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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-

AZ ESZMÉNYI SZÍNHÁZRÓL
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szobájuk magányában megírják műveiket, és át-
adják a rendezőnek, hogy halott szövegüket a
színpad eleven nyelvére lefordítsa. Az lenne a
legkevesebb, amit követelhetnénk tőlük, hogy
legalább ők maguk képesek legyenek gondola-
taikat a színészeknek átadni, ha már egyáltalán
szükséges a színdarabot lefordítani és élővé ten-
ni. Mindenekelőtt meg kellene szabadulniuk attól
a megrögzött előítélettől, hogy egy bizonyos
specifikus tehetségű színész számára, csak neki
szánt szerepet írni, méltóságukon aluli
cselekedet. Éppen ez lenne az ideális állapot,
így kellene a színműírónak mindig dolgoznia. A
különböző szerepeket a közreműködő
színészek testére kellene igazítania. De hogy
képes legyen erre a feladatra, ahhoz neki is
értenie kellene valamit a színészek nehéz
mesterségéből.

Hogyan is fest tulajdonképpen az az új szín-
pad, melynek fejlesztésében a modern szerző-
nek is részt kellene vennie és írnia kellene szá-
mára? Írnia kellene... igen, mivel ma még sajnos
nem tartunk ott, hogy az új színház az írótól füg-
getlenül növekedjék és fejlődjék, és messze ma-
ga mögött hagyja. Amíg az író nem szedi össze
magát, és nem törekszik rá, hogy az új irányt
megértse és magáévá tegye, addig a jövő szín-
pada nem hódítható meg. Itt nem arra a négy-
szögletű nyílásra, a keretszínpadra gondolunk,
mely a 18. század végén és a 19. század elején
fejlődött ki. A modern színház megszabadult a
szűkösségtől és a zártságtól, melyek minden
idők színpadait jellemezték. Ha megnézzük a ré-
gi kultúrnépek, a görögök és a rómaiak színhá-
zát, azt látjuk, hogy ők sem szűkre méretezett
négyszögletes nyílás előtt játszottak. Náluk a
színházat művészek csinálták művészeknek. A
színész természetes igénye, hogy közönségét
minél szorosabban maga köré gyűjtse. Ezért ke-
rült Shakespeare színpada a görög és római
színházak példája nyomán egyre inkább a néző-
tér közepére, míg végül a színész a maga hallga-
tóságát a pódium elé és két oldalához gyűjtötte.
Az a jelenség, hogy a 18. században a jelenetek
egy keret mögé húzódtak, azon a tényen alapul,
hogy abban az időben nem voltak nagy drámaí-
rók és jó színészek. Az opera és a balett jóformán
kiszorította a színjátékot, mivel a keretszínpad
mindkettő számára tökéletesen alkalmasnak és
kielégítőnek bizonyult. De ma, amikor a színház-
művészet újjászületését éli, a kép kilép a szűk
keretekből és behatol a nézőtérre. A színpaddal
együtt a színész ismét a nézőtér közepére kerül,
alakja plasztikussá, háromdimenzióssá válik,
míg a keretszínpadon csak kétdimenziós volt, és
a festett háttér előtt csak árnyképként ágált, ha
ugyan nem olvadt teljesen egybe vele, valami
érthetetlen egésszé. De a színpadi képnek is,
akárcsak a színésznek, plasztikussá kell válnia
és alakot kell öltenie. A kulissza nem maradhat
állandóan változó, üres szemfényvesztés, tár-

Paul Hartmann a Danton halálában
(New York, 1927)

gyiassá és hihetővé kell válnia. Az erkély, melyről
Shakespeare Júliája beszélget Romeóval, le-
gyen igazi erkély.

Az építészetileg megtervezett színpadnak
mint tömören berendezett, váltakozó színhelyű
egésznek ki kell szorítania a sík díszletek festett
kulisszáinak sorát. Ám az eredmény nemcsak
azon múlik, hogy a színpadot előretoljuk a néző-
térre, s tárgyiasítjuk a kulisszákat; azt az avult
hagyományt is ki kell irtani, mely szerint a szín-
pad és a nézőtér két, egymástól szigorúan elvá-
lasztott birodalom. Fel kell tárni minden lehető-
séget, hogy a színészt belső kapcsolatba hozzuk
hallgatóságával. A nézőnek nem támadhat az a
benyomása, hogy ő csak érdektelen kívülálló;

bele kell szuggerálni, hogy bensőséges kapcso-
latban áll azzal, ami a színpadon végbemegy,
hogy neki is része van az események
alakulásában. Éppígy el kell tűnnie a
függönynek is. A színészeknek, amikor csak
lehetséges, a nézőtéren át kellene a színpadra
menniük. A nézőteret is, vagy legalább egy
részét, a színpaddal összhangban be kell
díszletezni.

Bizonyára tovább él a keretszínpad is; szük-
ség lesz rá nagy írók csak ezen a színpadon
játszható darabjaihoz. A keretszínpad azonban
nem a jövő színháza, és a jövő dráma-írója
nem egy ilyen kis terem számára fogja írni
műveit.

Nem hiszem, hogy a harminc évvel ezelőtti,
akkoriban „szociális" drámának nevezett színjá-
tékokra hosszú élet várna. De a tizenöt éve
divatba jött, úgynevezett „gondolati dráma" sem
fog so-
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áig közönséget találni. Az olyan művek, amilye-
eket Ibsen géniusza vagy Bernard Shaw kima-
asló szelleme alkotott, még sokáig jelen lesz-
ek a színpadokon, ám sem a „szociális," sem a
gondolati" dráma nem lesz modern színjáték.

Nemrégiben megkérdezték tőlem, vajon a jö-
ő színházában nagy szerepe lesz-e a jelzett
zínpadnak. Nézetem szerint ez teljesen a szer-
őtől függ. Ha az író továbbra is ragaszkodik hoz-
á, hogy szereplőinek egy halom triviális és -
mi még bosszantóbb - drámailag irreleváns
olgot kell tenniük és mondaniuk, és mindenáron
ealisztikus atmoszférát akar teremteni, akkor
arabját lehetetlen stilizáltan megrendezni. Ha a
endezőnek egy színdarabot „stílussal" kell meg-
endeznie, ahhoz mindenekelőtt az szükséges,
ogy az írónak is legyen stílusa, és művei
entesek legyenek a művészi valóságtól
erőben idegen, tévesen felfogott realizmus
inden fölösleges részletétől.

A film előreláthatólag nagy fejlődés előtt áll.
e ennek a műfajnak tulajdonképpen semmi kö-
e a színházhoz, mivel az előadóművészet
gész más területére tartozik. A filmművészet
a még gyerekcipőben jár. Kezdetben igen hir-

elen, gyors fejlődésnek indult, és jelenlegi stag-
álása nem egészen érdektelen. Úgy tűnik, a film
ossz vágányra tévedt: jövőbeli fejlődésének le-
etősége az eddigi elvek szerint kérdésessé vált.
ova vezet még mindez a mértéktelenség? Mi-
soda tömegjelenetek! Micsoda vakmerő akro-
atikus teljesítmények! Hatalmas épületek és

jesztően beidomított cirkuszi állatok csodamu-
atványai... Természetesen senki sem tagadja
éhány ritka zseniális és egyéni színész, mint
haplin, Griffith és Coogan érdemeit, melyeket a
űvészet e fiatal, kibontakozó ágában szerez-

ek. De ők még úttörők; az elsők, akik talán tudo-
ányosan, talán csak ösztönösen hidat vernek a
agy filmipar és az igazi filmművészet közé. Tel-

esítményeiket nem tulajdoníthatjuk az egész
ilmgyártásnak - ezek egyes művészek csodá-
atos eredményei. Egyedül ők adhatnak képet
zokról a kimeríthetetlen lehetőségekről, melyek
filmművészetben rejlenek.
Melyek a fejlődést gátló jelenlegi terméketlen-

ég okai? A film mai formájában nem saját esz-
özökkel és erőkkel dolgozik, habár mindkettő
agy tömegben és gazdagon állna rendelkezé-
ére. Idegen talajon próbál gyökeret ereszteni,
ogy kifejlődhessék. Ma még parazita, sőt
gyáltalán nem veszélytelen parazita. A zene,
elyet operákból, koncertdarabokból,

áncdalokból kölcsönöz, nem mentheti meg a
ilmet szerencsétlen némaságától, melyre a
ompozíció hiányzó egysége és előadásmódja
iatt kárhoztatva van.

Gyakran hiányzik a rendezés és a koncepció
inden művészi jegye. A filmnek új, egyéni kife-

ezésmódot kellene teremtenie. Új utakat kell fel-

(...) Pillanatnyilag nehéz bármiről - akármilyen
sürgetőn nyomja is szívünket - beszélni vagy ír-
ni anélkül, hogy ellenállhatatlan erővel el ne te-
relnék figyelmünket a régi világunkat feldúló ese-
mények. Mire Ön ezt a levelet kézhez veszi, sőt,
már mire befejezem, újabb emberi alkotások
omlanak össze, semmisülnek meg napok, órák
alatt, holott felépítésük sok száz évbe telt. Bár-
mily soká tart majd, amíg kiharcolják mindennek
a végét - és ki tudja, milyen lesz majd ez a vég -
, egy dolog bizonyos: a háborút végső soron a
halál nyeri meg, minden eddiginél tökéletesebb
szervezettségben. Az életet elárulták; az élet ve-
reséget szenvedett.

Ehhez képest voltaképpen kevésbé fontos,
hogy ezúttal ki, hol és hogyan rendezi meg a győ-
zelmi ünnepségeket. Egy bizonyos: győzni nem
a sok millió elesett fog, és nem is azok a megalá-
zottak, akik most magukba fojtják kiolthatatlan
gyűlöletüket. Jól megszervezett káosz marad
majd ránk, és az az állapot, amelyet majd hábo-
rús erőszakkal kikényszerítenek avagy más esz-
közökkel megvásárolnak, nagyon messze lesz
attól, amit jó lelkiismerettel „békének" nevezhet-
nénk.

Hogy vajon a Nyugat többszörösen megjósolt
alkonyáról van-e szó, avagy lehetséges-e még
feltámadás, azt csak az eljövendő nemzedékek
tudhatják majd. Ami engem illet, meggyőződé-
sem, hogy napjaink lélegzetelállító eseményei,
valamennyi kommun-fas-nácizmussal és azok
(pusztulásba) vezetőivel egyetemben részjelen-
ségei csupán annak a hatalmas társadalmi át-
alakulásnak, amely a francia forradalommal
kezdődött, és a „népboldogítók"
elmeszüleményei ellenére máig sem tudott
kiteljesedni. Gyakran jut eszembe a légy,
amelyik a guruló keréken ülve diadalmasan
zümmögi: ni csak, mekkora por-felhőt kavarok
fel! Sejtelme sincs róla, hogy nem ő vezet,
hanem őt vezetik.

Bármint légyen is, a kerék gurul, és magával
ránt mindenkit, még az olyan merőben apolitikus
lényeket is, amilyen én vagyok. Szerencsére
azonban nem tovább ennél a bevezetésnél.
Azért mégiscsak megmaradok a magam kapta-
fájánál. Gyermekkoromtól fogva egyedül csak a
színházban éltem, abban a világban, amelyet az
ember saját képére teremtett, hogy aztán játsz-

szon benne az élet minden komoly és derűs ele-
mével. Ezzel a hajlammal jövünk világra, és a
szerencsések és a bölcsek meg is őrzik mindvé-
gig. Not only the play but to play is the thing. (Uta-
lás a Hamlet híres mondására, amelyből a ma-
gyarban „tőr lesz a darab" lett. A mondat körülbe-
lül azt jelenti: „Nemcsak a színjáték, hanem ma-
ga a játéka fontos." - A ford.) Hiszem, hogy az
emberek, inkább, mint valaha, a költött világba
menekülnek majd a mai valóság borzalmai elől.

Ezzel összefüggésben meggyőződésem,
hogy a kulturális vezetőszerep a halálosan kime-
rült Európa helyett, legalábbis hosszú időre, az
Újvilágra hárul. És minthogy most hátborzongató
precizitással bebizonyosult, hogy a békében há-
borúra kell fegyverkezni, úgy gondolom, hogy a
háborúban viszont a békére kell felkészülni. Ami
engem illet, én egész életemben ezt a stratégiát
gyakoroltam. A Salzburgi Ünnepi Játékokat pél-
dául akkor alapítottam, amikor a városban éh-
séglázadás dühöngött, és az Európa Szálló
pincéjéből a Bahnhofstrasséra folyatták a bort.
Dél-utánra kisütött a nap, és az emberek
illedelmesen üldögéltek az öreg Dóm-téren.
Mindez persze elmúlt, de az ünnepi játékok
akkor is megértek tizennyolc évet, és az egész
nagyvilág elzarándokolt ebbe a kisvárosba.
Csendben, titkon itt is fegyverkeztem, és mielőtt
levelem lényegére térnék, mondanék is erről
valamit.

Június végén a Workshop befejezte a máso-
dik tanévét. Őszintén fájlalom, hogy Ön nem látta
előadásainkat: Maeterlinck Beatrice nővérét (a
Mirakel modelljét), Pirandello Six Charactersét,
Goldoni Szolgáját, O'Neill Beyond the Horizon-
ját, Barry White Wingsét, Thornton Wilder Pull-
man Trainjét és Noël Coward egyfelvonásosait,
mert igazán figyelemreméltóak voltak. Egész
szokatlanul sikerültnek tartom az Akárkikamara-
jellegű, modern ruhás adaptációját, amelyet né-
hány héttel ezelőtt mutattunk be. Azt hiszem, a
régi műnek ezt a feldolgozását alkalomadtán
New Yorkban is be kellene mutatni.

A legfontosabb, hogy valóban bámulatosan
sok jelentős tehetséget találtunk, s hozzájuk
egyre újabbak csatlakoznak. Sokakat már szer-
ződtettek a vezető filmstúdiók, és meggyőződé-
sem, hogy nemsokára nem maradnak el Olivia
de Havillandtől és Mickey Rooneytól (akik első

nie magát. Saját bázist kell teremtenie, hogy ké-
pes legyen mindenféle fölösleges járulék és be-
tétszövegek nélkül is harmonikus egészként
megállni.
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építése, előadásmódja számára találnia, és a kí-
sérőzenét új kompozíciókból kell összeállítania.
Saját talajába kell gyökeret eresztenie, és nem
idegen tollakkal ékeskedve, mindenhonnan va-
lamit ellesve, hanem saját erejéből kell felküzde-


