
színháztörténet
tekhez nem csak a rendező, a tervező is
meg kell hogy teremtse a mozgások,
járások lehetséges rendszerét, Ha spe-
kulatív alapon, a dráma filozófiai mag-
jához találok ki valami olyan képzőmű-
vészeti formát, amely valóban tükrözi is
ezt a filozófiát, még nem biztos, hogy
helyükre kerülnek az egyes jelenetek.
Hiába van meg a helyes, egységes és igaz
koncepció, ha csak úgy ráaggatjuk a
részleteket, a hatás megint csak felemás, ha
úgy tetszik, „eklektikus".

- Szóval akár a rész felől közelítünk az
egészhez, akár az egészből indulunk ki, a
lényeg...

- A lényeg az, hogy létrejöjjön az a
bizonyos „vegyület": az előadás, amely
szerves, organikus egész. Mindennek az
alapja maga a mű. Egy igazán jó műben oly
sok minden van; hogy az adott elő-adás
számára mi a legfontosabb belőle, azt
eldönti a rendező. Lehet, hogy olyas-mit
talál fontosnak, ami ellentmond a dráma
lényegének, de nem ez jellemző, erről nem
beszélek... Enélkül is elég nehéz: a mű
igazságát érvényre juttatva, a rendező
értelmezését szolgálva, hozzáadni
magamból valamit az előadás teljességéhez.
Gúzsba kötve táncolunk? Lehet. Annyi
bizonyos, hogy azok a feladatok izgatnak
legjobban, olyankor fáraszt legkevésbé a
munka - mert munka az van; mindig,
bőségesen -, amikor érzem, hogy az előadás
egységéhez, a rendező elképzelésének
érvényesítéséhez tudok adni, térrel,
formákkal vagy színekkel valamiféle
támpontot, fogódzót. Mert a dráma talán
csak a helyszíneket határozza meg, de a
még csak gondolatban élő előadás
számomra már meghatározza a színpadkép
szerkezetét, a felhasználható anyagokat, de
még az anyagok faktúráját is. Egy
drámához sok olyan díszletet lehet tervezni,
ami mind igaz, hiteles - de az adott
előadásnak meg kell hogy legyen az
egyetlen, adekvát színpadképe, díszlete. Ezt
azután vagy sikerül megtalálni,
megközelíteni, vagy nem.

- Van úgy, hogy nem?
- Ezt nem én vagyok hivatott eldönteni,

még akkor sem, ha a befejezett munkákról
mindig van saját, talán szavakban meg sem
fogalmazott értékítéletem. Nemrég
terveztem a Pécsi Nemzeti Színház számára
a Peer Gynt előadásához díszletet. Éppen
azért izgatott a feladat, éppen azért
dolgoztam rajta szívesen, mert a számtalan
helyszín ezernyi hangulatához szerettem
volna olyan keretet teremteni, amelyben
minden benne van, mégis egyszerű, és
alapjában v é v e kerek

egész. Úgy éreztem, sikerült. Azután az
egyik bíráló éppen azt kifogásolta, hogy a
díszlet nem elég egységes, hangulatilag
szétszabdalja a drámát... Lehet, hogy még
azt is mondta: eklektikus. És az is lehet,
hogy neki volt igaza, bár én még mindig
hiszek abban, amit ehhez a előadáshoz
kitaláltam! Az viszont, bár-mily meglepő,
kifejezetten jólesett, amikor a békéscsabai
nézők egy része azt hitte, hogy az V .

Henrik ugyanabban a díszletben került
színre, mint a korábban bemutatott !L
Richárd. Mert a díszlet egészen más volt;
más dráma más helyzeteket, térformákat
kívánt; de a koncepció, az a rendezői
elképzelés, amelyre Sándor János a
királydrámák sorozatát felfűzte, valóban
azonos volt, és megközelítési módjában a
díszletnek is azonosnak kellett lennie. Ezt
vették észre a csabai nézők, ez bizonyítja,
hogy amit akartunk, sikerült.
 Visszatérve a Faust díszletére: hogyan

jött létre ez a koncepció, hogyan sikerült ez a
mindent meghatározó, szürke agy a színpad-tér
közepére?
 Ha elmondom, hogyan funkcionál,

talán erre a kérdésre is válaszolok... A
dráma elején széthajlik az agy két félte-
kéje; a nyílás háromszögében, egy létrán
ülnek az arkangyalok, míg az isten hang-ja
belülről, az agytekervények mögül
hallatszik. A városkapun kívüli jelenetben a
zöld lombokat, a természetet rávetítjük a
szürke tömegre, a boszorkány-szombatnál
különböző formák hálózzák, fonják, fogják
körül... Elég ennyi? Vagy muszáj olyan
kerekded és szabatos mondatokat
fogalmazni, hogy a Fa u s t az intellektus
drámája, és az intellektus jelképét, sőt,
jelképrendszerét próbáltam a játék szerves
elemévé tenni? Muszáj ? Az agy egyébként
teljesen naturális, a Tanszerellátó
Vállalatnál található, hite-les és pontos
agymakett alapján készült, a felülete
egyszerű, sima textília, nem csillogó, matt,
szürke anyag; nagyon naturálisnak kellett
ugyanis lennie ahhoz, hogy egy kicsit
szürreális lehessen...

MÁNDI TERÉZ

Nagy Endre
centenáriuma

A világvárossá fejlődő Budapest jelleg-
zetes színfoltja volt Nagy Endre kabaréja,
amelyben a közönség egyre szélesebb
rétege fedezte fel az új mondanivalók és új
formák színpadát. A század első
évtizedeiben a lírában már Ady for-
radalma hódított, és minden művészetben
új utakat kerestek. Nagy Endre kabaréja is,
a maga commedia dell'arte-szerű
rögtönzéseivel, mókáival, paródiáival, a
nézőtérbe belenyúló jeleneteivel újszerű
színházi kísérlet volt. Ezernyi ötlettel
gondoskodott a közönség szóra-
koztatásáról, de irodalmat is csempészett a
műsorokba és a politikai fonákságokat
leleplező szatírákat. Rávezetett, hogy nem
kell tisztelni a mondvacsinált tekin-
télyeket, inkább harcoljunk ellenük, lega-
lábbis a szatíra fegyverével.

Nagy Endre 1877. februárjában Nagy-
szöllősön született. Nagyváradon, ahol a
Szabadság munkatársa volt Adyval, Bíró
Lajossal és Krúdyval együtt, számos mó-
kás előadást rendezett, de lényegében
újságíró, író volt, és az akart lenni. Rajzolt
is, főleg karikatúrákat, amelyekkel írásait
illusztrálta. Kabaréművészete később
bontakozott ki.

jelentőségét talán a legjobban Ady
jellemezte, akinek Reinitz megzenésítette
dalait állandóán műsorán tartotta akkor,
amikor a közönség még idegenkedett tő-
lük. Nagy Endre fóruma címmel írta:
„Igazán egy kicsit lelkiismeretünk e ter-
roros, gyáva időkben ez a szép csúnya-
ságú, elmés, bátor és küldetéses ember.
Súlyos és rizikós napokban ő ott volt
türelmetlen igazságaival mindig, erős ki-
mondásaival s egészen nagyendrei, sajátos
és mégis egészen magyar cabaretstílusával.
Szóval: mindennel, ami egy becses írónak,
kegyetlen szemű gúnyoló-dónak, kedves
embernek s kellemetlen agitátornak
Magyarországon adódik és adódhatik.
Szinte jóleső, hogy van egy hely még, ahol
a komiszságokat valóban komiszságnak
merik látni és bélyegezni, egy kis színpadi
fórum, amely felér egy ál-parlamenttel."

A cabaret francia eredetű szó, csapszéket,
kocsmát jelent. A Montmartre-on létesítette
1881-ben Salis Rodolph az első



olyan helyiséget, ahol a vacsorázóasztalok
közötti pódiumon dalokat, tréfákat,
rögtönzött jeleneteket adtak elő. Német-
országba is átszivárgott a kísérlet, ott
Überbrettlnek nevezték. A magyar szí-
nészet hőskorában Szentpétery és Déry-né
is próbálkoztak rögtönzött pódiumon
előadott „szavalati tarkaságokkal", „egy-
velegekkel", amint nevezték. Később csak
rosszhírű német kabarék (Zur blauen Katz,
Neue Welt ...) működtek Pesten, amit
azzal indokoltak, hogy a vicc „nem jön ki
jól" magyarul. Nagy Endre egyik érdeme
volt, hogy bebizonyította, mennyire
alkalmas a magyar nyelv a legvillódzóbb
ötletek közvetítésére, és a magyarul szóló
tréfa közelebb áll a közönség ízléséhez.

A kabaré regénye című könyvében tilta-
kozik az ellen, hogy bármit is átvett volna
a kabaré elődjeitől, mert az „a színészke-

dés ősi, legelső próbálkozásaiból alakult
ki". Továbbá ezt írja: „Erélyesen le kell
számolnom azzal a téves közhittel is, hogy
a magyar kabaré mintáit Párizsból hoztam
magammal, Párizsban sohasem láttam
kabarét, tájékozatlan képzeletem a magam
közvetlen, sokszor gyerekesen
mesterkéletlen ösztönzésével próbálta a
közönséget elszórakozatni. Párizsban a
kabarék akkor már rosszhírű lebujokká
csúsztak le, és sűrűn jártak hozzám szak-
emberek, hogy a kabaré felvirágzásának
különös titkát ellessék. Nyugodtan állít-
hatom, hogy a párizsi kabaré fejlődött
magyar mintára ..."

Úgy kezdődött, hogy egy Párizsban járt
kezdő színész, Kondor Ernő egy
sörbizományos anyagi támogatásával a
Teréz körút egyik folyosószerű bolthe-
lyiségében különlegesnek szánt mulató-
helyet nyitott Bonbonničre névvel. Terv-

be vette, hogy egy-egy írót is megszólaltat
majd. Elsőnek felkérte Nagy Endrét,
akinek akkor már megjelentek novellái és
humoros elbeszélései, nemcsak a
nagyváradi Szabadságban, hanem a
fővárosi lapokban is. Nagy Endre írói
méltóságát féltve habozott, de tekintettel a
felkínált húsz koronára, beleegyezett. A
novella felolvasásából azonban nem lett
semmi. Amikor szembekerült a
közönséggel, nem érezte helyénvalónak a
felolvasást, és rögtönzött egy történetet a
vadszamárról. Egy királyról szólt a mese,
aki büszke volt arra, hogy övé a világ leg-
tökéletesebb állatkertje. De egy német
tudós figyelmeztette, hogy hiányzik az
állatkertből a vadszamár . . . Nosza, ki-adta
a parancsot udvari embereinek, hogy
teremtsenek neki huszonnégy óra alatt egy
vadszamarat. Nagy volt a meg-rökönyödés
... végre egy tudós állott elő
mentőötletével: „Én tudok egy mód-szert,
amivel huszonnégy óra alatt elő lehet
állítani egy teljesen kifejlett vad-szamarat.
Vegyetek egy szelíd szamarat,
öltöztessétek szmokingba, és ültessétek a
kabaréban a hatkoronás helyre, ott majd
megvadul" . . . Nagy sikere volt, minden
estére szerződtették, persze nem ugyan-ezt
mondta, hanem mindig aktualitásokat és
ötletesen reagált a közönség hoz-
zászólásaira.

Szép Ernő, akinek sanszonjait énekelték
a Bonbonničre-ben, így emlékszik vissza:
„Specialitások lettek Nagy Endre
beszélgetései, amelyet konferálásnak ne-
veztek az egykori elnevezők. Ezeket a
beszélgetéseket nagyon szerette a közön-
ség. Sokan próbálták utánozni, de siker-
telenül ... Ebben a visszaemlékezésben
megelevenedik Judik Etel is, Karinthy első
felesége, aki dizőz volt a Bonbonničre-ben,
hosszú fekete kesztyűjében a népszerű
francia Yvette Guilbert stílusában két sötét
színezetű számot adott elő, a másik
szereplő László Rózsi egy székre állva
Heltai-dalokat énekelt, Huszár Pufi
matrózruhás gyereknek öltözött, Somlay
Artúr Újházi Edét és másokat utánzott".. .

Hamarosan Nagy Endrét bízták meg a
műsor összeállításával. Tréfáit maga írta,
közülük az első nagy siker A koalíciós
oroszlánok című politikai szatíra volt.
Pellengérre állította a miniszteri bár-
sonyszékbe pottyant ellenzéki vezérek
behódolását a bécsi udvar előtt. Így számol
be róla: „Rövid konferansz után korbáccsal
a kezemben jöttem ki, mint császári és
királyi állatszelídítő. Üvöltve, ordítva
rohantak be a koalíciós feneva-

Nagy Endre (1877-1938 )



dak, Kossuth Ferenc, Ugron Gábor, Justh
Gyula és a többiek. Én aztán be-mutattam
rajtuk az idomítás csudáit. Kossuth Ferenc
kezet csókolt, Justh Gyula a farkát
csóválta vezényszóra. Ugron Gábor
németül beszélt. Végül suhintottam egyet
korbácsommal, és ők hajbókolva, hátrálva
kivonultak. De az egyik oroszlán
bennmaradt, és hiába pattogtattam feléje
ostorommal, ő csak vonyított panaszosan .
- Ahá, tudom már, hogy mit akar! -
szóltam oda a közönséghez. Kivettem
zsebemből egy ív papírt, és a szájába
tettem: Nesze egy köz-jegyzői kinevezés!
De most aztán mars! Erre ő is boldogan
nyiholva kiment."

A Bonbonničre-t Kondor Jenő váratlanul
eladta egy pénzembernek, Bálint Lajosnak,
aki egy idő múltán igazgató-nak kérte fel
Nagy Endrét, de a bevételt ő söpörte be.
Egy ügyes pesti ügyvéd aztán Nagy
Endrének szerezte meg a kabarét, amelyet
az egész város amúgy is mint Nagy Endre
kabaréját ismert. Ezentúl nem havonként,
hanem napon-ként volt hatszáz korona
jövedelme. Színészeit és szerzőit is igen
jól fizette, Medgyaszay Vilma, Kökény
Ilona, Vidor Ferike, a fiatal Pécsi Erzsi
énekelt, a férfiszereplők Ferenczy Károly,
Boross Géza, Kőváry Gyula és mások
voltak. A dalok és tréfák szerzői: Gábor
Andor, Heltai, Karinthy, Emőd Tamás,
Szép Ernő, a zeneszerzők: Zerkovitz,
Szirmai Albert, Hetényi-Heidelberg,
Kálmán Jenő és Reinitz, aki Ady
kabarénak szánt verseit, a Kató a misént és a
Zozo levelét zenésítette akkor.

Az Andrássy úti Modern Színpadot
Nagy Endre kabaréjának konkurrálására
szánták, de végül is őt kérték fel a vezeté-
sére. Itt a Képzőművészeti Társulat pa-
lotájának mélyített udvarából készült
színházteremben virágzott fel igazán a
kabaré. A tréfákon kívül voltak irodalmi
ciklusok, amelyek egy-egy kor vagy egy
költő válogatott dalait fogták össze. A
legnagyobb sikere a politikai kabarénak
volt. Mókás ötletekkel fűszerezve mondta
ki azt, amit a közönség hallani akart. Gróf
Apponyi Albert, a koalíciós kormány
kultuszminisztere minden este megjelent a
proszcénium páholyban (persze egy
színész alakításában), és közölte Nagy
Endrével vallásetikai alapon álló
észrevételeit. Egyik este a szünetben
megnyitották a színház folyosójának falára
függesztett festménykarikatúrák kiállítását,
és erre tett megjegyzéseket a kul-
tuszminiszter. Megjátszották, hogy köz-
ben az igazi Apponyi elégedetlenül dör-

mögve ül páholyában. Az igazi Apponyi
sem volt igazi Tisza István élethű maszk-ja
is sokat szerepelt, minden szava vád-irat
és egyben hadüzenet volt politikája ellen.
A színészek kedvvel játszották ezeket a
szerepeket, szívesen figurázták ki azokat
a közéleti vezetőket, akiknek osz-
tálygőgje, maradisága, bürokrata közö-
nyössége nem tetszett a haladó polgár-
ságnak, a kabaré akkori közönségének.
Egyre több szociáldemokrata is járt a ka-
baréba, és Nagy Endre minden vasárnap
délután ingyenes előadást rendezett kü-
lönböző szakszervezetekben. Míg a pol-
gári lapok általában hallgattak a politikai
kabaréról, a Népszava művészeti rovatá-
ban rokonszenvvel irt róla, noha drága
mulatság volt.

Nagy Endre kabaréjának nagy szerepe
volt a kormány megbuktatásában, amit az
új kormányfő is elismert, és készségesen
függesztette fel azt az elavult szabály-
rendeletet, melynek értelmében a kabaré
rendőri felügyelet alatt álló szórakozó-
helyek kategóriájába tartozott. Nagy
Endre elismertette és okmányba foglal-
tatta a kabaré kulturális jelentőségét.

Vidéki turnéra is elment Nagy Endre
kabaréja. Szerette a vidéki színházat,
amint azt jönnek a színészek című kisregé-
nyében írja: „Pesten nem járok színházba.
Nagyon is a szememben maradt a vidéki
élet íze, és aki megszokta volt, hogy fáról
egye a gyümölcsöt, annak az-

tán nem ízlik, a legszebben tálalt zsardi-
nette sem . . ." Az Egy város regényében
sokat ír a nagyváradi színházi életről,
műsoros estekről, és szeretettel emlékezik
a Rózsahegyi Kálmán búcsúztatására
rendezett ünnepségre.

Egyfelvonásos tréfáin kívül sok re-
gényt, novellát és színdarabot írt. A zseni
című darabja 1911-ben akadémiai díjat
nyert, és előadták a bécsi Johann Strauss
Theaterben. A Belvárosi Színház A vásá-
rost adta elő, az Új Színház A nyárspolgár
című darabjával nyitott. Szatirikus vígjá-
tékát, A miniszterelnököt az utóbbi időben
felújította a debreceni Csokonai Színház,
a Vidám Színpad Kamaraszínháza, és rá-
dióra is alkalmazták.

A Nyugat kiadásában jelent meg kari-
katúráival illusztrált könyve: A kabaré
regénye, amelyben elparentálja a kabarét:
„Ez a műfaj kivirágzott, termő magvait
szétszórta, aztán kivénülve elhalt." Akkor
úgy érezte, hogy megcsömörlött a
kabarétól, és nem tud már újat nyújtani.
Meg is sértődött, mert színészei közül né-
hányan, Medgyaszay Vilmával az élen,
háta mögött megpályázták az Andrássy
úti kabaré lejáróban levő bérletét. Sok
pénzt keresett a kabaréval, így megte-
hette, hogy Párizsba menjen élni. És írni
akart. De nem érezte jól magát az idegen-
ben. Az első világháború kitörése előtt
hazajött. Budapesten ünnepelték, a Royal
Orfeum szerződtette, de ezt meghátrálás-

Nagy Endre karikatúráiból



szemle
nak érezte az akkori viharos világban.
Önként jelentkezett katonának. Sok írás
tanúskodik erről a korszakáról, a maga
művészetével harcolt a háború ellen. A
Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi
Népbiztosság munkatársa volt.

A fehérterror sötétségében másodvi-
rágzásra fakadt Nagy Endre kabaréja.
1921-ben alapította a Gresham palotában a
Pódium Színpadot, ahol bátran ki-mondta:
„Volt egyszer egy tengerész, felmászott a
lóra ..." Éles politikai szatírái miatt
betiltották a Pódiumot. De ő folytatta más
neveken. 1922-ben a Lomb Színházat
alapította a Városligetben, 1923-ban a
Pesti Kabarét. Valamivel hosszabb életű
volt a Terézkörúti Színpad, amely majd öt
évig működött. Itt új stílust akart
teremteni, és szerződtette Palasovszky
Ödönt, aki egy több árjegyzékből
összemontírozott árjegyzéket adott elő,
bemutatva, hogy mindennek ára van a
főzőkanáltól a csókig. Lányi Viktor
zenésítette meg. „Frenetikus sikere volt -
úgy mondja Palasovszky -, az összes lapok
írtak róla a Pesti Hírlaptól az Est-lapokig.
És a műsort két héttel meghosszabbították.
Következő alkalommal egy jelenetben
futurista költőt játszottam hasonlóan nagy
sikerrel. És most történt a baj ! Nagy
Endre glédába állította az összes
szereplőket, és lehordta őket! Újszerűen
kell játszani, a közhelyes játék már a
múlté! Úgy kell játszani, mint
Palasovszky! ... Azonnal megindultak a
fúrások ellenem. Nagy Endre be kellett,
hogy adja a derekát az akkori maradi
szellemnek, pedig utódjának szeretett
volna engem, mondogatta később is
keserűen."

1930-ban amerikai körútra ment Nagy
Endre. Az akkori tudósítások szerint a
New York-i Henry Miller Theaterben
ötvenöt percig beszélt, játszott, geszti-
kulált. Parlamentté változtatta a színházat,
tréfáiba bevonta a nézőteret.

Móricz Zsigmond jegyezte meg róla:
„Nem lehet leírni szavainak báját. Ha a
szót leírom, szó lesz belőle, szótári, lel-
tári, megporosodott, elhasznált, fényesre
koptatott szó, ha ő kiejtette, akkor az nem
szó volt, hanem az ő vérének egy cseppje.
Kispriccelt. De azért nem az erekből,
hanem a tubusból, amelyben humorát
tartotta ... A késő koroknak csak azt
mondhatom, hogy sajnálhatják, hogy nem
voltak jelen, és nem hallhatták akkor és
akkor Nagy Endrét, aki egy szóval sebeket
gyógyított, és ugyan-avval a szóval
sebeket ütött: gyógyító sebeket
ugyanazokon a lelkeken."

SZÁNTÓ JUDIT

Három hőstípus -
háromfajta
megközelítésben

A „Szemtől szemben" sorozat három
kötetéről

A Gondolat Kiadó új sorozatának szín-
házi tárgyú kötetei egész színházkultúránk
számára fontos kezdeményezést
képviselnek. Eddig csak a Színháztudo-
mányi intézet Korszerű Színház sorozata
kísérletezett a XX. századi világszínház
nagyjainak megismertetésével, ám a ki-
adás elve más volt: a színházművészek
saját írásait jelentették meg, rövid be-
vezető tanulmány kíséretében (tehát a nem
publikáló művészek eleve kívül rekedtek),
és így a sorozat elsősorban a
szakmabeliekhez szólt. A Gondolat sokkal
nagyobb példányszámban meg-jelenő
kiadványai viszont a szakmai körökön túl
az igényes színházbarátok széles
rétegéhez is eljutnak, és ezért a forma
sokkal népszerűbb: miközben bő
szemelvényeket kapunk az adott szemé-
lyiség saját írásaiból, a lényeg az, hogy az
illetővel az olvasó egy avatott mai magyar
szakíró kalauzolásán át ismerkedjék meg.

A sorozatban eddig három színházi
tárgyú kötet jelent meg (Ingmar Bergman,
a valóságnak megfelelően, elsősorban
filmrendezőként került tárgyalásra):
Karcsai Kulcsár lstván mutatta be Louis
Jouvet-t, Székely György Gordon Craiget
és Koltai Tamás Peter Brookot. A három
kötet hangvétele, megközelítési módja
érdekes különbségeket mutat, melyeket a
választott alany személye és munkássága is
indokol. Már most világossá vált, hogy az
ilyen típusú művek szerzőinek két speciális
problémával kell szembenézniök. Az első a
színházi alkotás rögzítésének
sajátosságával kapcsolatos. Mivel a
színházi alkotás élet-tartama egyidős az
előadáséval, az élményt még az is nehezen
ragadhatja meg és adhatja tovább, aki
közvetlen szemtanú volt - hát még az, aki
az alkotást maga is csak közvetett
forrásokból ismeri. A múlt nagy színészei
közül az utókor elsősorban azokat őrzi,
akiknek életpályája is színes volt, gazdag
eseményekben-anekdotákban (Clairon,
Talma, Kean, Déryné, Duse, Sarah
Bernhardt stb.); még szerencse, hogy a
nagy színészek többnyire gondoskodtak
róla, hogy az élet színpadán is viharokat
kavarjanak

maguk körül. A rendezőknél már más a
helyzet. Először is maga a hivatás, a szó
mai értelmében, eléggé új keletű; a nagy
rendezőknek vagy kortársai voltunk-
vagyunk, vagy tanítványaikon át ismerjük
munkájukat. Amellett itt a források is
sokkal használhatóbbak, mint a színészek
esetében. Az ő játékuk írásban, képekben
(sőt, még a legkomplettebb lehetőséget
adó tévéfelvételen is) csak töredékesen
rögzíthető, a rendezésről, a művész saját
megnyilatkozásainak, kritikáknak,
filmeknek stb. segítségével már sokkal
pontosabb fogalmat alkothatunk. Ám e
kedvező lehetőségek elsősorban a nagy
újítókra-kezdeményezőkre vonatkoznak,
és sokkal kevésbé azokra, akik „csak" jó,
korszerű, érdekes egyéniségű, de nem
iskolateremtő rendezők; ez utóbbiak
életműve egy idő után épp úgy a
megfoghatatlanság ködébe vész, a köz-
helyek martaléka lesz, mint a nagy színé-
szeké. Sztanyiszlavszkijt, Mejerholdot,
Brechtet megismerhetjük, többek közt
máig élő hatásukból, tanítványaikon át is;
de Jouvet-iskola - épp úgy, mint Rein-
hardt-iskola - nincs és nem volt a mester
életében sem. Gordon Craig és Peter
Brook az iskolateremtők közé tartoznak;
és ez a különbség élesen nyomon követ-
hető a három könyv evokatív lehetősé-
geiben.

Mivel mindhárom kötet főszereplője
századunk embere, sőt, egyikük élő kor-
társunk, rögtön felvetődik a második
probléma, amely a színháztörténet mint
történetírás alapattitűdjével kapcsolatos.
Mennyire törekedjék az ilyen témák fel-
dolgozója a hűvös, tartózkodó ténysze-
rűségre, illetve mennyire helyezkedjék az
„itt és most" álláspontjára, mennyiben
állítsa bele tárgyát a mai színházi világ-
helyzet, sőt, a mai magyar színház össze-
függésrendszerébe, mennyiben engedje
szóhoz jutni saját művészi ízlését, hit-
vallását?

A három könyv e tekintetben is markáns
eltéréseket mutat. Ha szabad sarkítottan
fogalmazni: Karcsai Kulcsár István
könyve a népművelő, Székely Györgyé a
színháztörténész, Koltai Tamásé a szín-házi
ember megközelítéséből íródott. Mivel az
eljövendő témák még széles mozgási
skálát engedélyezhetnek, óvakodnék a
kizárólagos ítéletektől, annyit azonban
megjegyeznék: valószínű, hogy már lezárt
életművek esetében Székely György
módszere a leghelyesebb, míg a még élő,
ható, tevékenykedő nagyságoknál nagyon
is indokolt az a jelen idejű, egyszerre
publicisztikai és esszé-


