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yűlésterem a VOKSZ, a Külföldi Kul-
turális Kapcsolatok Ossz-szövetségi
Intézetének épületében. A pódium
vörös függönyét Lenin és Sztálin fe-
kete-fehér portréja díszíti, valamint

két füzér: a világ összes országának zász-
lói, melyeket fent, a függöny közepén
összefogtak, hogy kétoldalt, szimmetriku-
san hulljanak alá. Egyik végén a Szovjet-
unió, másik végén Kína zászlaja.

A pódiumon hosszú, zöld filccel borított
asztal áll. Mögötte, a nézőtér felől balról
jobbra ülnek: a VOKSZ elnöke, Arozev, a
vitát vezető Nyemirovics-Dancsenko, a
Művész Színház igazgatója, az író Szergej
Tretyakov, valamint Platon Kersencsev, a
művészeti ügyekkel megbízott állami bi-
zottság részéről. Az asztaltól balra a szó-
noki pulpitus. A nézőtéren szovjet szín-házi
emberek, színészek, kultúrmunkások,
tudósok és néhány külföldi vendégből álló
válogatott közönség ül. Valahol az első
sorban az est tiszteletbeli vendége, a kínai
színész, Mei Lan-fang. (A teremben elcsitul
a moraj)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Tisztelt dr.
Mei Lan-fang! Tisztelt VOKSZ-elnök Elv-
társ! Kollégák!

Dr. Mei Lan-fang színházának feledhe-
tetlen vendégjátéka és a fogadtatás,
amelyben részesült, bizonyítéka a Szov-
jetunió és a Kína népei közötti nagy barát-
ságnak. A nagy októberi szocialista forra-
dalom győzelmét követően, és azután,
hogy Kína is az antikolonialista forradalom
útjára lépett, végérvényesen lezárult a
Kína és Oroszország közötti rivalizálás
korábbi korszaka. A jövőben - ezt ma már
bizonyosan áll íthatjuk- nagy országaink
csak közeledhetnek egymáshoz.

A kínai színházművészet a szovjet kö-
zönség legnagyobb érdeklődésével talál-
kozott. Dr. Mei Lan-fang mesteri fellépé-
sei, valamint magánbemutatói és vitái -
ezt magam is igazolhatom - rendkívül
ösztönzően hatottak a szovjet félre. A mi
országunkban, annak soknemzetiségű
összetétele révén, ma különösen meg-
vannak a feltételei e művészet értésének
és értékelésének, amely valóban „meg-
rázta az egész világot".

Különösen fontosnak tűnik a kínai szín-
házzal való találkozás ma, amikor mi, szín-
házi alkotóművészek a szocialista realiz-
mus fényében újra szemügyre vesszük
eddigi gyakorlatunkat. A jelentősége talán
még nem mindegyikünk számára világos.
De egy dolog biztos: a realizmust
védelmezi a legkülönbözőbb dekadens

áramlatokkal szemben, melyeknek össze-
függése a fasiszta ragállyal nyilvánvaló.
Ezt minden haladó orosz művész csak
elégtétellel üdvözölheti, mert ők Puskin
szavát választották vezérlő csillagul: „A
valósághűség volt és marad a drámai
művészet feltétele és alapja."

Annak reményében, hogy a kínai szín-
házról folytatott ma esti vita a humanizmus
és a realizmus jegyében folyik majd le,
átadom a szót Szergej Tretyakovnak, Kína
nagy barátjának és értőjének.
TRETYAKOV: Elvtársak! Mei Lan-fang
vendégjátéka úgy lenyűgözte a szovjet
közönséget és a szovjet színházművésze-
ket, mint egy újévi kínai tűzijáték: elkáp-
ráztatott és elkábított bennünket. Ezt a
színházművészetet sokáig tudatlanság és
félreértés övezte, ám most a maga kímé-
letlen valóságában, kompromisszumoktól
mentesen, kollektív fegyelemmel mu-
tatkozott be. Sokat tanulhatunk ettől a
színháztól mint alkotóművészek és mint
nézők egyaránt. Köszönjük dr. Mei Lan-
fangnak, hogy alkalmat adott arra -- ha
csak rövid időre i s - , hogy szigorú iskolá-
jába járhassunk.

A szovjet közönség és színházi káderek
is osztatlan lelkesedéssel fogadták a kínai
színházat. A vendégjáték végén immár fel
kell tenni magunknak a kérdést: milyen
alapokon nyugszik ez a lelkesedés? Nem

Szergej Tretyakov

zárom ki, hogy részben félreértéseken.
Napjainkban s ez a politikára éppúgy
vonatkozik, mi t a művészetre - az álta-
lános lelkesedés már nem elég. Tudnunk
kell, miért lelkesedünk. Engedjék meg,
hogy utaljak a kínai színház működésének
néhány olyan t

é
nyére, mely nálunk egyál-

talán nem közismert.
Először is: a kínai színház nem elitszín-

ház mandarin. k elszigetelt klikkjei vagy az
esztétikai gyönyör specialistái számára. Ez
a nép színháza, abban az értelemben,
ahogyan arról Nyugaton már régóta ál-
modnak, és a i ma - ha nem is akadály-
talanul - a szocializmus építése révén
megvalósulhat.

A kínai színház hagyományos népszín-
ház, mely csakúgy, mint korábban - a kínai
emberek hétköznapjainak és ünnepeinek
fontos alkotórésze. A Kínában el-szórt
ezernyi sínházban ugyanaz a repertoár,
amelyet a verítékszagú kuliktól az
keménygallért viselő európai miniszterekig
és professzorokig a legkülönbözőbb
társadalmi rétegek értenek és élveznek.
Ennek a szín áznak jelentős társadalmi
szerepe van, mit csak azzal a szereppel
lehet összehasonlítani, amelyet a keresz-
tény egyház töltött be, vagy amelyet a
nyugati reklámok játszanak.

A kínai színház az ősi, feudális tekintély-
elvű erkölcs szócsöve. A darabok kedvenc
témája a hűség és az alattvalói lét: a fiú
alárendeltség az apának, az alattvaló alá-
rendeltsége a császárnak, a feleségé a
férjnek, a tanítványé a tanárnak, a szolgáé
urának. Az erény harcosait éppoly bizo-
nyossággal megjutalmazzák, mint ahogy a
bűnösöket megbüntetik, akár ebben az
életben, akár . túlvilágon. A kínai darabok
kötelező végkövetkeztetése más, szigo-
rúan szabályozott befejezésű színházi for-
mákra emlékeztet: az antik tragédiáéra,
melyben a sors könyörtelen, a keresztény
liturgiáéra, m

e
lyben az isteni elv győze-

delmeskedik, vagy az amerikai filmére,
melyben a hatékonyság és a jövedelme-
zőség győz.

A kínai szí ház, röviden szólva, agitációs
színház, melynek fő megkülönböztető jegye
a néző pszichéjére nagy tudatossággal
irányított expresszív pillanatokban található.
Semmit sem tükröz vissza. Vizuális és
akusztikus módszereivel meg-dolgozza a
né őt.

HANG A NÉZŐTÉRRŐL: Művészetről be-
szél vagy agitpropról?

TRETYAKOV: Agitatív funkciót betöltő
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művészetről beszélek, amilyent minden
korban meg lehetett találni. De hadd foly-
tassam, és hadd térjek rá a következő
pontra.

Másodszor: ha a kínaiaknak csupán öt
százaléka ismeri is a kínai írásjeleket, a
színpad jeleit bizonyosan kilencvenöt
százaléka érti. A színház mélyen
hagyományos nyelve garantálja népi
hatósugarát, ugyanakkor ideológiai
hatását is. Minden kínai tudja vagy
felfogja, hogy például a fehér folt egy
színész homlokán azt jelenti, hogy az illető
gazember; de amennyiben piros folt van a
homlokán, akkor jó embert játszik. A néző
világosan értelmezett jeleket,
szimbólumokat, maszkokat vár.

A kínai színházban hagyományosan
férfiak játsszák a női szerepeket. Bár Dél-
Kínában, ahol kevésbé kötődnek a hagyo-
mányokhoz, vannak kizárólag nőkből álló
színházi csoportok, a közönség mégis
azon a nézeten van, hogy férfi színészek
általában jobban játsszák a női szerepe-
ket, mint a nők. Dr. Mei Lan-fang példája
természetesen a legmeggyőzőbb. A kínai
közönség éppenséggel nem nőt akar látni
a színpadon, hanem a nőiséget, azaz a
nőiség jelét.

Harmadszor: a kínai színház nem csu-
pán az ideológiai nevelés hatalmas gépe-
zete. A mai közönségre, mely könyv nél-
kül ismeri a darabokat, nem annyira az
erkölcsi propaganda, hanem bemutatásá-
nak módja hat lelkesítő leg: a színészek
gesztusai, akrobatikus fölénye, röviden: a
művészi munka technikai része.

Mert feudális erkölcsöket hipnotizáló
nevelő szerepe mellett a kínai színháznak
még egy további jelentése is van a töme-
gek számára. Ha a külföldi egy kicsit már
hozzászokott a kínai színházhoz, hamaro-
san felfedezheti két kínai között lefolyó
bármelyik beszélgetésben a színpad gesz-
tusait és hangsúlyait, minden utcai jele-
netben felfedezheti a színészek mesterien
uralt meghajlásait, üdvözléseit, lépéseit
és kézmozdulatait. A színház Kínában a
társasági formák egyfajta iskolája, a min-
dennapi élet és az érzelmek standardizálá-
sának nagy erejű intézménye.

Elvtársak és kollégák!
A kínai színház egyedülálló népszínház.

Közönsége nem csupán ötszázmillió kína-
iból áll, hanem a környező országok há-
romszázmillió lakosát is magában foglalja
- ez a föld lakosságának a fele. Már ez
okból is a legmélyebb tisztelettel üdvözöl-
jük dr. Mei Lan-fangot és társulatát. De ezt
kell tennünk egy másik okból is: vendége-
ink céltudatos és megalkuvástól mentes

Konsztantyin Sztanyiszlavszkij

munkája a földgolyó másik felének pél-
dája is. A kínai színházban, mely egy
napon leveti magáról a feudalisztikus ide-
ológia béklyóit, egy racionális és nemzet-
közi színház ígérete rejlik, egy olyan szín-
házé, mely pontos módszereivel felser-
kenti a fegyelmezett tömegeket, és egy új,
szép világba vezet minket! (Taps, moraj)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Megkö-
szönjük Tretyakov elvtársnak ténygazdag
és érzelemtő l fűtött bevezetőjét, amely,
éppen azért, mert megválaszolatlanul ha-
gyott néhány, a kínai színház realizmusát
illető kérdést, eleven vita kiindulópontja
lehet. Beszélgetésünket - a kor és a
bölcsesség jogán is - a realista orosz
színpadművészet mesterének kell meg-
nyitnia. A .szó Konsztantyin Szergejevics
Sztanyiszlavszkij népművészé! (Erős
taps. Sztanyiszlavszkij fáradtan megy ki a
szónoki pulpitushoz)

SZTANYISZLAVSZKIJ: Kollégák! A dr.
Mei Lan-fang színházával való találkozás
megrázó és lelkesítő (erősen köhög) talál-
kozásom volt a Nagy Művészettel, a
Szín-házzal. Túl gyakran látunk
színpadjainkon rutint, iparosmunkát,
mindennapi színházat, függetlenül attól,
hogy mely iskolát vél képviselni a
színművész.

Nem kis szívbéli szomorúsággal mond-
hatom el ezt az úgynevezett Sztanyisz-
lavszkij-módszer bizonyos követő iről -
igen, talán éppen a legfelkentebb papjai-

ról; felfújt érzelgősségüknek éppoly kevés
köze van a valódi színművészethez, mint
a kakasviadalnak némely keleti piac-
tereken. (Nevetés, tapsok)

De hadd beszéljek inkább arról a nagy
színházról, mellyel Mei Lan-fang minket
néhány felejthetetlen előadás segítségé-
vel elvarázsolt. A lenyűgöző élmény annál
nagyobb volt, minél idegenebb a kultúra,
melybő l származik. Engedjék meg, hogy
utaljak Lev Nyikolajevics Tolsztoj egyik
írásának, a mély értelmű s mindmáig nem
igazán megértett Mi a művészet?-nek
egyik passzusára. Tolsztoj megjegyzi:
„Míg egy kínai beszéde felfoghatatlan
marad a számomra - mivel a kínai nyelvet
nem ismerem -, a kínai műalkotás
megragad, »megfertőz«" - igen, ez
Tolsztoj kifejezése - megfertőz. „Egy kínai
nevetése vagy sírása éppúgy átragad rám,
mint egy oroszé; ugyanez vonatkozik a
kínai festészetre vagy zenére, vagy akár
a költészetre, amennyiben lefordítják
olyan nyelvre, amelyet értek." Biztos va-
gyok benne, hogy Lev Nyikolajevics, ha
ismerte volna dr. Mei Lan-fangot, a szín-
házművészettel szemben táplált közis-
mert szkepszise ellenére, a „kínai színhá-
zat" listájához fűzte volna.

Vendégeink abban az élményben ré-
szeltettek minket, hogy a nagy művészet
megérint minden embert. Továbbá meg-
mutatták, hogy az emberek, minden osz-
tály-, nyelvi és faji különbség ellenére,
megdöbbentően és kétségtelenül hason-
lóak; hogy az ember az, aki előtt a művé-
szet hódol. „Az ember! Csodálatos valami
az ember! Milyen büszkén hangzik ...! Az
ember!" Makszim Gorkijnak ezeket a sza-
vait az Éjjeli menedékhely című, csodála-
tos színdarabjából én mondhattam el elő-
ször, a sors kegyéből, az ősbemutatón,
1902-ben; azóta már több mint három-
százszor megismételhettem. Mindig új-
nak hangzottak, holott mély értelmük
ugyanaz maradt.

Az ember azonban nem ember, ha nem
akar több lenni, mint ami. Az ember ön-
megvalósításának legmagasabb formája a
művészet, s mindenekelőtt a színház. Az
ember legbenső lényegét felmutatni, vilá-
gossá és elevenné tenni minden egyes
ember számára - ez hát a művészet
feladata .. .

Amikor dr. Mei Lan-fang hasonlíthatat-
lan kecsességgel kinyitja a láthatatlan aj-
tót, vagy hirtelen szembefordul láthatat-
lan ellenségével, nem a mozgást, hanem
magát a cselekvést, a célirányos cselek-
vést láttatja velünk. A kínaiak előadása



megint meggyőzött arról, amiben minda-
zok, akiket valóban érdekel a színházmű-
vészet, megegyeznek: nem a mozgás,
hanem a cselekvés, nem a szó, hanem a
kifejezés. Ezért aztán nem lepett meg,
hanem megerősített a művészet általáno-
san érvényes törvényeibe vetett hitem-ben
az, hogy dr. Mei Lan-fang, aki a ritmikus
mozgás és a cizellált gesztusok mestere,
egy velem folytatott beszélgetésben a
pszichológiai igazságot mint a színészet
alfáját és omegáját emelte ki. A kínai szín
művészet csúcsaira csak gyakorlással és
beleérzéssel lehet eljutni - mondta dr. Mei,
és leszögezte azt az elvet, amelyhez mi is,
ha teljesen más utakon is, de eljutottunk: „A
színésznek úgy kell éreznie, mint az általa
alakított hősnek; el kell felejtenie, hogy
színész, és össze kell olvadnia az alakkal."
(Erősen köhög)

Köszönöm dr. Mei Lan-fangnak azt,
hogy még életemben láthattam és megél-
hettem az egyik legnagyobb realista szí-
nész játékát, akinek mesteri tudása egy
Salviniéval vagy Jermolováéval is össze-
hasonlítható. (Viharos taps)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: A követ-
kező szónok az Állami Mejerhold Színház
igazgatója, a Szovjetunió Népművésze,
Vszevolod Emiljevics Mejerhold! Tessék!
(Mejerhold felpattan a pódiumra, és út-
közben hirtelen, de szívélyesen megra-
gadja Sztanyiszlavszkij karját)

MEJERHOLD: Dr. Mei Lan-fang vendégjá-
tékának jelentősége lényegesen nagyobb
annál, mint azt ma akár egyikünk is sejte-
né. Pillanatnyilag csupán meg vagyunk
hatva, és fel vagyunk ajzva. Csak amikor
kínai vendégeink már elutaztak, akkor hat
majd ránk, akik új színházat teremtünk
ebben az: országban. Színházunk éppen
azon van, hogy egyik régi rendezésemet
felelevenítsük: Gribojedov: Az ész bajjal
jár című darabjának előadását. Miután dr.
Mei Lan-fang néhány előadását láttam, az
az érzésem támadt, hogy a próbákat elöl-
ről, az alapoktól kell kezdeni.

Nyemirovics bevezetőjében Puskint
idézte a valósághűségről, mely minden
drámai művészet alapja. De nem fejezte
be Puskin gondolatát. Mert a költő a népi
drámáról szóló írása folytatásában ezt
mondja: „De mi van, ha a színházművé-
szet igazi lényege a valószerűtlen?"

Puskin kora óta két irányzat küzd az
elsőbbségért az orosz színházban: az
egyik a naturalizmus zsákutcájába vezetett
minket, a másik csak az utóbbi időben
kezdte megérlelni gyümölcseit. Nem vé-
letlen, hogy Puskin legjelentősebb szín-
darabjait mind a mai napig nem mutatták
be, és ahol mégis megpróbálták, ott ri-
asztó volt az eredmény. Képzeljék el a
Bor isz Godunovot, ha dr. Mei Lan-fang
módszerével játszanánk el! A költő csodá-
latos képei között barangolhatnánk, anél-
kül, hogy a naturalizmus mocsarába té-

vednénk, mely mindent magába szippant.
Tulajdonkép en mindarról a pozitívumról
és örömteliről szerettem volna beszélni,
amit kínai vendégjáték hozott nekünk, de
ez órákig tartana. Engedjék meg, hogy két
dologra korlátozzam mondandómat.
Az utóbbi időben sokat beszéltek nálunk

a mimika és a gesztusok jelentőségé-ről, a
szó és a mozgás összhangjáról. De
elfelejtkeztünk a legfontosabbról, amire dr.
Mei Lan-fang emlékeztetett minket,
nevezetesen a kezekről.
Őszintén szólva, elvtársak, pillantsanak

körül színházainkban, miután megnézték
ezt a vendégjátékot, és ugyanazt fogják
mondani, amit én: nyugodtan levághat-
nánk a színészek kezét, hiszen semmilyen
hasznát nem veszik! Vágjuk csak le ezeket
a kezeket, melyek a kézelőből kikandikál-
nak, de semmit sem fejeznek ki, vagy
semmit sem, vagy valami egészen mást
mondanak, mint amit szerettek volna!

HANG A NÉZ TÉRRŐL: Hogy beszélhet
így a saját kollégáiról? Elegen vannak
magán kívül i , akik le akarják vágni a
kezünket! (Pfu jo lás, moraj)

MEJERHOLD: a nem akarják hallani az
igazságot, használják a kezüket, tapasszák
be vele a fülüket. (Nevetés, taps)

A kezek - e volt tehát az egyik dolog. A
másik, amiről beszélni szerettem volna, a
ritmus, a tempó és a mozgás. Gyakran
beszélnek nálunk az előadások ritmikus
felépítéséről. De bárki, aki látta dr. Mei
Lan-fang színházát, el kell, hogy ismerje,
milyen végtelenül le vagyunk maradva a
színpad zseniális mesterei mögött.

Ami előadásainkban - legyen az opera
vagy dráma semmi sem kényszeríti a
színészt, hogy alárendelje magát a szín-
padi időnek. Nincs érzékünk az időhöz. A
kínaiak tizedmásodpercekben számolnak,
mi percekben Nyugodtan letördelhetnénk
óráinkról a másodpercmutatókat - teljesen
fölöslegesek!

Elvtársak! Azt hiszem, hogy a kínai szín-
ház jelentősége óriási lesz a szovjet szín-
ház számára. Huszonöt-harminc éven be-
lül talán létrejöhet e legkülönbözőbb ta-
pasztalatok szintézise. Akkor láthatjuk
majd Puskin örökségét a maga lényegé-
ben megvalósuIni, úgy, ahogyan most dr.
Mei Lan-fang megsejttette velünk. A jö-
vendőbeli színház nem valószerű, hanem
olyan színház, amely a realizmust és a
fantáziát új formában egyesíti: a meg-
emelt realizmus, a szocialista realizmus.

Vszevolod Mejerhold és Vszevolod Visnyevszkij drámaíró



NYEMIROVICS-DANCSENKO: Köszönjük
Vszevolod Emiljevicsnek érzelemdús és
nagyon személyes hozzászólását. A kö-
vetkező szónok az Állami Kamaraszínház
rendezője, Alekszandr Jakovlevics Tairov.
(Tairov a dobogóra pattan, ha lehet, még
fürgébben, mint Mejerhold)

TAIROV: Mindenkinek, akinek van szeme,
Mei Lan-fang egyedülálló színháza meg-
mutatta, hogy a színház művészet, és az is
marad! Az a kísérlet, hogy a színházat
bármely más instanciának rendeljék alá -
legyen az felvilágosítás, vallás vagy
politikai agitáció - elhibázott, és eltávo-
lítja a színházat attól, aminek lennie kell: a
Színháztól! Csak ha megmaradhat benne
a szépség, az érzés, a ritmus, csak akkor
szolgálhatja az embereket nagy szocia-
lista hazánkban.

A kínai színház ezt már ősidőktől fogva
megmutatta, és büszke vagyok rá, hogy
az első orosz rendező lehettem, aki ebből
tanulni tudott. Már első kínai drámaren-
dezésemben, a Sárga ing 1913-as moszk-
vai Szabad Színház-beli előadásán is al-
kalmaztam a klasszikus kínai színház for-
máit, hogy a szürke naturalizmustól, de az
életidegen szimbolizmustól éppúgy, elha-
tároljam magam. A színek és formák har-
móniája, a testek és hangok összjátéka -
kérem szépen, a kínai népszínház példájá-
tól fellelkesülve ezt akartuk az orosz
tömegeknek már a forradalom előtt is
adni. A Kamaraszínházban - dr. Mei Lan-
fang szellemében, bár nevét nem ismerve
- azóta is mutatjuk a naturalizmus
Szküllája és az ideológiai
kényszertáplálkozás Kharübdisze közötti
utat. Büszkék vagyunk arra, hogy immár
dr. Mei Lan-fangot is körünkben
üdvözölhetjük, és ezentúl társulatunk
első számú tiszteletbeli tagjának
tekintjük. Azokat a szavakat szeretném
megismételni, melyek a klasszikus kínai
színháznak otthont adó épület oszlopain
állnak: „Játsszatok száz évig tovább!"
(Taps)

MEJERHOLD: (a szónoki emelvényhez
ugrik) Elnök elvtárs! Szeretném helyre-
igazítani e nyilvánvalóan helytelen törté-
netírást. Méltatlan dolog művészi kérdé-
sekben szabadalmi vitákat folytatni. De ha
mégis meg kell lennie, szeretnék arra az
általánosan ismert tényre emlékeztetni,
hogy Mejerhold Az Intermezzók háza volt
az első olyan színpad Oroszországban,
amelyik a keleti színház elveit alkalmazta.

Tairov hozzászólása ezenkívül ismétel-

ten megmutatta, hogy sohasem értette
meg a mozgás jelentőségét a színházban.
4 keleti színházban különleges értéke van
a mozgásnak. Amikor azonban az ember
mozgásról beszél, könnyen a balett és
pantomim felé tereli a gondolatokat.
Vannak színházak-és ilyen a
Kamaraszínház is -, melyek a balett
mozdulataiból nőttek ki. De a kínai
színház valami egészen mást mutat
nekünk, mint a balett és a színház
dekoratív keverékformáját. A kínai
színház mozdulataiban ott a realista
alap. Itt minden a néptáncból ered - egy
olyan kultúrából, amelyben az is, aki tán-
col, de az is, aki egy taligát tol az úton,
vagy egy zsák rizst visz, táncgesztusként
éli meg mozdulatait; nem mint előre
megszabott balettlépéseket, hanem mint
olyan valamit, aminek meghatározott rit-
musa van. Ezekben a mozgásokban lega-
lább annyi tánc rejtezik, mint amennyi a
táncban a ritmus. A Kamaraszínház ra-
gaszkodik ahhoz, hogy a gesztusokat el-
sősorban dekorativitásuk szemszögéből
nézze - innen fakad pedagógiai kísérlete-
inek tehetetlensége és előadásainak ek-
lekticizmusa .. .

TAIROV: (a helyéről) És mi történik a
mozgással az ön biomechanikus rendsze-
rében, kedves Vszevolod Emiljevics? Ez
szörnyűséges gépezetté alakítja a színhá-

Alekszandr Tairov

zat, melyben a színészek lélek nélküli fo-
gaskerekek, és a költő szava az ékszíj! Hol
marad az érzés, amiért a rivalda két olda-
lán találkozunk?

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Kérem a
kollégákat, hogy tartsák be a
hozzászólások előre megállapított
sorrendjét! A következő szónok a Szojuz-
Kino rendezője és a VGIK rendezőtanára,
a nagybecsű alkotóművész, Szergej
Mihajlovics Eisenstein, akinek Varázsló a
körteligetből című, tanulságos cikkét a
VOKSZ-nak dr. Mei Lan-fangról
összeállított információs füzetében
ismertettük.

EIZENSTEIN: Elvtársak! Megszoktuk,
hogy a haladást egyenesvonalú előrelé-
pésekként fogjuk fel - a művészetben
csakúgy, mint a tudományban és a politi-
kában. Igazság szerint, ami progresszív,
az éppúgy mozoghat oldalirányban, mint
hátrafelé avagy spirálformában. Én most
az ősrégi kínai színház paradox aktualitá-
sáról szeretnék beszélni művészetünk je-
len szakaszában.

A klasszikus kínai színházat - melyet
olykor tévesen „pekingi operának" nevez-
nek, s amelynek dr. Mei Lan-fang szemé-
lyében egyik legkiválóbb képviselőjét és
megújítóját üdvözölhetjük - konvenciók
szabályozzák, melyeknek eredete időszá-
mításunk kezdetéig nyúlik vissza. Hatása a
modern közönségre mégis bizonyíthatóan
erős és közvetlen. Mivel magyaráz-hatjuk
meg ezt a paradoxont? Mint materialisták
nem elégedhetünk meg az ember
történelem nélküli, „örök" természetéről
szóló lejárt elméletekkel.

Már a kínai színházzal való első
találkozásban meghökkenti az embert a
kifejezés konvencionalitása és sajátos
elvontsága. Egy asztal például a
legkülönbözőbb dolgokat jelenítheti meg:
ebédlőasztal, bíró-sági pulpitus vagy
éppen oltár is lehet. Még zavaróbbnak hat
a funkció a jingcsen fogalma esetében,
mely lószőr légy-csapót jelent. Egyrészt
ez az istenek, félistenek és más szellemi
lények attributuma, másrészt ugyanezt a
légycsapót egy szolgálólány is
használhatja. Ebben a példában nem az
az érdekes, hogy egy tárgy különböző
dolgokat jelenthet. Fontosabb ennél a
labilitás, a mozgékonyság, azaz-hogy egy
jel számos különféle dolog és fogalom
jeléül szolgálhat, attól függően, hogy
milyen más jelek veszik körül.

Ez a jelenség nem korlátozódik a szín-
házra, hanem mélyen a kínai kultúrában
gyökerezik. A legvilágosabb példák erre



természetesen a kínai nyelv hieroglifái,
azok a „diffúz" szavak, melyek konkrét
jelentésüket csak másokkal való kombiná-
cióban nyerik el. Így például a „tűzvész",
„tányér", „hajó" és „pihe" fogalmát egy és
ugyanaz a szó jelöli, nevezetesen a cso. A
hao jelentheti azt, hogy „jó", de ugyan-
akkor azt is, hogy „szeret", ,,könyörado-
mány", ,,barátság" és „sok". És így tovább.

Ugyanaz a többértelműség, ami annyira
feltűnik a kínai színház tárgy- és „kellék"-
használatában, alapvető tehát a kínai
kifejezésmódban. Szó, tárgy és jel nem
egzakt és körülhatárolt fogalmakat alkot,
mint azt a „nyugati" típusú logikus
gondolkodásban megszoktuk. A jel - vagy
a szimbólum, mint több jel össze-
kapcsolása - sokkal inkább valamilyen
közvetlen, érzéki hatással bír.

Mire taníthat minket a gondolkodásnak
és befolyásolásnak ez az ősrégi módja
ma, amikor azon vagyunk, hogy megal-
kossuk a szocialista realizmust, az embe-
riség történetének leghaladóbb művésze-
tét? Bámulatosan sok mindenre! A kínai
színház azt mutatja meg nekünk, hogy a
„valósághűségre" való törekvés, mely
minduntalan felüti fejét művészetünkben,
korántsem a fejlett, hanem ellenkezőleg, a
hátramaradott művészetértés biztos tü-
nete. Erről már Vszevolod Emiljevics elég
hangsúlyozottan beszélt.

HANG A NÉZŐTÉRRŐL: Igen, és elég is
volt belőle! (Sziszegés, moraj)

EIZENSTEIN: (folytatja) A kínai színház
annak a szűkkeblűen racionalista, a való-
ságot visszatükröző művészetnek az el-
lenképét mutatja meg, amely a nyugati
világban fejlődött ki, és tökéletesen elég-
telen annak a nagy szocialista összművé-
szeti alkotásnak a létrehozásához, melyen
ma fáradozunk. A kínai művészet, szigorú
hagyományai révén, az affektívgondolko-
dás olyan stádiumához vezet vissza ben-
nünket, amelyben kép, gondolat és érzés
egyek, ahogyan az a rugalmas és többje-
lentésű kínai jelben is megrögződött. Ez a
nyelv az olyan művészet számára, amely
ma a tömegeket magával akarja ragadni
és előrevinni, magasan felette áll a „való-
sághűség" egyenesvonalú, kiszáradt és
elhasznált nyelvének. (Suttogás és moraj
a teremben)

A kínai színház gondolkodásunk olyan
rétegéhez vezet vissza bennünket, mellyel
az alkotóművész sohasem veszítheti el
kapcsolatát: az archaikus tudat arany ra-

gyogású barlangjaihoz, amelyekben az
őseredeti egység titkát őrízzük, a kép és
kifejezés, az ész és érzés, a jin és jang, a
férfi és nő egységét ... A magasabb tudat
szféráiba vezető utat, melyet a kínai és a
nyugati művészet oly különböző módon
jár be - az egyik a forrásokkal való kap-
csolat megőrzésével, a másik egy új szin-
tézis iránti szüntelen vágyával -, melyet
nekünk, művészeknek minden egyes mű-
alkotás, minden egyes eleven kép megal-
kotásához be kell járnunk. A kínaiak meg-
mutatják a visszafele vezető utat a feltét-
len kiindulóponthoz.

A kínai színház végül annak a szinteti-
kus művészetnek a távlatát is megmutatja
nekünk, amit a filmművészetnek, a törté-
nelem logikája szerint is, el kell érnie. A
filmművészetnek, mely egyesíti magában
az összes többi művészi formát, annak a
filmnek, melynek körvonalait ma még
csak sejtjük - háromdimenziós színes- és
hangosfilm -, ha kéz a kézben akar járni a
győzedelmes szocializmussal,
szakadatlanul az érzés-gondolat alaptör-
vényeit kell követnie, azokat az alaptörvé-
nyeket, melyeket a nagy dr. Mei Lan-fang
minden gesztusáról leolvashatunk!

Annak a szintetikus és nemzetek fölötti
művészetnek, amely ma filmiskoláinkban
és stúdióinkban létrejön, sok tanulnivalója
van az ősrégi kínai kultúrától, hogy

részt vehessen a jövő nagy közösségének
felépítésében: a kommunista társadalom
építésében! (Erős tapsok; moraj)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Szergej
Mihajlovics tudása éppoly lenyűgöző,
mint amennyire szédítőek asszociációi-
nak szökellései. Rejtélyesnek tűnik, hogy
a művészet valósághűsége az „archaikus
tudat barlangjaival" való összehasonlí-
tásban miért primitív. De talán majd egy
olyan kolléga, aki jól kiismeri magát a
dialektika csínjában-bínjában, meg tudja
nekünk magyarázni - vagy ki tudja Szer-
gej Mihajlovicsot javítani. Már fel is írtam
Kersencsev elvtárs nevét.

Mindenekelőtt azonban át kell adnunk a
szót ma estére meghívott vendégeinknek.

Ha azt mondjuk, Gordon Craig, a szín-
házi modernizmusra gondolunk; ha szín-
házi modernizmust mondunk, Gordon
Craigre gondolunk. Több mint harminc
éve ez a két szó szinte szinonima. Gordon
Craig 1912-es Művész Színház-beli Ham
let-rendezése óta legendás figurának szá-
mít az orosz színházi világban. Még egy-
szer köszöntsük őt szívből Moszkvában!
(Taps)

CRAIG: Kedves kollégák! Hálás és büszke
vagyok arra, hogy meghívtak Moszkvába,
és mindenekelőtt erre az estére, a nagy-

Bertolt Brecht és Szergej Eizenstein



szerű dr. Mei Lan-fang és orosz csodálói-
nak találkozójára, akikhez én is szívesen
csatlakozom.

Mei Lan-fang színházát látni olyan, mint
egy álom, amelyről sohasem hittem vol-
na, hogy valóra válhat: példa a „vizuális
zene" színházára, amelyben minden rész-
let alá van rendelve az organikus kompo-
zíció követelményeinek. Uraim, a masz-
kok mágikus hatása nem tagadható! Ami-
kor Mei Lan-fang A fehér hölgyet alakítja,
félretesz minden „utánzást", minden do-
hos pszichológiát, és tiszta formává válik.
Annak a pillanatnak a tanúi leszünk, amit
Nietzsche ír le: „ A z ember nem művész
többé, hanem maga vált művé."

Ennek az egyedülálló művészetnek ter-
mészetszerű leg Keletről kellett hozzánk
jönnie. Színházunkat napról napra fenye-
geti az irodalom és az illusztrativitás kísér-
tete. Ahogy azt moszkvai tartózkodásom
alatt meg kellett állapítanom, ez még az
orosz színházra is érvényes, amelyet
annyira csodálok. és amely bármelyik
nyugati országénál szuverénebb
művészeti formává nőtte ki magát.
Bárcsak Mei Lan-fang művészetének
mennyei fegyelme lenne elérendő
eszményünk, színészeink vezércsillaga.

Engedjék meg egy öreg színpadi álmo-
dónak, hogy meghajtsa fejét az előtt a
művész előtt, aki álmát elven valósággá
változtatta! (Meghajol. Erős taps)

MEJERHOLD: (a helyéről) Elvtársak! Gon-
dolkodjunk el egy szigorú mester eme
szavain, aki mint Hamlet apjának szelleme
tért vissza közénk, hogy a területünkön
eluralkodó lanyhaság, trivialitás és slam-
posság elleni harcra buzdítson bennün-
ket! A huszadik század színházi vitáiban
egyetlen fogalmat sem értettek annyira
félre, mint Craig „übermarionettjét". De
mi mindannyian tisztában vagyunk vele,
legalábbis tisztában kéne lennünk vele,
hogy ez nem a színész ellen irányul, ha-
nem érte van: annak követelménye ez,
hogy emelkedjék önmaga fölé, legyen úr
e nagyon-nagyon merő hús" fölött. Éppen
ezt szeretnénk látni a mi színészeinknél
is, éppen ezt élhetjük meg min-den
másodpercben dr. Mei Lan-fang mű-
vészetében! (Taps)

TAIROV: (a helyéről) Kivételesen azt kell
mondanom, hogy .. .

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Arra ké-
rem kollégáimat, hogy tartsák tiszteletben
a sorrendet!

TAIROV: ...kivételesen azt kell monda-
nom, hogy Mejerhold elvtárssal ebben
teljesen egyetértek! (Nevetés, taps)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Mint ön is
láthatja, Mr. Craig, huszonöt évvel ezelőtt
tett látogatásának emléke ma is eleven.
Úgy gondolom, csak ez a mostani ven-
dégjáték képes színházművészeinkben
hasonló benyomásokat hátrahagyni. De
nem csupán a sajátjainkban. Abban az
előnyös helyzetben vagyunk, hogy a né-
met antifasiszta színházi mozgalom két
képviselő je itt lehet közöttünk. Először
Erwin Piscatornak, az ismert színházi ve-
zetőnek és A politikai színház című könyv
szerző jének adom át a szót.

PISCATOR: Elvtársak! Az antifasiszta
színházi mozgalom szemében Kína min-
dig is fontos szerepet játszott. Ki ne
emlékeznék Berlinben a Mejerhold-
színház vendégjátékára 1930 tavaszán,
amikor Tretyakov elvtárs drámáját
mutatták be Üvölts, Kína! címmel, és a
nézőtéren kis híján forradalom tört ki.
Friedrich Wolf Tai Jang felébred című
műve, melyet saját rendezésemben
mutattunk be, fontos fegyver lett az
erősödő fasizmussal szem-ben. Az 1933-
as Világszínházi Olimpián egy fiatal kínai
színházi aktivista tanúsította, hogyan
hurcolták el kollégáit a szín-padról;
hogyan bántalmazták, lőtték le vagy
zárták börtönbe őket. Kína messze van
Németországtól, de közülünk sokak-

Gordon Craig



nak akkor az volt az érzése, hogy ugyanezt
a történetet mi is elmesélhettük volna.

A történelem első szocialista államának,
a Szovjetuniónak mindkét oldalán a
felkelés órájára várnak országaink, arra a
pillanatra, amikor a tömegek átveszik a
történelem színpadát. Ebben a helyzetben
a művészet - főként a színházművészet -
nem maradhat semleges.

Hogyan kell viszonyulnunk ebből a
perspektívából nézve Mei Lan-fang szé-
dítő művészetéhez?

Engem mint a politikai színház képvise-
lőjét ismernek, egy olyan színházét, amely
beavatkozik a mindennap harcaiba. Síkra
szálltam Friedrich Wolf téziséért,

mely szerint a művészet: fegyver. De a
szovjetunióbeli tartózkodásom, vitáim a
szovjet elvtársakkal, a szovjet színház tel-
jesebb spektrumával való megismerkedés
- ahol a Művész Színház realizmusa
békésen megfér Mejerhold szintetizmu-
sával és Ohlopkov érzelmi-politikai szín-
házával - mindez arra indított, hogy a
művészet sokféle feladatán elgondolkoz-
zam.

A szocialista társadalomban, ahol már
győzött a forradalom, nemcsak megtűrt,
hanem egyenesen kötelező is a múlt ta-
pasztalatainak őrzése és ápolása. (Taps)

Amikor 1927-ben megnyitottam Berlin-
ben, a Nollendorfplatzon a színházat, azt

írtam: azért csinálok politikai színházat,
hogy megszabadítsam a színházat a poli-
tikától. Akkoriban ezt rossz néven vették
tőlem. Ma viszont az oroszországi színház
fejlődése engem igazol. Itt már hallani a
távolból az örökkévalóság zengését. Itt
egészen természetes az ember szépség-
eszményéről beszélni. A forradalmi átme-
net szakasza után, azt hiszem, a szépség,
az élet teljessége, a tartalom és forma
harmóniája a szovjet művészet és színház
elsőrendű követelménye lesz.

Mi köze ennek dr. Mei Lan-fang művé-
szetéhez? Színháza Kínából jött, ahol a
szocialista forradalom még messze nem
győzedelmeskedett - mondhatná egy
elvtárs, aki olvasta a marxista kézikönyve-
ket. Mei Lan-fang színházával kapcsolat-
ban be kell vallanom, hogy cserbenhagy
minden elmélet - vagy talán a kínai színház
hagyta cserben az elméleteket?

A művészet fegyver, de nemcsak az,
része annak a célnak, amiért harcolunk: az
igazságosságnak, humanizmusnak,
szépségnek. Legyen a művészet fegyver a
kezünkben egy olyan társadalom érdeké-
ben, amelyben Mei Lan-fang művészeté-
nek szépsége mindenki tulajdona lesz,
mint ahogy Sztanyiszlavszkij és Mejerhold
művészet azzá lett a Szovjetunióban!
(Lelkes ta s)

NYEMIROVICS DANCSENKO: Köszönjük
Piscator elvtár értékes hozzászólását,
amely az antifasiszta színházi mozgalom
gyors és egészséges fejlődését tanúsítja.
A szó most egy másik kiemelkedő színházi
emberé, aki szintén az Antifasiszta Front
tagja, Piscator színházának korábbi mun-
katársa és a Koldusopera librettistája:
Bertolt Brecht.

BRECHT: (láthatóan kelletlenül megy a
szónoki emelvényhez) Néhány szónok a
kínai színháznak azt a jellegzetességét
érintette, mely a mágia és a hipnózis
irányába mutat. A mágikus művészet
hatásmechanizmusát - mely „archetipikus"
szimbólumok révén, állítólag, közvetlenül a
tudatalattira hat-akarták az új színháznak
és az új filmnek ajánlani. De kézenfekvőek
az olyan művészet hátrányai, mely annak
mértékében teszi szocialistává a nézőket,
amilyen mértékben el-veszítik
tudatosságukat. A művészetnek, amelyet
azok ellen a hipnotizőrök ellen lehetne
felhasználni, akik ma az európai
munkásosztály széles rétegeit rabul ejtet-
ték - képi és verbális értelemben -,
véleményünk szerint éppen arra kell irá-

Bertolt Brecht



nyulnia, hogy tudatosítson, ne pedig elva-

rázsoljon. A német proletárszínházban
Piscator kollégámmal együtt kidolgoztuk
a tudatosító színház bizonyos technikáit,
egy olyan színházét, amelyet, jobb foga-
lom híján, „epikusnak" neveztünk el.

A kérdés az, hogy vajon mi, sajátos
kiindulópontunkból tekintve, megeléged-
hetünk-e azzal, hogy dr. Mei Lan-fang
művészetét egy letűnt kor maradványá-
nak tekintsük - amely már nem használ-
ható, de szép nyoma egy régebbi
használatnak -, vagy tanulhatunk is
belőle vala-mit? Ami a kínai színház külső
jellegzetességeit - a maszkok
alkalmazását, a gesz-tus „lerövidítéseit",
a dekorációt stb. - il leti, nos, vannak
bizonyos módszerek, melyeket az epikus
színház is alkalmazhat, sőt alkalmazott.
De ugyanilyen módon használhatja
azokat egy ellentétes szándékú színház
is. Inkább arról szeretnék itt beszélni,
amire a kínai színház egy meg-bízhatóbb
területen taníthat bennünket,
nevezetesen a nézés művészetére.

Azok számára, akik a mi nyugati művé-
szetünkhöz szoktak hozzá, a kínai színház az
érzékek hasznos „megtisztítását" nyújthatja.
Itt nem tesznek erőfeszítést arra, hogy
fenntartsák azt az illúziót, mi-szerint a
színjáték valóságos helyzet. Itt zavartalanul
megmutatják a színház technikai oldalát -
anélkül, hogy magukat azon a sikamlós és
egocentrikus módon „lepleznék le", ahogyan
azt a Nyugat kísérleti színházaiban látni lehet.
Itt a közönség szó szerint látja magát a
kivilágított nézőtéren. A kínaiak művészete
szabad attól a naturalisztikus illúziótól,
melynek a nyugati közönség rabja látszik
lenni, akár az ópiumnak - pedig ugyanakkor
kész arra, hogy hasonló előadásokon,. mint
amilyen a cirkusz vagy egy bokszmérkőzés,
lemondjon erről.

Egyesült Államok-beli turnéján dr. Mei
Lan-fangnak, mint hírlik, ki kellett jelentenie,
hogy ugyan női szerepeket játszik a
színpadon, de nem transzvesztita. Különböző
sajtójelentéseket kellett szétküldözgetni,
melyekben hangsúlyozták, miszerint dr. Mei
Lan-fang minden tekintetben normális férfi, jó
családapa, sőt bankár. Tudjuk, hogy
bizonyos vidékeken még mindig szükséges a
nézőkkel közölni, hogy a gazember alakítója
nem gazember. Ez a szükséglet
természetesen nem csupán a nézők
primitívségéből fakad, hanem a nyugati
színművészet primitivi tásából is. A kínai
színházban a néző megszabadul a
kényszeres reakcióktól, és figyelmét a
viszonyokra irányíthatja.

Mivel senki nem szuggerálja nekünk,
hogy felejtsük el, miszerint a kínai színész
színész, szabadon megfigyelhetjük, ho-
gyan fordítja le a mindennapi nyelvet a
sajátjára. Ha a színpadon látja őt az em-
ber, valójában nem kevesebb, mint há-
rom embert lát egyszerre: egyet, aki mu-
tat, és kettőt, akit megmutatnak. Hadd
mondjak erre egy példát. Egy lányt látunk,
aki előírásos módon készíti el a teát. Ez
meghatározott szertartásos gesztusok se-
gítségével történik, amelyek magukban
zártak és befejezettek. Másodszor a szí-
nész megmutatja azt, hogy ez a lány he-
ves természetű-e vagy türelmes, netán
szerelmes. Harmadszor pedig azt mutatja
meg, hogyan fejezi ki visszatérő gesztu-
saival egy színész a hevességet, a türel-
met vagy a szerelmet. A színész a színpa-
don egyszerre figyeli a szereplő személy
gesztusait és saját játékát.

Tretyakov elvtárs bevezető beszédé-
ben, amit én nagyon hasznosnak és meg-
világító erejűnek találtam, a színháztársa-
dalmi hatását a mindennapi életnek adott
mintáiban találta meg. A mi érdeklődé-
sünk a színházi hatás iránt természetesen
másban rejlik. Amire minket a kínai szín-
ház taníthat, az a megszokott viszonyokra
való rácsodálkozás: nem csupán a szín-
pad „titkaira", melyeket felfed, ahelyett,
hogy elfedné, hanem mindenekelőtt
azokra a társadalmi viszonyokra, melye-
ket meg kell szabadítani a „természetes-
ség" és változtathatatlanság leplétő l.

Egy Moszkvában tett korábbi látogatá-
somkor alkalmam volt Tretyakov elvtárs-

Erwin Píscator

sal és néhány irodalomkritikus barátjával
beszélgetni. Tudomást szereztem arról,
hogy a szovjet kutatók kidolgoztak egy
olyan fogalmat, mely korunk esztétikájá-
ban alkalmazható, s mellyel a már kiszol-
gált arisztotelészi esztétikát helyettesítjük.
A fogalom oroszul, ha megbocsátják a
kiejtésemet, így hangzik: osztranennyije.
Mi a német színházi világban a „Verfrem-
dung" terminust használtuk, és ugyanak-
kor bizonyos mértékig megváltoztattuk a
szovjet kutatók fogalmának értelmét. Szá-
mukra elsősorban a művészetnek az a
képessége számít érvényesnek, hogy a
szabadság érzetét adja azáltal, hogy a
megszokott szemléletmódokat az ellenté-
tükbe fordítja, és széttöri az észlelés auto-
matizmusát.

Minket a szabadság érzése és a meg-
hökkentés csak annyiban érdekel,
amennyiben a nézőt olyan helyzetbe
hozza, hogy harcoljon a társadalmi
szabadsághiány ellen. Ebben a kínai
színház elidegenítési effektusai különösen
használhatónak látszanak. Részben arra
tanítanak, hogy abban is meglássuk a
meghökkentőt, amit már természetesnek
fogadtattak el velünk, részben rávezetnek
a megmutatott és a megmutató közötti
különbség felismerésére. E
rácsodálkozás, ezek a hasadékok
lehetővé teszik azt a kritikai
állásfoglalást, amelytől a polgári társada-
lom és a polgári színház joggal fél.

Ez a kritikai állásfoglalás nem magától
jön létre az elidegenítési effektus fogal-
mának átvétele vagy a kínai színház esz-
közeinek felhasználása következtében. De
aki már megtanult dialektikusan gondol-
kozni, az megerősítheti, hogy teljességgel
lehetséges a mágia területéről származó
technikát felhasználni a mágia elleni harc-
ban, és a művészet játékként való felfo-
gása a művészet olyan értelmezését teszi
lehetővé, amely komolyan veszi ígéreteit.
(Gyenge taps, néhány konok és hosszan
kitartott kivétellel)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Rövid fele-
let Eizenstein részéről.

EIZENSTEIN: (sietve a szónoki emelvény-
hez szökken, gyorsan, éles hangon be-
szél) A kínai színházművészetnek és néze-
teimnek Brecht kolléga által itt adott értel-
mezése, véleményem szerint, határozot-
tan szubjektív és demagóg is. Bárki, aki dr.
Mei Lan-fang előadását látta és hozzászó-
lásomat hallotta, erről maga is meggyő-
ződhetett.

Brecht szándéka az elgondolható leg-



jobb: mintákat találni egy aktivizáló szín-
ház számára. De ezzel a dicsérhető
törekvésével megöli a kínai színház
lényegét, a szimbolizmusát, és lelketlen
preparátummá változtatja azt. Egy „nem-
arisztotelészi" színházat teremteni tiszta
contradictio in adjecto, ahogyan a régi
filozófusok mondták, skolasztikus idea,
amely éppolyan abszurd, mint az
alkoholmentes vodka előállításának
szándéka! (Általános nevetés)

Vagy - hogy egy olyan példát mond-jak,
amely talán közelebb áll német kollé-
gáinkhoz - olyan, mint proletariátus nél-
kül szocialista forradalmat csinálni. Nem
csak arról van szó, hogy a veszteség na-
gyobb, mint a nyereség; ezt a kísérletet
csak elszigetelt intellektuellek agyában le-
het véghezvinni, a tárgy lelkének feláldo-
zásával - a spirituséval, ahogyan latinul
nevezik. Azok a kiszáradt preparátumok,
melyeket Brecht a laboratóriumában lét-
rehoz, képtelenek a tömegeket lelkesíteni.

Ami pedig a viszonyomat illeti a szín-
házi és művészi „mágikushoz", Brechtnek
el kell ismernie, hogy vannak olyan jelen-
ségek, amelyeket a behaviorista fogalom-
körben képtelenség meghatározni, mely
fogalomkörhöz jómagam is, csakúgy,

mint ő, vonzódtam. Egyébként ezt egy
vonatutazás során pár évvel ezelőtt alapo-
san megvitattuk, amire Brecht bizonyára
emlékezni fog.
A művészét nyelv; ebben, úgy tűnik,

megegyezünk. De a nyelv nem csak sza-
vakból áll, melyek, mint az épületelemek,
kicserélhetők és kombinálhatók. A nyelv a
kollektív emlékezet kincsestára i s - és ez
nem csak a kínaira vonatkozik, melyet
példámban bemutattam. A nyelv - és itt a
legszélesebb értelemben vett nyelvről
beszélek, a gesztusokat és arcjátékot is ide
számítom -- olyan utalásokat és össze-
függéseket tartalmaz, amelyektől egyet-
len beszélő sem szabadulhat meg.
De miért is kellene tőle megszabadul-

nunk? És mindenekelőtt: miért kellene
nekünk, alkotóművészeknek lemonda-
nunk erről a nagyerejű hatóeszközről -
nem félek „mágikusnak" nevezni-, hogy
az intellektuális elidegenítés fogalmát
részesítsük előnyben? Ma minden
hozzáférhető eszközt mozgósítanunk kell
az igazságért és haladásért vívott
harcban! Ha Brecht ezt a harcot a saját
eszközeivel meg tudja vívni, kalapot
emelek előtte, De ha-mis volna azt hinni,
hogy ezzel ő a kínai színház példáját
követi. (Taps)

BRECHT: (a hegén maradva) Ha jól em-
lékszem, vonatutunk alkalmával főleg
Wagnerről beszélgettünk, egy olyan szín-
házi emberről, akinek a mágiája hazám-
ban immár valóban komoly teret nyert. Ha
ma nem vagyok képes színházi munkámat
csak mint gondolati kísérletet folytat-ni, ez
jelentős mértékben annak a követ-
kezménye, hogy három évvel ezelőtti ta-
lálkozónk óta a mágia a legteljesebb siker-
nek örvendhet.

Akkori vitánk nem múló benyomása az
volt, hogy ön abban szenved, amit én
szintézisnosztalgiának neveztem. Ezen azt
értettem, hogy ön a művészet és különö-
sen a színház kultikus forrásaihoz vágyik
vissza, még akkor is, ha az ön esetében ez
a kultusz a proletkult kategóriájába esik.
(Nevetés, taps)

De amikor azt mondja, hogy a színház a
kultikusból keletkezett, akkor ezzel csupán
azt mondta, hogy keletkezésében éppen a
kultuszt hagyta maga mögött. Ma úgy tűnik
előttem, hogy szintézisnosztalgiáját dr. Mei
Lan-fangra vetíti rá. Részemről meg
vagyok győződve arról, hogy a törés, a
különbség és az ellentmondás - nem pedig
a mindent átfogó szintézis - kell legyen a
művészet kiindulópontja, amely-nek
nemcsak az a feladata, hogy lelkesítse a
tömegeket, hanem tanítsa is meg őket
arra, hogy holnap átvegyék a vezetést.
(Gyér taps)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Kérem a
kollégákat, hogy tartsák be a sorrendet!
Egy második, rövid válaszra jelentkezett
Szergej Mihajlovics beszédéhez a mi má-
sik Szergej Miliajlovicsunk - Tretyakov.
Tessék.

TRETYAKOV: Á kultikusról van szó. Az a
határozott érzésem, hogy a szovjet közön-
ség hamis képet kap a kínai színházról, ha
kiszakítja társadalmi összefüggéseiből, és a
mi „művészetünk templomába" ültetve látja
viszont. Kínában egyáltalán nem szakrális
atmoszférában folynak le a szín-házi
előadások. Gyakran hét-nyolc órán át
tartanak. A levegő a teremben sűrű és
forró, az emberek ki-bejárnak. Az előadás
alatt mindenki édességet vagy gyümölcsöt
eszik, teát iszik. Szolgák forró, nedves
törlőrongyokat dobnak át a termen azok-
nak, akik az arcukról és testükről le akarják
törölni a verítéket. Az előadásra irányuló
figyelem ilyen körülmények között nem
hasonlítható össze azzal a magába süp-
pedt „beleérzéssel", ami nálunk található,
hanem a teljes koncentráció és a lazítás



között váltakozik, körülbelül úgy, mint a
boksznál, amit Brecht elvtárs említett. A
fontosabb színi események, „menetek"
között élénk vita folyik a hősök cselekvési
módjáról és nem utolsósorban a külön-
böző színészek alakításáról.

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Sok köszö-
net ezért a felvilágosításért, amely talán
még egyszer világossá teszi, milyen ne-
héz közvetlen párhuzamokat vonni a két
nagy művészi forma között, melyekről ma
itt vitatkozunk: a kínai és a keletkező
szocialista realista színház között.

Mielőtt Kersencsev elvtárs a Művészeti
Ügyek Bizottságának részéről összefog-
lalja a vitát, adjuk meg a szót a nemzetközi
színházi mozgalom egy további képvise-
lőjének, a fiatal svéd rendezőnek, Alf Sjö-
bergnek.

SJÖBERG: (a pódiumra lép) Minta hűvös
északról jött fiatal szinházi embert olyan

Piscator és Mei Lan-fang

élmények értek e néhány nap alatt
Moszkvában, melyek egész életemben
végig fognak kísérni.
Azt szokták mondani, hogy a mi nagy

August Strindbergünk csupán a kivétel,
aki a szabályt erősíti, mely szerint a svéd
színház reménytelenül provinciális. De
ma, azt hiszem, kimondhatom, és ebben
senki sem kéte lked ik-még a svédek sem
-, hogy a jövő azé a színházé, amely
nemzetközi tud lenni. A színház életfelté-
teleihez tartozik mindannak lebontása,
ami a régi és az új, a Kelet és a Nyugat
közötti találkozást akadályozza. És egyik
este Gordon Craig társaságában Mihoelsz
torokszorító Lear királyát látni, és a rákö-
vetkező napon Mei Lan-fang zseniális mű-
vészetének részesévé lenni - ez csak az
1935-ös Moszkvában lehetséges!
A kínaiaknál látott szabad tér- és időke-

zelés a gondolatokat egyrészt a mesék
repülő szőnyegére, másrészt a modern .
nagyváros lázas lüktetésére, szédítő am

bivalenciájára tereli. Tökéletesen osztom
Eizenstein elképzelését, hogy a film tanul-
hat a kínaiak művészetéből, mely egy-
szerre ősrégi és pezsgően fiatal, magába
zárt és nyitott az egész világra. A film,
melynek talán az a hivatása, hogy az új
korszellemet kifejezze, csak a színház leg-
mélyebb forrásaival összekapcsolva fej-
lődhet tovább.

Minden országnak megvannak a maga
színházi búvópatakjai, még akkor is, ha
egy szűkös, polgári művészetszemlélet
elvesztette néhol a kapcsolatot velük. Ne-
künk, akik a népszínház eszméjéért harco-
lunk, és szeretnénk a nemzetközi színházi
mozgalom részévé válni, ugyanúgy kell
kapcsolódnunk saját örökségünkhöz,
ahogy a fiatal kínai színházi generáció
kötődik saját hagyományaihoz, amelyet
itt most egy nagy varázsló, dr. Mei Lan-
fang képvisel!

(Taps)



NYEMIROVICS-DANCSENKO: Köszönjük
ezt a tanúságtételt e hozzánk közel álló és
mégis oly kevéssé ismert ország antifa-
siszta színházmozgalma részéről. A szó
most Platon Mihajlovics Kersencsev elv-
társé, aki egyébként diplomataként Svéd-
országban élt, és megismerte azt az orszá-
got. (Rövid taps)

KERSENCSEV: Tisztelt dr. Mei Lan-fang!
Elnök elvtárs! Színházművész elvtársak!

Ama esti eleven vita, sok egyéb mellett,
azt mutatta: milyen mély benyomást tett dr.
Mei Lan-fang felejthetetlen vendégjátéka a
szovjet színházi világra, de szintúgy az
európai antifasiszta színházi mozgalom
képviselőire, akik megtiszteltek bennünket
azzal, hogy a vendégeink voltak. A kínai
vendégjáték történelmi esemény volt,
amelyről elmondhatjuk - mint Nyemirovics-
Dancsenko elvtárs bevezetőjében már
kiemelte -, hogy a ma és holnap szovjet-
kínai testvériségét szimbolizálta.

Mi, a szovjet nép, a kommunista párt és
annak rendíthetetlen vezére, Sztálin elv-
társ, megfogadjuk kínai barátainknak, hogy
minden hatalmunkban állót megteszünk,
hogy ezt a köteléket tovább erősítsük!
(Hosszú, ritmikus taps)

Vlagyimir llji ... (nevet; taps és nevetés a
nézők között) . . .úgy értem: Vlagyimir
lvanovics azt is nagyon helyesen hangsú-
lyozta bevezetőjében, hogy a szovjet szín-
ház - és ezzel együtt az egész világ haladó
színháza - felelősségteljes fel-adat előtt áll:
meg kell teremtenie a nagy szocialista
realista színjátszást! Minden próbának,
színházművészeink minden vitájának ezt a
célt kell szem előtt tartania. Es az
antifasiszta harc frontjának minden
szögletében meg kell védelmezni a huma-
nizmus és a realizmus elveit a szakadárok-
kal, a szabotázzsal és az álradikális elhaj-
lókkal szemben. Ebből a nézőpontból te-
kintve a mai vita hagy némi kívánnivalót
maga után. (Szünet)

Mejerhold elvtárs azok közé tartozik,
akik a leghatározottabban kiálltak a szoci-
alista realizmus elvei mellett. Bár a gya-
korlatban ez egyáltalán nem ilyen egyér-
telmű. Amire a szovjet közönségnek igé-
nye van, az a gyakorlati cselekvés. Két év
múlva megünnepeljük a nagy októberi
szocialista forradalom huszadik évfordu-
lóját, és a párt elvárja, hogy minden szov-
jet színpad, minden szovjet színházmű-
vész megtegye, ami csak erejéből telik,
hogy erre az időpontra a nagy szocialista
realista jubileumi színjáték kész legyen. A
tétlenséget vagy a nagy feladattal szem-

beni odaadás hiányát egyértelműen a tö-
megek megvetésének és politikai sztrájk-
nak fogjuk tekinteni.
(Taps)

Egy bizonyos véleménycsere különösen
felhívta magára a figyelmet ma este.
Természetesen van valami igazság Pisca-
tor elvtársnak abban a megjegyzésében,
hogy a Szovjetunióban nekünk, akik vé-
gigvittük forradalmunkat, meg kell őriz-
nünk a múltból azt, ami értékes, míg az
olyan országokban, mint Németország az
elnyomás és annak „kultúrája" elleni harc
áll az előtérben. De minden haladó erőt
egyesítenünk kell a fasiszta fenyegetéssel
szemben. Személy szerint azt hiszem,
hogy ezek az erők sem Brecht elvtárs
„nem-arisztotelészi" színháza köré nem
fognak gyülekezni, sem Eisenstein elvtárs
eszméi köré, melyeket majdhogynem
„platonikusaknak" neveznék, ha nem áll-
na fenn annak a veszélye, hogy ez a saját,
régimódi keresztnevemmel összefüg-
gésbe hozható. (Nevetés)

Eisenstein nagyszerű filmrendező, aki-
nek forradalmi krónikája, a Patyomkin
páncélos a szovjet film kincsestárához
tartozik. Ezenkívül nagyra értékelt peda-
gógus is. De mint művészetteoretikusból
hiányzanak belőle, legendás tanultsága
ellenére is, bizonyos elemi marxista isme-
retek. Hogy a keletkezésében megraga-
dott nagy szocialista realista színjátéknak
a tudatalatti barlangjaiból kellene meríte-
nie, ahonnan az emberiség olyan magas-
latokra jutott el, mint amilyen az októberi
forradalom, amely csak egyetlen lépés
volna magasabb stádiumok felé? Nem, és
még egyszer nem! Pártunk és a sajtó már
régóta egyértelműen elhatárolta magát a
freudista és hasonló eszmeáramlatoktól,
melyek ma csak a fasiszta tábor dekadens
áramlatainak jelenthetnek táplálékot.

Brecht elvtárs teljes joggal határolja el
magát a kollektív öntudatlanról szóló be-
szédektől, és az ész oldalára áll. De ki
képviseli az észt legmagasabb formájában
a mi korunkban? Egészen biztosan nem a
kispolgári értelmiségiek, még akkor sem,
ha elsajátították a dialektika tör-vényeit, és
a maguk módján a dolgozó néphez
kívánnak csatlakozni. Éppen az a veszély,
hogy ezt a maguk módján kívánják
megtenni, sőt úgy, ahogyan azt a
történelem diktálja: hogy besorolnak a
Kommunista Pártba. (Taps )

Brecht elvtárs elemzése a kínai színház
hatásmechanizmusáról kifinomult és bi-
zonyos tekintetben érdekes is. De ha for-
malisztikus elméletét az antifasiszta szín-

ház vezérelvévé kívánja tenni, úgy ellen-
vetéssel kell élnünk. Az a mód, ahogyan a
művészi technikákat a művészet ideológiai
és mindenekelőtt a valóságot vissza-
tükröző feladatával szemben fetisizálja, az
előttünk, szovjet kultúrmunkások előtt jól
ismert és vészterhes. Egyáltalán nem vé-
letlen, hogy Brecht elvtárs olyan sok közös
nevezőt talált Tretyakov elvtárssal, akinek
ténygazdag beszámolója sem rejthette el a
futurizmussal és a proletkulttal őt
összekötő gyökereket. Ezt annál nagyobb
meggyőződéssel állíthatom, mivel engem
is megfertőzött a bogdanovi bacilus, és
magam is megpróbáltam azt terjeszteni a
fiatalszovjet színházban. De a párt
leninista és sztálinista kritikájának hála,
kigyógyultam belőle. És Tretyakov
elvtársnak, aki fontos munkát végez az
antifasiszta kultúrfrontban, szeretnék tar-
tós, jó egészséget kívánni.
Tisztelt dr. Mei Lan-fang! A mai vita
bizonyos értelemben egy pro domo suo-
vitává változott, hogy én is használjak egy
olyan nyelvet, melyet a szovjet színház-
ban, mint ön is észrevette, szívesen alkal-
maznak. (Nevetés) De mégsem habozom
kijelenteni, hogy éppen most, az ön mes-
teri művészetériek nyomán magasabb kö-
vetelményeket támaszthatunk a szovjet
színházzal szemben, mint valaha. Amire a
szovjet közönség vár, az az ön színházá-
nak művészi tökéletessége, harcos huma-
nista tartalommal megtöltve, egyszóval: a
szocialista realista színház! (Hosszú,
ütemes taps)

NYEMIROVICS-DANCSENKO: Ezzel vi-
tánkat lezárom. Kérem, hogy befejezésül
adjuk át a szót a felejthetetlen dr. Mei Lan-
fangnak, tiszteletbeli vendégünknek, aki
nélkül ez a találkozás bizonyosan nem jött
volna létre. Nagy tapsot dr. Mei Lan-
fangnak! (Ütemes taps. Hosszú szünet)

Megkérhetném dr. Mei Lan-fangot, hogy
a szónoki emelvényhez jöjjön? (Szünet.
Moraj. Egy funkcionárius szalad gyorsan a
nézőtérről a dobogóra, és vala-mit suttog
Nyemirovics-Dancsenko fülé-be. Ez a
torkát köszörüli. Rövid hallgatás)

Legnagyobb sajnálatomra közölnöm kell
önökkel: dr. Mei Lan-fang kénytelen volt
itthagyni bennünket, hogy társulatával
együtt elérje az éjszakai vonatot Peking
felé. Javasolom Arozev elvtársnak, hogy
szívélyes jókívánságainkat és köszö-
netünket küldjük el táviratban ülésünk
vendégének! (Taps)
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