
Színház - színház után

A bunda előadása előtt feltűnt, hogy az
előcsarnokban kis asztalnál afféle pót-
pénztár működött, és a programfüzet-tel
együtt külön műsorlapot is kínáltak a
nézőtérre beáramló közönség-nek. Ez a
röplap az előadást követő látnivalókra, az
úgynevezett Nachtprogrammokra hívja fel
a néző figyelmét. A függöny felgördülte
előtt pedig mikrofonon tették közzé, hogy
bár Hildegard Alex dalestjére minden jegy
elkelt, a söntésben egymárkás beléptidíj
ellené-ben mindenkit szívesen látnak a
foyerban; a harmadik emeleten levő szín-
házban pedig a szünetben még néhány
jegy kapható.

Előadás után azután Helmut Strass-
burger jóvoltából különleges kalandban
lehetett részem: produkcióról produkcióra
járva belekóstolhattam a szín-ház teljes
éjszakai műsorétlapjába.

Mondanom sem kell talán, hogy a
Volksbühne sörcsarnokában feltálalt pap-
rikás-zsíros és a még kelendőbb folyékony
kenyér is csak ráadás: a Hauptmann-dráma
előadásáról kisereglő nézők jobbára a
rögtönzöttnek hatott mű-sorban előadott
dalok, nóták, sanzonok és tréfás
párjelenetek kedvéért telepedtek a pult
mellé és az asztalok köré. Kit a
kíváncsiság, kit a nosztalgia vezérelt a
húszas-harmincas évek plakátjaival
díszített „zöld foyer-ba", de gyer-
mekkorunk hajdani rosszcsont figuráit,
Maxot és Móricot is mindenki meg-
tapsolta.

Persze a sörcsarnokban fellépő tehet-
séges fiatal színészeknek azért nincs ak-
kora rajongótábora, mint a tüneményes,
Brecht-szerepekből is jól ismert Hildegard
Alexnak. A társulat jeles drámái mű-vésze,
akit előző este a Macbeth egyik bo-
szorkányaként láttam, a nézőtér másik
oldalán található tágas büfében egymaga
prezentálta - igaz, zenekari kísérettel - a mi
Budapest Orfeumunkhoz hasonló, eredeti
berlini műsorát. Ez az ötven-perces
sanzonparádé valóságos színészi remeklés
is, hiszen Hildegard Alex jelmez és maszk
nélkül, egy-két jelentéktelen, játékos
kellék segítségével, a szemünk láttára
alakult naiv iskolás-lányból kizsigerelt
mindenessé, költőből kokottá, s közben
eljátszotta nemcsak a százszínű szerelmet -
a német történelmet is.

Ezek után, megvallom, úgy éreztem,
nem sok keresnivalóm van a harmadik
emeleten, Sudermann Otthon című el-

felejtett melodrámájának már hosszú ideje
tartó kései előadásán. A darabnak
mindössze egyetlen színháztörténeti ér-
dekességét ismertem, azt, hogy nálunk a
századvégen Jászai Mari játszotta a
főszerepét. Ámde a színésznővé lett,
megesett úrilány históriáját már annak
idején sem tartotta remekműnek a hazai
kritika. A berlini társulat - nyilván hasonló
meggondolásból - nem is kísérel-te meg
életre kelteni a tetszhalott drámát. Helyette
afféle ironikus kereszt-metszetet, színpadi
idézőjelbe tett montázst kínált a színházi
ínyenceknek, meg kell mondanom -
bravúrosan. Igaz, hogy a mi színházi
túránknak erre az utolsó állomására éppen
huszonöt perc jutott, nem sokkal éjfél
előtt. Magda elbukása helyett tehát csak
fel-magasztalásának lehettünk tanúi. De
berlini kritikus kollégák szerint: ennyi
éppen elég is Sudermannból.

Az Otthon megítélésére tehát nem vál-
lalkozhatok, de abban viszont egészen
biztos vagyok, hogy a Berlinben látott
„utószínház" követésre érdemes, remek
vállalkozás. Különösen, ha egy társulat
színház után is ilyen gazdag műsorétlapot
kínál, mint a Volksbühne.

Mivel jól tudom, hogy a megírandó
színházi napló végére valamiféle
összefoglalás, tanulság kívánkozik, azt is
megkérdeztem berlini kollégámtól, vajon
megfelelt-e az általam látott „szín-házi
hét" a berlini évad valóságos képé-nek,
tükrözte-e ez a naptár szerkesztette műsor
azt a választékot és színházi szín-vonalat,
ami alapján a berlini közönség és kritika
ítél. A válasz csak részben nyugtatott meg:
amit láttam, azt látnom kel-lett, ha Berlin
színházi élete érdekel, ugyanakkor
azonban kimaradtak e programból fontos
és rangos előadások is. Ezért éreztem
helyesebbnek, ha az átfogó értékelésnek
még a látszatától is tartózkodom, és
beérem az egyhetes szín-házi naplóval.

PÓR ANNA

Franciák a Játékszínben

Nagynevű francia színtársulatot sajnos
ritkán van módunk vendégül látni, ám a
hozzánk látogató kis társulatok, szín-házi
műhelyek produkcióiból, mint egy-egy
korty tengerből, megízlelhetünk valamit a
francia színházi kultúra jellegzetes ízeiből.

Ezúttal a Játékszínben az 1982 végén
látható két produkció - a Voltaire-mesét, A
babiloni királylányt bemutató Théâtre
Essaion, és a Csodák udvara, Victor Hugo
A párizsi Notre-Dame 842-ből kiemelt
regényrészletének dramatizálása a DÁL-
Théâtre előadásában - hozott egy-egy
fuvallatot a párizsi színház levegőjéből.

Mindkettő előzőleg Párizs nagy nyári
ünnepségsorozatában, a Festival du Marais
keretei között mutatkozott be.

A két, stílusban, felfogásban egymástól
gyökeresen különböző előadás a
klasszikus francia próza egy-egy világ-
hírű remekművének színpadi adaptáció-ját
hozta el hozzánk. A babiloni király-lány
Anette Lugand és José Valverde
feldolgozásában, Anette Lugand egysze-
mélyes színházával a francia színjátszás
legkifinomultabb magasiskolájával csil-
logtatja Voltaire kristálytiszta prózáját, az
ezeregyéjszaka elbűvölő világába bur-
kolózó szellemes pamfletet.

Ezzel szemben a DAL- Színház most
induló fiatal társulata Hugo nyomán ké-
szült romantikus freskóval, szabadszájú,
drasztikusan plebejus hangvétellel és oly-
kor kidolgozatlanabb eszközökkel vázolja
fel a középkori Párizs alvilágának
légkörét.

A babiloni királylány
A mesében a világszép Formosante ki-
rálylány az egész világon keresztül keresi-
üldözi vőlegényét, miközben Voltaire
kritikát mondhat a világ minden orszá-
gának államformájáról, szokásairól, er-
kölcsi felfogásáról. Az olvasó persze ha-
marosan rájön, hogy a mesebeli Babilon a
korabeli Párizs, és hogy a beszélő csoda-
madarakkal körülvett, egyszarvúak hátán
és repülő pamlagokon utazó király-lány
brahmanokkal és druidákkal való
találkozásaiban a Római Egyház hatal-



masságait láthatjuk. Majd az elbeszélés
során ez a konvenció többrétűvé válik;
Benedek Marcell szavaival élve „a mese
szeszélyes fordulatai kényelmessé tették az
író számára, hogy a tételét újabb és újabb
példákkal igazolja". A vezérfonal
mindenkor a „ j ó zan ész harca a babonák, a
vallási elfogultságok ellen, az emberiség
harca a háború, az inkvizíció, a rab-
szolgatartás. . . ellen".

A voltaire-i pamflet ironikusan elegáns
könnyedségén elmélkedve Roland Barthes
arra a különös megállapításra jut, hogy
Voltaire korában még lehettek boldog,
diadalmas írók, mert az ő harcukban még
körülhatárolható célpontjaik voltak. „17z1-
ben kilenc férfit és kilenc nőt égettek meg
Granadában a vesztő-hely négy
kemencéjében..." - mond-ja - „és 1723-ban
kilenc férfit égettek el Madridban a francia
királylány érkezése-kor." (Valószínűleg
ma már nevetséges és bagatell
eretnekségért.) „E rettenetes represszió
abszurditása élteti Voltaire
egész életművét." De 1939-től 1945-ig
hatmillió ember pusztult el a deportáció
kínzásaiban vallásuk vagy dédapjuk val-
lása okán... „És ez ellen íme nincsen
egyetlen pamfletünk sem." Úgy véli, h o g y
talán van valami arány a voltaire-i fegyver
könnyedsége és a XVIII. század vallási
bűntetteinek szórványos előfordulása
között. A körülhatárolható célpont még
diadalmas írókat szülhetett.

Voltaire ünnepi keretbe foglalta az
értelem harcát. Harcaiban minden szín-
játékformát öltött, mert csatározásai a
világgal nem csak színjátékok, hanem
önmagukat színjátékként leleplező szu-
perszínjátékok, akárcsak kedvencében, a
Polichnelle-színházban.

Ezt a különösen kifinomult, többszö-
rösen csavart, önmagát leleplező gunyo-
rosságot ragadta meg páratlan egyéni va-
rázzsal, bűbájos impertinenciával Anette
Lugand. Az ironikusan önmagát meg-
mosolygó, játékos mesélő hang spontán
természetessége a játék diadalmas örö-
mével, derűs bölcsességével tökéletesen
bűvkörébe ragadta a nézőt, és a vájtfülű
franciáknak szánt voltaire-i szöveggel
percek leforgása alatt cinkostársává tudta
tenni a magyar közönséget is. A pillangó
illékony könnyedsége mögött rend-kívüli
színészi személyiség és bravúros
mesterségbeli tudás aranyfedezete áll. I-tol
ártatlan, csodálkozó szemű gyermek-lány,
repkedő, táncoló főnixmadár, hol meg
mongolos szemű, „bölcsen szóló" kínai
császár. Egyszemélyes színházának
segítőtársai a szereplőket, csoda-

madarakat, királyfiakat megszemélyesítő
színes tollseprűk, majd amikor éppen két
legyezőt „dialogizáltat" előttünk, várat-
lanul meztelen lábujjával mozgatott har-
madik „személy" lép be a gunyorosan
bölcselkedő vitába. Ének, hárfapengetés,
tánc, egylábon egyensúlyozás és hintán
lebegés, gyorsítás, ritmus- és dinamika-
változás, keleti fátylak, paravánok kalei-
doszkópszerű játéka közepette tökéletesen
muzsikál a szép voltaire-i próza és biztos
dramaturgiai szerkesztés, stílus-ismeret és
ízlés világítja át a mese-pamflet
mondandóját.

„A mi uralkodó királynőnk... seregei . . .
meggátolják az embereket abban, hogy
ártsanak egymásnak, kényszerítik őket,
hogy elviseljék egymást" - halljuk egy
udvari méltóság magabiztos köz-lését,
mire a főnix elragadtatva hallgatta az úr
szavait és így szólt (ingatott piros
tollseprű) bölcselkedő madárhangon:
„Huszonhétezerkilencszáz éve és hét hó-
napja vagyok a világon, de amit most
mondasz, ahhoz foghatót nem láttam."

Máskor, amikor a feddhetetlen hűségű
Amazan, a királylány vőlegénye párizsi
bájos léhűtők közé keveredik és hűsége
hajótörést szenved egy leányzó karjaiban,
Formosante összeomlottan elmenekül,
hogy soha többé ne lássa. Csoda-
pamlagon repül világgá. A magasban
lengő hintán ülve látjuk a tollseprű kísé-
retében, és folytonos himbálódzás köz-ben
halk zenével kísérve halljuk a mesét:

„Útközben a főnix vigasztalta Formo-
santét, mivel bölcsebb volt nála és szen-
vedély nem hajtotta, hogy mily szomorú
más vétkéért vezekelni. .. ; hogy Amazan
ezentúl még állhatatosabb lesz szerelmé-
ben és erényében, hogy önmagát fogja
felülmúlni, csak hibáját jóvátehesse; így
aztán Formosante még boldogabb lesz;
hogy ő előtte már számos nagy király-lány
bocsátott meg hasonló félrelépéseket és
nagyon jól jártak ezzel."

Megvallom, nehezen szántam rá ma-
gamat, h o g y egyszemélyes színházban
töltsek teljes estét. Ezúttal olyan koncerten
voltam, ahol a zongoravirtuóz
könnyedsége gyönyörűséget okoz. Művé-
szete tökéletes, finomsága rendkívüli" -
mondja e színésznőről Ionesco.

A Csodák Udvara

Hugo regényében egy zsiványtanya ez,
„csúf bibircsók Párizs ábrázatán, kloáka. .
. iszonyú darázsfészek, ahová estén-ként
zsákmánnyal rakodva megtértek a
társadalom rablódarazsai: csalóka men-
hely, ahol cigányok, kiugrott papok, ki-

csapott diákok, a legkülönfélébb nem-
zetiségű naplopók... festett sebekkel
borított nappali koldusok zsivánnyá vál-
toztak éjszakára, egyszóval óriási öltöző-
helyiség, ahová ez idő tájt vetkőzni és
öltözni járt valamennyi színésze annak az
örök komédiának, amelyet a tolvajlás, a
prostitúció és a gyilkosság játszik Párizs
utcáin." Az odavetődő éhenkórász
filozófus költő Gringoire számára feltárul
a tüzek imbolygó világánál... az
„elképesztő, torz, csúszómászó, nyüzsgő,
sosemvolt világ".

Ezt a színjátékba kívánkozó élőképet
vetíti elénk Serge Martin, a rendező kép-
zelete. A lecsúszott papok és kicsapott
diákok alakjához közel álló Villon versei
szólalnak meg Pierre Toma stílusos
megzenésítésében.

A híres borzalom-tabló színpadi meg-
jelenítése olykor a Koldusopera londoni
alvilágának szervezett álkoldus bandáit
juttatja eszünkbe. Ám Szerb Antal azon
kijelentése, hogy Hugónak „humora
egyáltalán nincs", ezúttal sikeres cáfolatra
lel. A fiatal színészgárda közös szel-
lemben fogant határozott töltetű össz-
játéka atmoszférát tud teremteni, és az
olykor kissé primitíven naturalista grand
guignol-szerű pittoreszk jelenetsorok
legjobb pillanatai éppen az eredeti szöveg-
ből kibontott plebejus fekete humorból
születnek. A társadalom kivetettjeinek
zabolátlan életöröme, drasztikusan nyers
gúnyolódása, a kívül rekedt nyomorultak
összetartása, lázadó szabadságvágya (a
goliard szellem), a villoni líra fájdalmas
szépségének fel-felcsillanása teszi
gyengéivel együtt is jellegzetesen francia
népi játékká a tragikomédiának nevezett
életképet.

Az akasztófából, hordóból, kalodából és
palánkokból álló kellékek épületes
összhangja teremti meg az egymást követő
groteszk epizódok keretét. Amikor például
a lecsúszott, éhező költő-filozófus
Gringoire „tisztes polgár" mivolta miatt
akasztásra ítéltetik, és kötéllel a nyakán az
életéért küzdve kell a csörgő bábun
zsebmetsző vizsgát tennie, koldusország
leendő alattvalója, a szabad polgárság
leendő tagja mindenre felesküszik:
"Leszek zsivány, koldus, szabad polgár,
kisbicskás (zsebmetsző), amit csak
akartok. Mindez eddig is voltam már, ó
Lóvéország királya, minthogy filozófus
vagyok: És a filozófiában minden, a
filozófusban mindenki benne van, mint
ismeretes" - hangzik az akár moličre-i
poénnak is beillő eskütétel. Még-is sor
kerülne az akasztásra, de ettől,



régi szokás szerint, az mentheti meg az
akasztandó férfit, hogy egy jelenlevő nő-
személy férjül kéri. Á nézőtérnek is föl-
tett kérdés vásári kikiáltásként hangzik el.

A rendezés a hangulatos lírai részek-
ben, vagy éppen a heroikus befejezésben,
a cigánylány kiszabadítására a Notre-
Dame ellen rohamra induló Koldus-ország
dinamikus csoportjelenetében feledtetni
tudta a fiatal színészek szakmai
kiforratlanságát, és a koldus-királyt alakító
Hervé Laudiere határozott körvonalú
színészi egyéniségére épít.

Serge Martin darabválasztása egyéb-
ként nem véletlenül esett Hugo ellen-
tétekből gyúrt szörnyű teremtményeinek
tragikomikus bemutatására. Az általa
igazgatott, 1977-ben alakult DAL-Théâtre
(Diffusion Artistique Libre de Théâtre
nevű egyesülés) színiiskolájában saját
stúdióban kidolgozott képzés szerint fo-
lyik a tanítás. A kétesztendős tanfolya-
mokon az improvizáció mellett a bouffo-
nok, az ősi népi mulattatók, clownok és
udvari bolondok társadalmi gyökereinek
kutatása, lélektani hatáseszközeinek elsa-
játítása képezi a kreatív színészi játék ala-
pozását. Serge Martin vallomása szerint a
színház primer funkcióját keresi, és a
színháza mint a társadalom merészen
igazmondó megtisztítójának, a nélkülöz-
hetetlen mindenkori udvari bolondnak a
szerepét szeretné betölteni.

Legsikeresebb műsoruk az 1981-ben a
Fiatal színházak fesztiválján bemutatott
Les bouffons című darabjuk volt, amely-ben
Shakespeare-től Ghelderode-ig terjedő
átfogó dramatizálásban vonultatták fel a
„bolondok", bouffonok családfáját. Á
kritika szerint Hieronymus Bosch-szerű
szörnyű fantáziaszüleményeket vo-
nultattak fel izgalmasan mulattató, fel-
korbácsoló „üzenettel". A színház több
részlege más-más műsorral járja az or-
szágot. Az itt látottak a legfiatalabb, 1982
tavaszán végzett ifjú gárda tagjai.

ANTAL GÁBOR

Szubjektív jegyzetek
Gobbi Hilda könyvéről

Gobbi Hilda - könyvében - sokszor utal a
„korabeli sajtó"-ra. Időnként idéz is több
mint négy évtized alatt megjelent
kritikákból, cikkekből, jegyzetekből, hogy
jelezze: miképpen reagált a közvélemény -
vagy éppen egy-egy különvélemény -
például nevezetes Mirigyjére, Sasfiókjára,
a munkásotthonokban való fellépéseire
vagy például a baloldali színészek
Szakasits Árpád által összehívott
találkozójára a háború, a letartóztatások
kellős közepén. Bár a Közben „főszerep-
lője" természetesen Gobbi - mondjuk meg
rögtön, csak ritkán megszépítve, nem
egyszer még meg is csúnyítva - ennek az
emlékező és valló könyvnek van-nak
nemcsak biográfiai és színháztörténeti, de
sajtótörténeti (sőt egyéb) tanulságai is.

Ezt akár a magam példájával is tanú-
síthatom. Hiszen bármily szerényen és
bármily nagy szünetekkel is, de én is ré-
szese vagyok Gobbi Hilda „korabeli saj-
tójá"-nak. Mint bár Sajtókamarán kívüli,
de annál lelkesebb, húszéves „újdondász"
1942 őszén írtam először nyúlfarknyi
recenziót A mai nap című déli lapba a
Vajda János Társaság egy műsoráról, ahol
Gobbi is szerepelt - József Attila-
versekkel. (Mama, Nagyon fáj, Munkások.)
S ha tíz sorral, ha öttel, de buzgón
propagáltam Gobbit, Majort és a velük
fellépőket. A mai nap mellett Mihályfi
Ernő bátor Független Magyarországában,
de Serényi Gusztáv Szabadság című, a ko-
rabeli kormány befolyásától nem egészen
szabad hetilapjában, Kügyi Virágh László
„közgazdasági" - vagyis gyanús pénzeket
is elfogadó - lapocskájában, sőt még
felekezeti újságokban is. Nem kel-lett
hozzá sem kommunistának, sem
színházértőnek lenni, csak éppen egy ki-
csit érzékenynek, s ezen kívül üldözött-
nek vagy (ez a jobbik eset!) tényleg jó
magyarnak, hogy Gobbiban és társaiban a
kor olyan hőseit lássuk, akik egy szebb és
emberibb világot, a holnap lehetséges
Magyarországát képviselik. Érvvel szol-
gáltak ők még a magamfajta kezdőnek - s
gyenge argumentálónak - is. Emlékszem,
hogy a már említett Serényi Gusztáv
szerkesztő úr - aki pedig nyil

ván nem véletlenül kapta meg a bal felé
forduló Bajcsy-Zsilinszky Endre lapját, és
aki, ha nem is „kügyi virághos" mé-
retekben, de bankokban kilincselő „üz-
letember" is volt - megkérdezte tőlem,
valószínűleg, mert figyelmeztették: „Mi-
ért írsz, fiam, annyit a Majorgobbiról?"
Azt feleltem, hogy mert Petőfit szavainak,
mert Arany Jánost, és hozzátettem: meg
József Attilát, aki nem akarta, hogy mi
német gyarmat legyünk. S. G. ismerte
József Attilát, de csak mint sakkozót a
„Bucsinszky"-ből. Kockáztató válaszom
azonban - 1943 februárjában voltunk -
mégis megnyugtatta, sőt „feldobta". Ettől
kezdve 1943 novemberéig, bevonulásomig
- meg lehet nézni a sajtótörténészek
figyelmét mindeddig elkerült hetilapot -
alig volt olyan szám, hogy ne szerepelt
volna benne, ha egymondatos hírben is,
Gobbi, Major, Olthy Magda, Várkonyi
Zoltán, Ilosvay Katalin neve.

*

Bár nem ismertem Gobbi Hildát - mai
napig sincs szerencsém személyesen is-
merni őt - az idő tájt tagja volt legszemé-
lyesebb Pantheonomnak, az agyamban-
szívemben játszó Nemzetinek. A táma-
dások, amelyek a „korabeli sajtó"-ban -
ami éppen nem volt homogén - érték őt, a
pletykák, amiket fecsegtek róla, fel-emelt
ökle, amivel a közönségtől a Magdolna
utcában (Vasas Otthon!) elköszönt, csak
növelték bennem „az érdekes varázsú
Jeanne d'Arc" (valami ilyesmit
fogalmaztam róla, ha később is) presztí-
zsét. „Vályi Nagy Gézáné, őrnagyné"

magánlevelét - amelyben „a Honvédelmi"

eljárásával fenyegeti meg a színész-nőt,
amiért holmi Petőfitől, Aranytól szaval és
nem ő hősi katonaköltészetet művelő
„vitéz" urától - csak a Közben-ből
ismerhettem meg. Elképzelni azonban már
akkor is nagyon jól tudtam ilyen és még
ilyenebb üzeneteket Gobbi Hilda
postájában.

*

Bár én nem voltam harcos, tudatos
ellenálló - csak éppen bevonultam bün-
tető-munkaszolgálatra, és a véletlen sod-
rásának is köszönhető, hogy 1944. no-
vember elején a frissen felszabadult Deb-
recenbe kerültem - meglehetősen „valós"
elképzeléseim voltak arról, mit csinálhat
„Majorgobbi" a német megszállás után.
Nem tudtam, vajon élnek-e még, de ha
igen, akkor körülbelül azt teszik -
gondoltam -, amiről Major Tamás néhány,
már régebben megjelent


