhető
fejtegetések. A régi (pl. Sztanyiszlavszkij,
Hevesi stb.) és az új (pl. Efrosz, Hovai,
Krejca, Tovsztonogov stb.) elő-adásoknak
néha a közvetlen, „nézőtéri" élmény hatása
alatt álló csupasz leírásai végülis kötetbe
rendezett színikritikák füzérét alkotják.
Vajon miért maradtak ezek a kellő
alapossággal dokumentált leírások -
pusztán színikritikák? Nos, a könyv egyik
fogyatékossága az, hogy nem bontakozik
ki belőle a szerző egységes, összefüggő
interpretációs felfogása a Csehov-játékról
sem. Módszere lényegében a következő:
csaknem minden jelentősebb színpadi
megvalósításról ki-derül, hogy egyoldalú;
sem a sztanyiszlavszkiji elégikus, sem a
későbbi, „víg-játéki", illetve „kegyetlen"
értelmezés nem hozott teljes megoldást (és
mind-ezzel önmagában egyet is lehet
érteni, de nem tudjuk meg, hogy Peterdi
Nagy szerint milyen lehet az ideális
interpretáció? Márpedig egy nagyonis
gyakorlatias, „színházi" kiindulású
Csehov-könyv-nek mégiscsak első feladata
lenne valódi interpretációs javaslatokat
tenni, vagy esetleg tisztázni a „saját"
Csehov-szín-házát. Mert mit kezdjünk
azokkal a ki-fejtetlen, néha a rendezői
példány fogalmi szintjén mozgó - noha
Csehov instrukcióira bőven hivatkozó -
megállapításokkal, hogy pl. a
Cseresznyéskertet „vidáman és izgatottan"
kell játszani; hogy Asztrov doktor
alakjával nem szabad elnyomni Ványa
bácsi figuráját a színpadi megvalósítás
folyamán stb.? A szerző hiányos,
töredékes előadási javaslatai, elszórt
ajánlásai nem rendeződnek egységbe,
holott ez lenne a könyv egyik nyilvánvaló
célja, sőt, helyenként éppúgy
ellentmondanak egymásnak, mint a bírált
előadások és értelmezések. Arra a
kérdésre, hogy miért maradt ez a könyv
színikritika-gyűjtemény, második részének
dráma-elemzéseiből (Iva-


