
A színház ereje és ebbõl fakadó „hatal-
ma” már unalomig emlegetett közhely, de
mint minden közhely, elemi igazság rej-
tõzik benne, amely teljességgel csak ak-
kor érthetõ, ha kiszabadul bilincseibõl,
részleteire bomlik, és ezáltal új jelentést
kap. A Színház és diktatúra a 20. század-
ban címû kötet egyebek mellett ezt céloz-
za meg, amikor szinte a teljes Európát és
Észak-Amerikát teszi vizsgálat tárgyává,
szempontjául az említett korszak totalitá-
rius rendszereit választva. 

Semmilyen diktatúra nem tûrhet meg
maga mellett olyan elementáris erõvel
operáló mûvészetet, mint a színház, ezért
magától értetõdõen mindenik tekintély-
uralmi rendszer nagy figyelmet szentel
neki, és a legkülönfélébb módszerekkel
próbálja kordában tartani, illetõleg a ma-
ga hasznára fordítani. Felismeri az erejét
és a hatalmát, de mégsem tudja érvénye-
sen a magáévá tenni, hiszen a színház ha-
tása éppen abban áll, hogy az alkotói sza-
badság következtében magát egyedül a
mûvészet törvényének alávetve képes a
legkülönfélébben, releváns módon hatni
a nézõire.

A Lengyel György szerkesztette szín-
háztörténeti jelentõségû kötet a fentebb
részletezett hatást követi végig olyan idõ-
szakokban és terekben, ahol a kortárs mû-
vészetelmélet és társadalomszemlélet ki-
bontakozását jelentõs módon lehetetlení-
ti az adott országok hatalmi rendszere.
Az identitásukat egyre sürgetõbben kuta-
tó alkotók pontosan ebben a paradox lét-
állapotban artikulálódnak, illetve buknak
el: a színház alapvetõen a túlélés, az em-
beri mivolt megõrzésének a tere. A 20.
század színháza nagy általánosságban
háromirányú: a hatalom mûvészetelle-
nességével megalkuvó, kiegyezõ vagy an-
nak ellenálló. Ez utóbbi termeli a század
legjelentõsebb elõadásait (nagyrészt
ezeknek köszönhetõ, hogy ma létezik kor-
társ színjátszás), és hordozza a legtragi-
kusabb életutakat és mûvészi pályákat is.

A kötet tanulmányai szerkezetük sze-
rint kétféle tendenciát mutatnak. Az
egyik az adott ország vizsgált idõszaká-
ban a hatalom mozgását követi nyomon a
színházak tekintetében: tehát a cenzúra
mûködését és fejlõdési folyamatát. Ennek
a mûködésnek a milyenségét lényegében
az idõnként elcsendesedõ, máskor pedig
annál erõteljesebben oppozicionáló szín-
házi tevékenység határozta meg. Ennek a
szempontnak a mentén íródik az Észak-
Amerikát bemutató tanulmány (Lengyel
György: Kísértet járja be – Amerikát. Az
Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló
Bizottság / Az amerikai színház és film),
amely már csak azért is figyelemre méltó,
mert olyan részletgazdag jegyzetekkel
rendelkezik, amelyek segítségével ponto-
san és érthetõen kirajzolódik a történelmi
háttér. Kiegészítõ információkhoz és iz-
galmas melléktörténetekhez is hozzáju-
tunk, ez pedig új dimenziókat nyit, és
ösztönzi az olvasót, hogy a fejezet elolva-
sása után is tovább keresgéljen a témá-
ban. A 21. század interneten tallózó fel-
használó generációjához idomított forma
ez, amely lehetõvé teszi a „linkelés” által
az elkalandozást, a kitérõket, ami a pozi-
tivista történelemszemlélet helyett egy –
még fejleszthetõ, bõvíthetõ – keresztmet-
szetet vázol fel, amolyan beta-történel-
met. A témát meglehetõsen kimerítõ 
tanulmány rengeteg izgalmas részletet,
sztorit vonultat fel, ami miatt igencsak ol-
vasmányos fejezet ez. Nem elhanyagolha-
tó az a tény sem, hogy a szerzõ és témája
közötti térbeli és kulturális távolság teret
ad a frappáns, akár humoros fogalmazás-
módnak, az önsajnálat helyett pedig az
együttérzésnek. 

A szerzõi magatartást és eltartást ille-
tõen azok a szerencsésebb írások, ahol a
szerzõ szenvtelenül és szabadon tud az
adott korról gondolkodni. A kötet máso-
dik epilógusának bevezetõjében (Radnóti
Zsuzsa: A hetvenes-nyolcvanas évtized) a
szerzõ Imre Zoltánt idézi, aki a „fiatalabb
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tudósgeneráció gondolkodásmódjával
szigorúbban értékeli a Kádár-kor kultu-
rális, színházi évtizedeit, mint azok,
akik benne éltek. Õ – úgy tûnik – több
konfrontációt és kevesebb kompro-
misszumot várt volna el a korszak sze-
replõitõl.” Majd megfogalmazza, hogy
igenis létezett szembeszegülés, ha nem
is „egységes”, „látványos” formában. A
tanulmány retorikája azonban azt iga-
zolja, hogy a szerzõ – valószínûleg a fo-
kozott személyes érintettség miatt – nem
meri Imre Zoltánhoz hasonlatosan kellõ
szigorral és eltartással értékelni a kort,
ez a kegyetlen szembenézés és el(vagy
le-)számolás azonban elengedhetetlen a
továbblépéshez és fejlõdéshez. 

A másik tendencia a kor jelentõs alko-
tóit vizsgálja, és többnyire egyes gócpont-
okra fókuszálva mutatja be a hatalom
színházhoz való viszonyát, vagyis a cen-
zúra mûködését. Erre kiváló példa Kiss
Ilona Tenyér és ököl. A sztálinizmus szín-
háza: 1927–1953 címû tanulmánya: az
áttekinthetõ történelmi bevezetõt és elõ-
zetes, többnyire számszerû összefoglalót
követõen a szerzõ behatóan vizsgálja a
kor legfontosabb színházi megnyilvánu-
lásait. A Mûvész Színház és a mester,
Sztanyiszlavszkij munkássága, illetve az
örökmozgó Mejerhold kerül reflektor-
fénybe: a szelektálás itt magától értetõdõ,
ha csak azt vesszük figyelembe, hogy pél-
dául 1940-ben Oroszország 980 színházat
mûködtetett. A hihetetlen mennyiségbõl
a legreprezentatívabbak kerülnek bemu-
tatásra, de ez elegendõ ahhoz, hogy meg-
értsük a szovjet hatalom ideológiai nyo-
másának a mûvészetre gyakorolt hatását.
A szerzõ elsõsorban az alkotók gondolko-
dásmódját vizsgálja, és ennek a hatalom-
mal való összecsapásában mutatja be a
rezsim ellentmondásosságát, így lehetõ-
séget teremt arra, hogy a kor problémáit
és történéseit szerves módon értsük meg.

A Kiss Ilona-féle megközelítéshez
kapcsolódhat a tanulmánykötet egy má-
sik vívmánya, az újszerû történelemkeze-
lés. Azok a legizgalmasabb szövegek,
amelyek felhagynak a nagy objektív
narratívákkal és az exkluzív linearitással,
és a történelmet részleteiben, az egyéni
sorsok vizsgálatán keresztül, vagyis
mikrotörténeti megközelítésben vázolják
fel. Ilyen revelatív olvasmány például La-
kos Anna A francia színház a német meg-
szállás alatt címû tanulmánya. A szerzõ
– mondatokba szedett adatbázis és sta-

tisztikai lajstrom helyett – emberi törté-
neteken, filmeken, sztorikon keresztül
mutatja be az adott korszakot, anélkül
hogy makulátlan összképre törekedne. Az
életszerû epizódok izgalmassá és
könnyeddé teszik az olvasást, ráadásul a
szerzõ rendszeresen köti az egyes törté-
néseket a jelenhez is, ezzel aktivizálja és
érdekeltté teszi az olvasót. Végeredmény-
ben színházi fogás ez, amellyel azonnal
megnyeri magának a publikumát, mert a
történelem közvetlen szereplõjévé avan-
zsálja az olvasót. A gesztus magától érte-
tõdõ kellene hogy legyen, hiszen ennek a
történelmi kornak egyenes leszármazott-
jai, örökösei vagyunk, amit ékesen bizo-
nyít már az is, hogy ez a történelem ma
még sokak számára valamikor igenis je-
len volt; személyes tapasztalatait vonja
be írásába például Kötõ József.

A kötetben az egyértelmû választások
mellett olyan országok is helyet kapnak,
amelyek elsõ hallásra talán nem tûnnek a
diktatúra vagy színház szempontjából je-
lentõsnek. Így például a skandináv szín-
játszás vagy a zsenge színházi kultúrával
rendelkezõ észt, lett, litván színházak is
nagyító alá kerülnek – természetesen
csak így lehet teljes a szemle. A színház
egy adott országban gyakorolt hatásával
és fontosságával arányosan váltakozik a
tanulmányok részletessége-hosszúsága,
kivételt képez a magyar színház, amely
értelemszerûen sokkal nagyobb teret kap.
Külön fejezet szolgál a romániai helyzet
elemzésére: Kötõ József Politikum és esz-
tétikum. Színház a totalitarizmus marká-
ban (1945–1989) címû írása megkísérli
mind a román, mind pedig a magyar
helyzetet maradéktalanul feltérképezni,
de – ami minket illet – talán szerencsé-
sebb lett volna a dolgot a másik felérõl is
megvilágítani, hogy hangsúlyosabban és
a plurális megközelítésbõl adódóan hite-
lesebben kibontakozhasson mindkét
nemzetiség mûvészete. A tükrözõdés
egyébként izgalmas párbeszédeket nyit a
szövegek között: az ideológiák megjelené-
si formái, a színházi irányzatok és szín-
játszási stílusok különféle értelmezése és
applikációja színes hálót képez, és az el-
nagyoló általánosítás helyett részletgaz-
dag képet fest az akkori Európáról.

A 20. század totalitárius rendszerei-
tõl lázas kontinens lényegében több vi-
lágháborút, forradalmat, változást ér
meg, sorban követik egymást a hatalom-
váltások, ideológiai pálfordulások. A lát- téka
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