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▼ SZABADPOLC ▼

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


