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M A X R E I N H A R D T

KÉPZELETBELI SZÍNHÁZAMRÓL
gít, ami a publikum meghódításához vezeti, s ér-
vényre juttatja képességeit.

A színház számomra természetesen magasabb
rendű, minta többi művészet. A színháznak csak
egyetlen célja van: a színház. A színészek
színházában hiszek. Nem szükséges, hogy
egyedül a tisztán irodalmi szempontok érvénye-
süljenek, mint az utóbbi évtizedekben. Ez azért
volt így, mert a színházat irodalmárok uralták, én
pedig színész vagyok, együttérzek velük, szá-
momra a színész a színház természetes közép-
pontja. Ez mindig is így volt a színház nagy kor-
szakaiban. A színháznak meg kell adnia a színész
számára azt a jogot, hogy minden oldalról
megmutathassa magát, több területen tevé-
kenykedhessen, örömét lelje a játékban, az át-
változásban. ismerem a színészben rejlő játé-kos,
alkotó erőket, néha szívesen átmentenék valamit
a commedia dell'artéból túlságosan is fegyelmezett
korunkba, csak azért, hogy a színésznek időről
időre ismét alkalmat adjunk az improvizálásra, a
szabad önmegvalósításra.

A legmagasabb igényeket fogom támasztani
színészeimmel szemben. igazság és eredetiség
maguktól értetődőek: de én többet követelek.
Szép embereket akarok magam körül látni, s
mindenekelőtt szép hangokat akarok hallani. A

Ernst Stern díszletterve A csodához (London,
1911)

Egy olyan színház él a képzeletemben, amely
az embereknek ismét képes örömet nyújtani. A
mindennapok nyomorúságos szürkeségéből a
szépség vidám és tiszta levegőjére vezeti őket.
Érzem, menynyire elegük van az embereknek
abból, hogy a színházban mindig csak a saját
nyomorukkal találják szemben magukat,
mennyire vágynak világosabb, derűsebb színek
és magasztosabb élet után.

Ez nem jelenti azt, hogy le akarnék mondani
a naturalista színművészet nagy vívmányairól,
az addig páratlan igazságról és eredetiségről.
Ha akarnám, se tehetném. Ezt az iskolát én is
kijártam, és hálás vagyok, hogy megtehettem.
A könyörtelen igazságra való szigorú nevelés
már nem vonatkoztatható el a fejlődéstől, és
nincs senki, aki ezt figyelmen kívül hagyhatná.
Én azonban tovább szeretném vinni ezt a
fejlődést, hogy ne csak állapot- és
környezetábrázolásra használhassam, hanem
túllépve a „szegényember-szagon" és a
társadalomkritika problémáin, az igazságnak és
eredetiségnek ugyanazt a magas fokát
érhessem el a tisztán emberire vonatkoztatva
is. A lélek mély és kifinomult ábrázolásának
segítségével akarom megmutatni az élet másik
oldalát is, nemcsak pesszimista elhajlásait,
hanem derültségét is, éppoly igazul és
eredetien, színekkel és fénnyel telítve.

Nem gondolok arra, hogy egy meghatározott
irodalmi programnak elkötelezzem magam, sem
a naturalizmusnak, sem másnak. Természete-
sen érzem, hogy korunk számomra legmaga-
sabb rendű művészete, a Tolsztojé messze
meghaladta a naturalizmust, hogy Strindberg,
Hamsun, Maeterlinck, Wilde egész más utakon
jártak, s a német művészetben Wedekind és
Hofmannsthal szintén más irányban haladtak;
és mindenhol érzem a kibontakozó, újat kereső
fiatal erőket. Korunk minden új tehetségét, bár-
mely irányból közelít is, szívesen fogadom. Nem
riadok vissza a kísérletezéstől sem, ha hiszek a
fontosságában: de amit kerülni fogok, az a kísér-
letezés magáért a kísérletezésért, az irodalom
az irodalom kedvéért. Csak azt tudom tenni, ami-
ben hiszek. Sem kudarccal, sem pusztán erköl-
csi sikerrel nem használunk a szerzőnek vagy a
színháznak, s a színésznek is csak az se-

nyelv magas fokú művészetét, miként az egyko-
ron a régi Burgtheaterben volt, csak nem az ak-
kori, hanem a mai pátosszal. A legjobb előadó-
művészekkel fogom körülvenni magam, és nem
fogok belefáradni a feladatba mindaddig, amíg
el nem érem, hogy ismét halljuk a szavak
zenéjét.

A legjobb színészek kisegyüttesét képzelem
el. intim darabok, melyeknek színvonala egyér-
telmű, jó színészek jó előadásában, a legkisebb
szerepben sem pusztán jó, hanem az arra legal-
kalmasabb színésszel, gondosan begyakorolva,
hogy a legerősebb és legkülönbözőbb egyénisé-
gek is összhangban legyenek. Ez az én célom.

Emlékeznek azokra a fenséges bécsi estékre,
melyeket a Bösendorfer Teremben éltünk át,
amikor a Rosé-kvartett Haydn, Mozart és Bee-
thoven kamarazenéjét játszotta? Valami
hason-lót szeretnék én is elérni. A színház, amit
elképzelek, egyfajta színházi kamarazene. El
kell érni, hogy a közönség legjobbjai így
vélekedjenek: ebbe a színházba mindig
elmehetünk, bármit is játszanak, nyugodtan
hagyatkozhatunk arra, hogy itt csak a
legjobbat és a legjobban nyújtják.

Mikor már itt tartok a hangszeremmel, mikor
már tudok játszani rajta, mint hegedűművész a
jó öreg hegedűjén, ha már hallgat rám, mint jó
zenekar a karmesterre, akiben vakon bízik,
akkor következik a tulajdonképpeni feladat:
akkor fogok klasszikusokat játszani.
Csodálkoznak? Én a klasszikusokat tartom a
színház legszentebb vagyonának. A klasszikus
költők műveiben látom a repertoár
természetadta, szilárd alapját. Számomra
akkor kezdődik a színművészet, ami-kor nagy
klasszikus feladatokat is képes megol-
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Ernst Stern jelmezterve A csodához...

dani. Ezzel szemben minden más gyerekjáték.
Nem is sejtik, milyen könnyű voltaképpen a natu-
ralista darabokat jól előadni: még azt a kijelen-
tést is megkockáztatom, hogy tehetséges dilet-
tánsok is meg tudják csinálni. Valaki csak akkor
színész, ha bebizonyította, hogy tud Shakes-
peare-t játszani. Shakespeare-t akarok játszani, és
tökéletesen biztos vagyok a dolgomban. Persze
én is ismerem az unalom légkörét, amely a
szokásos klasszikus előadások velejárója, és
megértem a közönséget, ha kívül marad; tudom,
hogy a megmerevedett udvari színház hagyo-
mányai a pátosz és az üres szónoklat patináját
hagyták ezeken a műveken. Le kell törölni ezt a
port. Másként kell játszania klasszikusokat: úgy,
mintha a költő napjainkban élne, művei pedig ko-
runkról szólnának. Új szemmel kell néznünk őket,
ugyanazzal a frissességgel és gondtalansággal,
mintha új művek lennének; mai szellemünkkel kell
felfognunk, a mai színház eszközeivel, mai
színművészetünk legjobb vívmányaival kell
játszanunk őket. A régi, nemes bort új hordóba
kell töltenünk. Higgyék el, ízleni fog.

A klasszikusokkal új élet lép a színpadra: szín
és zene, nagyság, pompa és derű. A színház is-
mét ünnepélyes játékká válik, s ez tulajdonkép-
peni rendeltetése. A színház gazdagság és tel-
jesség; ismét lesz bátorságunk terjeszkedni, fel-
lélegezhetünk, hogy egy időre megszabadulha-
tunk a takarékosság szigorú fegyelmétől, a le-
mondás kényszerének szűkös művészetétől. El
sem tudom mondani önöknek, mennyire vágya-
kozom zene és szín után. A legjobb festőket
szándékozom magamhoz csábítani; tudom,
mennyire várnak erre, és mennyire foglalkoztatja
őket a színház ügye. Szeretnék minden szerepet
az arra legalkalmasabb színésszel betölteni, mint
ahogy minden rendezési feladatra is a leg-
megfelelőbb rendezőt keresem, s minden egyes
műhöz a legalkalmasabb, talán az egyetlen al-
kalmas festőt kívánom megtalálni.

Tulajdonképpen két színpadnak kellene egy-
más mellett állnia; egy nagynak a klasszikusok,
és egy kisebbnek, intimnek a modern szerzők
kamaraművei számára. Így a színészek nem me-
revednének meg egyik stílusban sem, s felváltva
próbálhatnák ki magukat mindkét előadásmód-
ban. Néhány esetben szükséges lenne modern
költőket klasszikusként és bizonyos klasszikus
műveket a modern lélekművészet teljes intimitá-
sával játszani.

Valójában elkelne még egy harmadik színpad
is. Ne nevessenek ki, teljesen komolyan gondo-

... és a Szentivánéji álomhoz
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om. Hatalmas színpadot látok magam előtt, a
onumentális hatású nagy művészet számára,
z ünnepi játékok palotáját, a mindennapoktól
lszakadva, az ünnepélyesség és a fény házát a
örögök szellemében, de nemcsak görög művek,
anem minden idők nagy művészete számára:
ormája az amfiteátrumé, függöny, kulisszák, sőt
setleg díszletek nélkül, a közönség közé,
özépre állítva, csakis személyiségének tiszta
atására és a szövegre utalva a színészt, ki
agával ragadja a publikumot, amely valóban

éppé, a cselekmény részévé vált. Számomra a
zínpadot és a világot elválasztó korlátok soha
em voltak lényegesek, fantáziám önkényüknek
sak kelletlenül engedelmeskedett, s bennük
izárólag az illúziószínház, a kukucskáló
zínház szükségmegoldását látom, amely az
lasz opera speciális szükségleteiből fejlődött ki,

nem érvé-nyes minden időben. Mindig
römmel fogadok mindent, ami ezeket a
orlátokat szétfeszíti, a

Meggyöződésem szerint a rendező feladata
ényegében abban áll, hogy minden mű
zámára megteremtse azokat a feltételeket,
elyeket a költő maga elképzelhetett. 1 Amikor
z Oidipusz királyrendezéséhez a cirkuszt
álasztottam, természetesen nem az antik
zínház külső másolásáról volt szó. Számomra
zen múlott, hogy Szophoklész tragédiáját
orunk szellemében keltsem életre, s a mafel-
ételeihez és körülményeihez igazítsam. Nem is
ondolhattam arra, hogy azokat az antik jelene-
eket rekonstruáljam, amelyeknek a szabad ég
s az álarc az előfeltétele. A mai és a régi színpad
özötti összefüggés lényegét abban látom, sike-
ülhet-e újra megteremteni azokat a méreteket,
melyekkel az antik színház óriási hatása szoro-
an összefüggött. Első kísérletemnél világosan
s egyértelműen kiderült: azok a művek, ame-

yeknél a dekoratív részeknek háttérbe kell szo-
ulniuk, visszaadják a színésznek azt az áhított
ehetőséget, hogy megszabadulva a díszlet illú-
ióitól a nézők között álljon.

A közönség és a színész között olyan kapcso-
at jön létre, amely nem sejtett, ismeretlen hatá-
okat vált ki, s a nézőt az eddiginél sokkal na-
yobb mértékben köti össze az eseményekkel. A
zínművészet ismét tisztelni fogja a mondatot:
ezdetben vala az ige. Így bontakozik ki a lehető-
ég a színész beszédművészetének fejlődésé-
e; a színész ismét csupán a szó erejére támasz-
odik majd. A beszéd harmóniája ismét feltétlen
övetelmény lesz, s le kell mondania a dekoráció
ényeges támogatásáról. De a kifejezés- és moz-

hatást kiszélesíti és fokozza, erősíti a kapcsolatot a
közönséggel; függetlenül attól, hogy az intimitás
vagy a monumentalitás oldaláról közelít-e. Mint
ahogy mindent üdvözlök, ami képes a szín-ház nem
sejtett lehetőségeit gyarapítani. Közben
természetesen időnként utaznunk kell, hogy más
városokban, más országokban, más konti-
nenseken is elismertessük szűk körben kivívott
eredményeinket, hogy ne ernyedjünk el, ne me-
revedjünk meg egy túlságosan megbízható kö-
zönség biztos elismerésében, hogy kényszerítve
legyünk a megújulásra új fülek, új emberek előtt,
akik semmit sem tudnak rólunk, s csak közvetlen
benyomásaikra támaszkodhatnak; hogy idegen
nyelvű visszhangot halljunk, amelyre a színmű-
vészetnek szüksége van, ha érettnek érzi magát a
világ meghódítására. No meg azért is, mert én
sehol máshol nem érzem magam olyan jól, mint
ezeken az utakon.
1901

gáskultúrát is fejleszteni kell, mivel a színész nem
kizárólag csak szemben áll a közönséggel, mint
eddig, hanem egyszeriben a nézők között találja
magát.

És ezzel, meggyőződésem szerint, rátértünk
arra az útra, hogy művészetünk számára ismét
megtaláljuk azt a nagy stílust, amellyel az antik

Oidipusz király (Budapest, Beketow Cirkusz,
1911)

ÖTEZREK SZÍNHÁZA

színház rendelkezett, s amelyet Goethe
tudatosan, nagy nyomatékkal követelt.

Különben Shakespeare és Moliére idejében
a közönség részben a színpadon, közvetlenül
a színész mellett ült, míg ami mai színpadunk,
melyet csak később, az udvari színházaktól
vettünk át, az olasz balettből indul ki. Ez a tény
gondolkodóba ejthetne némelyeket.

Megszólnak, amiért kísérleteimmel állítólag
a színház mai formáját akarom elvetni. Ez a
világért sem jut eszembe. A mai színháznak
kipróbált értékeivel együtt már azért is fenn
kell maradnia, mert e forma számára
klasszikus műveket alkottak. De
mindenképpen az a véleményem és hitem,
hogy az „ötezrek színháza," mint én azt
tervezem, ismét olyan maradandó művek
sorát kelti majd életre, melyek - legalábbis a
színpadon - látszólag holtak. Merem remélni,
hogy ez talán napjaink költőit is gyümölcsözően
fogja ösztönözni. Szükséges-e még hangsú-
lyoznom, hogy a cirkusz minden előnyével és
hiányosságával együtt csak kezdetet, átmeneti
állapotot jelent? Számomra így és nem másként
hangzik a kérdés: sikerül-e olyan színházat te-
remtenem, mint amilyen elképzeléseimben él?
Régóta dolgozom Roller professzorral egy meg-
felelő színpad kialakításán, melynek a világítási és
átváltozási technika számára természetesen
gazdagabb és sokoldalúbb lehetőségeket kell
nyújtania, mint amilyet a mai cirkusz engedélyez.

Ha sikerülne az „ötezrek színházát" életre
hív-ni, úgy a lakosság széles köreit tudnánk
mint nézőket magunkhoz vonzani, azokat is,
akik számára a belépés ma anyagi okokból
lehetetlen. Ezrek és ezrek előtt tárulhatnak ki
a zárt kapuk, és a színház napjainkban ismét
társadalmi tényezővé válhatna.
1911


