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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
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