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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


