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Soubeyran
á Várszínházban

Korunk (egyik) paradoxona: a nemzeti
érzés fellobbanása, a népek elkülönülése,
az írek, a baszkok, sőt most már a breto-
nok szabadságharca egyfelől, és másfelől:
ennek pont ellenkezője, a nemzetek
egymást keresése, utazási láz, a turizmus
tébolya, az országhatárok elmosódása,
kongresszusok, Ibusz-utak, sportolók,
színészek, énekesek, sőt most már egész
operák és színtársulatok vendég-játéka.
Voltaképpen persze mindenütt magunkat
keressük, és hogy sajátosságainkra jobban
rátaláljunk, másokra lettünk kíváncsiak.
Egy új nomádkorszak virradt a világra.
Örvendezzünk? Ha hasznát látjuk, miért is
ne?

Márpedig, ha a magunk színházi fej-
lődésgörbéjét nézem, ez a - sajnos -
majdnem vízszintes vonal mindig olyan-
kor cikázott föl, amikor külföldi vendéget
fogadtunk ; Peter Brookot, Tovsz-
tonogovot, Ljubimovot és most, a Vár-
színházban - méghozzá másodszor - a
berlini Volkstheater rendezőjét, aki évekig
dolgozott Benno Besson vezetése alatt, de
azzal a férfiönállósággal, amire csak a nők
képesek: Brigitte Soubeyrant. Ezúttal
Brechtet rendezett, az általam inkább
tisztelt, mint szeretett mester egyik
közepes színdarabját. (Egy fő az egy fő.)
Bemutatója Darmstadtban volt, 1926-ban,
fordította Garai Gábor, tőle kissé idegen,
de mégis hiteles, szellemes, durva, sőt
közönséges kaszárnyahumorral. Így jött
létre a Várszínház eddig legjobb előadása.

A mi színházi életünk egyik nagy te-
hertétele a színészek és rendezők évti-
zedek óta összeszokott együttese, aminek
(előnyei mellett) a hátrányait is elég-szer
tapasztaltuk : épp az összeszokottságból
eredően a váratlanság, a megújulás, a
meglepetés hiányát. A legtöbb magyar
színházba járó már az előadás előtt
nagyjából tudja, mit fog látni a függöny
felgördülése után. Így aztán minden
„idegen test" - főleg, ha tehetség hordozója
- olyan felfrissülést hozhat egy színházba,
mint a beteg szervezetnek a
vérátömlesztés.

Mi már sokszor és sokféleképpen
játszottuk Brechtet, időnként nagyon

Véres Ötös: Jobba Gabi (Iklády László felv.)

jól, de mindig csak kétféle értelmezés-
ben: vagy realisztikusan, vagy pedig
absztraháltan. Soubeyran első meglepe-
tése az volt, hogy ez a két felfogás nem
zárja ki egymást, sőt, kitűnően összefér,
egymást fokozza, erősíti. Így például,
amikor a díszletmunkásként működő
színészek sörösrekeszek tömegéből egy
katonai kantint hevenyésznek a szín-
padra, a látvány puszta jelzés, melynek
semmi valóságértéke nincs. Amikor
azonban beülnek a kantinba, és a marko-
tányosnőt játszó, egyszerre égi tüne-
ménynek és sarki prostituáltnak látszó
Törőcsik Mari odahajigálja nekik a BEER
föliratú konzervsöröket, a játék azonnal
átvált a natúrába: igazi katonák ülnek az
igazi kantinban, s talán még igazi sört is
innának, ha nálunk a konzervsör kapható
árucikk volna.

Egymást követik ezek a váltások a
reálisból az irreálisba, a hitelességből a
lehetetlenbe és vissza - aminek egyetlen
megvalósulása a bohóctréfa lehet csak
(amire egyébként Brecht valósággal csá-
bítja a rendezőt). Soubeyran második
meglepetése, hogy ezek a bohóctréfák a
cirkusz porondján is megállnák a he-

lyüket, majdnem mind telitalálatok. Az,
hogy a kitűnő Jobba Gabit jutasi kiképző
őrmesterként szerepeltette, vagy az a
harsány laktanyai humor, amellyel elár-
vereztetett egy „elefántot", a legendás
emlékű Rivelseknek is becsületükre vált
volna.

A vendég harmadik meglepetése, hogy
cirkuszi játékához megtalálta a beleillő
clownt, Iglódi István személyében. Ezt
némileg megkönnyítette neki, hogy idegen
lévén, nem ismerhette a hazai
beskatulyázottságokat, de még így is nagy
fölfedezés volt ezt a lehetőséget a más
alkatnak tetsző Iglódinak fölkínálni, s így
e kitűnő színésznek egy tőle rég nem látott
remeklésre alkalmat adni.

A bravúrok e szériája mellett csak azt
sajnálhatjuk, hogy az előadás pergő,
szikrázó ritmusa ellenére maga a szöveg
lomhának, lassúnak, bőbeszédűnek hat,
minden bizonnyal azért, mert a vendég-
rendező a hazai színészekkel tolmács
révén érintkezett; ő tehát németül hallotta,
ami a színpadon magyarul hangzott el.
Brecht e darabjának párbeszédeiben
kizárólag agyonhasznált és elkoptatott
közhelyeket használt föl. (Ezt a
megállapítást nem szántam gáncsnak.
Magam is azt vallom, hogy a színpadi
beszéd semmiféle cizellálást, díszítő ele-
met nem tűr meg magán, és például
Macskajáték és Tóték című darabjaim írása
közben gondosan száműztem minden
metaforát.) Igen ám, de a közhely
semmitmondó marad, ha meg nem emeli,
föl nem forrósítja valami - az őt körül-
vevő szöveg, a szituáció, amelyben el-
hangzik, vagy valamilyen rejtett, nyelvi
képzettársítás. De éppen ez az, ami más
nyelvre nem fordítható, tehát elkerüli a
más anyanyelvű rendező figyelmét. Ha a
piros ceruzát a szöveg alapos meg-
rövidítésére használták volna, akkor
Soubeyrannak köszönhetné a Várszín-ház
első hibátlan előadását.
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