
F O D O R G É Z A

BEVEZETŐ
naturalizmusnak, ami meg-megújuló
„neo"-hullámaival immár több, mint egy
évszázada a színháztörténet lebírhatatlan,
noha csak egyik tendenciájának bizonyul,
mely a stilizációs formáit idővel
kimerítő és ezért hiteltelenné váló színházat

újra meg újra visszatéríti a valósághoz, az
elsődleges életproblémákhoz, diadalmas
áttörése után nem egészen egy évtizeddel
szembe kellett már néznie az éppen általa
provokált új antinaturalista kísérletekkel. André
Antoine Théâtre Libreje, a naturalizmus
paradigmatikus színháza 1887-ben jött létre, de
három év múlva már megalakult a Théâtre
d'Art, mely a Cenci-ház 1891 januári
bemutatójával a szimbolizmus színházi
képviselőjévé vált, s ezzel megnyitotta az
antinaturalista kísérleti színházak sorát. A
folytatást a Cercle Funambulesque nevű panto-
mimszínház, a Petit Théâtre des Marionnettes,
majd 1893-ban a Théâtre de l'Oeuvre jelentette.
A mozgalom vezéralakja Aurélien-Marie Lugné-
Poë volt (1869-1940), aki Antoine-nál kezdte a
pályáját, majd útja a Théâtre d'Art-on keresztül
vezetett - némi kerülővel - az Oeuvre meg-
alapításáig.

Lugné-Poë, az Oeuvre mutatta be 1896-ban a
modern színház- és drámatörténet egyik alap-
művét: Alfred Jarry (1873-1907) Übü királyát.
Ez a darab, a maga elementáris primitívségével
és nyerseségével, könnyen félrevezető képet
adhat szerzőjéről, amennyiben hajlamossá
tehet bennünket arra, hogy e vonásokat
visszavetítsük magára az alkotóra. Mert Jarry
nagyon is ezoterikus elme volt. A robusztus
régiek - a görögök, Rabelais, Shakespeare -
mellett a legszofisztikáltabb modernek voltak
bensőséges szellemi társai: Bergson, Maeter-
linck, Mallarmé stb. 1889-ben írt, de csak 1911-
ben megjelent könyvével (A patafizikus Faustroll
doktor tettei és nézetei) ezoterikus tudományt és
kollégiumot alapított - a patafizika „a különleges
tudománya, mely a kivételek törvényeire
támaszkodik", „a képzeletbeli megoldások tu-
dománya". Jarry játékosságot és komolyságot
kifürkészhetetlen arányban egyesítő gondol-
kodása (és írásai többségének stílusa) egy-
szerre nyers, tudálékos, éles és rafináltan kere-
sett, elvontan sejtelmes, sőt misztikus. Az a
néhány színházi tárgyú írása, amely az Übü
királybemutatója körül keletkezett, szintén ilyen.
(Fordításuk ezért szinte képtelen feladat, agyon-
sűrítettségük okán még grammatikailag látszó-
lag korrekt kifejezéseik értelmét is inkább csak
kitalálni, mint megérteni lehet.) Mintegy csak
odavetve az antinaturalista színház majd' min-
den szubsztanciális gondolata megtalálható
bennük - mégpedig az elsőként való kimondás
érdemével. De talán nem is ez a történeti, krono-
lógiai érdekességük a leginkább figyelem-
reméltó. Imponálóbb, hogy Jarry vállalt és ki-
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mondott valamit, amit az antinaturalista színház
nagyjai, a színház nagy avantgardistái általában
vonakodtak nemhogy nyíltan vallani, de
egyáltalán realizálni is, s ezért az öncsalás és az
ideológia legváltozatosabb formáit dolgozták kí:
az elitizmust. Jarry radikális arisztokratizmussal
egy kulturális elit reprezentánsaként lép fel,
mélyen megveti a szellem nélküli és kulturálatlan
tömeget, s a szellem felsőbbrendűségét tekinti

gy gondolom, a kérdés: vajon a színház
alkalmazkodjék-e a tömeghez avagy a tö-
meg a színházhoz, végérvényesen eldőlt.
Ez a bizonyos tömeg az ókorban csak
azért érthette meg a tragédia- és komé-
diaszerzőket - vagy mímelhette, hogy

megérti őket -, mert azok egyetemes meséket
dolgoztak fel, amelyeket a drámában még vagy
négy-szer újra elmagyaráztak, és egy
prológusként fellépő személy legtöbbször elő is
készítette őket. Ma pedig ugyanez a tömeg azért
járul a Comédie-Franşaise-be Molière és Racine
darabjaihoz, mert azokat folyamatosan
ugyanúgyjátsszák; a lényegüket egyébként
bizonyosan nem fogja fel. Mivel a színház még
nem vívta ki a jogot,

feltételen mércének. Agresszív elitizmusával
még saját körében is egyedül maradt. Miután A
színházias színház haszontalansága című cikke
a Mercure de France 1896 szeptemberi
számában megjelent, a következő, októberi
számba Lugné-Poë írt cikket - azonos címmel.
Ebben a londoni Elizabethan Stage Society
kísérleteit hozza fel példaként Jarry elveinek
síkeres alkalmazására, másfelől elkerüli eszme-
társának elitizmusát, amennyiben hangsúlyoz-
za, hogy az Erzsébet-kori társadalom teljes ke-
resztmetszetében el tudta fogadni Shakespeare
csupasz színpadát, amelyen csak a költő szavai
idéztek fel díszletet. Lugné-Poë a maszk
újraintézményesítéséig sem ment el, de minden-
esetre arra ösztönözte a színészeket, hogy
hagyjanak fel a konvencionális színház kacatjai-
val és szorgos részletezésével.

Demokratizmusra érzékeny korunkban, s
amikor a tömegkultúra a kultúrának talán
legneuralgikusabb pontjává vált, lévén hogy a
tömegkultúra és a magas kultúra - mivel követ-
kezetesen végigvitt formájában maximálisan
polarizálódott - kétségbeesetten keresi
egymást, Jarry őszinteségét az elitizmus
tekintetében nem annyira az azonosulás
jegyében érezhetjük hasznosnak, mint inkább
azért, mert hozzájárul-hat annak
tudatosításához, hogy az antinaturalista
stilizálás a színházban lehet ugyan szükséges
és lényeges program, egyszersmind azonban
probléma is marad, mert nem küszöbölhető ki
belőle az ezoterizmus. A primitivizáló, az
elementáris irányába való stílizálás nem
kevésbé „elitista", mint a szubtilis, mert az
alapok bonyolultságától és a kultúra szétta-
goltságától nem lehet többé visszatérni sem-
miféle elemihez és széles konszenzushoz.

hogy az értetleneket erőszakkal elűzze és min-
den szünetben, mielőtt még a felfordulás és a ze-
nebona kitörne, kiürítse a nézőteret, azzal a
kipróbált igazsággal vigasztalódhatunk,
miszerint ha a nézőtéren verekedés dúl, az
mindig egy vulgáris, tehát korántsem eredeti
mű körül tör ki, amely éppen ezért inkább
érthető, mint az eredeti, s ekképpen utóbbi,
legalábbis az első napon, egy elbambult, tehát
néma közönség jótékony adományában
részesülhet.

És az első napon ott lesznek az értők is.
Ha a közönséghez le akarunk ereszkedni, két

dolgot kell megadni neki, mint ahogy ez általában
meg is történik: először is olyan alakokat, akik
hozzá hasonló módon gondolkodnak (egy szíámi

A L F R E D J A R R Y

A SZÍNHÁZIAS SZÍNHÁZ HASZONTALANSÁGA



 SZABADPOLC 

vagy kínai követ A fösvényt látva lefogadta, hogy
a címszereplőt becsapják majd, és a ládikát elra-
bolják), s akiket mindenestől megért, azt szűrve
le: „Milyen szellemes is vagyok, amiért nevetek
ezeken a szellemességeken!" (ez a benyomás
jellemzi például Donnay úr nézőit), továbbá az
ősbemutató alkotó jellegű élményét, amely meg-
kímél az előre gondolkodás fáradságától; má-
sodszor pedig természetes, azaz a közönséges
emberek mindennapi életében megszokott té-
mákat és bonyodalmakat kell kapnia, elvégre
köztudott, hogy Shakespeare, Michelangelo
vagy Leonardo da Vinci kissé terjedelmesek és
barátságtalan átmérőjűek ahhoz, hogy egy-
könnyen bebarangolhatók legyenek, és mivel a
géniusz, vagy akár a tehetség és az érthetőség
nem egy természetűek, e feladattal a nagy több-
ség nem is tud megbirkózni.

Ha mármost az egész világon ötszáz olyan
ember van, akiben a középszerűség végtelensé-
géhez képest egy kis shakespeare-i vagy leo-
nardói is bujkál, nem méltányos-e ennek az öt-
száz derék szellemnek is megadni azt, amivel
Donnay úr nézőit valósággal elhalmozzák: azt a
jogot tudniillik, hogy ne kelljen olyasmit látniok a
színpadon, amit nem értenek meg, valamint egy
bizonyos fokú alkotói közreműködés és az előre
gondolkodás aktív élvezetét?

A következőkben felsorolunk néhány olyan
tárgyat, amely a fenti ötszáz szellem számára
különösen iszonytató és érthetetlen, és amely fö-
löslegesen terheli a színpadot. Elsősorban a
díszletről és a színészről lesz szó.

A díszlet hibrid valami: se nem természetes, se
nem művi. Ha a természethez hasonlítana, fölös-
leges másolat lenne (a természetről mint díszlet-
ről később még szót ejtünk); és nemis művi, ab-
ban az értelemben, hogy a külvilágnak a képző-
művész lényén átszűrt vagy még inkább általa
létrehozott képét valósítaná meg.

Mármost fölöttébb veszélyes lenne, ha a költő
olyan díszletet kényszerítene rá a festőkre, ami-
lyet ő maga festene. Az olvasni tudó úgyis felfe-
dezi az írott műben a csak az ő számára elrejtett
értelmet, felismeri az örökkévaló, láthatatlan
áramlatot és Anna Perannának nevezi. A meg-
festett vászon egyetlen aspektust valósít meg,
amelyet nagyon kevés szellem tud két alkotó-
részre tagolni, lévén hogy minőségből sokkal ne-
hezebb minőséget kivonni, mint mennyiségből;
és jogos igény, hogy a jelenetet minden néző
olyan díszletben lássa, mely megfelel a jelenetről
alkotott saját látomásának. A nagyközönség
számára ezzel szemben bármilyen, festő alkotta
díszlet megfelel, minthogy a tömeg úgysem ma-

1 „Víz örök árja takar, s Anna Peranna nevem." Ovidius: Fasti. III. 654.
(Gaál László fordítása)

gától, hanem a tekintély sugallatára érti meg a
dolgokat.

Kétfajta díszlet van: enteriőr és szabad ég
alatti. Mindkettő úgy tesz, mintha helyiségeket
vagy természetes mezőket ábrázolna. Nem té-
rünk vissza a perspektivikus festészet ostobasá-
gának egyszer s mindenkorra eldöntött kérdésé-
hez; szorítkozzunk annak megállapitására, hogy
ez a szemfényvesztés csak a durva látásúakat,
vagyis a nem látókat téveszti meg, viszont felhá-
borítja azt, aki a természetet értelmes és megkü-
lönböztetésre képes módon szemléli, mert a ter-
mészetnek csak karikatúrájával szembesül,
olyasvalaki kezéből, aki mitsem ért belőle. Zeu-
isz, úgy mondják, a vadállatokat csapta be, Tizian
pedig egy fogadóst.

A festeni nem tudó díszlete inkább az abszt-
rakt díszlethez közelít, mert csak a lényeget adja,
mint ahogy a leegyszerűsített díszlet is csak a
hasznos elemeket sűríti.

Kísérleteztünk heraldikus díszletekkel, azaz
egy egész jelenetet vagy felvonást egységesen
ugyanazzal a színárnyalattal jelöltünk, s a sze-
replők harmonikusan mozogtak ebben a címer-
mezőben. Ez kissé gyermeteg megoldás, lévén
hogy az említett színárnyalat csak színtelen hát-
tér előtt érvényesül (kiváltképpen, hogy számolni
kell az általános színtévesztéssel és mindenfajta
idioszinkráziával is.) Ezt egyszerűen és egy-
szersmind szimbolikusan kielégítő módon meg-
teremthetjük egy festetlen vászonnal vagy egy
díszlet visszájával, amelybe ki-ki tetszése sze-
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rinti helyet vetít bele, vagy jobb esetben, ha az író
maga tudta, mit akar, az igazi, a színpadon fel-
idézendő díszletet is létrehozhatjuk. A helyvál-
toztatásokat jelző feliratos táblával elkerülhető a
materiális díszletek váltogatása, amely főleg az
új díszlet különbözőségével tájékoztatja idősza-
konként a szellemhiányban szenvedőket.

Ilyen körülmények között minden, alkalmilag
szükséges díszletelem, kinyitandó ablak, betö-
rendő ajtó kellékké válik, s úgy hozható-vihető,
miként egy asztal vagy egy fáklya.

A színész felölti a figura maszkját és jó eset-
ben egész testalkatát is. Arcizmainak különféle
összehúzásai és ellazításai kifejezésekké, fizio-
nómiai játékokká stb. válnak. Még senki sem
gondolkodott el azon - vagy ha igen, a különb-
séget lényegtelennek tartják -, hogy a színlelt és
kifestett arc alatt az izmok nem változnak, és
hogy Mounet-nak és Hamletnek más az arc-
csontberendezése, noha anatómiai szempont-
ból egyetlen emberről van szó. A színésznek egy
egész fejét beborító maszksegítségével a
FIGURA képmásával kell felváltania a maga fejét,
ez a képmás azonban nem síró vagy nevető
lesz, mint az ókoriaknál (a sírás vagy a nevetés
még nem fest jellemet), hanem a figura - a
Fösvény, a Habozó, a bűnöket halmozó Mohó -
jellemét fejezi ki.

És ha az alak örök jelleme benne foglaltatik a
maszkban, akkor egyszerű, a kaleidoszkóphoz
vagy még inkább a giroszkóphoz hasonló eljá-
rással megvilágíthatjuk, egyenként vagy együt-
tesen, az esetleges elemeket is.

A régimódi színész, aki plaszticitást nélkülöző
sminket használ, színekkel és főleg domborula-
tokkal, majd a FÉNY által emel köbre és a
végtelenségig szaporítható kitevőkre minden
kifejezést.

Amiről most beszélünk, az ókori színházban
nem lett volna keresztülvihető, mivel a függőle-
ges vagy soha nem eléggé vízszintes fény árnyé-
kot rajzolta maszk minden kiugrása köré, s diffúz
volta miatt még csak nem is elég éleset.

Ellentétben a kezdetleges és tökéletlen logika
következtetéseivel, e napsütötte országokban
nincs éles árnyék; Egyiptomban, a Ráktérítő
alatt az arcokon jóformán pihényi árnyék sem ját-
szik már, mert a fényt az arc, akár a hold, függő-
legesen veri vissza, a földet ellepő s a levegőben
kavargó homok pedig szétszórja.

A rivaldafény oly módon világítja meg a szí-
nészt, mintha átfogója volna egy derékszögű há-
romszögnek, amelynek egyik befogója a színész
teste. Mivel pedig a rivalda egy fénypontsorozat,
amely a színész arcának kis terjedelméhez ké-
pest a színészi sík metszéspontjától jobbra és
balra mintegy a végtelenbe nyúló vonalnak lát-
szik, egyetlen fénypontnak kell tekintenünk,
amely meghatározatlan távolságban, mintegy a
közönség mögött helyezkedik el.
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Gémier, az első Übü (Théâtre de l'Oeuvre,
1896)

Ez utóbbit egy szűkebb végtelen távolítja el,
amely azonban nem elég szűk ahhoz, hogy a szí-
nész által visszavert sugarak (azaz a rá szege-
zett tekintetek) ne legyenek párhuzamosokként
felfoghatók. Gyakorlatilag minden egyes néző
azonos módon látja az egyes maszkokat, a kü-
lönbségek legalábbis elhanyagolhatók az idio-
szinkráziákhoz és a különböző értelmezésekre
való hajlamhoz képest, amelyek hatását lehetet-

len enyhíteni - ámbár másfelől ezek semlegesí-
tődnek a tömegben mint nyájban.

A színész felülről alulra és alulról felülre irányu-
ló lassú fejmozgásokkal és oldalirányú
lengések-kel maszkja egész felületén változtatja
az árnyékok helyét; a tapasztalat pedig azt
bizonyítja, hogy a hat fő pozíció elegendő
minden kifejezéshez (a profil esetében is, ahol a
pozíciók elmosódottabbak). Példákat nem
sorolunk fel, mert a ki-fejezések a maszk
alaptermészete szerint változnak, és mert
mindazok, akik már láttak bábszín-házat,
maguk is megismerkedhettek velük.

E kifejezések, mivel egyszerűek, egyeteme-

sek is. A mostani pantomim súlyos tévedése,
hogy konvencionális, fárasztó és érthetetlen mi-
mikus nyelvet alkalmaz. Íme a konvenciók egyik
példája: egy, az arc köré rajzolt függőleges, ellip-
szis alakú kézmozdulat, majd a kézre nyomott
csók jelenti a szerelemre ihlető szépséget. S
most egy példa az egyetemes gesztusra: a mari-
onett azzal jelzi döbbenetét, hogy hevesen
visszahőköl, és fejét a kulisszába veri.

Mindezen esetlegességeken túl ott van
azonban a lényegi kifejezés. Számos jelenetben
a legszebb a derűs vagy komoly szavakat ontó
maszk szenvtelensége; párját csak az állati hús
alatt rejtőző csontváz ásványi jellegében lelhetjük
fel, amelynek tragikomikus értékét minden
időkben elismerték.

A színésznek magától értetődően sajátos
hanggal is kell rendelkeznie: a szerep hangjával.
Olyan hatást kell kelteni, mintha a maszk szájnyí-
lásán csak az törhetne át, amit a maszk valóban
mondana, ha szájizmai hajlékonyak volnának.
De persze jobb, hogy nem hajlékonyak, és hogy a
beszédmód az egész darab folyamán monoton.

Azt is állítottuk: a színésznek fel kell vennie a
szerepalak testét.

Beaumarchais egyik előszavának egy meg-
jegyzése óta az egyház is, a művészet is védel-
mébe veszi a nadrágszerepet. „Nincs olyan fiatal
fiú, aki elég fejlett lenne hozzá, hogy..." Lévén
hogy a nő egészen öregségéig szőrtelen és ma-
gas hangú lény, a húszéves nő a párizsi hagyo-
mány szerint tizennégy éves fiút formáz, hatév-
nyi tapasztalattal gazdagabban. Ez igen kevéssé
kárpótol a nevetséges arcélért, a csöppet sem
esztétikus járásért, valamint az izmoknak a gyű-
löletes - mert hasznos, tejképző - zsírszövet által
elmosott vonaláért.

Ha az agyberendezések különbözősége jó-
voltából sikerül találnunk egy értelmes tizenöt
éves fiút (minthogy, néhány felsőbbrendű kivé-
teltől eltekintve, a nők többsége átlagos, a
legtöbb fiatal fiú pedig ostoba), az megfelelően
alakítja majd szerepét; példa rá Molière
társulatában az ifjú Baron avagy az angol
színháznak az a korszaka (és az egész ókori
színház), amelyben nőre soha nem mertek volna
szerepet bízni.

Néhány szót a természetes díszletekről, ame-
lyek csak egyetlen példányban léteznek. Ilyen-
kor természeti környezetben visszük színre a da-
rabot, egy domb lejtőjén, egy folyó mellett, ami
igen előnyös a hang terjedése szempontjából,
főleg ha a helyszínt nem fedjük le, s akár a hang-
zás eltompulásába is belenyugszunk; elegendő-
ek a dombok s néhány fa, hogy árnyék is legyen.
Éppen most is, akárcsak tavaly, szabadtéren
játsszák A cseppekkel házaló ördögöt2, Alfred

2 Maurice Pottecher alkoholellenes komédiája; az író, több más pa-
raszttárgyú színdarabjával együtt, bussang-i Népszínházában állította
színre
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Vallette úr tovább is fejlesztette az elgondolást a
Mercure előző számában. Három vagy négy éve
Lugné-Poë úr és néhány barátja Presles-ben, az
lsle-Adam-i erdő szélén, egy, a hegybe vájt ter-
mészetes színházban adta elő a La Gardienne-
t3. Ma, a biciklikultusz általános elterjedése
idején, korántsem lenne képtelenség nyáron
néhány nagyon rövid vasárnapi előadás (kettőtöl
ötig), kezdetnek nem túl elvont irodalmi al-
kotásokkal a műsoron (például a Lear királlyal;
fogalmunk sincs még, mit is jelent a népszínház),
csak néhány kilométerre lévő természeti helyszí-
neken, a megfelelő vasúti összeköttetésről is
gondoskodva, előzetes előkészületek nélkül, a
napsütötte helyeket ingyen adva (Victor Barru-
cand úr épp a minap írt egy ingyenes színházról),
s az egyszerű emelvényeket egy vagy több au-
tón szállítva.

Mercure de France, 1896. szeptember

VÁLASZOK EGY SZÍNHÁZI
TÁRGYÚ KÉRDŐÍVRE

1

A drámaíró, mint minden művész, az igazságot
keresi, amelyből viszont több is van. És mivel az
elsőnek felsejlő igazságok hamisnak bizonyul-
tak, az utóbbi évek színháza alighanem több új
örökkévaló pontot fedezett fel (vagy teremtett,
ami ugyanazt jelenti). Ha pedig ilyeneket felfe-
deznie nem sikerült, hát újra megtalálta és meg-
értette az ősrégit.

2

Néhány év óta újjászületőben - vagy talán ép-
pen Franciaországban megszületőben - van a
drámaírás, amely eddig csupán a Scapin fur-
fangjait (és mint tudjuk, Bergeracot4 meg a Vár-
grófokat5) adta a világnak. Van egy tragédia-
költőnk, aki olyan sajátos és újszerű félelem- és
szánalomfajtákat tud teremteni, hogy elég, ha
csak a csenddel fejezi ki őket: Maurice Maeter-
linck. Meg még Charles Van Lerberghe. És má-
sok is, akikről még szó lesz. Bizonyosra vesszük,
hogy új színház születik a szemünk láttára, mert
most először létezik Franciaországban (vagy a
belgiumi Gand-ban, mert Franciaországot mi

3 Henri de Régnier színdarabja
4 Jarry itt arra utal. hogy Molière a Scapin több részletét közvetlenül
Cyrano de Bergarac egyik művéből vette át
5 Victor Hugo műve
6 Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb jelentés
7 Paul Fort, André Antoine, illetve Lugné-Poë színházi vállalkozásai 8 A
S a k u n t a l á r ó l , i l letve A kis agyagkocsiról van szó

9 Georges Eckhoud II. E d w a r d f ordításáról van szó

Emile Berlin díszletterve az Übü királyhoz
(1908)

nem egy élettelen földdarabban, hanem a nyelv-
ben látjuk, és Maeterlinck éppoly jogszerűen a
miénk, mint ahogy Mistralt megtagadjuk)
ABSZTRAKT színház, és végre fordítói
erőfeszítések nélkül olvashatunk alkotásokat,
amelyek éppoly örökkévalóan tragikusak, mint
Ben Jonson, Marlowe, Shakespeare, Cyril
Tourneur vagy Goethe művei. Már csak egy
olyan őrült komédia hiányzik, mint Dietrich
Grabbe egyetlen s mindmáig lefordítatlan
vígjátéka.'

A Théâtre d'Art, a Théâtre-Libre, az Oeuvre7
franciára fordított, újszerű, új érzelmeket kifejező,
itt azonban nem taglalandó színdarabokon kívül
- gondolok lbsenre, Prozor gróf fordításában
avagy A.-F. Herold és Barrucand különös hindu
adaptációira8 - s néhány tévedést (a Théodat-t
stb.) leszámítva, olyan drámaírókat fedezett fel,
mint Rachilde, Pierre Quillard, Jean Lorrain, E.
Sée, Henry Bataille, Maurice Beaubourg, Paul
Adam, Francis Jammes; az említettek közül töb-
ben már-már a remekmű meghatározását kielé-
gítő műveket írtak, annyi pedig mindenképpen
el-mondható róluk, hogy meglátták az újat és a
szó teljes értelmében alkotóknak bizonyultak.

Velük és néhány társukkal, valamint fordítás
alatt lévő régi mesterekkel (például a G. E. fordí-
totta Marlowe-val9) találkozhatunk majd a jelen
évad során az Oeuvre-ben, mint ahogy az Odé-
onban Aiszkhüloszt fordítják, mert megértették,
hogy a gondolat bizonyára „gyűrűkben" változik,
s így nincs semmi fiatalabb a nagyon régi színda-
raboknál.

A díszlet terén a különféle független színhá-
zakban néhány szép kísérlet fűződik egyes fes-
tőkhöz; hadd utaljak Lugné-Poë úrnak a Mercu-
re 1896. október elsejei számában megjelent
cikkére, egy Erzsébet-kori színház nem megva-
lósíthatatlan tervéről.

3

Mi a színdarab? Polgári ünnep? Lecke? Kikap-
csolódás?

Úgy tetszik, a színdarab mindenekelőtt polgári
ünnep, hiszen az egybegyűlt polgároknak szol-
gál látványosságul. De jegyezzük meg, hogy
többfajta vagy legalábbis kétféle színházi
közönség van: a kisszámú értelmes ember,
illetve a nagy többség gyülekezete. Ami a nagy
többséget illeti: az ő számukra a kisebbség
színháza maga lenne az elviselhetetlen unalom,
és csak a látványos színdarabokat fogadják el
(a pompás kiállítást, a balettet, a kézzelfogható
és könnyen hozzáférhető érzelmeket, tehát a
Châtelet-t s a Gaîtét, az Ambigut meg az Opéra-
Comique-ot), amelyek főleg kikapcsolódást
nyújtanak, meg legfeljebb - tartós emlékük
révén - némi tanítást is, csakhogy ez a hamis
érzelmesség és a hamis esztétika leckéje. A
másik színház viszont a maga közönsége
számára se nem ünnep, se nem lecke, se nem
kikapcsolódás, hanem cselekvés; az elit vesz itt
részt egyik tagja alkotásának megvalósításában,
aki azt a lényt, amelyet alkotott, önmagában
mint ezt az elitet látja élni. Ez a cselekvő élvezet
az egyetlen istentől való él-vezet, amelynek a

polgári tömeg csupán karika-túráját kapja a
testi aktusban.

Az alkotásnak ebben az élvezetében - kellő
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De Losques karikatúrája a Théâtre Antoine
Übü-előadásáról (1908)

viszonylagossággal persze - egy kicsit még a
tömeg is részesül. „...két dolgot kell megadni
ne-ki... egy bizonyos fokú alkotói közreműködés
és az előre gondolkodás aktív élvezetét."

(Mercure de France, 1896. szeptember)10

4

Természetesen bármi színpadra vihető,
amennyiben még hajlandóak vagyunk
színháznak nevezni azokat az undorítóan
mázolt díszletekkel telezsúfolt csarnokokat,
amelyeket, csak úgy, mint a bennük játszott

színdarabokat, a sokaságnak (törölve: a tömeg
végtelen középszerűsége számára) hoztak
létre. De miután ezt a kérdést már sikerült
eldöntenünk, elmondhatjuk: színdarabot csak
az írjon, aki mindenekelőtt drámai formában
gondolkodik. Utána, ha úgy tetszik, akár
regényt is írhat a maga drámájából, hiszen a
cselekményt el is lehet mesélni, a fordítottja
azonban jóformán soha nem igazolódik be. Ha
egy regény drámai lenne, az író elsőnek drámai
formában gondolta volna el és írta volna meg.

10
Jarry itt saját előző írásából (A színházias szinház haszontalansága)

idéz

A személytelen maszkokat mozgató színház-
hoz csak az férkőzhet közel, akiben elég férfias-
ság van hozzá, hogy életet teremtsen: a szenve-
délyek olyan összeütközését, amely kifinomul-
tabb az addig ismerteknél vagy olyan szereplőt,
aki merőben újszerű lény. Mindenki elfogadja,
hogy Hamlet például elevenebb az előttünk elsu-
hanó járókelőknél, mert bonyolultabb, mert erő-
sebb benne a szintézis, mi több, egyedül ő az
eleven, minthogy mozgó, két lábon járó abszt-
rakció. A színpadi alakot teremtő szellem dolga
tehát nehezebb, mint az embert építő anyagé, és
aki végképp nem tud alkotni, vagyis új lénynek
életet adni, az jobban teszi, ha csendben marad.

5

A világ és a színpad divatja nemcsak a modern
színdarabokban fejt ki kölcsönhatást, mégsem
lenne sok értelme, ha a közönség báli öltözékben
járna színházba; a kérdés alapjában véve érdek-
telen, de bosszantó, ha a nézőtéren lornyonnal
méregetik egymást. Bayreuthba talán nem útiru-
hában szokás járni? És milyen könnyen megol-
dódnék minden, ha csak a színpadot világítanák
meg!

6

Egy ismert regény a tíz órai szinházat dicsőítette.
De mindig lesznek elkésők, akik lármába fojtják
az első jeleneteket. A mostani előadáskezdéssel

semmi baj, feltéve, ha megszokják, hogy a há-

rom gongütés elhangzásakor nemcsak a páho-

lyok, de a folyosók ajtaját is bezárják.

7

Az a rendszer, amelynek értelmében egy-egy

szerepet valamelyik művész személyes adottsá-

gaira szabnak, óhatatlanul tiszavirág-életű szín-

darabokhoz vezet, mert mihelyt az adott művész

meghal, sehol sem fognak pontos hasonmására

lelni. A rendszer az alkotásra képtelen szerzőnek

kedvez: olyan makettet kínál neki, amelynek

csak ilyen vagy olyan izomcsoportját kell kiemel-

nie. A színész (minimális műveltség birtokában)

akár önmagáról is beszélhet, és mondhat, ami

tetszik. Az eljárás gyengesége látványosan ér-

hető tetten Racine tragédiáiban, amelyek igazá-

ból nem színdarabok, hanem szerepfüzérek.

Nem „sztárokra" van szükség, hanem engedel-

mes sziluettekre, fakó maszkok homogén vilá-

gára.

8

A főpróbáknak megvan az az előnyük, hogy in-

gyen színházat biztosítanak néhány művész és

az író baráti köre számára; ilyenkor egy estére az

ember már-már bunkóktól nem zavart levegőt

szívhat.

9

A marginális színházak szerepe nem ért véget,
de minthogy már néhány éve működnek, senki
sem tartja többé bolondoknak őket, és a kisebb-
ség rendes színházaivá váltak. Még néhány év
és közelebb jutunk a művészi igazsághoz, avagy
(ha nem lesz igazság, hanem csak divat) valami
mást fedezünk fel, ezek a színházak pedig - ha
elfelejtik, hogy lényegük nem a létezés állapota,
hanem a születési folyamat - a szó legrosszabb
értelmében vett „rendes" színházakká válnak.

10

A legérvényesebb hagyomány fenntartásával is
elsorvasztjuk a gondolatot, amelynek lényege az
időben való átalakulás. Esztelenség, ha új érzel-
meket „konzervált" formában akarunk kifejezni.

11

Tartsák csak fenn a Conservatoire-beli oktatást,
ha úgy tetszik, a reprízek betanításának; ámbár
még ez esetben is felmerül a kérdés: ha a közön-
ség gondolkodása is fejlődik, jóllehet néhány év-
vel lemaradva az alkotók mögött, nem kellene-e
vajon a kifejezésnek is fejlődnie? A klasszikus
színdarabokat koruk jelmezeiben játszották; te-
gyünk úgy, minta régi festők, akik a legantikabb
jeleneteket is kortársinak ábrázolták.
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Minden, ami „történelmi", unalmas, tehát fö-
lösleges.

12

Az örökösi jogok a család intézményével függ-
nek össze - és itt be kell ismernem teljes inkom-
petenciámat. Mi a jobb - ha az örökösökre száll a
szerzői jog, akik tetszésük szerint sikkaszthat-
nak el egy-egy művet, avagy ha a remekmű az
író halálával közkinccsé válik? Én a jelen szabá-
lyozást érzem a legjobbnak. - A klakk segítsé-
gével az író megértetheti a közönséggel: hogyan
képzelte el műve előadását. Afféle biztonsági
szelep ez, nehogy az otromba lelkesedés éppen
akkor kezdjen zörömbölni, amikor teljes csend-
nek kellene honolnia. Mindamellett a klakk a tö-
meg irányítására szolgál; igazi színházban, érté-
kes mű előadása esetén, Maeterlinck úr nyomán
mi magunk is csak a némaság tapsában hiszünk.

Jarry életében ki nem adott kézirat

SZÍNHÁZI PROBLÉMÁK

Melyek a színház lényeges feltételei? Úgy gon-
dolom, ma már nem azt kell kutatnunk, három
egység legyen-e avagy csak a cselekmény egy-
sége a fontos, az pedig kielégítő módon fennma-
rad, ha minden egyetlen központi alak körül fo-
rog. Akik azt állítják, hogy a közönség szemér-
mességét kell szem előtt tartani, nem hivatkoz-
hatnak sem Arisztophanészre, akinek számos
kiadásában lapról lapra megjelenik a lábjegyzet:
„ez a rész tele van obszcén utalásokkal", sem
Shakespeare-re; az utóbbitól elég újraolvasni
Ophelia bizonyos szövegeit vagy azt a híres, bár
többnyire kihúzott jelenetet, amelyben egy ki-
rályné francia nyelvleckét vesz. Hacsak nem Au-
gier, az ifjabb Dumas, Labiche stb. urakat kell
példaképnek tekintenünk, akiknek műveit sajnos
mélységes unalommal olvastuk, és akikről joggal
feltételezhető, hogy a fiatal nemzedék, ha műve-
ik talán el is jutottak hozzá, nyomtalanul elfelej-
tette őket. Úgy gondolom, teljesen fölösleges
egy művet drámai formában megírni, ha az em-
berben nem él látomás egy olyan alakról, akit
célszerűbb a színpadra kilökni, semmint egy
könyv oldalain elemezgetni.

Meg aztán a meghatározásánál fogva írástu-
datlan közönség ugyan miért próbálkozik idéze-
tekkel meg összehasonlításokkal? Az Übü ki-
rályban azt kifogásolták, hogy durva Shakes-
peare- és Rabelais-utánzat, mivel „a díszleteket
gazdaságos módon feliratos tábla pótolja", és
egy bizonyos szó sűrűn elhangzik benne. Tudni
illenék, hogy mára többé-kevésbé bebizonyoso-
dott: Shakespeare drámáit, legalábbis az Erzsé-
bet-korban, viszonylag tökéletesített színpadon,

díszletek között adták elő. Ezen túlmenően
egyesek az Übüben „ófrancia nyelven írt" művet
láttak, csak mert merő mulatságból ódivatú be-
tűkkel lett kiszedve, és azt hitték, hogy a „pfi-
nánc" a szó XVI. századi helyesírásának felel
meg. Mennyivel találóbb szerintem az egyik len-
gyelt játszó statiszta megjegyzése, aki így nyilat-
kozott a darabról: „Tisztára Musset, ebben is épp
olyan gyakran változik a díszlet."

Könnyen alkalmazhattam volna az Übüt a pá-
rizsi közönség ízléséhez a következő kis módo-
sítások árán: az első szót „ejhá"-ra vagy „terin-
gettét"-re kellett volna változtatnom, a megne-
vezhetetlen seprűt egy kis nő ágyára, a hadsere-
get az első császárság egyenruháiba kellett vol-
na bújtatnom, Übüvel lovaggá üttetnem a cárt, és
több szereplőt fel kellett volna szarvazni; de úgy
sokkal mocskosabb lett volna az egész.

Én azt akartam, hogy mihelyt felmegy a füg-
göny, a színpad úgy álljon a közönséggel
szemben, mint az a bizonyos tükör Mme Leprince
de Beaumont meséiből, amelyben a gonosz, bű-
nei eltúlzása által, bikaszarvakkal és sárkány-
testtel látja viszont önmagát. Nem csoda, hogy a
közönség elképedt önnön gyalázatos hasonmá-
sa láttán, hiszen azzal eddig még a maga teljes-
ségében nem szembesítették, lévén hogy e ha-
sonmás, mint azt Catulle Mendès úr oly találóan
kifejezte, „az örök emberi ostobaságból, az örök
bujaságból, az örök falánkságból, a zsarnokká
emelt ösztön hitványságából, valamint a jó va-
csorát elköltött emberek szemérmességéből,

Az Übü király stockholmi bábelőadása (1965)

erényeiből, hazafiasságából és eszményeiből"
tevődik össze. Valóban semmi alap sincs egy
mulatságos színdarabhoz, a maszkok pedig vilá-
gossá teszik, hogy a komikum legföljebb egy an-
gol clown vagy egy haláltánc hátborzongató ko-
mikuma lehet. Gémier szerződtetése előtt Lug-
né-Poë már tudta a szerepet, és tragikus formá-
ban szerette volna próbálni. És főképpen azt
nem értették meg - holott eléggé világos volt, és
Übü mama replikái: „Hülye szegény!... Be hülye
egy ember!" minduntalan emlékeztettek is rá -,
hogy Übünek, bizonyos übülógusok követelései-
vel ellentétben, nem szabad „szellemességeket"
előadnia; ő megannyi ostobafrázist ad elő, a
vér-beli bunkó minden fennsőbbségével.
Egyébiránt a tömeg, amely színlelt megvetéssel
azt kiabálja: „Az egészben sehol egy szellemes
poén!", egy mély értelmű mondatot még sokkal
kevésbé értene meg. Az Oeuvre négyéves
fennállása alatt elég sokat figyeltük a
közönséget ahhoz, hogy rájöjjünk: ha
mindenképpen ragaszkodunk hozzá, hogy a
tömeg kapiskáljon valamit, akkor előzőleg meg
kell neki magyarázni.

A tömeg nem érti a Peer Gyntöt, amely pedig a
lehető legvilágosabb színdarabok egyike; mint
ahogy nem érti jobban Baudelaire prózáját vagy
Mallarmé precíz mondatszerkesztését sem. Fo-
galma sincs Rimbaud-ról, Verlaine létéről csak a
halála óta vett tudomást, és halálra rémül a Flai-
reurs vagy a Pelleas és Melisande hallatán. Az-
zal hivalkodik, hogy az irodalmárokat és a képző-
művészeket derék hibbantak kis csoportjának
tekinti; egyesek szerint a műalkotásból ki kellene
metszeni minden esetleges és lényegi elemet, a
felsőbbrendűség egész szellemét, és addig he-
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rélni, míg olyanná nem válik, amilyennek a tömeg
mint megannyi társszerző közös munkával meg-
írta volna. Ez a tömeg, valamint néhány utánzó
és hasonuló álláspontja. Nincs-e jogunk hozzá,
hogy a magunk álláspontja szerint ezt a tömeget

- amely bennünket a bőség elmebetegeinek
tart, mivelhogy túlfinomult érzékszerveink általa
hallucinatívnak ítélt benyomásokat közvetítenek
számunkra - a hiány elmebetegeinek (tudomá-
nyos meghatározással idiótáknak) nyilvánítsuk,
mivelhogy az ő érzékszerveik viszont oly csöke-
vényesek maradtak, hogy csak közvetlen be-
nyomásokat képesek felfogni? Vajon mit jelent e

tömeg számára a fejlődés fogalma? Azt-e, hogy
egyre közelebb kerüljön az állathoz, avagy azt,
hogy apránként tökéletesítse embrionális álla-
potban rekedt agytekervényeit?

Mivel a művészet, illetve a tömeg felfogóké-
pessége ily kevéssé fér meg egymással, ha úgy
tetszik, rosszul tettük volna, ha az Übü királyban
közvetlenül támadjuk a tömeget; azért bőszült
fel, mert bármit állítson is, túlságosan is megér-
tette a célzatot. A Nagy Görbe elleni ibseni küz-
delem jóformán észrevétlen sikkadt el. A tömeg
tehetetlen, értetlen, passzív massza, s éppen
ezért kell időnként megcsapdosni; hadd tudjuk
meg medvedörmögéséből, hol tart, meddig ju-
tott. Számbeli fölénye ellenére elég ártalmatlan,
mivel az értelem ellen próbál küzdeni. Akár Cyra-
no de Bergeracnak a tűz-állattal viaskodó jég-ál-
lata, előbb olvadna el, semhogy diadalmaskod-
nék, ha pedig mégis diadalmaskodnék, megtisz-
telve érezné magát, ha kéményébe felakaszt-
hatná a nap-állat tetemét, és hájas, tohonya
alakját megvilágíthatná eme, tőle oly különböző
alak sugaraival, amelyhez ő maga úgy viszony-
lik, ha csak külsőleg is, mint test a lélekhez."

A fény aktív, az árnyék passzív, a fény azon-
ban nincs elválasztva az árnyéktól, hanem - ha
időt kap rá - átjárja azt. Azok a folyóiratok, ame-
lyek Loti regényeit közzétették, ma tizenkét ol-
dalnyi Verhaeren-verset és több lbsen-drámát is
kinyomtatnak.

Időre szükség van, mert a nálunk idősebbek -
akiket e jogcímen tiszteletünk is megillet - olyan
művek között élték le életüket, amelyek
számukra a megszokott használati tárgyak vará-
zsával bírnak, és olyan lélekkel születtek, amely e
művekre volt hangolva, és megmaradása 1880-
ig vagy még tovább garantálva volt. Már nem
élünk a XVII. században, tehát nem fogjuk őket
a válluknál fogva előretaszigálni, hanem ki-
várjuk, amíg a lelkük, amely önmagához és az
életüket körülvevő ködképekhez képest ésszerű
és következetes, megáll (eddig egyébként nem-
igen vártunk), aztán majd mi is komoly, kövér
emberek leszünk, megannyi Übü, és miután köz-
zétettük hamarosan klasszikussá váló könyvein-
ket, alighanem mindnyájunkból kisvárosi polgár-
mester lesz, a helyi tűzoltók majd sèvres-i vázák-
kal ajándékoznak meg, mikor akadémikus lesz
belőlünk, gyermekeinknek pedig bársonypárnán
nyújtják át a bajszukat, és aztán majd megjönnek
az új fiatalok, akik bennünket találnak rettentő el-
maradottnak, és megbotránkoztatásunkra balla-
dákat szereznek; és semmi ok rá, hogy ez valaha
is véget érjen.

La Revue blanche, 1897. január 1.
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