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A MODERN SZÍNMŰVÉSZETRŐL
ddig ahhoz a parancshoz tartottam ma-
gam: képezz művészt, és maradj csend-
ben. Az a véleményem, hogy korunkban
többet beszélünk a művészetről, mint a
művészetben. De félő, hogy éppen a

művészet legmulandóbb, legkönnyedebb
teremtménye, a színház veszti el hamarosan
szárnyainak csillogó hímporét, ha saját
atmoszférájából az előadóterembe helyezzük át...
Őszintén bevallva nem tudtam ellenállni a
csábításnak, hogy egy olyan korban, amikor a
csatabárddal együtt minden ellentétet kiástunk és
felújítottunk, ne beszéljek arról, ami mindnyájunk
számára közös és mindnyájunkat összeköt.

A művészet igazán semleges terület, és áruit
mindenkor nemzetiségre való tekintet nélkül kel-lene
szállítani ki és be. Csak a rossz művészetet kellene
csempészárunak nyilvánítani.

Isten teremtette a világot, az ember pedig, akit saját
képére alkotott, egy második világot, hozott létre, a
művészetet. A nagy művészeti alkotások minden
emberi viszály fölé, a magasba emelkednek, ahol
örök béke egyesíti őket.

Valamilyen formában mindig lesz háború. Ez
mélyen az emberi természetből fakad; minden
egyes vércseppben ellenséges hatalmak hada-
koznak. ilyen időkben felhő és köd ereszkedhet le
mélyen a völgybe, és átmenetileg elhomályosíthatja
szemünket; s ilyenkor csak a legközelebbit látjuk.
De egyszer megint szólít az isteni hang, és
világosság lesz. A felhők eloszlanak. A káoszból
újrateremtődik a világ, ismét megmásszuk az örök
hegycsúcsokat, és látjuk, üdvözölhetjük a többi
idegen ormot.

De a nagy örök alkotások, bármily magasan törnek
az ég felé, mélyen gyökereznek szülőföldjükben,
magukba szívják az onnan érkező alkotó és mozgató
erőket. Ezért borzalmasan elszegényednék a
művészet, ha nem ápolnánk és védenénk a nemzeti
sajátosságokat, melyek körül a viták zajlanak.

Mi itt Németországban soha nem voltunk annyira
elvakultak, hogy soviniszta korlátokat emeljünk az
idegen művészet útjába. Még a legutolsó időkben is
domináltak nálunk a modern francia festők,
bejutottak, érvényesültek és nyomot hagytak
Németországban az orosz balett abszolút
tökéletességű képviselői, az olasz színészek, akik
között napjaink legnagyobb színésznőjét, Dusét
üdvözölhetjük, és az újabb angol drámaírók, mint
például Bernard Shaw, kinek hősei korunk
szellemével telítettek.

Természetesen, ha germán, ha ősrokon mű-
vészet ütött szíven bennünket, megkondultak
legmélyebb harangjaink. Björnson és Ibsen, e

E
föld két nagy fia, akiknek szobrot emeltek a
norvég Nemzeti Színház előtt, s a magasan
szár-nyaló idealizmus és a mély életbölcsesség
jelképeként állnak ott, a mi színpadjainkon is
maradandó nyomot hagytak. Nem véletlen,
hogy Ibsen Németországban sokkal jobban
uralja a színpadot, mint bármely más
országban; ő valóban új korszakot nyitotta
német színház történetében és átitatta azt
szellemével.

Elődöm, Otto Brahm életfeladatának
tekintet-te, hogy Henrik lbsent megismertesse
a német néppel, s misszióját dicsőségesen
teljesítette. Én magam is Ibsen művein
nevelkedtem, és az ő tiszteletére és
szellemének jegyében alapítottam meg a
Deutsches Theater mellett a Kammerspielét.

Egy másik skandináv költő, rokonfajú, igazi
fausti természet, August Strindberg, akit egy
gonosz szellem megváltásáig az élet minden
magasságán és mélységén végighurcolt,
rettentő szellemi vívódásairól maradandó
dokumentumokat hagyott a német színházra.
Berlin színházai versengenek művei
bemutatásáért.

Ezen az északi repertoáron színészek új
nemzedéke nőtt fel. Minden idegen hatástól
megszabadultak, amely addig a színházat a
maga világ-repertoárjával a legtovább
konzerválta. Ők az elsők, akik tudatosan
vállalták önmagukat és északnémet jellegüket,
s ezzel megalapozták a német Kleist, Hebbel s
főként Gerhart Hauptmann előadási stílusát.

Kezdetben minden túl érthető volt,
valószínűleg így is kellett lennie, hogy meg
lehessen szabadulni az erőltetett, túlfinomult,
homályos atmoszférától; minden bizonnyal így
volt ez jó a modern költészet tanulóidejében. A
színész fel-adatának vélte, hogy mimikájával a
nézőnek már az első felvonásban elárulja, amit
a költő csak az utolsóban akart feltárni, és ezzel
megszüntette a szükséges feszültséget.
Élettelen pátosz kísér-tett beszédükben,
csorbítva az életszerűséget, és az idegen, bár
ragyogó lendület totális álarc-ként elleplezte a
nehézkes, de mély német lényeget.

Ez a lényeg került most újra felszínre,
vissza-nyerve bátorságát. Az a színésztípus,
amelyik Próteusz módjára tud átváltozni, és
saját egyéniségét feladva gyorsan és
felismerhetetlenül képes különböző alakokat
és maszkokat felölteni, ismét visszaszorult az
erős természetűek mögött, akiknek az a
szerencséjük, hogy önmagukat képesek adni.
Náluk nem kívülről jön, hanem bensejükből
fakad az alakítás, s mivel saját talajukból
táplálkoznak, nemcsak a költői élménnyel,
hanem saját életükkel, lényükkel is megtöltik a

darabot. Az egyéniség a legfőbb érték minden
művészetben, s csak mértékétől függ
jelentősége. Mindig voltak a színpadon erős
egyéniségek, de soha nem volt rájuk olyan
szükség, mint az északi költészet alakjainak
ábrázolásához. Mesélték nekem, hogy Ibsen
az általa teremtett figurákkal évekig együtt élt,
járt-kelt, s olyan dolgokról társalgott velük,
amelyek messze kanyarodtak az egyes művek
koncentrált tartalmától; s végül így volt képes
tökéletesen objektiválni őket.

Mindegyiknek megvan a maga sajátságosan
valódi élete, mely csodálkozó szemünk előtt a
dráma mögöttes tartományában tárul fel, ha
alkotójuk éppen odavilágít, s mély
életszerűség buggyan fel a szavakból,
bármelyikbe fúrunk is le. Megkérdezték
egyszer lbsent, vajon a Kísértetekben
Engstrand asztalos valóban felgyújt-ja-e a
menhelyet. Ibsen állítólag így válaszolt: al-
kalmasint feltételezhető róla. Ezért kell a szí-
nésznek az ilyen feladatokhoz olyasvalamit
magával hoznia, ami tulajdonképpen
ellentmond a színész lényegének: bizonyos
átláthatatlanság-ra van szüksége, amely csak
a döntő pillanatban válik áttetszővé. Legyen
titka a színésznek, és tudja is azt megőrizni,
ahelyett, hogy - mint ez gyakran történik -
azonnal az elején odasúgná a közönségnek:
Figyelj! Démoni vagyok.

Oswald természetesen nem jelenhet meg
már az első felvonásban őrültként. Láttam nagy
olasz színészeket, akik az első pillanattól
kezdve az őrültet játszották, és ragyogó
színészettel tökéletes klinikai képet mutattak.
Csodálatosan őrültek voltak! De akkora mű
minden más szereplőjének is őrültnek kell
lennie, hogy ezt egyáltalán ne vegyék észre.
Így aztán végül az egész darab megbolondul.
Eilert Lövborgnak a Hedda Gablerben nem
kell már az első színben tökéletes alkoholista
zseniként megjelennie, mint ahogy ezt
általában teszik, karikás, vad szemekkel,
művészien zilált hajjal és zseniálisan
elhanyagolt ruhában. Hisz most van éppen
úton egy másik élet felé, barátnője, Thea
Elvstedt szeretettel viseli gondját. Első
pillantásra inkább ápoltnak, szinte félénknek
tűnik. Csak fokozatosan sejtesse meg velünk a
színész, hogy kifogástalan magatartásának
nincs biztos alapja.

Az üstöknél fontosabb a viselője, az ember,
akinek elhisszük az alak jelentőségét és
tragikumát, sőt majdnem azt mondanám, hogy
jobb is, ha kívülről jelentéktelen. Tisztában
vagyunk vele, hogy a nagy emberek nem
mindig nagyok testileg is, hogy nem minden
gonosz embernek vörös a haja, és nem
minden iszákosnak piros az orra. A színpadon
ténylegesen megőrződött egyfajta primitívség,
melynek csak a mesében van helye, ahol a
boszorkányok még zöld szeműek és
seprűnyélen lovagolnak. A valóságos
boszorkányok szépek, szőkék és szelídek, és
csak éjfélkor leplezik le magukat. Az
átláthatat-
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lanság, mely korábban bizonyára döntő hibának
számított, az egyik legértékesebb és legtisztább
színészi eszköz, az északi drámában pedig nél-
külözhetetlen; ezért a rendezőnek különös figye-
lemmel kell ápolnia és védenie.

Johanne Dybwad szakemberek számára
rendkívül érdekes vendégjátéka igazolta törek-
véseimet, és értékes felismerésekkel gazdagí-
tott. Az északi színésznek, ha önállóan dolgoz-
hat, saját tévedhetetlen ritmusa van és egyedül-
álló bátorsága a csendhez: súlyos természete a
legerősebb pillanatokban inkább a mélybe (a
szavak alá) süllyed, semhogy szavaival a ma-
gasba emelkednék.

Az olasz lazzaroni olyan megdöbbentő tehet-
séggel és teátrális őrjöngéssel kínálja újságait,
hogy a hírek valósággal drámai életre kelnek. Az
persze más kérdés, hogy ezáltal igazabbak lesz-
nek-e.

Mindenesetre nem tehetünk okosabbat, mint
hogy a velünk született tulajdonságainkat fej-
lesztjük, és én a Deutsches Theaterhez csatolt
színművészeti iskolában nemcsak arra figyelek,
hogy a kifejezési eszközök technikáját alaposan
megtanítsam, hanem mindenekelőtt a szemé-
lyest, az egyedülállót akarom a fiatalokban meg-
éreztetni és kibontakoztatni, és arra törekszem,
hogy ezt mégoly ragyogó modellekkel se fojtsam
el. Ezt a munkát kell folytatni a színpadon, mert
sokan csak későn találnak magukra. A természet
kimeríthetetlen gazdagsága soha nem teremt
két egyforma élőlényt. Még a legszegényebbnek
is megvan a csak rá jellemző sajátszerűsége,
ami izgatóbb és termékenyebb, mint a jártassá-
gok és beidegzettségek egész sémája.

Christianiai vendégjátékunkat gonosz véletle-
nek veszélyeztették és tették tulajdonképpen
torzóvá. Ha ennek ellenére sikerült volna valamit
is megmutatni abból, amit én itt elmondok, büsz-
ke elégtételt éreznék.

Boldogok voltunk, amiért ilyen jól képzett, ér-
zékeny idegzetű és éles felfogású publikumot ta-
láltunk. Kérem, ezt ne tekintsék puszta udvarias-
kodásnak. A színház összetett művészet, nem
képes önmagában létezni, mint a többi művé-
szet. Egyáltalán csak akkor létezik, ha befogad-
ják és átélik. A hatalmas, felkavaró élményhez,
amellyé egy színházi este (szerencsés körülmé-
nyek között) sűrűsödhet, sőt, amely néhány órára
kiszoríthatja a nap akár legnagyobb horderejű
eseményeit is, nemcsak nagy költő, jó színész,
értelmes rendező, hanem válogatott közönség is
szükséges. Tehetség kell a dolgok előállításá-
hoz, és tehetség kell a befogadásukhoz is. Ha hi-
ányzik akár az alkotás, akár a befogadás ereje,
nem keletkezhet semmi élő, és az egész testet-
len, üres árnyjátékká zsugorodik. Vannak esték,
amikor nem a darab, hanem a közönség bukik
meg. A színésznek szüksége van a kontaktusra,

Rudolf Forster és Fritz Kortner A velencei kal-
márban (Theater in der Josefstadt, 1924)

és ezt ezer titokzatos és boldogító jelből érzi
meg. Ne vessék ez ellen, hogy a színész olyan
maradéktalanul feloldódik a szerepében, hogy a
közönségről, sőt saját magáról is teljesen
megfe-

ledkezik és nemis tudja, hogy színpadon áll. Igen
- talán a rossz színész, a dilettáns. A jó színész
azonban semmi esetre sem. (Ez mese, s nem is
szép mese. Kínos és indiszkrét dolog lenne meg-
figyelni egy embert, aki fájdalmában egészen
feloldódik, anélkül, hogy azt művészien
megformálná. Ez esetleges és visszataszító
lenne, és már semmi köze nem lenne a
művészethez.)
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Az igazi művész soha nem felejtheti el, hogy
hallgatói szívét és szellemét hivatott fellelkesíte-
ni, feltüzelni. Legemelkedettebb pillanataiban is
tudatában van hatásának, és szüksége is van er-
re a tudatra, hogy eljusson a csúcsra. Mint sok
más dologban, itt is a gyerekektől lehet a legjob-
ban tanulni. Majdnem mindegyik az emberileg
elérhető legteljesebb zsenialitással születik, és
öntudatlanul gyakorolja magát mindenben. Kár,
hogy ez a zseniális biztonság később elvész. Ha
a kisfiam egy heverőből és két székből irigylésre
méltó egyszerűséggel vasutat épít, azt követeli
tőlem, hogy éppolyan feltétlenül higgyek benne,
mint ő. Ezt a hitet csodálatos színészi teljesít-
ménnyel jutalmazza. Egy személyben vonatve-
zető, masiniszta, utas, hordár és mozdony. Tö-
kéletesen beleéli magát a különböző szerepek-
be, eltalálja minden mozdulatukat, tennivalóju-
kat, fújtat, sistereg, mint egy igazi gép.
Tökéletesen hisz benne, és boldog, ha látja, hogy
én is hiszek benne. De leghevesebb
buzgalmában sem felejti el egy pillanatra sem,
hogy mindez csak játék, vidám, örömteli játék.

Ebben a mindennapi gyermeki eseményben
leledzik a színművészet egyetlen igazsága. A
művészi játék üdve a varázsszőnyeg, mely a szí-
nészt idegen földekre, korokba és idegen lelkek-
be röpíti. Ebben a repülésben lényének utolsó aj-
tói is kinyílnak, és egy misztérium tárul fe l. A szí-
nész szívében a költő akarata trónol, az szabá-
lyozza érverését, alattvalójává teszi, testét és ér-
zéseit idegen, soha nem járt ösvényekre irányít-
ja. Még a legerősebb megrázkódtatásba, a leg-
vadabb haragba, a legmélyebb fájdalomba is
be-lekeveredik a játék boldog derűje és a biztos
tudat, hogy a nézőtéren ott a partner, aki ezt
befogadja és maga is együtt játszik a színésszel.
Ez a tudat a színész számára természetes
védelmet is jelent. Hogyan lenne képes különben
ezer sorsot elviselni, melyekből egyetlenegy is
elegendő volna egy emberélet tönkretételéhez?

A próbákon, melyek a bemutatót megelőzik,
az egyetlen hallgató és néző a rendező; ő ez a
nélkülözhetetlen partner a játékhoz. Csak éppen
itta kölcsönhatás még erősebb, konkrétabb, ak-
tívabb. A rendezőnek nőként kell befogadnia és
egyúttal férfiként megtermékenyítenie, sőt, vé-
gül még, teljesen semlegesen, tükörként is kell
viselkednie, hogy a színész hű képet kapjon tel-
jesítményéről. Hiszen a színész nem hallhatja és
láthatja önmagát, és mert alkotásának saját sze-
mélye a leglényegesebb része, nem léphet műve
elé, minta festő a képe, a zenész, a szobrász, a
költő az alkotása elé. De a színész csak egy ré-
sze az egésznek, és a rendezőnek minden részt
kézben kell tartania, és harmonikusan egymás-
ba fonnia.

Folyamokat, patakokat és csendes kis vizeket
kell egyetlen nagy mederbe terelnie. Pontosan

ismernie kell a mélységeket és a zátonyokat, ve-
szélytelenül át kell kormányoznia rajtuk a költői
mű hajóját. Mindezt összhangba kell hoznia, s ez
olykor nem is olyan könnyű. Lássuk, hogyan
kezdi munkáját. A művet először saját
otthonában, csendes szobájában fogadja be.
Teljes áhítattal, forró szeretettel, maradéktalanul
adja át magát a műnek, figyel minden szóra, s
arra is, ami a szavak mögött rejtőzik. Teljesen a
költő korába helyezi magát, mégis megmarad
kora gyermeké-nek, öntudatlanul is telítve annak
erejével (hang-szer, melyet kora teremtett).
Mindamellett húrjain ezeréves művek, például
antik tragédiák is képesek megelevenedni. Hisz
ez a hivatásunk: az öröklött műveket mindig újra
elsajátítani, birtokba venni, magunkévá tenni.
Azaz: korunk szelleméből ismét megalkotni
őket. A mi Shakespeare-ünk más, mint a
négyszáz évvel ezelőtti, és a mai Ibsen arculata
is más, mint húsz évvel ezelőtt, amikor a
naturalizmus még teljes virág-korát élte.
Műveket kiásni, színre vinni anélkül, hogy életre
tudnánk kelteni őket, hullagyalázás, illetve
udvariasabban kifejezve: a múzeumok vagy az
udvari színházak dolga. Az élő színház csak élő
műveket használhat, tartozzanak azok akár a
jelenhez, akár a múlthoz. De ha egyetértenek,
visszatérünk a rendezőhöz, aki közben fan-
táziája segítségével, ezzel az univerzális kulcs-
csal, amely a mű kapuit nyitja, mély aknákba
ereszkedett le, oda, ahol az Anyák lakoznak, arra
a titokzatos helyre, ahol minden élő keletkezik, s
ahol a költő a művét foganta, mivel a művet csak
ott lehet minden gyökerével együtt kiásni.

Sokáig mereven néz a sötétbe. Aztán lassan
derengeni kezd. Távoli vidékek válnak láthatóvá,
mély vizek, hófedte hegyek, végtelen folyosók,
homályos szobák, meredek lépcsők, holdfényes
mezők fehéren hömpölygő ködpászmákkal, me-
lyek minta manók siklanak tova a földön, erdők,
kísérteties árnyakkal. Az árnyak eloszlanak,
mozognak, közelítenek, emberi alakot öltenek.
A rendező visszafojtja lélegzetét, hogy ne
zavarja meg ezt a varázslatos világot. Fürkésző
szíve hallhatóan dobog, és gyenge, de
változatos visszhangra talál az alakokban,
melyek körülveszik. Ekkor megmozdulnak a
sápadt ajkak, beszélni kezdenek, először
távolról, majd mind közelebbről, egyre
érthetőbben. A nyelv idegenül cseng, a rendező
mégis megérti. Egyszer csak ujjongva felismeri,
hogy az árny hús a húsából, vér a véréből, s
hogy az is érez, akárcsak ő. A szétválasztó idő
elmosódik; pirkadni kezd.

Hirtelen megjelennek színészei, saját színé-
szei, akiket úgy ismer, mint a tenyerét. Behatol-
nak gondolataiba, a kísérteties lények után kap-
nak, barátkozni, egyesülni akarnak velük, elru-
gaszkodnak, másként csoportosulnak, s az ár-
nyakat felhúzzák magukkal a fényre.

A rendező lelki színpada benépesül, megtelik,
vajúdik, s mintegy varázsütésre új, csodálatos

világnak ad életet. Még finom hártya borítja, de
már lélegzik, énekel, fecseg, ujjong; s a rendező
remegő kézzel, szemében a szférák zenéjével
settenkedik az asztalához és leírja látomásait a
könyvbe a szavak mellé, melyek megtelnek élet-
tel. Lázasan, hajszoltan, űzötten írja le, amit át-
élt: minden mondat mellé egy megjegyzés, egy
hangjegy, egy hang, és utána, hogy hogyan kell
mindennek festenie és hangzania. Tökéletes
partitúra - ez a rendezőpéldány. Ott álla plaszti-
kusan felépített mű (lelki szemei előtt). Ez a fo-
gantatás örök üdvössége. Most következik a va-
lóságba való átültetés, a megtestesítés. Kez-
dődnek a fájdalmak, a félelmek és az ellenál-
lások.

A rendező izgatottan és elfogódottan ül fel a
színpad elejére, reszkető kezében szöveg-
könyvével. Halványan pislákol a lámpa a rende-
zői pulton. A korai félhomályban különböző régi
darabokból itt maradt kulisszák meredeznek,
nevetségesen, értelmetlenül összehordva, tar-
kára mázolva, mint az öreg kokottok, szolgálat-
készen vigyorgó flitterekkel teleaggatva, készen
arra, hogy a következőnek odaadják magukat. A
rendező didereg, reménytelenül mered a sem-
mibe. Pedig mindent olyan nagyszabásúan kép-
zelt el. Ez a három fal könyörtelenül, értelmetle-
nül beszűkíti a színhelyet, a negyedik fal helyén
pedig az üres nézőtér ásítozik.

Hogy kelhet itt életre az ő szellemvilága, a zú-
gó erdő, a magasba szökő dóm, a végtelen pusz-
taság? A festő úgy véli: egyszerűen festéssel. A
vászon sok mindent elbír. Igen, de az élő, plaszti-
kus ember a holt sík előtt! Mozgó test egy meg-
változtathatatlan kép előtt! Ez nem megy. A szí-
nésznek a falhoz, az oszlophoz kell támaszkod-
nia, homlokát az ablaküveghez kell szorítania, a
kis törpék pedig magas fák között suhannak. A
színpadmester elfordul, és elrejti elvetemült mo-
solygását, a pénztáros szájába dugja ceruza-
csonkját, és nevetséges számokat firkál egy
darab papírra. A rendező pedig összeszorítja
fogait, és nyel, és nyel. Gyűlölködően előveszi az
óráját. Jönnek a színészek.

Jó reggelt! Tudatlanul, jókedvűen, mit sem
sejtve érkeznek. Mások dideregve, kedvetlenül,
álmosan. Ellenségek. Mind ellenség. Néhány
elégedetlen összeverődik egy lyukacsos fal mö-
gött. Sugdolóznak, megvetően lapozgatják sze-
repüket. Természetesen mindenki éppen egy
másik szerepet akarna eljátszani, ez magától ér-
tetődő; bezzeg meg is kapnák, ha itt rendben
mennének a dolgok. Igen, érthetetlen ez a
szereposztás! Mindegyik okosabb, mindegyik
jobban csinálná, mint az a fickó ott elöl, a pultnál.
A színészsors tragikuma felemelkedik a
süllyesztőből. Ő nem választhatja meg
feladatait, minta többi művész, nem játszhatja
azt, amihez kedve van, nem alkothat, ha éppen
olyan a hangulata. Mindent az a fickó ír elő
neki.
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Helene és Hugo Thimig az Ármány és szere-
lemben (Theater in der Josefstadt, 1924)

Nemcsak saját sikere vagy kudarca izgatja őt,
hanem kollégáinak sikere is döntő jelentőségű
számára, hiszen adott esetben kárt okozhat ne-
ki, csökkentheti az ő becsét. Soha nem hihet egy
kárára szóló döntés igazságosságában anélkül,
hogy el ne veszítené önmagában való hitét. Erre a
hitre pedig szüksége van, mert nélküle ő maga
veszne el.

Minden sarokban pusmognak, sugdolóznak, s
a rendező ott elöl mindent hall, ah, hisz már is-
meri mindezt. A régi nóta. Nyel és csak nyel. A
hetedik mennyországból pottyant ide, s most a
porba süllyedve ül. Undor fojtogatja. Hátul valaki
kihívóan ásít, és skálázással palástolja. Erőt
vesz magán és elkezdi. Az ügyelő összehívja a
színészeket. Előjönnek a sarkokból, rideg, elő-
kelő csodálkozással, mintha nem tudnák, miről
van szó, elkezdenek olvasni a leghalványabb el-
képzelés nélkül, avagy tüntető közömbösséggel
és megsemmisítő fölénnyel. Minden hideg, ha-
lott, távoli.

A magára maradt rendező elkezd beszélni,
magyarázni, saját elképzeléseit felfedni. A szí-
nész szótlanul figyel. Az ellensége beszél, aki
megint rá akar kényszeríteni valamit, ami neki
nem tetszik. Nagyon sajnálja, de ő más vélemé-
nyen van.

Aha. Mégpedig? Dőre szavak áradata követ-
kezik. A rendező udvariasan végighallgatja. Ez
irritálja a színészt, megakad, zavartan vonogatja a
vállát. Egy másik hálásabbnak, készsége-
sebbnek mutatkozik, véletlenül éppen az, aki a
főszerepet kapta. Örömmel ismeri fel, hogy a
szerepben saját lénye testesül meg, azt szinte
róla mintázták. Boldog nevetés csiklandozza a
torkát. Gyerekek! Egy talpalatnyi földet nyertünk.
Kicsírázik némi remény. A rendező nekilendül,
belemelegszik, az egyiket rábeszéli, a másikat
kényszeríti, az elégedetlent meggyőzi lenézett
szerepének fontosságáról, a negyediknek már
magától kezd lassan derengeni valami.

A fickó ott elöl tűzbe jön, elrendez, magyaráz,
előjátszik, kiszínez, lelkesedik, magával ragadja a
többieket. Azt akarja, hogy mindenki örüljön,
mert erre a légkörre van szüksége, derű, fékte-
lenség, játékkedv kell. Dicsér és hízeleg, s ez
mint langyos eső, úgy hat a kedélyekre. Lassan
felengednek. Már mosolyognak, nyújtózkodnak,
nekigyűrkőznek, készségesen hagyják magukat
vezetni. A rendező elégedettnek, meglepődött-
nek mutatja magát, ez csodás, tökéletes, mond-ja.
Legfeljebb még ehhez az apró kis részhez egy kis
megjegyzés, de ez a kis rész nem kevesebb, mint
maga az egész. Mindenkibe belebújik, meg-
próbálja kiemelni önmagából, felfokozni képes-
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▼ SZABADPOLC ▼

égeit, hol sok ravaszsággal, hol kérleléssel,
ásnál pedig szigorral. Közben veszekedés, ci-

akodás, igazi színházi vihar; erre is szükség
an. Mindenki figyel, hegyezi a fülét, a többiek is,
ind, aki találva érzi magát. Még a rest is felhe-

ül, ugyan még nem a szerepétől, hanem a rossz
ánásmódtól, de nem tesz semmit. Az a fő, hogy
égre lázba jött: így már hajlítható, alakítható. Őt
gyanis csak magas hőfokon lehet formálni,
indegy, milyen úton jutottunk el eddig.

Most egy jóllakott polgár áll előttünk, kiadósan
ereggelizett, kifizette az adóját, s szép kerek
sszeget tett a bankba. Kifogástalan nyakkendőt
s új lakkcipőt visel, melynek fényében elégedet-
en szemléli önmagát. Neki kellene tébolyult ki-
ályt játszania. Az órájára néz, már várja az ebéd.
h, boldog idők, mikor a komédiás a polgári tár-
adalomból kirekesztve még kalandos életet élt,
mi megkönnyítette számára az ugrást a fantá-
iavilágába. Hogy is sikerülhetne ez ennek a
estes úriembernek a szűk lakkcipőben, aki
áadásul, mint már ki is találhatták, nem éppen
seni. Elvégre nem lehet mindenki zseni. Ha
sak zsenik léteznének, soha senki nem

elentené, hogy a lovakat felnyergelték, s a kocsi
lőállt, pedig hát ezt is tudnunk kell.

Kisebb, szerényebb, szolgáló tehetségekre is
zükség van a világot jelentő deszkákon. Fellép
komikus, kinyitja ládáját, és előhúzza régi, jól

evált ripacskodásait, hogy velük díszítse fel új
zerepét. A rendezőnek megfagy az ereiben a
ér, mégis gurulnia kell a nevetéstől, mert a ko-
ikusnak szüksége van a kacagásra; úgy hat rá,
int az alkohol, minta narkotikum. Mindig halla-
ia kell ezt a zajt a fülében, s mindenáron ki is
sikarja magának. Ha nincs színpadon, akkor is
zakadatlanul viccelődik, csak azért, hogy hallja
evetni az embereket. Ha egy napon megszűn-
ék ez a hahota, neki is vége lenne. Egy másik

dős úr jön, értékes, eredeti ember, mint egy ér-
ekesen csillogó kő, amely minden ékszert díszít
s elevenné varázsol. De memóriája, az már
incs. Éppen a súgólyuk felé törekszik, ezerféle
avaszságot és kifogást eszel ki, hogy eltitkolja
yengeségét, holott azt az egész város ismeri.
ellemzi azonban az idősebb színészek régi, ki-
alt adottsága: káprázatosan tud szükséghely-
etekben improvizálni. Ha kihagy az agya, egyik
ögtönzés követi a másikat.

Ezekkel az emberekkel, akiknek természete-
en éppúgy megvannak a határozott érdemei is,
ajlanak a próbák heteken keresztül. Közöttük
epdes fáradhatatlanul a rendező, mint egy mé-
ecske, döngicsél és dörmög, szúr és szív.
gyanúgy el kell merülnie a gyengeségekbe, a
evetséges vonásokba, különös hibákba, mint
inden erénybe, és abba az ezernyi sajátosság-
a, amelyekben az emberi természet oly tékoz-

óan gazdag, s mindebből azt kell kiemelnie, ami
ilágának felépítéséhez szükséges. Ők pedig a

munka hevében mind kibontakoznak,
készségesen nyújtják a tőlük telhető legjobbat:
egyesek, a kiválasztottak meglepően, kábítóan
szép dolgokat produkálnak (és minél jobban
sugárzik az öröm napja, annál ragyogóbbak
lesznek a szí-nek). Ő meg összefűzi a szálakat,
hidakat, íveket, járatokat épít, lejut a mélybe,
felemel és támogat, elsüllyeszt, megerősít és
megvilágít. A sötétségből hirtelen száz kéz
nyúlik ki; építenek és építenek. Felvillan a
fényszóró, de zöld üvege odafenn senkit sem
józanít ki. Ellenkezőleg! Isteni fényben mutatja
meg az életet, s a színházi ember számára az
igazi holdfényes éjszakák minden borzongását
és álomszerűségét idevarázsolja. A világosító
meghúzza az emelőkart, és fényét, mint a jó
festményeken, a leglényegesebbre, a
legfontosabbra irányítja: sok mindent
félhomályban s van, amit teljes sötétségben
hagy. Még a nézők fantáziájának is helyet kell
engedni, hisz nekik is együtt kell játszaniuk, talál-
gatniuk, kiegészíteniük, alakítaniuk.

És ez az ember most gyermeki boldogságban
botorkál eme sok játékszer körül, és a világ kö-
zéppontjában érzi magát. Elnémul a háború és a
csatazaj. Semmi sem fontosabb ebben a pilla-
natban, mint ő. Az egész világ feszült várakozás-
sal tekint rá, csakis őreá, felébreszti ebből a hold-
kórosságból, kizökkenti az alvajárásból - és ő
ájultan zuhan a földre. Minta szobrásznak a kö-
vét, úgy kell ismernie a rendezőnek az anyagát,
annak álnokságait és szépségeit. És hol lenne
még egy ilyen nehéz, de egyszersmind csodála-
tos anyag, mint az ember, ha emberi és egyéni
bánásmód jut osztályrészéül. Ekkor virágba bo-
rul minden játékszer közül a legszebb, amit a föld
teremthet: az emberi lélek. Még a félhomályban
maradó statisztában is megremeg a lélek, ami-

Amikor a jövő színházáról beszélek,
mindenekelőtt tisztázni szeretném, hogy én a
rendezőt ideiglenes, jobban mondva, átmeneti
jelenségnek tartom a színház fejlődési
folyamatában. Az lenne az ideális, ha
a színpadi szerző színész is lenne, mint amilyen
például Shakespeare és Moliére volt, vagy
legalább
annyira értene a színházhoz, hogy műveit
maga rendezné meg. Ehhez semmi köze annak
a ténynek, hogy Shakespeare-t csak
középszerű
színpadi tehetségnek tartották, Moliére viszont
kétségtelenül kíváló színész is volt. Mindketten
alaposan ismerték a színházat és a színház
lelkét, képesek voltak darabjaikat színpadi
jelenetekbe átültetni - sőt átformálni, megvál-

kor minden közreműködő idegeiben a keletke-
zés láza tombol, és akarata öntudatlanul egyesül
a többiek tudatos akaratával; ez az akarat lehel
eleven lélegzetet ami látszatvilágunkba, és íme,
ez a világ megmozdul! Valóban mozog! Megfor-
dul maga körül - és egyúttal a Nap körül is, a
költő kegyelméből. Földi helytartója - a rendező
- azonban nyugtalanul szaladgál körbe-körbe e
kis földgolyó körül, még ezer szállal össze van
kötve vele, minden rázkódást, minden gyönyört
és fájdalmat a saját testében érez.

Mikor kitört a háború, aggódtunk ezért a vilá-
gért, féltünk, hogy a jelen borzalmas valósága
ki-billenti sarkából a látszat világát. De
hamarosan kiderült, hogy a művészet önálló
égitest, mely ugyan a valódi világ fényéből és
sötétségéből fogant, de ezeket az adományokat
isteni áldásként visszajuttatja a földi világnak.
Immár tudjuk, hogy a művészet a maga pályáját
járja, éppoly sérthetetlenül, mint egy örök
csillagkép. Hogy ez a felismerés
Németországban általánosan és megtá-
madhatatlanul uralkodik, hogy nálunk úgy védik
és ápolják a művészet javait, minta legteljesebb
békében, s hogy napjaink borzalmas viharában
még vannak e célra szabad erők - nos, ezt miért
ne ismerhetném be szabadon -, bizonyos büsz-
keséggel nyugtázzuk. De ez a tény további re-
ményre is feljogosít, éppen művészetünk, a szín-
ház szempontjából, hogy tudniillik megtisztulva
és mélyebb méltósággal tud majd kilábalni ebből
a súlyos megpróbáltatásból, és ha a béke eljö-
vendő korszaka talán majd új, nagy feladatok elé
állítja, tekintetbe véve a kedélyekre gyakorolt pá-
ratlanul nagy hatalmát, felemelkedhet a puszta
szórakoztatás lapályáról és a közélet jelentős té-
nyezőjévé válhat, akár az antik színház korában.
1915

toztatni is, ahogy a körülmények éppen kívánták.
Darabjaik igazán csak a próbák során értek meg
és objektivizálódtak, mert azokat színházuk fel-
tételeihez és mindenekelőtt a közreműködő szí-
nészekhez igazították, nagy ügyességgel. Nincs
semmi jelentősége annak, hogy Moliére saját
vállalkozása számára, Shakespeare pedig Bur-
bage-nek írta a darabjait. Az a fontos, hogy
mind-két nagy drámaíró a színház számára írta
műveit, sőt azok gyakran a színpadon
keletkeztek.

Ha manapság szükség van a rendezőkre, hogy
a szerzők és a műveik tolmácsolói között tátongó
szakadékot áthidalják, úgy ez egyszerűen annak
a szomorú ténynek a következménye, hogy a
színpadi írók nem értik mesterségüket.
Dolgozó-
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