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F O D O R G É Z A

B E V E Z E T Ő
A modern színházról kevés olyan lényeges

ondolat van, amelyet ne Gordon Craig
ogalmazott volna meg először. A XX. századi
zínháztörténet későbbi elméleti és
yakorlati kalandjai felől visszatekintve erre jó
éldának látszik az 1907-ből valós 1908-ban a
he Maskban megjelent híres-hírhedt ta-
ulmány, A színész és az übermarionett, amely
emcsak a színházi szakirodalomnak, hanem ál-
alában az esszéműfajnak is kivételes remeke.
raig gondolatai nem elkülönült, villanásszerű
eglátások - a modern színház e különös zse-

ijének éppen az a megkülönböztető sajátossága
ozzá ebben-abban, esetleg sok mindenben
asonlóan vélekedő elődeihez, kortársaihoz és
tódaihoz képest, hogy gondolkodása egyszer-
e volt radikális és totális. Nemcsak felismerte és
égiggondolta a modern színház valamennyi
lapproblémáját, de arra is képes volt, hogy min-
en problémát egymással való szerves össze-
üggésében lásson, értsen meg, s valamennyi-
ől levonja a konzekvenciákat az összes többire
ézve.

Nyilván történeti és pszichológiai okok egya-
ánt közrejátszottak abban, hogy a színészként
s rendezőként egyaránt fényes pálya kezdetén
lló Craig, a maga radikális és totális színházi for-
adalmának eszményeiből mit sem engedve, kí-
ül került a gyakorlati színházi életen, s a század
gyik legynagyobb hatású színházi életműve
sak papíron: írásban és rajzokban-metszetek-
en valósult meg. A koncepció megszületésé-
ek és kibontakozásának korában mind a polgári
zínházi üzem fogadókészsége, mind a techni-
ai feltételek hiányoztak ahhoz, hogy megvalósí-
ására esély lett volna, megalkotója pedig túlsá-
osan az eszmények és a képzelet embere volt,
emhogy leereszkedett volna az apró lépések, a
észeredmények világába - inkább a kivonulást
álasztotta. Annak persze, hogy a gondolat és a
épzelet nem ismer közegellenállást, mindig
egvannak a hátulütői is. Craig mind kimunkált

zerepében, mind stílusában túlságosan profeti-
ussá vált, koncepciójának technikai kivitelez-
etőségét túlságosan ignorálta ahhoz, hogy túl-
imenzionált megnyilvánulásai és nyilvánvaló
yakorlati abszurditásai ne diszkreditálták volna
alamelyest művének lényegét is. Még egy olyan
elentős és magas intellektusú színházi alkotó is,

int az amerikai Lee Simonson 1931-ben írt, The
tage is Set című kiváló könyvének (nálunk a
zínházi Intézet Kezdődhet a játék címen adott
i belőle kétfüzetnyi szemelvényt a Korszerű
zín-ház sorozatban 1968-ban) Craig-

ejezetében a szakszerűség szigorú korlátai
özül dilettáns fantasztának látja és láttatja azt
z embert, aki nélkül ő sem lehetett volna az,
ki, elképesztő módon nem érzékelve azt az
lementáris különbséget, amely a korukat
egelőző zsenik gondolkodásában szinte
lkerülhetetlenül jelen-

lévő dilettantisztikus elemek, illetve a minden
korban nyüzsgő vérbeli dilettánsok között fenn-
áll. Ha Craiget dilettánsnak mondjuk, ezt legfel-
jebb csak annyira és abban a dimenzióban ve-
hetjük komolyan, ahogyan Adorno Wagnert di-
lettánsnak nevezte.

Craig képzeletbeli új színházát tárgyilagosan
értékelte a színház története, s mint minden tár-
gyilagos értékelés, ez is egyszerre igazságta-
lan és igazságos. Igazságos, mert a modern
színház történetében Craignek végül is minden
lényeges gondolata megvalósult. S igazságta-
lan vagy legalábbis méltánytalan a személlyel
szemben, mert a zseni dicsőségét nála sokkal
kisebbek aratták le - igaz, részenként. Nehéz
fanyar mosoly nélkül nézni a modern színház jó
néhány nagy karrierjét, divatos életművét,
amely nem más, mint Craig hatalmas, integrális
életművének részletenkénti kiárusítása. De tör-
téneti szempontból úgy is lehet mondani: do-
mesztikálása. Mert a történelem, a kultúra, így a
színház története, a színházkultúra is a folyto-
nosság és az újszerűség érzékenyebb egyen-
súlyaira, szervesebb fejlődésre, életszerű
kompromisszumokra és kiegyenlítésekre, a
monstruózus nagyság mérséklésére, a radika-
lizmus kiküszöbölésére, részenkénti és fokoza-
tos beépítésre tör. Tehát a Craig iránti maximá-

Mindig is vitakérdés volt, vajon művészet-e
a színjátszás, következésképpen
művész-e a színész vagy valami egészen
más. Igaz, nem nagyon látszik, hogy ez a
kérdés bármikor a múltban valóban álmatlan
éjszakákat okozott volna a gondolkodás
hangadóinak, ámbár másfelől számos bizonyí-
ték van rá, hogy amennyiben a kérdést komoly
megfontolásra egyáltalán érdemesnek ítélik,
ugyanolyan módszerrel kutatták volna, mintami-
lyet a zene, a költészet, az építészet, a szobrá-
szat vagy a festészet vizsgálata során alkalmaz-
tak.

Ugyanakkor bizonyos körökben annál szen-
vedélyesebb viták zajlottak a téma kapcsán. A

lis tisztelet, esetleg szeretet sem láttathatja
másként: így volt jól.

Mégis! A radikalizmus - még a totalitásra irá-
nyuló radikalizmus is - a szellem világában nél-
külözhetetlen. Amennyire végzetes a történe-
lemben, annyira fontos a szellemi alkotás szférá-
jában, hogy azt, ami lehetséges, ki is lehessen
próbálni, meg is lehessen csinálni, hogy az intel-
lektuális és művészi lehetőségeket, utakat végig
lehessen vinni, végig lehessen járni. Az élet, a
kultúra egészséges működése úgysem engedi,
hogy a radikális és totális gondolati és művészi
forradalmak egyeduralkodóvá váljanak, de ép-
pen e működés egészségessége, ha lehet így
mondani: a kultúra mentálhigiénéje megköveteli,
hogy a lehetőségek ne fulladjanak be, ne legye-
nek elfojtva, hanem legalább egy körön belül
példaszerűen, paradigmatikus tisztasággal
megvalósuljanak - ez elég ahhoz, hogy
egyrészt meg-teremtődjön a kultúra normális,
egészséges, kívánatos pluralizmusa, másrészt
termékenyítően hassanak, a kultúra asszimilálja
bizonyos értékeiket, s ezzel magasabb fokon is
igazolja őket. Hogy az ilyen lehetőségek
kihagyása, a tiszta végiggondolások és
végigvitelek elmaradása, hiánya milyen
következményekkel jár egy kultúrára, egy
színházkultúrára nézve, azt Európában kevés
helyen lehet annyira megérezni, mint nálunk.

Igaz szeretettel ajánlom két jó barátomnak,
De Vosnak és Hevesi Sándornak

résztvevők között kevés volt a színész, sőt még
olyanok is ritkán szólaltak meg, akiknek egyálta-
lán közük lett volna a színházhoz, viszont vala-
mennyi résztvevő tetemes logikátlan hevületről
és igen kevés tárgyi ismeretről tett bizonyságot.
Az érvek, melyekkel a színjátszástól a művészet,
a színésztől pedig a művész rangját elvitatták, ál-
talában oly ésszerűtlenek, és a színésszel szem-
ben táplált gyűlöletükben oly elfogultak, hogy
úgy gondolom: a színészek már csak ezért sem
bajlódtak a témában való elmélyüléssel. Így az-
tán mostanság minden évad meghozza a maga
rendszeres negyedévenkénti kirohanásait a szí-
nész és az ő nevetséges mestersége ellen,
amely kirohanások rendszerint az ellenség visz-

EDWARD GORDON CRAIG

A SZÍNÉSZ ÉS AZ ÜBERMARIONETT

„Ahhoz, hogy a színházat megmentsük, a színháznak el kell pusztulnia, a színészeket
és a színésznőket el kell, hogy ragadja a pestis ...Ők állják útját annak, hogy művészet
szülessék."

Eleonora Duse: Tanulmányok a hét művészetről; 1900
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szavonulásával érnek véget. Az ellenség sorait
általában literátorok és magánzók töltik fel. Ro-
hamaikat vagy azon az alapon indítják, hogy vi-
lágéletükben rendszeresen jártak színházba,
vagy épp ellenkezőleg, arra hivatkozva, hogy vi-
lágéletükben nagy ívben elkerülték ezeket az in-
tézményeket; hogy mi a bajuk velük, azt legin-
kább csak ők tudják. Magam évadról évadra kí-
sérem figyelemmel e megújuló támadásokat, és
úgy látom, általában ingerlékenységből, szemé-
lyes ellenszenvből vagy önhittségből fakadnak,
és az első betűtől az utolsóig logikátlanok. A szí-
nész vagy mestersége elleni támadások merő-
ben képtelenek. Eszemben sincs, hogy a követ-
kezőkben magam is hasonló kísérletekbe bo-
csátkozzam; pusztán csak legjobb meggyőző-
désem szerint önök elé kívánom tárni egy külö-
nös per logikus és, mint hiszem, kétségbe nem
vonható tényeit. A színjátszás nem művészet,
ezért helytelen a színészt művésznek nevezni. A
véletlen ugyanis ellensége a művésznek. A mű-
vészet szöges ellentétben áll a zűrzavarral, már-
pedig a zűrzavart a véletlenek egymásra halmo-
zódása idézi elő. Művészet csak tudatos terve-
zésből születhet. Ezért nyilvánvaló: ha műalko-
tást akarunk létrehozni, csak olyan anyagokkal
dolgozhatunk, amelyekkel teljesen biztonságo-
san lehet számolni. Márpedig az ember nem
ilyen anyag.

Az emberi természet mindenestül szabad-
ságra tör; ennélfogva az ember személye maga a
bizonyság rá, hogy mint anyag a színház szá-
mára értéktelen. A modern színházban, amely-
ben férfiak és nők saját testüket használják
anyagként, minden, amit látunk, merőben eset-
leges. A színész testi cselekvései, arckifejezése,
beszédének hangzása, mind ki vannak szolgál-
tatva érzelmei széljárásának. Ezek a szelek ter-
mészetesen szükségképp ott fújdogálnak min-
den művész körül, s úgy mozgatják, hogy egyen-
súlya közben ne boruljon fel. A színész esete
azonban más: őt az érzelem birtokba veszi, s
kedve szerint ragadja testét ide-oda; engedel-
mes bábbá változtatja, ő pedig mintegy lázálom-
ban vagy mintha elméje elborult volna, tévetegen
imbolyog; feje, karja, lába vagy függetlenednek
akaratától, vagy legalábbis úgy meggyengülnek,
hogy az érzelmi vihar tombolása közepette bár-
mely pillanatban cserben hagyhatják. Okoskod-
nia, győzködnie magát fölösleges. Hamlet hig-
gadt útmutatása (amelyből, mellesleg szólva,
nem egy logikus elme, hanem egy álmodozó
szól) a szelek martaléka lesz. Mihelyt az érzelem
felhevül, a színész tagjai újra meg újra fellázad-
nak az értelem ellen, az értelem pedig közben
egyebet sem tesz, mint hogy gerjessze a hőt,
amely az érzelmeket lángra lobbantja. S ami igaz
a mozgásra, ugyanaz áll az arckifejezésre is. A
küszködő értelemnek egy-egy pillanatra sikerül
akarata szerint mozgatnia a szemet vagy az arc-

Gordon Craig 1905-ben

izmokat, s néhány pillanatra akár teljesen
kordában is tarthatja az arcot, ám aztán egyszer
csak félresöpri az éppen általa felizzított
érzelem, a forró szenvedély pedig, azon
nyomban, mintegy villámcsapásszerűen, és
mielőtt még az értelemnek ideje lenne
harsányan tiltakoznia, már hatalmába is
kerítette a színész arckifejezését. Az
arckifejezés módosul és változik, elbizonyta-
lanodik és a visszájára fordul, az érzelem ide-
oda űzi a színész homlokától szemén át le a
szájáig; immár teljességgel ki van szolgáltatva
az érzelemnek, és azt sikoltja felé: „Tégy velem,
amit akarsz!" A színész arckifejezése
felbolydulva száguld a végletek között, és
n icsak - „a semmiből semmi sem születik". A
mozgásra vonatkozó

szabály alól nem kivétel a hang sem. A színész
hangját megrepeszti az érzelem, s az a maga té-
tova ingadozásában részese lesz az értelem el-
leni összeesküvésnek. Az érzelem átgyúrja a
hangot, mígnem az zavaros, ellentmondásos ér-
zelmi állapot benyomását kelti. Semmi értelme
azt állítani, miszerint az érzelemben az istenek
szelleme ölt testet, és a művész éppen ennek az
állapotnak a létrehozására törekszik. Először is
ez nem igaz, és még ha igaz volna is: nem lehet,
hogy minden kóbor érzelem, esetleges érzés
egyaránt értéket képviseljen. Láthatjuk tehát: a
színész értelme erőtlenebb érzelmeinél, mert az
érzelem hatására az értelem kész hozzájárulni
mindannak lerombolásához, amit a maga akara-
tából létre kívánt hozni; és mivel ily módon az ér-
telem az érzelem rabszolgájává válik, szükség-
képp folyamatosan egymást érik a véletlenek.
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A velencei kalmár díszletterve (1902)

Mindennek tudatában most már elmondhat-
juk: az érzelem olyan ok, amely először teremt,
másodszor pusztít. Márpedig, mint ahogy már
mondottuk, a művészet nem tűrhet semmilyen
véletlent. Így háta színész alkotása nem
műalkotás, hanem csak esetleges vallomások
sorozata. A kezdetekkor a színházművészet
nem használ-ta anyagául az emberi testet. A
kezdetekkor úgy tartották: a férfiak és a nők
érzelmei nem arra valók, hogy a sokaság előtt
mutogassák őket. Ha éppen fel akarták hevíteni
a közönséget, ízlésesebbnek tűnt, hogy
elefántot vagy tigrist mutogassanak neki az
arénában. Elefánt és tigris szenvedélyes
viadala a legtöbb, amit izgalomban a modern
színpadoktól kaphatunk, méghozzá a maga
vegytiszta formájában. A produkció mára
elvesztette brutalitását, kifinomultabb lett,
úgyszólván emberszabású; hiszen nincs méltat-
lanabb látvány, mint amikor férfiakat és nőket
szabadjára engednek egy emelvényen, hadd
tárják fel leplezetlenül azt, amit a művészek leg-
följebb lefátyolozva hajlandók megmutatni, ab-
ban a formában, amelyet értelmük létrehozott.
Könnyű kitalálni, miképpen lehetett rávenni az
embert, hogy elfoglalja az addig csak az állatok
részére fenntartott helyet.

A tanultabb ember összetalálkozik azzal, aki
viszont temperamentumosabb, mint ő, és
nagyjából így szól hozzá: „Ej, de pompásan
festesz!

És így kezdődik író és színész komédiája. A
fiatalember odaáll a sokaság elé, előadja a szö-
veget, s teljesítménye pompás reklám az iroda-
lom számára. A taps után az ifjút hamar elfelejtik,
még előadásmódját is megbocsátják neki, ám az
ötlet a maga idejében újszerű volt és eredeti, az
író előnyösnek találta, és nemsokára más írók is
rájöttek, milyen kitűnően lehet jóképű és lendüle-
tes fiatalembereket hangszerül használni. Az,
hogy a hangszer egyszersmind emberi lény,
nem izgatta őket. Regisztereit és billentyűit
ugyan nem ismerték, de amúgy nyersen tudtak
rajta játszani, és célszerűnek találták. Így aztán
mára itt áll előttünk ez a furcsa jelenség: egy em-
ber, aki beéri vele, hogy egy másik ember gondo-
latait szólaltassa meg; e gondolatokat más vala-
ki öntötte formába, ő pedig, megszólaltatva azo-
kat, egyszersmind saját személyét állítja köz-
szemlére. Azért teszi, mert ez hízeleg neki, a
hiúság pedig nem ésszel él. Ám ezenközben, s
mindaddig, amíg világ a világ, az emberi termé-
szet küzd a maga szabadságáért, és lázadozik,
amiért rabszolgaként vagy eszközként kell tol-
mácsolnia másvalaki gondolatait. Súlyos kérdés
ez, és semmi haszna elhessegetni vagy azt állí-
tani, hogy a színész korántsem puszta eszköz
mások gondolatainak kifejezésére, hiszen ő kelti
életre az író holt szavait. Mert még ha ez igaz is
lenne (mint ahogy nem lehet az), és ha a színész
csupa önálló gondolatot adna is elő, akkor is
szolgaság béklyózná természetét; teste szük-
ségképp értelme rabszolgájává válna, márpedig,
mint már rámutattam, éppen ez az, amire az
egészséges test semmi áron nem hajlandó.
Ezért hát, a fenti okok következtében, az emberi
test természeténél fogva alkalmatlan rá, hogy a
művészet anyagául szolgáljon. Nagyon is tisztá-
ban vagyok ezen állítás vakmerően általánosító
jellegével; és mivel eleven és egészében szeret-
ni való férfiakat és nőket érint, alaposabban ki
kell fejtenem, nehogy akaratlanul is bárkit meg-
botránkoztassak. Pontosan tudom, hogy az álta-
lam elmondottak hatására a világ színészei nem
fognak tömegesen kivonulni a világ színházaiból,
és nem húzódnak vissza bús kolostorokba, ahol
végigkacagnák életük hátralévő részét, s mulat-
tató társalgásuk legfőbb témájául a színházmű-
vészet szolgálna. Amint arról más helyütt írtam
már: a színház igenis tovább terjeszkedik majd,
és a színészek még néhány éven át tovább hát-
ráltatják fejlődését. Látok azonban egy rést,
amelyen át a színészek idővel kibújhatnak mos-
tani rabságukból. Új színjátszási formát kell te-
remteniök maguknak, amely javarészben szim-
bolikus gesztusokból áll. Ma megszemélyesíte-
nek és közvetítenek; holnap reprezentálniok és
interpretálniok kell; holnapután pedig az alkotás
lesz a feladatuk. Ily módon a stílus visszahelyez-
hető jogaiba. Ma a színész megszemélyesít egy
bizonyos lényt. Azt kiáltja a közönség felé: „Jól

Milyen fenségesen mozogsz! A hangod, mint a
madárdal; és hogy villog a szemed! Valósággal
leri rólad a nagyszabású mivoltod! Már-már ha-
sonlatos vagy az istenekhez! Úgy vélem, fel kell
hívni az emberek figyelmét a csodára, amelyet
lényedben hordozol. Így hát írok számodra né-
hány szót, amelyet majd előadsz az emberek-
nek. Odaállsz eléjük, s tetszésed szerint előadod
nekik szövegem. Bizonyos, hogy ahogy te mon-
dod, úgy lesz a legjobb."

A temperamentum embere pedig így felel:
„Valóban így volna ez? Valóban isteninek látsz?
Nekem eddig még eszembe sem jutott ilyesmi.
Hát valóban azt hiszed, hogyha odaállok az em-
berek elé, üdvös és lelkesítő hatással lehetek rá-
juk?" „Nem, nem erről van szó - mondja erre az
értelem embere -, nem elég, ha csak odaállsz
eléjük; akkor kelthetsz valóban nagy hatást, ha
valami mondanivalód is van."

„Azt hiszem, nem lesz olyan könnyű elmonda-
nom a szöveged - feleli a másik. - Egyszerűbb
lenne, ha csak odaállnék eléjük, és ösztönösen
mondanék valamit, például azt, hogy 'Üdv min-
denkinek!' Úgy érzem, ha így játszanék, inkább
lehetnék önmagam." „Kitűnő gondolat - feleli a
csábító. - Ez az 'Üdv mindenkinek!' igazán re-
mek ötlet. Írok majd, mondjuk, száz, esetleg két-
száz sort erre a témára; és csak te mondhatod el,
senki más. Hiszen te magad ajánlottad. Üdv! Te-
hát megegyeztünk? Vállalod?" „Ha óhajtod" -
feleli a másik, a maga jóindulatú bárgyúságában,
a hízelgéstől szinte megittasulva.
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nézzetek meg; most úgy teszek, mintha ez és ez
volnék, és így és így cselekednék"; és aztán hoz-
zálát, hogy a lehető legpontosabban utánozza
azt, aminek jelzését bejelentette. Példának oká-
ért ő Rómeo. Elmondja a nézőknek, hogy szerel-
mes, majd meg is mutatja, azáltal, hogy megcsó-
kolja Júliát. Ez állítólag műalkotás, és állítólag ér-
telmes módja a gondolatok érzékeltetésének.
No de hát kérem - ez éppolyan, mintha a festő
egy hosszú fülű állatot rajzolna a falra, és aztán
odaírná alá: „Ez egy szamár." Holott a hosszú
fülek láttán ezt egy tízéves gyerek is felfogná,
és nem lenne szüksége az aláírásra. A tízéves
gyerek és a művész között az a különbség,
hogy a művész képes bizonyos jelek és formák
révén egy szamár benyomását kelteni, a nagy
művész pedig ezen túl az egész
szamárnemzetség be-nyomását, a tárgy
szellemét is képes megteremteni.

A színész úgy nézi az életet, akár a
fényképezőgép, és olyan képet próbál készíteni,
amely versenyre kelhet a fényképpel. Álmában
sem gondolja, hogy művészete, mondjuk, a
zeneművészettel rokon. Ő a természetet akarja
reprodukálni; ritkán próbál a természet
segítségével önállóan kitalálni valamit, alkotásról
pedig soha nem is álmodik. Ha egy csók
költőiségét, egy küzdelem hevét avagy a halál
nyugalmát akarja megragadni és kifejezni,
erejéből, mint már mondottam, legföljebb
szolgai, fényképszerű másolásra telik. Csókot
ad - kardot ránt - lehanyatlik és mímeli a halált,
de ha alaposabban belegondolunk, nem
szörnyűséges ostobaság-e mind-ez? Nem
siralmasan szegényes-e az a művészet és az az
ügyeskedés, amely képtelen rá, hogy egy
eszme szellemét és lényegét közvetít-se a
közönségnek, hanem ehelyett csak lapos
másolatot mutat fel, magának a tárgynak a facsi-
miléjét? Ez annyit tesz, hogy az illető utánzó
csak, nem pedig művész, és maga vállalja a ro-
konságot a hasbeszélővel.*

Közhasználatú színházi kifejezés szerint a
színész „belebújik a szerep bőrébe". Célszerűbb
lenne azt mondani, hogy „kibújik" abból.
„Micsoda?! - kiált fel a bővérű és lánglelkű
színész. - Hát ebben a maga színművészetében
nincs se hús, se vér? Hát nincs benne élet?"
Attól függ, signor, mit nevez életnek, amennyiben
ezt a szót a művészet fogalmával kapcsolatban
használja.

„Nyilvánvaló tehát, hogy ha aztán egy olyan ember érkezne álla-
munkba, aki képes volna művészetével mindenféle alakot ölteni, és
mindenféle dolgot utánozni, s költeményeit akarná nekünk bemutatni,
talán nagy tisztelettel öveznénk, mint egy szent, csodálatra méltó és
kedves embert, de azért mégiscsak azt mondanánk neki, hogy ilyen
ember ami államunkban nincs, s ilyennek nem is szabad lennie; s való-
színűleg el is küldenénk - fejét mürrhával meghintve és gyapjúszalaggal
ékesítve - egy másik államba, s a magunk érdekében beérnénk a
szárazabb és kevésbé szórakoztató költővel és mesemondóval, aki a
becsületes ember beszédét utánozná nálunk, s mondókáját azokban a
formákban adná elő, amelyeket törvényerővel eleve kikötöttünk, mikor a
katonák nevelésére vállalkoztunk." - Platón. (Mivel az egész ide vo-
natkozó szakasz idézésére kevés a hely, javasoljuk, hogy az olvasó üsse
fel Az állam harmadik könyvének 395. oldalát.) - Magyarul: Platón
összes művei II. Budapest, 1984. 178-179 . o.

Ha a festő arról beszél, mit jelent az élet az ő mű-
vészetében, egyáltalán nem holmi ténylegesen
valóságos jár a fejében, a többi művész pedig e
szó kapcsán általában valami lényegénél fogva
spirituális dologra gondol; csak a színész, a has-
beszélő és az állatpreparátor gondol valamiféle
tényleges és életszerű reprodukcióra, ha mun-
kája életszerűségéről beszél; ők értenek ezen
olyasmit, amivel ordítóan nyilvánvaló és kézen-"

fekvő hatást érhetnek el. Hát ezért mondom én,'
hogy jobb lenne, ha a színész inkább mindenes-
tül kibújna szerepe bőréből. Ha netán színész is

olvasná e sorokat - vajon nem tudnám-e vala}
miképpen rádöbbenteni, micsoda esztelen
képtelenség részéről ez az öncsalás, ez a
meggyőződés, miszerint neki mindenáron
másolatra, reprodukcióra kell törekednie? Hadd
tételezzem fel, hogy fejtegetésemet egy színész
is hallgatja; és társaságunkba meghívtam egy
zenészt meg egy festőt is. Beszéljenek ők. Én
meguntam a látszatot, mintha merőben triviális
indítékokból becsmérelném itt a színész
munkáját. Szavaimat a színház iránti szeretet
sugallta, meg az a hit, az a remény, hogy valami
rendkívüli fejlemény rövidesen kiemeli a
színházat mostani hiányosságaiból, a színész
pedig bátorsága minden erejével elősegíti majd
ezt az újjászületést. A színházi szakma számos
művelője egész álláspontomat félreérti. Azt
hiszik, hogy ez az álláspont egyes-egyedül csak
az enyém; szemükben én magányos,
eltévelyedett kötekedőnek, zsémbes
pesszimistának tetszem, aki megunt valamit és
megkísérli összetörni. Ezért hát szóljon a szí-
nészhez a többi művész, a színész pedig képvi-
selje a maga ügyét, amennyire csak tudja, és
hallgassa meg a többiek véleményét a művészet

dolgairól. Itt ülünk hát és beszélgetünk: a szí-
nész, a zenész, a festő és jómagam. Ám én, aki
egy, valamennyiükétől elütő művészetet képvi-
selek, hallgatni fogok.

Ahogy itt elüldögélünk, a beszélgetés először
a természetre terelődik. Fák és szépségesen
ívelő dombok vesznek körül: távolabb hatalmas,
hóborította hegyek tornyosulnak; s körülöttünk
számtalan finom nesszel mocorog a természet -
az élet. „Milyen gyönyörű ennek a környezet-
nek az élménye!" - mondja a festő, és eltölti az a
szinte megvalósíthatatlan álom, hogy vásznán a
környezet teljes földi és spirituális valőrjét kife-
jezze; és közben úgy néz szembe mindezzel,
ahogy az ember a legnagyobb veszéllyel szokott
szembenézni. A, zenész a földre szegezi szemét.
A színész befelé tekint: önmagával van elfoglal-
va. Tudat alatt saját személyének mint egy iga-
zán sikerült jelenet legfőbb, központi szereplőjé-
nek élményét élvezi. Nagy léptekkel, lendületes
félkörben szeli át a köztünk és a kilátás között
lé-vő teret, csak nézi, de nem látja a fenséges
panorámát, és tudatáig csak egy valami hatol el:
ön-maga és az ő viselkedése. Ha nő lenne,
színész-nő, akkor persze jámbor áhítattal állna
meg a természet jelenlétében, hiszen ő
aprócska jószág csupán, kicsiny, festői atom,
mert hogy festői ő, azt jól tudjuk - festői minden
mozdulata, festői a sóhaj, amellyel r - oly halkan,
hogy alig halljuk - tudtára adja közönségének és
önmagának, hogy ő is itt van, ez a törékeny kis
lény, itt van isteni teremtője társaságában és a
többi, és a többi - megannyi jól ismert, érzelgős
bárgyúság. Egy szó, mint száz, itt vagyunk
szépen egybegyűlve, és miután felöltöttük a
számunkra természetes magatartást, elkezdjük
faggatni egymást. És tételezzük fel, hogy ez
egyszer valóban érdeklődünk is egymás iránt, s
mindent meg szeretnénk tudni egymás
érdekeltségeiről és munká-

Az Iphigeneia díszletterve (1907)
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kájáról. (Megengedem, hogy ez merőben szo-
katlan dolog, mivel a szellemi egocentrizmus,
az ostobaságnak e legmagasabb formája,
számos állítólagos művészt rekeszt egy
meglehetősen szűk, szögletes dobozkába.) De
tételezzük fel, hogy a társaságban általános
az egymás iránti érdeklődés: a színész és a
zenész valóban meg akar ismerkedni a
festészettel, a festő és a zenész pedig azt
szeretné hallani, miben is álla színész munkája,
művészetnek tekinti-e ezt a munkát a színész
maga, s ha igen, miért. Itt ugyanis nem lesz
finomkodás és köntörfalazás: ki-ki azt mondja
ki, ami a meggyőződése. És mert semmi mást
nem keresnek, csakis az igazságot, nincs mitől
tartaniok. Jó cimborák és jó barátok mind; a
bőrük is elég vastag hozzá, hogy ne csak adják,
de állják is az ütéseket. „Mondja csak - kezdi a
festő -, igaz-e, hogy a szerep megfelelő alakítá-
sához először át kell élnie az ábrázolt alak
érzelmeit?" „Nos hát, igen is, meg nem is; attól
függ, hogy érti ezt - feleli a színész. - Először
is együttérzőn át kell élnünk s egyben kritikusan
is kell szemlélnünk az alak érzelmeit. Mielőtt
eggyé válnánk vele, bizonyos távolságból
vesszük szemügyre; kiolvasunk a szövegből,
amennyit csak lehet, és felidézünk magunkban
minden, az alakhoz illő érzést, hogy aztán
ábrázolhassuk őket. S miután többszörösen
átrendeztük ezen érzelmeket, és kiválogattuk
azokat, amelyeket jelentősnek ítélünk,
begyakoroljuk, hogyan reprodukáljuk őket a
közönség előtt. Ennek érdekében éppen csak
annyit szabad éreznünk, amennyi valóban
szükséges, sőt, minél keve-

Gordon Craig (1906)

ti alkotás vagy zenemű, amelyet tökéletesnek
mondhatunk?" „Feltétlenül - vágja rá a másik
kettő. - Azok a törvények, amelyek a mi művé-
szetünket szabályozzák, igenis lehetségessé
tesznek ilyen teljesítményt." „Vegyünk például
egy festményt - folytatja a festő. - Állhat négy
vonalból vagy négyszázból, bizonyos helyzetek
szerint csoportosítva, lehet akár a lehető legegy-
szerűbb, de van rá mód, hogy tökéletessé te-
gyük. Azaz először eldönthetem, milyenek le-
gyenek a vonalak, utána azt, hogy mire helyez-
zem el őket, mérlegelhetek, ameddig csak tet-
szik, változtathatok, majd egy olyan lelkiállapot-
ban, amely mentes izgalomtól, sietségtől, gond-
tól, idegességtől - tulajdonképpen bármilyen,
általam választott lelkiállapotban, amelyet ter-
mészetesen ugyancsak előkészítek, kivárok és
meghatározok -, nekilátok, hogy e vonalakat
egymáshoz illesszem. Így ni - most már a he-
lyükre kerültek. Minthogy anyagomnak birtoká-
ban vagyok, ezeket a vonalakat egyes-egyedül
azén akaratom mozdíthatja el vagy módosíthat-
ja; akaratomnak pedig, mint már mondottam, tel-
jes mértékben ura vagyok. A vonal lehet egyenes
vagy hullámos, vagy épp kerek, ha úgy akarom,
és nem kell attól tartanom, hogy ha egyenes vo-
nalat akarok húzni, görbe vonal lesz belőle, vagy
megfordítva, a kívánt görbe vonalba egyenes
szakaszok is benyomakodhatnak. És ha az alko-
tás kész, ha befejeztem, semmi sem változtathat
rajta, csak az idő, amely végül megsemmisíti."
„Hát ez valóban rendkívüli - feleli a színész. -
Bárcsak azén munkámban is érvényesülhetne."
„Igen, ez valóban rendkívüli jelenség - feleli a
festő -, és szerintem éppen itt rejlik a különbség
az értelmes, illetve az esetleges, hevenyészett
megnyilatkozás között. A legértelmesebb meg-
nyilatkozás a műalkotás maga; az esetleges
megnyilatkozás pedig az a mű, amelyet a vélet-
len hoz létre. Az értelmes megnyilatkozás lehető
legmagasabb foka a képzőművészeti alkotás. És
ezért mindig is az volta véleményem - bár lehet,
hogy tévedek -, hogy az ön munkája jellegénél
fogva nem művészet. Más szóval (és ezt éppen
ön mondta ki) az ön munkásságában minden
egyes megnyilatkozás ki van szolgáltatva
minden elképzelhető változásnak, amelyet az
érzelem önkénye csak előidézhet. Hiába fogal-
maz meg értelme bármit: a természet nem teszi
lehetővé, hogy testével kiteljesítse. Mi több: teste
számos alkalommal olyannyira felülkerekedett
értelmén, hogy a színpadról az értelem leg-
csekélyebb nyomát is kisöpörte. Egyes színé-
szek mintha azt mondanák: 'Mit számítanak a
szép gondolatok? Mi haszna, hogy értelmem
szép, nemes gondolatokat és eszméket terem-
jen, ha aztán a testem, amely fölött semmilyen
hatalmam nincs, úgyis tönkreteszi őket? Akkor
már inkább mindenestül kidobom a hajóból az
értelmemet; majd a testem átsegít mindenen,

sebbet érzünk, annál biztosabban uralkodhatunk
arcunk és testünk kifejezésén." A festő lep-
lezetlenül türelmetlen mozdulattal ugrik talpra, és
járkálni kezd. Ő arra számított, hogy barátja közli
vele: az egész műveletnek semmi köze sincs az
érzelmekhez, és a színész éppoly biztosan
uralkodik arcán, vonásain, hangján és a többin,
mintha teste hangszer volna. A zenész még
mélyebben süpped székébe. „De hát soha nem
létezett olyan színész - kérdi a festő -, aki tetőtől
talpig úgy megedzette volna testét, hogy az
egyes-egyedül értelme parancsának engedel-
meskedjék, s az érzelmeket még csak szóhoz
sem hagyja jutni? Lehetetlen, hogy ne élt volna
olyan színész, ha csak egy is tízmillióból, aki ezt
véghez vitte volna!" „Nem, soha senki - mondja
nagyon határozottan a színész. - Soha egyetlen
színész sem érte el a mechanikus tökély olyan
fokát, hogy teste maradéktalanul értelme rab-
szolgájává váljék. Sorban megjelennek előttem
mind: az angol Edmund Kean, az olasz Salvini,
Rachel, Eleonora Duse, és csak megismételhe-
tem: olyan színész vagy színésznő, amilyenről
ön beszél, soha nem létezett." A festő most meg-
kérdi: „Tehát elismeri, hogy ez a tökély állapota
lenne?" „Persze hogy elismerem; csakhogy ez
lehetetlen, és soha nem is lesz lehetséges!" -
kiáltja a színész, és feláll, szinte megkönnyeb-
bülve. „Azaz tökéletes színész soha nem léte-
zett? Soha nem volt köztük olyan, aki az előadás
során egyszer, kétszer, tízszer vagy néha száz-
szor is el ne rontotta volna alakítását? Soha nem
volt és soha nem is lesz olyan színészi teljesít-
mény, amely akár csak megközelítené a tö-
kélyt?" Válasz helyett a színész gyorsan meg-
kérdezi: „Hát létezett valaha festmény, építésze-
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Tervek a Hamlethez (1907)

engem is, a darabot is.' Én azt mondom: van va-
lami bölcsesség ebben az álláspontban. Az ilyen
színész nem piszmog tétován a belsejében fe-
szülő két ellentmondásos erő között, és csöppet
sem fél az eredménytől. Férfimódra, ha néha ki-
csit kentaurszerűen is, veselkedik neki a feladat-
nak; fittyet hány minden tudományra, óvatos-
ságra, ésszerűségre, és az eredmény: a közön-
ség jó kedvre derül, amiért örömest hajlandó fi-
zetni is. Mi azonban itt nem a jó hangulatról cse-
rélünk eszmét, és ha meg is tapsoljuk az ilyen
színészi személyiséget, szerintem nem szabad
elfelednünk, hogy a személyiségét, vagyis őt
magát tapsoljuk meg, és nem azt, amit csinál,
vagy ahogy csinálja; mindennek pedig az égvilá-
gon semmi köze a művészethez, igen: nincs kö-
ze se művészethez, se számításhoz, se megter-
vezéshez." A színész kedélyesen felkacag. „Na-
hát ez igazán kedves magától! Még hogy a sze-
membe mondja: azén művészetem nem művé-
szet! De azért azt hiszem, értem, mire gondol.

Arra céloz, hogy amíg színpadra nem lépek,
amíg a testem bele nem szól a dologba, addig
még művész vagyok." „No, igen, a maga eseté-
ben ez történetesen tényleg így van, mivelhogy
maga nagyon rossz színész; amit a színpadon
produkál, az pocsék, viszont van fantáziája, van-
nak gondolatai; maga, úgy mondanám, kivétel.
Egyszer elmondta nekem, hogyan játszaná III.
Richárdot, mit tenne a színpadon, miféle sajátos
légkört teremtene az egész előadáshoz. Amit el-
mondott, azt a drámából olvasta ki, és amit hoz-
zátett, amit kitalált hozzá, az olyan érdekes, gon-
dolatilag oly következetes, formájában pedig
olyan egyedi és tiszta, hogy amennyiben testét
géppé vagy valamilyen holt anyaggá, például
agyaggá változtathatná, és ha ez az anyag az ön
színpadi jelenlétének minden egyes pillanatában
s minden megmozdulásában engedelmeskedne
akaratának, és ha Shakespeare művét félretol-
hatná - nos, ez esetben lénye belső tartalmaiból
valóban műalkotás születhetnék. Ez esetben
ugyanis nemcsak álomról, hanem a tökélyig vég-
hezvitt alkotásról lenne szó, és a teljesítmény tet-
szés szerint ismételhető lenne; egyik alkalom

annyira sem különböznék a másiktól, mint egy-
mástól két félpennys érme." „Ah, minő borzal-
mas képet fest elém - sóhajtja a színész. - Azt
akarja bebizonyítani, hogy mi színészek soha,
egyetlen percre sem képzelhetjük művésznek
magunkat. Megfoszt legszebbik álmunktól, és
semmit sem ad helyette." „Ez nem is az én dol-
gom; ezt maguknak kell megtalálniok. Egészen
bizonyos, hogy a színművészet is, mint minden
igazi művészet, valamiféle törvényekben gyöke-
rezik. Nem gondolja, hogy ha ezekre rátalálná-
nak és elsajátítanák őket, mindent elérhetnének,
amire csak vágynak?" „Dehogynem: ez a kuta-
tás falhoz szorítaná a színészeket!" „Akkor tes-
sék átugorni azt a falat!" „Nem lehet: túl magas!"
„Akkor hát másszák meg!" „Honnan tudjuk, hogy
hová jutnánk?" „Hogyhogy? Hát először fel, az-
tán a túloldalára!" „Aha, csakhogy ez nem több
szófia, légből kapott beszédnél." „Látja, szerin-
tem épp ez a helyes irány: a levegő! Tessék fel-
repülni, tessék ott élni. Ha néhányan elkezdik,
valami majd csak történik. Szerintem - folytatja -
előbb-utóbb eljutnak a gyökerekig, és akkor
csodás jövő nyílik meg mindnyájuk előtt! Tulaj-



 SZABADPOLC 

donképpen irigylem is magukat. Néha már-már
azt kívánom, bárcsak előbb találták volna fel a
fényképezést, minta festészetet, és mi, ennek a
nemzedéknek a tagjai élhettük volna meg azt a
mélységes örömet, hogy tovább lépjünk, és be-
bizonyíthassuk: a fényképezés a maga módján
igazán jó dolog, de íme, itt van
valami, ami nála is jobb!" „Úgy
véli tehát, hogy a mi munkánk a
fényképezéssel van egy szinten?"
„Szó sincs róla: félannyira se
pontos! Mi több: maga meg én
csak fecsegtünk itt egész idő
alatt, miközben a zenész hallga-
tott, és egyre mélyebben süppedt
székébe - nos, ami kettőnk
művészete az övéhez képest
merő tréfa, játék, abszurditás!"
Ezen a ponton a zenész sajnos
indíttatva érzi magát, hogy
felálljon s megszellőztessen
valamilyen csacska megjegyzést,
le-rontva ezzel minden hatást. A
színész rögvest felkiált: „Igazán
nem látom be, hogy ez olyan
káprázatos észrevétel lett volna a
világ egyetlen művészetének
képviselője részéről!", mire mind
elnevetik magukat - a zenész
valamiféle csüggedt kényszere-
dettséggel. „No de kedves bará-
tom - hát ez épp azért van így,
mert ő muzsikus. Ő csakis a ze-
néjében létezik. Sőt mi több, el-
mondható, hogy kissé bugyuta
fickó - kivéve, ha hangjegyekben,
hangnemek-ben stb. fejezi ki magát. Alig érti a
nyelvünket, alig ismeri a mi világunkat, s e
jelenség annál feltűnőbb, minél nagyobb
muzsikusról van szó; sőt, értelmes
zeneszerzővel találkozni általában rosszat jelent.
Ami pedig az intellektuális zenészt illeti, nos, az
megint más tészta - de ezt a nevet még suttogva
se ejtsük ki, hiszen olyan népszerűségnek
örvend manapság. Micsoda színész lehetett
volna az illetőből! Micsoda érdekes sze-
mélyisége van! Hallottam is, hogy egész életé-
ben színészi pályáról álmodozott, és biztos, hogy
elsőrangú komédiás is lett volna; ehelyett ze-
nész lett - vagy drámaíró? Nemis tudom... Min-
denesetre kirobbanó sikert aratott - mármint a
személyiségével." „Hát nem a művészetével?" -
kérdi a zenész. „Attól függ, miféle művészetre
gondol." „Ej, hát valamennyire együtt" - feleli a
muzsikus ügyetlenül, de háborítatlan
nyugalommal.,, Hát ez meg hogyan lehetséges?
Valamennyi művészetet eggyé kombinálni?
Ebből csak vicc születhet - vagy színház. Ha
bizonyos jelenségek lassan, természetes
törvényszerűség hatására, összekapcsolódnak,
hosszú évek vagy évszázadok múltával esetleg
bizonyos jog-

gal kérhetik a természettől: ruházza fel közös
terméküket valamilyen új névvel. Nem hinném,
hogy jó öreg természet anyánk kedvelné a ki-
kényszerített folyamatokat, és ha egyszer-egy-
szer cinkosan rájuk is kacsint, nemsokára
bosszút áll; s ez ugyanígy érvényes a művészet
fo-

A lámpásvivők. Jelmez- és világítási terv -
nem a modern színház használatára

lyamataira is. A művészeteket nem lehet csak
úgy összerázni, és aztán világgá kürtölni, hogy új
művészet teremtődött. Ha a természetben sike-
rül olyan új anyagot találni, amelyet az ember
még soha nem használt fel gondolatai formába
öntésére, akkor elmondhatjuk: valóban jó úton
vagyunk egy új művészet megteremtéséhez,
mert íme, megvan, amiből előállítható. Akkor az-
tán már csak az van hátra, hogy valóban meg is
teremtsük. A színház, nézetem szerint, egyelőre
még nem talált rá erre az anyagra." És ezzel a
beszélgetés véget is ér.

Ami engem illet, én a festő legutóbbi megálla-
pításával értek egyet. Számomra semmilyen él-
vezetet nem szerez, ha a fényképész buzgalmá-
val versenghetek, és most is, a jövőben is azon
leszek, hogy olyan művészethez jussak, amely
szöges ellentettje a közvetlenül érzékelt életnek.
Bármily szép és kedves legyen is számunkra a
hús-vér élet, az én felfogásom szerint nem arra
termett, hogy benne mélyedjünk el, majd utána

- akár konvenciók szerint rendezett formában is
- ismét a világ elé bocsássuk. Az én célom in-

kább az, hogy távolról meglessem a szellemet,
amelyet halálnak szokás hívni, hogy szép dolgo-
kat idézzek fel a képzelet világából. Ezek a holt

dolgok állítólag hidegek; nem tudom, én gyakran
melegebbnek és elevenebbnek
érzem őket mindannál, ami élet

címén előttünk parádézik. Az ár-
nyak, a szellemek számomra

szebbek és élettelibbek, mint a
férfiak és a nők, vagy minta férfi-

ak és . nők lakta városok, ahol
csupa kicsinyességgel, ember-
telen, rejtőző lényekkel, jégnél

jegesebb hideggel, kőnél kemé-
nyebb emberséggel lehet talál-

kozni. Ha valaki túl soká szemléli
az életet, vajon nem érzi-e végül

úgy, hogy mindez korántsem
szép, titokzatos vagy tragikus,
hanem sokkal inkább unalmas,

melodramatikus és együgyű; va-
lóságos összeesküvés az élet-

erő - mind a vörös, mind a fehér
izzás ellen? Márpedig ahonnan
az élet napsütése hiányzik, on-

nan ihlet sem fakadhat. Ezzel
szemben nem lehet igaz, amit a

közhit feltételez, hogy a halálnak
nevezett, titokzatos, örömteli és

fenségesen teljes életben, az ár-
nyak és ismeretlen formák e vilá-

gában minden csupa köd és fe-
keteség volna; nem, ez az élénk

színek, az élénk világítás, a tisztán
metszett for-

mák világa, amelyet különös, szenvedélyes és
ünnepi alakok, szépek és nyugodtak népesíte-

nek be, akik belülről fakadó, bámulatos harmóni-
ával mozognak - és mindez többet ér a puszta
tényeknél. Ebből a tavasziasnak, kivirágzássze-
rűnek tetsző halálfelfogásból - ebből a biroda-

lomból, ebből az eszméből - hatalmas ihlető erő
fakadhat, és én habozás nélkül, ujjongva indulok
meg felé; és lám, a következő pillanatban a ka-
rom már teli is van virággal. Alig egyet-kettőt lé-

pek előre - és már körülöttem is csupa virág fa-
kad. Könnyedén siklom a szépség tengerén, ha-

józom, amerre visz a szél - mert itt, éppen itt
semmiféle veszély nem leselkedik rám. Hát eny-
nyit a magam óhajtásáról; de hát maga a világ-
színház nem énbennem és nem is száz más mű-

vészben vagy színészben testesül meg, hanem
valami egészen másban; így hát kevéssé fontos,
hogy én személy szerint mire törekszem. A szín-
ház mint egész azonban csak arra törekedhet,

hogy visszahódítsa a maga művészetét, és e fo-
lyamatnak azzal kellene kezdődnie, hogy a szín-
ház száműzi köréből a megszemélyesítésnek, a
természet reprodukálásának gondolatát, mert
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ameddig a színházban megszemélyesítéssel ta-
lálkozunk, addig a színház soha nem szabadulhat
fel. A színjátszóknak - ha mára legősibb és leg-
nagyszerűbb elvek első lépés gyanánt túl szigorú-
ak - egy későbbi régi tanítás szellemében kellene
edzeniök magukat, kiiktatva vakbuzgó vágyukat,
hogy munkájukat mindenáron
élettel itassák át; ez ugyanis há-
romezer esetben eggyel szemben
azt jelenti, hogy a színpadon túlzott
gesztusok, elhamarkodott mimika,
bömbölő beszéd és szem-
kápráztató látványosság uralkodnak
el, abban a zabolátlan és hívságos
meggyőződésben, hogy ily módon
életszerűség bűvölhető oda. És
hogy a szabály hitelesnek tűnjék,
ez néhány esetben részlegesen
meg is valósul - a sziporkázó
színpadi személyiségek révén. Az ő
esetükben a diadal a szabályok
ellenében, éppenséggel velük
dacolva születik meg, mi, nézők
pedig magasba dobáljuk a
kalapunkat, és tombolva tapsolunk
a mutatványnak. Nem tehetünk
másként. Nem vagyunk hajlandók
mérlegelni vagy vitatkozni; együtt
úszunk az árral az ámulat és a
szuggesztió tengerén. Ízlésünk
fütyül rá, hogy hipnózisnak lettünk
áldozatai; boldogok vagyunk, amiért
ennyire meg tudtunk rendülni, a szó
szoros értelmében ugrálunk
örömünkben. A nagy személyiség
legyőzött bennünket is, a
művészetet is. Csakhogy az ilyen
személyiség rendkívül ritka; és ha
tanúi kívánunk lenni színházi
érvényesülésének és színészi
diadalának, egyszersmind nem
szabad törődnünk sem a drámával és a többi
színésszel, sem pedig a szépség és a művészet
eszméjével.

Azok, akik ebben az egész kérdéskörben más
nézeten vannak, mint én, rajongói vagy hódolat-
teli csodálói a színpadi személyiségeknek. Szá-
mukra elviselhetetlenül hangzik az az állításom,
miszerint a színpadnak, ahhoz, hogy ujjászület-
hessék, először meg kell tisztulnia valamennyi
színésztől és színésznőtől. De hogyan is érthet-
nének egyet velem? Hiszen akkor meg kellene
válniok kedvenceiktől - attól a két-három lénytől,
akinek köszönhetően számukra a színpad durva
élcből eszményi világgá válik. De ugyan mitől
kellene tartaniok? Kedvenceiket nem fenyegeti
veszély; mert még ha törvénnyel tiltaná-nak is el
minden férfit és nőt a nyilvános színpadi
megjelenéstől, ezek a kedvencek, ezek a nézők
által körülrajongott férfi és női személyiségek ak-
kor sem lennének érintve. Gondoljuk csak meg:

ha egy-egy ilyen személyiség akkor jön a világra,
amikor a színpad még ismeretlen volt - vajon
csorbult volna-e hatalmuk, elveszett volna-e
számukra a megnyilatkozás lehetősége? Szó
sincs róla. A személyiség mindig megleli az
önki-fejezés útját-módját, a színjátszás pedig
csak az

Craig a bábujával (1914)

egyik - méghozzá az utolsó - lehetőség, amely
a nagy személyiség rendelkezésére áll. Ezek a
férfiak és nők minden korszakban és bármilyen
foglalkozási ágban hírnévre tettek volna szert.
És ha sokan vannak is, akik szenvedélyesen til-
takoznak az ellen, hogy én meg akarom tisztítani
a színpadot VALAMENNYI színésztől és szí-
nésznőtől, mert a színházművészet csak ezáltal
születhet újjá -. mások viszont a jelek szerint
igenis egyetértenek ezzel.

„A művész - mondja Flaubert - legyen olyan
az alkotásban, mint Isten a teremtésben: látha-
tatlan és mindenható. Jelenléte mindenütt ér-
ződjék és sehol ne látszódjék. A művészetnek
felül kell emelkednie a személyes vonzalmon és
az idegi érzékenységen.* Legfőbb ideje, hogy

* „Punchban nincs érzés" - zsémbelődött dr. Johnson.

valamilyen könyörtelen módszer révén szert te-
gyen a természettudományok tökélyére." Majd
más helyütt: „Mindig is arra törekedtem, hogyne
csorbítsam a művészet becsületét valamilyen el-
szigetelt személyiség javára." Flaubert minde-
nekelőtt az irodalomra gondol, ám ha ily engesz-

telhetetlenül vélekedik az író felől,
aki félig elfedve áll műve mögött,
és akit soha nem látunk a maga
személyes valójában, milyen
hajthatatlanul tiltakozhatott a szí-
nész tényleges megjelenése el-len,
lett légyen az akár személyiség,
akár nem.
„Lear mint színpadi jelenség, egy

bottal támolygó aggastyán, akit
leányai egy esős éjszakán ki-
taszítanak házukból, mindenestül
kíhos és utálatos látvány, semmi
egyéb - írja Charles Lamb. -
Belőlem minden Lear-alakítás
mindig csak egyetlen érzést váltott
ki: fedél alá kellene vezetni. A
körülötte tomboló vihar utánzására
használatos silány masinéria
éppoly kevéssé alkalmas az ele-
mek valóságos borzalmának áb-
rázolására, mint bármely színész
Lear ábrázolására. Ennél még az a
szándék is megvalósíthatóbb
lenne, hogy Milton Sátánját vagy
Michelangelo valamelyik iszo-
nyatos alakját személyesítsék meg
a színpadon - Lear színpadi
ábrázolása lényegileg megoldha-
tatlan."

„Hamlet maga is jószerével el-
játszhatatlan" - állítja William
Hazlitt.

Dante a La Vita Nuovában
elmondjá, hogy ál-mában megjelent

előtte Ámor egy ifjú képében. Beatrice
személyével kapcsolatban Ámor így szól a
költőhöz: ,,...mondj néhány rímes igét, s foglald
beléjük rajtad való s neki köszönhető ha-
talmamat. Ezeket a szavakat úgy használd, hogy
csak mintegy eszközök legyenek, azaz ne köz-
vetlenül hozzá intézd őket, mert illetlenség vol-
na." És tovább: „Oly hatalmas vágyam támadt a
szólásra, hogy rögtön el is kezdtem töprengeni a
módján. Úgy vélekedtem, hogy egyenesen őróla
nem éppen illendő beszélnem, hacsak nem úgy,
mintha a hölgyekhez beszélnék, második sze-
mélyben." (Jékely Zoltán fordítása) Látjuk tehát:
e férfiak helytelennek ítélik, hogy az élő személy
belépjen a képkeretbe és saját vásznán önma-
gát ábrázolja; szerintük ez „illetlenség" vagy
„nem éppen illendő".

Idézett tanúink az egész modern színpadi
gyakorlat ellen vallanak, és együttesen a követ-
kező ítéletet hozzák: rossz művészet az, amely
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Négy síratófigura görög drámákhoz

oly személyes és emocionális jellegű hatást gya-
korol szemlélőjére, hogy az megfeledkezik ma-
gáról a tárgyról, és mindenestül elönti az alkotó
személyisége és érzelmi állapota. Most pedig
halljuk egy színésznő tanúvallomását.

„Ahhoz, hogy a színházat megmentsük, a szín-
háznak el kell pusztulnia, a színészeket és a szí-
nésznőket el kell, hogy ragadja a pestis - mon-
dotta Eleonora Duse. - Megmérgezik a levegőt;
ők állják útját annak, hogy művészet szülessék."

Hihetünk szavának. Ha más megfogalmazás-
ban is, de ugyanarra gondol, mint Flaubert vagy
Dante. És ha ez a bizonyítási anyag elégtelennek
minősül, még számos tanút idézhetnék meg
ügyemben. Itt vannak azok, akik soha nem járnak
színházba, a milliók, szemben a színházbajárók
ezreivel. Mellettünk szól aztán a legtöbb mai szín-
igazgató is. A modern színigazgató azt hiszi, a
darabot minél pazarabb díszletben kell előadni;
szerinte semmilyen fáradságot nem szabad
sajnálni, hogy a közönséget minden eszközzel
becsapjuk és a valóság illúzióját keltsük benne.
Szüntelen erősítgeti, milyen fontosak mindezek a
díszletek. Több ok is vezérli buzgólkodásában, s
ezek közül nem a legcsekélyebb, hogy az
egyszerű, jó munkában súlyos veszélyt szimatol.
Tudja, hogy van egy csoport, amely tiltakozik az
efféle pazar díszletek ellen; azt is tudja, hogy
Európában céltudatos mozgalom szállt szembe e
magamutogató lát-

mind tiltakoztak a szóban forgó jelenség ellen, a
színigazgatók pedig energikusan vitába szálltak
velük; így hát remélhetjük, hogy az igazság a maga
idején majd érvényesülni fog. E végső követ-
keztetés igazán ésszerűnek látszik. Söpörjük félre
a valódi fákat, söpörjük félre az előadásmód és a
cselekmény valószerűségét, és máris úton va-
gyunk afelé, hogy a színészt is eltávolítsuk. Ez az,
aminek idővel be kell következnie, és én máris
nagy örömmel látom, ahogy az igazgatók is pár-
tolják ezt az elgondolást. Állítsuk félre az útból a
színészt, és ezzel kiküszöböltük a lealacsonyo-
dott színpadi realizmus előállításának és virágzá-
sának módozatait is. Többé egyetlen élő alak sem
szedhetne rá, hogy összetévesszük a tényleges
valóságot a művészettel; nem maradna egyetlen
élő alak sem, akiben a test gyengeségeit és bi-
zonytalanságait felfedezhetnénk.**

A színésznek tehát el kell tűnnie, s helyét az
élettelen alak foglalja el, akit - amíg jobb nevet
nem vív ki magának - übermarionettnek hívha-
tunk. A bábról vagy marionettről sok mindent leír-
tak már, néhány elsőrangú könyv is született ró-
la, mint ahogy jó néhány műalkotást is megihle-
tett. Manapság, legkevésbé szerencsés idősza-
kában, sokkal inkább valami felsőrendű babát
látnak benne, és azt képzelik, valóban a
játékbabából fejlődött ki. Ez tévedés. A bába régi
templomok kőszobrainak leszármazottja; mára
pedig valamilyen elfajzott istenség lett belőle. Ám
ma is, mint minden időben, közeli barátja a
gyermekeknek, és változatlanul érti a módját,
miképpen válassza ki és vonzza magához híveit.

Ha valaki papírra vet egy bábfigurát, merev és
komikus valamit rajzol. Az ilyen ember még csak
nem is sejti, mit rejt magában azaz eszme, ame-
lyet most marionettnek nevezünk. Az arc ko-
molyságát, a test nyugalmát összetéveszti a
színtiszta együgyűséggel és a torz szögletes-
séggel. És mégis: még a modernbábok is rend-
kívüli jelenségek. Dübörögjön vagy csak csöpö-
rögjön a taps, az ő szívük nem ver se gyorsab-
ban, se lassabban, jelzéseik nem válnak sem
kapkodóvá, sem zavarodottá; és ha a hősnőre
záporozik is a virág meg a szeretet, arca éppoly
szépséges, ünnepélyes és távoli marad, mint
egyébkor. A marionettben több van felvillanó gé-
niusznál és több a közszemlére kirakott személyi-

* Pater így ír a szobrászatról: „A cselekvés és a szenvedély dühödt,
vérszerű foltjaitól megtisztított fehér fényében az ember lényének eset-
legessége helyett lényének isteni mivolta tárul fel, mint amely éppen el-
lentettje a nyughatatlan mozgásnak." És tovább: „Minden művészeti
géniusz alapja az a képesség, hogy az emberiséget újszerű, nagy hatá-
sú, örömteli módon érzékelje, a hétköznapok sivárabb világa helyébe
maga szerkesztette, boldog világot állítson, és olyan légkört teremtsen
maga körül, amely újszerű fénytörési képességgel választja ki, alakítja át
és rendezi újjá az általa közvetített képeket, a képzelőerővel felruházott
értelem akarata szerint." Valamint: „Fokozatosan kiszűr mindent, ami
esetleges, ami megzavarja az emberiség magasztos típusainak reánk
gyakorolt egyszerű hatását, csakúgy, mint ahogy e típusokból is ki-szűri
a világ közönségességének minden nyomát."

** Egy másik, könnyelműen nem mellőzhető és hanyagul nemis tár-
gyalható szemszögből az angol Manning bíboros különösen erős hang-
súllyal jellemzi a színész mesterségét mint olyat, amely „a keresztség
által megtisztult test prostituálódását" feltételezi

ványossággal, azt állítva, hogy a nagy drámák
igenis nyertek vele, ha a lehető legegyszerűbb
háttér előtt kerültek színre. E mozgalom bizonyít-
hatóan erős - Krakkótól Moszkváig, Párizstól Ró-
máig, Londontól Berlinig és Bécsig terjedt. A
szín-igazgatók látják ezt az útjukban tornyosuló
veszélyt; tudják, hogyha az emberek egyszer
ráeszmélnek erre a tényre, ha egyszer a
közönség megízleli az élvezetet, amelyet egy
díszlet nélkül előadott dráma nyújt, akkor tovább
is lépnének, és azt követelnék, adják elő a
darabot színészek nél-kül; végül pedig eljutnának
addig a pontig, amikor már ők reformálják meg
egyértelműen a művészetet, nem pedig a
színigazgatók.

Napóleon állítólag azt mondta: „Az életben sok
méltatlan dolog van, sok olyan kétség és tétova-
ság, amelyekről a művészetnek mind hallgatnia
kellene; a hős ábrázolásából pedig mindezeknek
hiányozniok kell. A hőst szoborként kellene lát-
nunk, amelyben a test gyengeségei és bizonyta-
lanságai már nem érzékelhetőek." És nemcsak
Napóleon tiltakozott a természet ilyetén reprodu-
kálása és a vele járó erőtlen, fotografikus ténysze-
rűség ellen, hanem éppígy Ben Jonson, Lessing,
Edmund Scherer, Hans Christian Andersen,
Lamb, Goethe, George Sand, Coleridge, Anatole
France, Ruskin, Pater* és feltehetően Európa va-
lamennyi értelmes férfi és női lakója is - Ázsiáról
nem is szólva, mert Ázsiában még a kevéssé ér-
telmesek sem fogják fel a fénykép értelmét, mi-
közben a művészet egyszerű és világos
jelenség-ként áll előttük. Az említett írók és
tudósok
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ség rikító csillogásánál. A marionett az én sze-
memben egy letűnt civilizáció valamely nemes és
szépséges művészetének végső visszhangja. Ám
ahogy ez minden, durva vagy zsíros kezekbe jutott
művészettel megtörténik, a báb mára szem-
rehányás lett. Mára minden báb már csak ripacs
komédiás.

Napjainkban a bábok a nagyobb és bővérűbb
színpad komédiásait utánozzák. Csak azért lép-
nek színre, hogy a hátukra zuttyanjanak. Csak
azért isznak, hogy dülöngéljenek, és azért szerel-
meskednek, hogy nevetést fakasszanak. Megfe-
ledkeztek anyjuk, a szfinx tanácsairól. Testükből
kiveszett a méltóságteljes kecsesség; tagjaik
megmerevedtek. Szemükből eltűnt a látás látsza-
tának véghetetlen finomsága; ma már csak mere-
ven bámulnak a semmibe. Fennen mutogatják és
zörgetik drótjaikat. és hetykén bíznak a maguk or-
mótlan bölcsességében. Nem vésték emlékeze-
tükbe, hogy művészetükön védjegyként kellene
viselniök ugyanazt a tartózkodást, amelyet időn-
ként más művészek művein megfigyelhetünk, és
elfelejtették, hogy a legmagasabb rendű művé-
szet mindig az, amely elrejti a mesterségbeli tu-
dást és megfeledkezik a mesteremberről. Ha nem
tévedek, a Krisztus előtti nyolcadik században írta
a régi görög utazó, a thébai templomszínházban
tett látogatása kapcsán, hogy szépségük éppen a
maga „nemes mesterkéltségével" hódította meg.
„Amikor a Látomások Házába léptem, messziről
megpillantottam trónusán - vagy sírján, mert an-
nak is beillett - ülve a szépséges barna királynét.
Hátradőltem heverőmön, és figyeltem jelképes
mozdulatait. Ritmusa éppoly könnyedén váltako-
zott, mint ahogy mozdulatai testrészről testrészre
szálltak. Milyen hiteles nyugalommal tárta fel előt-
tünk keble gondolatait; mily ünnepélyes komoly-
sággal és mily tetszetősen időzött el bánata
kinyilvánításán, elhitetve velünk, hogy bánat neki
nem árthat! Testének vagy arcának semmiféle
eltorzulása nem kelthette fel bennünk a gyanút,
hogy őt bármilyen érzés rabságba ejtheti; a
szenvedélyt, a fájdalmat mindvégig higgadtan
szemlélte, kezével felfogta és gyengéden tartotta.
Egy adott pillanatban karja és keze vékony. meleg
vízsugárnak tetszett, amely a magasba szökik,
majd megtörik, és bűvöletes, sápadt ujjain át
permetként hull vissza ölébe. Mindezt a művészet
merőben újszerű megnyilatkozásaként éltük
volna át, ha már nem tapasztaltam volna, hogy
az egyiptomiak művészetének egyéb példáiban
is ugyanez a szellem lakozik. Ők a megmutatás
és elfátyolozás művészetének nevezik ezt, és
országszerte oly hatalmas spirituális erőt
képvisel, hogy vallásukban is főszerepet játszik.
Mi is elsajátíthatunk általa vala-mennyit a
bátorság erejéből és kegyelméből, mert
lehetetlenség végignézni egy ilyen előadást a testi
és szellemi felfrissülés érzete nélkül." Mindez
Krisztus előtt 800-ban íródott. És ki tudja, nem
lesz-e a báb ismét a művész szép gondolatai-

A Maszk című folyóirat első száma

nak hűséges közvetítője? Vajon nem várhatjuk-e
reményteljesen a napot, amidőn visszakapjuk ezt
a, részint a ravasz művészi tudásból is születő fi-
gurát vagy szimbolikus lényt, és ekképpen ismét
rátalálunk az ősi szerző emlegette „nemes mes-
terkéltségre" is? Akkor majd megszabadulunk a
gyengeség érzelmes vallomásainak gonosz ha-
tásától, amely vallomások estéről estére elhang-
zanak az emberek előtt, s nézőikben is életre hív-
ják a feltálalt gyengeségeket. Ha erre törekszünk,
meg kell tanulnunk a módját, hogy ismét előállít-
suk e képeket; a bábbal nem érhetjük be többé,
most már übermarionettet kell teremtenünk. Az
übermarionett nem verseng majd az élettel. ha-
nem túllép rajta. Eszményképe nem a húsvér
valóság lesz, hanem a révületbe esett test; a
halál szépségét ölti majd magára, s közben
eleven szellemet sugároz. Esszém írása közben
már eddig is többször szökött a papírra egy-egy
szó a halálról; éppen a realistáknak az életre
hivatkozó szüntelen hujjogatása idézte oda.
Emlegetése könnyen minősíthető erőltetett
szépelgésnek, ki-vált azok részéről, akikben nem
kelt sem rokonszenvet, sem gyönyörűséget az
az erő s az a titokzatos derű, amely minden
szenvedélymentes műalkotás sajátja. Ha a
hírneves Rubens és az ünnepelt Raffaello csupa
szenvedélyes és kirobbanóan érzelemteli
művészi megnyilatkozást hagyott is ránk, előttük
és utánuk számos olyan mű-vész akadt, aki
alkotásaiban mindennél többre tartotta a
mérsékletet, és őbennük mutatkozik meg
leginkább az igazi férfias alkat. A többiek,
akiknek munkássága és neve ma figyelmet kelt,
legyenek bár tüzesen színpompásak vagy omla-
tagon hervadók, nem annyira férfiként szólnak,
mint inkább állat módjára bőgnek vagy nő módjára
selypegnek.

A bölcs, a mértéktartó mesterek, akik erőt merí-
tettek a törvényekből, melyeknek örök hűséget fo-
gadtak, e nagyrészt ismeretlen nevek, akik együtt
mégis oly nagyszerű családot alkotnak, Kelet és
Nyugat nagy és apró isteneinek megalkotói, e na-
gyobb szabású korok őrei - igen, ők gondolatban
mind előre néztek, az ismeretlen felé, s e békés,
boldog honban kutattak látványt és hangzásokat -
így kívántak olyan kőalakot formázni, olyan ver-
set dalolni, amelyben ott visszhangzik mind e tá-
volról megpillantott békesség és öröm, ellensú-
lyozva az itt uralkodó keservet és felfordulást.

Amerikában el tudjuk képzelni, miképpen él-
nek ezek a mesterdinasztiából származó testvé-
rek a maguk fenséges, kolosszális ősi városaik-
ban, amelyekről még azt is feltételezem, hogy
egyik napról a másikra áthelyezhetők. Tágas
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selyemsátrakból állnak e városok, arany
mennyezetük alatt lakoztak isteneik, s e
szállásokon mindaz megtalálható volt, amit akár
a legkényesebbek is igényelhetnek. S ahogy e
mozgó városok hegységről síkságra, folyókon és
völgyeken át vonultak tovább, úgy tetszett,
mintha a béke hatalmas serege nyomulna előre.
És minden ilyen városban nem csupán egy-két
„művész-nek" kinevezett ember élt, akiket a
város többi lakója dologtalan semmirekellőnek
tart; nem, a közösség számos embert választott
ki, mivel érzékelőképességük felülmúlta a
többiekét - azaz művészek voltak. Mert a
művész cím ilyen embert jelöl: valakit, aki
többet vesz észre ember-társainál, és többet
örökít meg, mint amennyit látott. És e művészek
sorában korántsem utolsó-ként foglalt helyet a
szertartások művésze, a látomások megalkotója,
a pap, aki tiszte szerint valamennyiük vezérlő
szellemének - a mozgás szellemének kultuszát
ápolta.

Ázsiában a templomok elfeledett mesterei és
lakói ugyancsak átitatták munkásságuk minden
jegyét és gondolatát ennek a halálhoz hasonla-
tos nyugodt mozgásnak az érzetével - ezt kö-
szöntötték, ezt dicsőítették. Afrikában (amelyet
néhányunk szerint még csak ezután kell civilizál-
nunk) nagyon is otthonos volt ez a szellem - a
tökéletes civilizációnak ez az esszenciája. Ott
sem olyan egyének éltek, akik megszállottan tö-
rekedtek saját személyiségük érvényesítésére,
mintha az valami hatalmas és becses dolog vol-
na; a nagy mesterek földje volt az, akik valaminő
szent türelemtől vezérelve beérték vele, hogy
agyukat és ujjaikat csak a törvény engedélyezte
irányban mozgassák - az egyszerű igazságok
szolgálatában.

Hogy milyen szigorú volt ez a törvény, s mily ke-
véssé engedte meg magának a régmúlt kor
művésze, hogy személyes érzelmeit állítsa
közszemlére, megtudhatjuk, ha az egyiptomi
művészetnek akárcsak egyetlen alkotását is
szemügyre vesszük. Nézzünk csak meg
akármilyen, egyiptomiak faragta testrészt,
tekintsünk bele azokba a faragott szemekbe -
tagadni fognak, amíg csak le nem sújt a végítélet.
Sugallatuk némasága már a halált idézi. És
mégis: mindebben jelen van a gyengédség, jelen
van a báj, sőt, még a tetszetősség is, karöltve az
erővel, és minden egyes művet szeretet jár át. No
de ömlengés, érzelem, a művészi személyiség
fennhéjázása? Ilyesminek halvány jele sem
észlelhető. A remény szilaj kétségei?
Nyomokban sem bukkannak fel. Megfeszített
elszánás? Legcsekélyebb tanújelét sem adta a
művész. Sehol egy szál vallomás - semmi effajta
ostobaság. Nincs itt se gőg, se félelem, se komi-
kum, a legapróbb utalás sem árulkodik róla, hogy
a művész szelleme vagy keze egy ezred másod-
percre is kiszabadult volna az őt vezérlő törvények
uralma alól. Milyen fenséges is ez! Ilyen az, ha
nagy művésszel állunk szemben; a mai és tegnapi

érzelmi ömlengések áradata pedig távolról sem
tanúskodik magasrendű értelemről - vagyis ma-
gasrendű művészetről. Ez a szellem átköltözött
Európába is, ott lebegett Görögország fölött, Ró-
mából csak nagy nehezen lehetett kiűzni, de végül
mégiscsak elmenekült, kis könnypatakot - meg-
annyi gyöngyszemet - hagyva hátra számunkra.
Mi pedig e gyöngyszemek legtöbbjét széttapos-
tuk, megrágcsáltuk őket a táplálékunkul szolgáló
makkal együtt, aztán folytattuk művünket, és még
rosszabbul jártunk: térdre borultunk az úgyneve-
zett „nagy mesterek" előtt, és imádtuk e színes,
izgalmas és veszedelmes személyiségeket.
Egy balvégzetű napon a magunk
tudatlanságában el-hittük: azért születtek e
földre, hogy bennünket rajzoljanak le; az a
küldetésük, hogy ami gondolatainkat fejezzék ki;
és amit építészetükbe vagy zenéjükbe foglalnak,
annak mihozzánk van köze. És ekképpen
jutottunk el odáig, hogy végül megköveteljük:
amihez csak nyúlnak, abban magunkra kell,
hogy ismerjünk, vagyis építészetükben,
szobrászatukban, zenéjükben, festészetükben
és költészetükben bennünket kell, hogy szerepel-
tessenek; és még arra is felhívtuk figyelmüket,
hogy a jól ismert szavakkal szólongassanak:
„Gyertek csak el mind, úgy, ahogy vagytok."

Múltak a századok, és a művészek végül be-
adták derekukat: szállították, amit követeltünk
rajtuk. És így történt, hogy midőn a tudatlanság-
nak sikerült elűznie a művész értelmét és kezét
korábban vezérlő szép, derűs szellemet, helyét
egy sötét szellem foglalta el. A törvény székében
felelőtlen kalandor ül - azaz ostoba szellem ke-
zébe került a kormányzás, és mindenki rene-
szánszról, azaz újjászületésről kezdett kiabálni;
holott a festők, zenészek, szobrászok, építészek
egész idő alatt csak azon vetélkedtek, melyikük
elégíti ki jobban az uralkodó igényt - azaz alko-
tásaikban minden ember felismerhesse, hogy
azok valamiképpen őt érintik.

És sorban születtek a portrék: felhevült arcok,
kidülledő szemek, gúnyos vigyorba torzult szá-
jak, ujjak, amelyek bizseregtek a vágytól, hogy
kinyúljanak a képkeretből, csuklók, melyekben
leplezetlenül lüktetett az ér; a színek hübeleba-
lázs módra összehányva; a vonalak felborultak,
mintha dühöngő őrült húzta volna őket. A formán
kitört a pánik; a révületbe merevedett élet hűvös,
nyugodt suttogása, amely valaha oly eltörölhe-
tetlen reményt lehelt, felhevült, lángba borult és
pusztított, és helyébe beköltözött a realizmus -
az élet nyers és tompult kinyilatkoztatása,
amelyre mindenki ráismert, hogy egyszersmind
félre is értse. És mindez igencsak messzire esett
a művészet céljától; mert a művészetnek nem az
a rendeltetése, hogy a földi élet valós tényeit
tükrözze, hiszen a művész nem szokott a
dolgok mögött járni - ő kivívta magának a
kiváltságot, hogy előttük járjon, hogy vezessen.
Sokkal inkább az életnek kellene tükröznie a
szellem kép-

mását, hiszen eredetileg a szellem választotta ki
magának a művészt mint szépsége krónikását.*
És ehhez a képhez, ha azt akarjuk, hogy formája
a létezés szépségét és gyengédségét fejezze ki,
a színeket a képzelet ismeretlen birodalmában
kell keresni - és mi más lenne ez, mint annak a
valaminek a birodalma, amit halálnak hívunk?
Ezért hát egyáltalán nem léha könnyelműség ré-
szemről, ha a bábokra hivatkozom, és rámuta-
tok: ők még akkor is képesek megőrizni a forma
és az arc szépséges és idegenszerű kifejezéseit,
ha dicséretáradattal, tapsviharral halmozzák el
őket. Vannak, akik gúnyt űztek ezekből a bábok-
ból; a báb szó önmagában is megvetést fejez ki.
Másfelől azonban még mindig akadnak, akik
meglátják a szépséget még e napjainkra olyany-
nyira elfajzott kis figurákban is.

Ha a bábot szóba hozzuk, a legtöbb férfiból és
nőből vihogást csalunk elő. Azonnal a drótok jut-
nak eszükbe, a merev kezek, a hirtelen, szagga-
tott mozgás; „jópofa kis bábu" - mondják. De
hadd mondjak nekik én is néhány szót ezekről a
bábokról. Hadd ismételjem meg, hogy a Képek
nagy és előkelő családjának leszármazottai ők, s
ezeket a képeket valaha valóban „Isten képére"
teremtették. Hadd mondjam el, hogy sok-sok év-
századdal ezelőtt e figurák nem szaggatottan, lö-
késszerűen, hanem ritmikusan mozogtak, nem
szorultak dróttámasztékra, s nem is a láthatatlan
bábjátékos orrán át beszéltek. [Szegény Pun-
chom, igazán nem akarlak megbántani! Te ma-
gadban állva, kétségbeesésedben is méltósággal
tekintesz vissza a múlt századaiba, ősi arcodon
még nedvesek a festett könnycseppek, és mintha
könyörögve kiáltanál oda a kutyádnak: „Anne hú-
gom, Anne húgom, hát nem jön senki?' És utána,
a rád oly jellemző fenséges hetykeséggel, ma-
gadra tereled feltörő nevetésünket (meg azén fel-
törő könnyeimet) szívszaggató jajsikolyoddal: „Ó,
az orrom, az orrom, az orrom!"] Úgy képzelték ta-
lán, hölgyeim és uraim, hogy ezek a bábok mindig
is alig harminccentis kis jószágok voltak?

Pedig hát szó sincs ilyesmiről! A báb valaha
tekintélyesebb volt, mint önök.

Azt képzelik, hogy a báb mindig is egy alig négy
négyzetméternyi, kicsinyített régimódi színházat
formázó emelvényen rúgkapált, ahol a feje már-
már beleütközik a proszcéniumív tetejébe? És azt
hiszik, mindig is apró házikóban lakott, babaház-
hoz illő ajtó és ablakok, festett és középen
ketté-osztott redőnyök mögött, apró kertjében
olyan virágokkal, amelyeknek vakmerő szirmai
nem kisebbek a saját fejénél? Kérem, próbálják
ezt az el-képzelést mindörökre száműzni
tudatukból, és hallgassák meg, amit lakhelyéről
mondani kívánok.

„A költő szellemében minden forma tökéletes, ám e for-
mákat nem a természetből keverik vagy vonatkoztatják el - a
képzelet hozza létre őket." - William Blake
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Első birodalmának színhelye Ázsia volt. Haj-
lékát a Gangesz partján építették fel: hatalmas
palota volt, amely oszlopról oszlopra szökött az
égbe, s oszlopról oszlopra hanyatlott ismét a víz
felé. A palotát övező kertekben dús virágok nyíl-
tak, és szökőkutak hűtötték melegüket - s e ker-
tekbe nem hatolt semmilyen zaj, s jóformán sem-
mi sem moccant bennük. Csak a palota hűvös,
elzárt termeiben mozgott szüntelen a szolgasze-
mélyzet gyors szelleme. Alkottak valamit, amiből
majd kiformálódik ő, a báb, ami az őt létrehozó
szellem dicsőségére szolgál. És aztán, egy szép
napon, megszületett a szertartás.

Ebben a szertartásban, amely ismét csak a
Teremtést dicsőítette, részt vett ő is. Elhangzott a
régi hálaima, a lét ujjongó ünneplése, s
egyszersmind az a zordabb ünneplés is, amely az
eljövendő s a „Halál" szóval elfátyolozott lét
kiváltságának szólt. És a szertartás során
megjelentek a barna bőrű hívek előtt minden, a
földön és a Nirvánában létező dolgok jelképei: a
szép fa jelképe, a hegyek jelképe, a hegy
mélyében rejlő dús ércek jelképei, a felhő, a szél s
minden gyorsan mozgó dolgok jelképei, s köztük a
leggyorsabban mozgóké: a gondolaté, az
emlékezésé is; megjelent az állat jelképe,
Buddháé és az emberé - és íme, itt jön ő maga, a
figura, a báb, akin önök oly szívesen kacagnak.
Kinevetik, mert mára csak a gyengeségei
maradtak meg, amelyek az önök gyengeségeit
tükrözik vissza. Nevetnek, de nem nevettek volna,
ha látják a maga virágkorában, akkor, amikor
hivatása szerint ő volt a nagy szertartásban az
ember jelképe, és amikor megjelent, gyönyörűsé-
ges figurája boldogsággal töltötte el a szíveket. Ha
kinevetjük a bábot és meggyalázzuk emlékét, ön-
magunk saját kezű szétrombolásán nevetnénk -
azokat a hiteket és képeket nevetnénk ki, amelye-
ket magunk törtünk össze. Eltelt néhány évszá-
zad, és a báb hajléka valamelyest megkopott.
Templomból, ha nem is épp színház lett, de vala-
mi, ami félúton van templom és színház között, és
a báb egészsége lassan megromlik e falak között.
Valami van a levegőben; orvosai azt tanácsolják,
hogy vigyázzon magára. „És mitől kell a leginkább
tartanom?" - kérdi tőlük, ők pedig azt válaszolják:
„Mindenekelőtt az emberi hiúságtól félj." A báb
pedig azt gondolja: „De hiszen magam is mindig
erre tanítottam; azt hirdettem, hogy miközben
örömtelin ünnepeljük ezt a mi létünket, ez az
egyetlen nagy félelem hasson át bennünket. Hát
lehetséges, hogy én, aki mindig is ezt az igazságot
tártam fel, éppen én tévesztettem volna szem elől,
és most az elsők között bukjak el? Minden
bizony-nyal valami ravasz támadást kísérelnek
majd meg ellenem. Jó lesz, ha ezentúl mindig az
égre szögezem a szemem." És ezzel elbocsátja
orvosait, és töprengésbe merül.

Most pedig hadd áruljam el, mi is zavarta meg a
nyugalmat, amely ezt a különös és tökéletes lényt
körülvette. Feljegyezték, hogy valamivel később a
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Távol-Keletre tette át székhelyét, és egy ízben két
nő jött el, hogy megtekintse. A szertartáson, ame-
lyen e két nő is megjelent, a báb oly földies
pompában és mégis oly földietlen
egyszerűségben tündökölt, hogy bár az
ünnepségen részt vevő ezer-
kilencszázkilencvennyolc lelket megragadta sa-
játos sugallatával, amely egyszerre ejti mámorba
és tisztítja meg az értelmet, a két nőre e hatásból
csak a mámor ragadt rá. A báb nem vette észre
őket, mivel szeme az égre tapadt, de akaratlanul
olyan vágyat ömlesztett beléjük, amelyet már nem
lehetett elcsitítani: azt a vágyat, hogy az ember-
ben rejtőző istenség közvetlen jelképeivé válja-
nak. A gondolatot máris tett követte. A két nő a tő-
lük telhető legékesebb ruhákat öltötte magára
(„mint az övéi", gondolták), sajátos gesztusokkal
mozogtak („mint az övéi", mondták), és mert a
nézőkben bizonyos csodálatot tudtak fakasztani
(„éppúgy, ahogyan ő teszi", kiáltozták), templo-
mot emeltek maguknak („olyat, mint az övé"): és a
maguk szegényes paródiájával kielégítették a kö-
zönséges gondolkodásúak igényeit.

Minderről feljegyzés tanúskodik - ez Keleten
az első feljegyzés, amely a színésszel foglalko-
zik. A színész eredete két nő balgatag hiúságá-
ban gyökerezik: olyan két nő az őse, akik nem

voltak elég erősek hozzá, hogy az istenség jelké-
pe láttán fel ne támadjon bennük a hebehurgya
kisajátítás vágya; és a paródia gyümölcsözőnek
bizonyult. Alig telt el ötven vagy száz év, és or-
szágszerte álltak mára helyszínek, ahol ez a pa-
ródia otthonra lelt.

A gyom, mint mondják, gyorsan nő, és a mo-
dern színház, ez a gyomrengeteg, hamarosan el
is burjánzott. Az isteni báb figurája egyre keve-
sebb hívet vonzott, a nők pedig úgy hódítottak,
minta legújabb divat. S ahogy hanyatlott a báb, és
nyomultak előre a nők, akik helyette önmagukat
mutogatták a színpadon, úgy jelent meg a Káosz-
nak nevezett sötétebb szellem, nyomában pedig
az elszabadult személyiség diadala. Értik már, mi-
ért szerettem meg, miért értékelem egyre na-
gyobbra azt a valamit, amit ma „bábnak" hívunk,
és miért gyűlöltem meg azt a valamit, amit a művé-
szetben „életnek" szokás nevezni? Őszintén
imádkozom érte, hogy térjen vissza a kép, jelen-
jen meg a színházban az übermarionett; és ha
visszatér, ha éppen csak megmutatja magát,
akkora szeretet övezi majd, hogy az emberek
ismét fellelik a szertartások ősi örömét. Ismét a
Teremtést ünneplik majd - ismét a lét előtt
hódolnak - és boldog, isteni könyörgéssel idézik
meg a Halált.

Firenze, 1907. március
Fordította: Szántó Judit


