
színháztörténet
mainak felújításával) a vásári színjátszás
deszkapódiumát adaptálják a meg--levő
épülethez. Öt emelvényt helyez-nek el a
csarnokban, amiket hídpallók kötnek
össze, s ahol több jelenet fut egyidejűleg.
A közönség az emelvények közötti térben
helyezkedik el (részben az e célra épített
tribünön), de tetszése szerint mozoghat és
válogathat a látni-és hallanivalók között.
Helyzete mint-egy rekonstrukciója a
szabadtéren őgyelgő, vásári
mutatványosokat bámuló publikuménak .

Az 1793-ban a szcenográfus Moscoso
már megszabadul a színházi nosztalgiától,
s egy valóságos történelmi hely-színt,
forradalmi vitaklubot rekonstruál a
színházi előadás céljára. Ez a klub
galériájával, asztalaival pontosan úgy fest,
mint a korabeli metszeteken. A történelmi
eseményekkel együtt a történelmi
helyszínt is felújítja, de úgy, hogy eközben
az előadás az adott helyet és helyzetet is
hangsúlyozza.

A következő lépés egy reális, mai tér-
szemléletet tükröző, szabadon alakít-ható
és több rendeltetésű „színház" ki-alakítása.
Erre kerül sor az új produkció, az Aranykor
előkészítése idején. A nézőket és
szereplőket egyesítő tér itt négy enyhe
lejtésű „játékkráterből" s az ezeket kereszt
alakban összekötő gerincből áll. A padlót
egységes vörösesbarna szőnyeg borítja.
Felületének egyhangúságát a mennyezet
fémtükrei és a lámpák cirkuszvilágot idéző
girlandjai ellensúlyozzák. Az egyszerre
négy helyen folyó játék az emberek
mindennapi térélményéhez kapcsolható.
Az információk áradatában az
összefüggések, az oksági lánc meg-
megszakad; frusztrálódik a néző, de
Mnouchkine szándéka szerint ez szorosan
hozzátartozik az elő-adáshoz: amit naponta
el kell szenvednünk, azt a színházban
kiváltságos helyzetben élhetjük át.

A Cartoucherie színházában a térszer-
vezés fejlődésének figyelemreméltó ál-
lomásához érkezünk el. Az a hármas tér,
amely a színpadi látványt mindig is meg-
határozza: a színház építészetileg megha-
tározott tere, a dráma képzeletbeli tere és a
néző apercepciós tere itt már nem
választható el egymástól: egybetolódik,
egységes egészet alkot.

BUDAI KATALIN

„Én a komédiát
Iejátsztam,
Mulattattam,
de nem mulattam"

Jellemző, de keserű ez a mottó - a londoni
szín bábjátékosának szavai. Keserű, pedig
örvendetes eseményt beharangozó
meghívón s rekordidő alatt kinyomatott
gyönyörű kivitelű könyvnyi katalógus
címlapján díszeleg. A keserűség a színész-
pályának szól, az illékonyságnak, a rög-
zíthetetlenségnek, a legvédtelenebb mű-
vészemberek pőreségének. Az öröm pedig
annak : kibővítve, felújítva ismét vár-ja a
látogatókat Bajor Gizi egykori házában a
Színészmúzeum.

Kezdetben, 195z-ben csak a földszint
adhatott helyet Bajor Gizi, Jászai Mari és
Márkus Emília fényképeinek, plakátjai-
nak, tárgyainak. Később, 1974-ben újabb
lakrészek felszabadultával többek közt
Somlay Artúr, Odry Árpád, Rózsahegyi
Kálmán, Törzs Jenő, Tőkés Anna, Ti-már
József, a Gombaszögi nővérek kaptak
tárlókat.

Most pedig - május huszonharmadikán
Gobbi Hilda szenvedélyes munkájának
eredményeképp teljes pompájában látható
lett a parkkal körülvett budai villa
teremnyi szobáival, fehér teraszaival. De
nemcsak az idilli, óvó környezet vált
szebbé, gazdagodott az anyag is. Például a
nagy rendezőegyéniségek, díszlettervezők,
színházi szervezők emlékeivel Paulay
Edétől Marton Endréig, Spannraft
Ágostontól Nagyajtay Terézig; a ti-
zenkilencedik században indult színészek
dokumentumaival; külön szobácskákkal a
kabaré, az OMIKE-művészakció, a Thália
Társaság s más avantgarde csoportok
működésének.

A legmegrázóbb a már nem történelem,
nem hagyományőrzés okából berendezett
terem. Kortársaink arcát látjuk, még
bennünk él a tőlük kapott élmény, még
alig szakadt meg a szó; hiányuk friss seb.
Mindenki ismeri a neveket s a végleges
tényt, mégis furcsa látni, hogy Várkonyi
Zoltán a zakójával meg a reneszánsz
székével, Latinovits Zoltán a bőr
oldaltáskájával van itt. Somogyvári
Rudolf, Békés Rita, Bulla Elma, Makláry
János már a képekről, mozdulatba
merülve néznek ránk, s hányan még! Bár a
hely mindenütt szűkös,

ez a terem a legzsúfoltabb. 1 la beláthatná-
nak a művészek: egy parókájuk sem fér-
ne már el ide, tilos a halál!

Szédítő az anyag bősége másutt is. Nem
kétórás nézelődés, hanem napok
kellenének, míg átböngészne az ember
mindent. Így is - a nagyszerű elrendezés-
nek köszönhetően - az atmoszféra magá-
val ragad, elvarázsol s mégis a fájó rea-
litásra ébreszt. Mennyit mesél egy Cyra-
no-orr gazdája szeretetéről, gondosságá-
ról! Tőkés Anna Sopronból küldött üd-
vözlőlapjának bizonytalan betűi, gyer-
meteg hangja nem „műveletlenségéről",
hanem egy belülről növekvő érzelmi in-
telligencia nagyságáról győznek meg.

A színész: nem múzeumba való. De a
színész sorsa: példázatként tanulmányo-
zandó, dokumentumai értékek. Most, mi-
kor a bájos kerti-party jellegű megnyitón
mindenki örült, idegenek mosolyogtak
egymásra, egyöntetű volt a lelkesedés:
még valamiről meggyőződhettünk. Csak a
cél valódiságáról kell megbizonyosodni, s
már mozdulnak a segítő kezek. Jó ügyért
a máskor nehézkes, bürokratikus
intézmények, közömbösnek lát-szó
emberek is tesznek valamit. Személyes
benyomásokról írok, hivatalos adatokat
nem sorolhatok; mégis, jobb érzés úgy
járni-kelni a szépséges villában, hogy
tudjuk: a karnisokat ipari tanuló gyerekek
gyalulták. A Hauer-cukrászda dolgozói
takarítottak. Padokat a farkas-réti temető
adott. Hogy kellemes zene szólhatott
aláfestésül a megnyitón: hír-adástechnikai
szakemberek különmunkája. Kicsinynek
látszik, pedig milyen fontos:
képkereteket, szekrénykéket, kecses
vitrineket, karcsú lábú asztalkákat
„civilek" hoztak.

Ünnep volt ez a vasárnap, ünnepi
beszédet mondott a Színházi Intézet
igazgatója, Elbert János, a boldog tulaj-
donos. Ünnepi elfogódottsággal szavalt
 a színészsors legmélyebb értésével
 Major Tamás és Ruttkai Éva. Ünnepies
ügyefogyottsággal vette át a ház kulcsát
jelképesen Peremartoni Krisztina a
legilletékesebbek, a fiatalok nevében
Gobbi Hildától. Most pedig jöjjenek a
hétköznapok. Legyen megszokott mű-
velődési intézmény (a kis előadóteremmel
is felszerelt!) Színészmúzeum. Mert
tudnunk kell: „A színész két sírban
nyugszik, ha meghal: egyik a föld. másik
a feledékenység."


