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Magyarországon a színházi könyvkiadás mindig rossz volt.
lapvető szövegek sohasem jelentek meg magyar fordításban.
nnek mind a műveltségi alapok, mindaz intellektuális színvonal

ekintetében megvannak a következményei a színházzal kapcsolatos
ondolkodásunkra nézve. Az utóbbi években a helyzet tovább
omlott, sőt kilátástalanabbá vált. Noha nem igaz, hogy a magyar
önyvkiadás összeomlott volna - egyes fontos területeken
ppenséggel fellendült -, a klasszikus színházi hagyományt és a
ilágszínház szellemi hozamát közvetítő könyvkiadás csakugyan
egszűnt. Ebben a helyzetben nem látszik feleslegesnek legalább

gy színházi folyóirat terjedelmi korlátai között egy rovat
ndszerességével alapvető fontosságú szövegeket közzétenni. A
endszeresség csak a jelentkezés periodicitását jelentené. A
zövegek mind szerzőiket, mind műfajukat,

Max Reinhardt nem tartozott a színház
teoretikus hajlamú művészei közé. Nem
alkotott önálló rangra számot tartó írásos
életművet, mint Craig, Sztanyiszlavszkij,
Mejerhold, Brecht. De a színház aktuális
problémáit, saját - tapasztalatból és
gyakorlatból
kinövő - színházi problémáit mélyen és
összefüggéseikben gondolta át, s képes volt
történeti
perspektívában látni és elhelyezni. Gondolatait
színházvezetői és színészpedagógusi
programokban, beszédekben, interjúkban és
levelekben fogalmazta meg. Természetes volt
számára, hogy korának színháza, az ő színháza
nem egyszerűen interpretáló, hanem
emancipált,
autonóm művészet. De azzal is tisztában
volt, hogy ez nemcsak program, hanem
probléma
is. Szemben a színháztörténet nagyvonalú
szemléletével és a modern színház egyedül
üdvözítő
formájának megteremtőiként fellépő kor-

társaival, elsőként juttatta kifejezésre azt a
fejleményt, hogy a színház megszűnt monolit,
vala-mely homogén paradigmával leírható
képződmény lenni. Amikor kifejtette, hogy a
kor élet-anyagának leginkább a - Strindberg
által meg-teremtett - intim kamaraszínház felel
meg, viszont a klasszikusok - mindenekelőtt
Shakespeare - modern interpretációja (akkor
még nem számított hermeneutikusnak az, aki
tisztában volt azzal a trivialitással, hogy a
klasszikus hagyományt nem lehet egzakt
módon rekonstruál-ni, hanem csak a mi
aktualizálásunkban létezik) nagy stílust igényel,
sőt szükségesnek látta újra-teremteni a
színháztörténet legnagyobb korszakainak
ünnepi játékait is, amelyek a színészek és a
hatalmas nyilvánosság, a közösség benső
kapcsolatát valósítják meg, s amelynek elveszte
kezdettől, nevezetesen Diderot-tól fogva kínozta
a polgári színház legjobbjait - szóval amikor ki-

fejtette, hogy legalább háromfajta színház
együttélésére lenne szükség, nem kevesebbet
fogalmazott meg, mint a modern színház meg-
szüntethetetlen, visszacsinálhatatlan pluraliz-
musát. Nem kevésbé érdemel figyelmet az a bi-
zarr tény, hogy Reinhardt, aki hosszú ideig a né-
met és osztrák színház valóságos uralkodója s a
világszínház legnagyobb presztízsű rendezője
volt, aki alighanem a legtisztább formában teste-
sítette meg a rendezői színház tulajdonképpeni
alkotóművészének a szerepét, a rendezőt egy
válsághelyzet, a drámaíró és a színész, a dráma
és a színház elszakadásának eredményeként és
kompenzálásaként fogta fel, s átmeneti jelen-
ségnek tartotta. Noha ezt a hitét máig nem iga-
zolta a színháztörténet, semmit sem vesztettek
érvényességükből a színész centrális helyére és
művészetének természetére vonatkozó gondo-
latai. Mert Reinhardt színészesztétikáját nem az
enthuziazmus élteti, hanem a mély szakszerű-
ség és a tárgyi pontosság. Legértékesebb moz-
zanatai közé tartozik a színész átláthatatlansá-
gára vonatkozó gondolatmenet, s a színészi át-
változóképességnek nem az emocionális át-
élés-azonosulás alapján való szokásos és lapos
magyarázata. „A színész átváltozáson megy ke-
resztül, egy idegen sorsba, nem pedig egy másik
emberbe. Alámerül szerepébe, s amikor felme-
rül, természetesen nem vált másik emberré, de
megtelt egy idegen sorssal, idegen szenvedé-
lyek és élmények mozgatják" - mondja egy he-
lyütt (A színész és szerepe). De a színész közép-
pontba állítása Reinhardtnál csak egy kiegészí-
téssel nyeri el a teljes értelmét. Amikor azt mond-
ja, hogy az ő színháza a színészek színháza, ak-
kor a színészek mindig a társulatot, az együttest
jelentik. Reinhardt színészszínháza nem a sztá-
rok, hanem a tökéletes összjátékszínháza. itt és
most, a mai magyar színházban, ahol a szakma
piaci orientációja és a színházhoz mit sem konyí-
tó politikusok és köztisztviselők reformelképze-
lései belülről és kívülrő egyaránt veszélyeztetik a
színházi alkotás eddig ismert legjobb formáját,
Reinhardt a legkevésbé sem passé.

Az Oreszteia kórusa (Ernst Stern rajza)
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mind tematikájukat tekintve inkább a változatosság elvét követnék.
Színházművészek, írók, filozófusok, kritikusok, szaktudó-sok
legkülönbözőbb fajta: tárgyú, stílusú és nehézségi fokú szövegeit
szeretném közreadni, amelyeket csak az kötne össze, hogy a
színházzal és a drámával kapcsolatosak, viszont elválasztaná az,
hogy kontrasztosan követnék egymást, s nem feltétlenül
ugyanazokra az olvasókra számítanának. Ha egy elméleti rovat
esetében nem érezném egyszerre frivolnak és schöngeistignek,
Schumann op.99. zongoradarab-sorozatának a címét adnám neki:
Bunte Blátter. S remélem, még egy közös sajátosságuk lesz a
közreadott szövegeknek: nem csak én vélem úgy, hogy érdemes
megismerni őket és elgondolkozni rajtuk.
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