
hogy az est végén a Bábszínház két veze-
tőjének megjelenésekor néhány „búúú!"
kiáltás is elhangzott. Csak nem azt akarták
egyesek ezzel kifejezni, hogy nekik jobban
tetszett volna, ha ez a produkció nem a
keleti blokk egyik országából érkezik ?"

Nordschweiz-Basler Volksblatt,
1983. március 7.

„A Zug-i Kaszinó színpadán a buda-
pesti Állami Bábszínház nem mindennapi
előadással mutatkozott be. Csajkovszkij
Diótörőjének muzsikájára E. T. A.
Hoffmann meséjét játszották el. A
maszkok, bábok és a pantomimra
koreografált jelenetek a közönséget
ismételten spontán tapsra késztették . . .
Az előadásba be-iktattak egy rövid
árnyjátékot a herceg átalakulásáról. A
keretjátékban a hatalmas maszkok mögé
rejtőző színészek emberfelettinek hatnak.
De ahogy meg-kezdődik az álom,
megváltoznak a dimenziók. A színészek
már nem a saját testükkel és
mozdulataikkal interpretálják a
cselekményt, hanem a mechanikusan vagy
pálcával mozgatható jóval kisebb
bábukkal . . . Az előadást a kifejezési
eszközök magas színvonalú használata és
a színészek teljesítménye vitte sikerre."

Luzerner Neueste Nachrichten,
1983. március 16.

„Ennek a színházművészeti műfajnak a
mi világunkban nincs megfelelője. Á
Vasfüggöny mögött ez a művészeti ág
nyilvánvalóan létszükséglet, megteremt
egy valóságot megváltoztató illúzióvilágot
(sic!). E. T. A. Hoffmann Diótörője
politikailag ártatlan elbeszélés, s elő-
adását indokolja, hogy kevesebbe kerül
színházi zsölyéből indulni lelki épülést és
gyönyörködést nyújtó világutazásra, mint
nekünk, akik kemény valutával fizetjük az
útikalandokat."

Zuger Tagblatt, 1983. március 15.

A finn lapokban megjelent cikkek, kri-
tikák igen nagy felkészültségről, a témá-
ban való elmélyedésről tanúskodnak. A
recenzensek nemcsak a magyar zene-
művészetben, különösen Kodály élet-
művében való jártasságukat igazolják,
hanem a modern bábművészet igazán
bonyolult formáinak ismeretét is. A Báb-
színház március 22. és április 4. között, öt
városban tizenkét előadást tartott.
(Kuovola, Lappeenranta, Jyväskylä
Tampere, Helsinki.)

„A budapesti magyar Állami Bábszín-

ház nyitotta meg az 56. Országos Színházi
Napokat hétfőn Jyväskyläben. ... be-
mutatójával meggyőző képet adott test-
véreink magas színvonalú bábszínház-
kultúrájáról. Ez a színháztípus Közép-
Európában szép hagyományokkal ren-
delkezik. Finnországban csupán az el-múlt
évtizedben támadt fel az érdeklődés a
bábszínház iránt."

Keskisuomalainen, 1983. március 29.

„Háry Jánosnak, ennek a magyar Svejk
figurának a kalandjai szinte kívánkoznak a
bábszínpadi megjelenítésre. Szédületesen
parodizáló komikus opera lett belőle ... Az
egész cselekmény és maguk a bábuk is a
magyar néphagyományt idézik. A darab
jelképesen halad előre, a bábuk nem
törekednek realitásra. Az élénk és gazdag
fantázia területén mozgunk. Minden
lehetséges - a lehetetlen is. A nagyméretű,
lapos botbábok tárgyiasak, s mégis, a
maguk műfajában rendkívüli ki-fejező
képességgel rendelkeznek. A nép-
hagyomány letisztult naivitása a komikus
cselekmény mellé állítva jól sikerült és új-
szerű ötvözet; arra mutat, mennyire haj-
lékony, képlékeny színházi formáról van
szó, s hogy e képi szakácsművészet
csúcspontján hogyan képes sajátos, utá-
nozhatatlan színházat létrehozni."

Helsingin Sanomat, 1983. március 30.

„Á nyelvi nehézségek ellenére a Háry
János igen hatásos darab. A zene már ön-
magában is élmény, a díszletek szemgyö-
nyörködtető látványt nyújtanak. Az im-
pozáns színpadképet a magyar népművé-
szet stílusa hatja át. A legszebbek a vidám
színű bábok voltak. Egydimenziós, lapos
botbábok. Csodálatosan fürgén mozognak:
korsókat emelgetnek, pipát szívnak,
csirkét etetnek és vidáman-buzgón
locsolják a virágokat. Közben
cigányzenekar hegedül, s János bajtársai
táncra perdülve ünneplik vezetőjük győ-
zelmét.

A Háry János hatalmas sikert aratott
mind hazájában, mind pedig külföldön. Az
előadás arra vall, hogy Magyarországon
rendkívül komolyan és becsvágyóan
viszonyulnak a bábművészethez."

Kansan Uutiset, 1983. március 31.

Kommentár az idézett részletekhez nem
kell. Beszélnek azok magukért. Egy
jelenségre azonban fel kell figyelni, úgy-
szólván minden írásból kiolvasható, hogy
a bábművészet iránti érdeklődés mindenütt
növekszik.

N ÁDR A VALÉRIA

„Nehéz biztosat tudni
a színházról "

Molnár Gál Péter: A Latabárok

A színház iránti érzékenységéről, szel-
lemességéről, fölényesen könnyed írni-
tudásáról, frivol ötletességéről közismert
szerző, akinek monogramja betű-szóvá
olvasva - Emgépé - szinte fogalommá vált
szakmai berkekben. A Latabárok című új
könyvének első száz-hetven (!) oldalával
alaposan meglepi olvasóit. (Már ez is
szokatlan, hogy egyáltalán „első"
százhetven oldalról beszél-hetünk, azaz
terjedelem dolgában e mos-tani kötete
tudós értekezések vaskosságával
vetekszik.) S amit a tekintélyes oldalszám
sejtet (a teljes köteté 5 64 oldal), azt a
dinasztiaalapító Latabárról szóló fejezet
igazolja is. Emgépé mintha fel-tette volna
magában, hogy a fentebb vázolt, róla
kialakított képet tökéletesen átrajzolja. Az
első fejezetben tudományos munkák
gondosságával araszolgat előre témája
kibontásában, hatalmas filológiai
apparátust vonultat fel, hivatkozások
tömkelegével dokumentál minden apró-
cseprő állítást. Még hogy fel-színesség,
könnyedség?! A magyar ős-vallás nyelvi
emlékeiről szóló értekezés éppúgy
fölbukkan hivatkozási alapként, mint az
Árpád-házi királyok oklevelei-nek
jegyzéke, vagy Kiskunhalas Gaz-
daságtörténete, a Honművész 1834-es
évfolyama, továbbá emlékiratok, jegy-
zőkönyvek, szerződések, rendeletek.
Adatok, nevek, magyarázatok, kitérők,
jegyzetek. Egyszóval: Emgépé meg-
mutatja, hogy nemcsak kritikát, esszét,
fricskát, portrét, színházi majdnem-no-
vellát képes írni, hanem komolykodó,
lassú léptű színháztörténetet is. Csak épp
azt is jobban, érdekesebben, mint sokan e
tudományág avatott művelői közül. Kor-
és kultúrtörténetet ad, legalább oly
színeset, sok fényben villódzót, mint
annak idején Ráth-Végh István munkái. A
szó igazi értelmében megelevenedik nála a
múlt századi színészvilág, „Ki hitte volna!"

és „nahát"-szerű ámuldozások közepette
olvassuk a távolságtartó, tudatosan
tárgyszerű leírásokat az ős-haknikról, a
„kéményezésről", az úgy-nevezett
„normanapokról", a színházi
kémjelentésekről vagy a szakszervezet és a
nyugdíjintézet ősének egyaránt ne-



vezhető „színészkebelzet" nevű intéz-
ményről. Olvassuk és közben elhatalma-
sodik rajtunk egy sejtés. A szerző -
megkapó beleélőképességgel - imitál
valamit: színháztörténészt alakít. Gon-
dosan felépített megfigyelésekből rakja
össze annak az elképzelt tudósnak a sze-
repét, aki nagyjából így írna száraz, túl-
részletezett értekezést Latabár Endréről,
oly sok jelentéktelen részletnek tu-
lajdonítva a lényeggel azonos fontosságot,
hogy éppen a dolog haladási iránya,
vonala tűnik el a minuciózus precizitású
filológiai mozzanatok alatt. Ezt a figurát
találta ki magának Emgépé, csakhogy akár
könyvének színész hősei -- ő is elidegenít
néha, kikacsint szerepéből, nem tudja
megtagadni ön-magát. Ilyesmin érjük
tetten, amikor minduntalan az 1969-ben
megjelent Színházi Kislexikonnal
perlekedik, vagy amikor a múlt századi
operettjátszásról szólva nem állja meg,
hogy egy megsemmisítően rosszmájú és
szellemes meg-jegyzés erejéig „el ne
intézze" a mai Operettszínház stúdiósainak
játékstílusát.

Emgépé ráun a rettentő méretű filo-
lógiai apparátus hurcolására, amint kö-
zelebb lép korunkhoz. Szerepváltás kö-
vetkezik. Atvált az elvont fogalmakkal
operáló esztéta, majd a színházi gyakor-
latban élő s a konkrétumoktól elvonat-
koztatni képtelen bennfentes szerepére.
Máskor - egy-egy epizód erejéig - ismét ő
a jól ismert kritikus, újságíró, hogy aztán a
kritikusokkal szemben álló színházi ember
bevett patronjaival keltsen hatást.
Egyszóval - erre döbbenünk rá valahol a
könyv közepe táján - A Latabárokat
Próteusz írja, aki az antik mitológia szerint
„jóstehetséggel bírt, de nem szívesen
jósolt, s a kérések elől úgy tért ki, hogy
állandóan változtatta alakját". Cseréljük ki
a lexikonból vett meghatározásban a
„kéréseket" „kihívásra", és máris előttünk
áll az érvényes képlet. Emgépé a színházat
megfoghatatlan, leírhatatlan, tünékeny,
minden pillanatban változó, csak
jelenidejűként létező jelenségnek tartja.
Éppen ez jelent számára állandó kihívást:
mégis leírni, mégis megragadni a lényegét,
mégis átörökíteni sajátosságait, rögzíteni
az utókor számára. A feladat ezért szinte a
lehetetlen megkísértése, s épp ezért
érthető, ha szakaszonként más módszerrel,
más megközelítéssel próbálkozik. Az a
szempont, hogy ennek a Latabár-
dinasztiáról szóló könyvnek mint önálló
szellemi alkotásnak az egy

ségét megszünteti, Emgépé számára
nyilvánvalóan mellékes, sőt elhanyagol-
ható. lzgatni nem az izgatja, hogy könyve
a maga nemében jól besorolható,
ennélfogva könnyen értékelhető legyen.
Egyes részleteiben ugyanis győzni tud
illékony anyaga felett, rá tudja kénysze-
ríteni, hogy megadja magát és láthatóvá
váljék. A dolog természetéből adódik,
hogy ez főként a „nagy" Latabárról szólva
sikerül, aki kortársunk volt, láthattuk
színpadon és filmen. Vagyis éppen ott,
ahol Emgépé állításai ellenőrizhetőek.
Szavahihetőségét nem a röptében
felállított elméleti eszmefuttatások
alapozzák meg - ezekről néha ő maga is
megfeledkezik és pár lappal később
implicite épp az ellenkezőjét fejti ki
„tételének" -, hanem párját ritkítóan
őszinte, mesterkéletlen önkritikai meg-
nyilvánulásai. Emgépé ugyanis bevallja,
amit nemhogy bevallani, de tudni sem
igen szoktak pályatársai: hogy tévedések
ellen ő sincs bebiztosítva. Nemcsak és nem
elsősorban arra gondolok, ami-kor saját,
egykori cikkét így aposztrofálja: „Ki írta
ezt a nagyképű szamárságot a
Népszabadságban? E sorok író-ja." S még
ezt is megtoldja a következőkkel:
„lesipuskásság, kritikusi sandaság
érezhető ki a látszólag elismerő
mondatokból". Inkább arra a mélyebb
felismerésre gondolok, ahol A v í g
ö z vegyről, illetve Latabár Kálmán alakítá-
sáról írott cikkét ellenőrizendő, újra meg-
nézi az előadást, és így vonja le a tanul-
ságot: „Mindig sejtettem, hogy azok a
szerepportrék, amiket írtam, nem is a
színészeket jellemzik, inkább engem, aki
olyannak látom akkor (kiemelés tőlem N.
V.) őket. Egy-egy gesztusuk,
játékbaállításuk egy-egy pillanata kép-
zettársításomat hívja elő, akár egy
Rohrschach-teszt." Vagy ugyanerről
másképp: „Beleéreztem volna szerepe-
imbe, amit látni szerettem volna?" Ezek és
a hasonló, őszinte kételyek hitelesítik
aztán azokat a megejtően eleven, láttató
leírásokat, amelyek Latabár Kálmán
színészetéből jóformán mindent tárgyi-
asítanak, átélhetővé tesznek, ami sza-
vakkal elmondható. Emgépének ezeken a
lapokon az írói teljesítménye legalább
akkora, mint a színházról való - páratlan
és konkrét tudása.

Elgondolkodtatóak, de legalábbis
vitathatóak ezzel szemben azok a motí-
vumok, amelyekből a szerző a színházi
teoretikus szerepét felépíti magának.
Örökös hadakozását az irodalom primá-
tusa ellen még érteni, sőt a hivatkozá

sok legtöbbjénél osztani lehet. Nem így
azokat a modorosságokat-manírokat.
amikor a színházi szakma tapsára ka-
csintva kikel általában a kritikusok el-len:
„Változatlan maradt azonban, hogy a
kritikusok nem a színház és nem a nézők
igazi érdekeit képviselik, hanem az
irodalmat s ezen keresztül a napi politikát."

Fordítsuk le ezt a megállapítást: az
irodalom mindig kontra színház? A kettő
együtt, egymást segítve el sem képzelhető?
És tovább: az irodalom és a napi politika
biztos, hogy színházellenes? Biztos, hogy
a napi politikát egyáltalán képviselni lehet
igazi, időálló értékű irodalmon keresztül?
Azt már meg se kérdezzük, hogy létezik-e
„a kritika", amely mindig a mindenkori
színházzal szemben helyezkedett el. Nem
lehetséges, hogy a kritikának olykor-
olykor még a közönséggel szemben is
igaza van? Biztos, hogy amiért a színház
más, mint az irodalom, ott mindent a
nézők előtt aratott siker dönt cl? Az érték
minőségét is?

Éppígy kétségeket ébreszt, amit Emgépé
arról mond, hogy „a komikusok
kénytelenek a napi valóságot utánozni,
míg a többiek nem, azok a kor »közkeletű
kifejezésrendszerét« másolják". Vagyis a
vígjátéki színészet stílusát könnyebb
összevetni a valósággal? A komikusok
iránti szenvedélyes rajongás itt
elfogultsággá torzul, hiszen nem azonos
mércével mér; a vígjátéki színészet csúcsát
teszi mérlegre, míg a tragikai s egyéb
színjátszásból a szürke átlagot hasonlítja
hozzá. Éppily kevéssé bizonyított, bár
kétségkívül jól hangzik, hogy Latabár
színészi jegyeinek kialakulását „történelmi
terméknek tekinthetjük", hiszen ugyanaz a
történelem kitermelt egészen más színészi
sőt komikusi stílust is. Ez az állítás tehát
vagy olyan általános, hogy kivétel nélkül
minden jelentős színészre érvényes, vagy
nincs értelme állítani, mert éppen a sajátos
latabári jegyekről nem mond semmit.

Néha egy-egy odavetett, ki nem fej-tett
megjegyzésnek több elméleti értéke van,
mint a hosszú „elvi" eszmefuttatásoknak.
Például akkor, amikor arról beszél, hogy a
naturalista játékstílus nem magasabb
rendű, csak más, mint a romantikus stílus.

Az az érzésünk, a szerző mégis jobban
tette volna, ha nem kéri magának -Zu-
bolyként - „az oroszlán szerepét is", ha
nem mutatja magát egyetlen könyvben
egymás után színházi mikrofilológusnak,
elvont esztétának, színházteoretikusnak



s még számos kisebb-nagyobb szerep
alakítójának. Ehelyett az amúgy is ön-álló,
kerek, Latabár Kálmánról szóló részt adják
ki külön, teljes kötetként. Az olvasó, mire
őhozzá ér, némiképpen elfárad, és a
számtalan, kevésbé fontos, Latabárról
szóló családi-rokonsági vonatkozásba bele
is gabalyodik. Az elméleti többlet, amit
Emgépé a dinasztikus bemutatástól remélt,
hogy tudniillik a Latabárok azelőtt is, ma is
egy elkülönülő, másokétól
megkülönböztethető játékstílust
képviseltek, mintegy családi
hagyományként, s mindig is ezért voltak a
kritika mostohagyerekei, csak tételesen
mutatható ki a könyvből, de
prekoncepciónak nehezen igazolható,
némiképp erőszakolt állításnak bizonyul.
Lényegében nincs is szükség rá. Latabár
Kálmán, a könyv igazi hőse épp eléggé
eredeti és zseniális művészként rajzolódik
ki akkor is, ha nem vetítik mögéje őseit.
Persze, ki tudja? Emgépé legfontosabb és
leginkább megszívlelendő állítása e
könyvben így hangzik: „Nehéz bármit
biztosan tudni a színházról." A kezünkben
tartott könyvről szólva is csak egy a biztos:
1978 nyarán, Visegrád-
Szentgyörgypusztán ezt és így gondolta
Emgépé a Latabárokról.

(Népművelési Propaganda Iroda, 1983)

SIMONE DE BEAUVOIR

Sartre, a drámaíró

Simone de Beauvoir 1982-ben nagy fel-
tűnést keltő könyvet publikált
Búcsúszertartás címmel, amelyben Sartre
utolsó éveit elevenítette fel. Művét azzal a
hoszszú beszélgetéssorozattal egészítette
ki, melyet 1974 nyarán folytatott élettár-
sával. Az olykor kissé nyers hangfelvétel
többek közt megörökítette beszélgetésük
színházi vonatkozású részleteit is. Ezt
közöljük alább.

A nagy író és filozófus sokoldalúsága az
enciklopédistákéra emlékeztet, s ami-kor
elhunyt, sokan (jómagam is) új Voltaire-
ként emlékeztek meg róla, habár szellemi
frissesége, csapongó tehetsége Diderot-t is
idézi. Abban is rokon az en-
ciklopédistákkal, hogy akárcsak ők, szí-
vesen folyamodott a drámai kifejezés
eszközéhez, éspedig megint csak mint
dicső elődei, szintén nem csupán művészi,
hanem propagandaszempontból is. Sartre
ennek ellenére a drámai ráhatás fegyverét
szerencsésen (s nem sematikusan)
forgatta, sőt talán e téren aratta leg-
nagyobb sikereit, amelyeket azután rész-
ben a film és a tévé továbbhalmozott
(nálunk is!). Az ismert eredeti drámákon
kívül, amelyek egy kivételével magyarul
is megszólaltak színpadainkon, és könyv
alakban is többször megjelentek, francia
színpadra alkalmazta Dumas Kean című
darabját és Euripidész A trójai nők című
tragédiáját, valamint írt két filmforgató-
könyvet is.

B. L. E.

Simone de Beauvoir
és Jean-Paul Sartre beszélgetése
a színházról

Simone de Beauvoir: Búcsúszertartás (La
cérémonie des adieux) című könyvéből.

S. de B. - . . . Mi a magyarázata annak,
hogy színházzal kezdett foglalkozni, és
mi volt ennek a jelentősége?

J.-P. S. - Mindig is gondoltam, hogy fogok
színdarabot írni, hiszen már kö-
lyökkoromban, nyolcévesen, kézre
húzható, mozgatható bábukkal mentem
ki a Luxembourg-kertbe.

S. de B. - És kamaszkorában újra foglal-
kozott a darabírás gondolatával?

J.-P. S. - Hát persze. Paródiát, operettet
írtam; az operettet La Rochelle-ben
fedeztem fel, ahol a kispajtásaimmal
jártam a városi színházba, és az operett
sugallatára kezdtem el írni a Horatius
Cocles-t.

S. de B. - Persze, csakugyan.
J.-P. S. - Két sorára emlékszem is: „Je suis

Mucius, Mucius Scaevola / Je suis
Mucius, Mucius et voilŕ." Azután az
École Normale-on írtam a Szép temetésem
lesz című egyfelvonásos darabot. Ez a
vígjáték egy pasasról szól, aki el-meséli
a haláltusáját.

S. de B. - És előadták?
J.-P. S. - Dehogy, hová gondol?! Az École

Normale egyik revüjének is én írtam az
egyik felvonását. Minden év-ben
előadást rendeztünk, amelyen ki-
figuráztuk az igazgatót, a beosztottait, a
diákokat, a szülőket. Ennek írtam egy
felvonását. Visszataszítóan trágár volt.

S. de B. - És játszott is a darabban? J.-P.
S. - Én játszottam Lansont, az igazgatót.
S. de B. - De ez még csak amolyan mókás

kedvtelés volt. Mi lett azután?
J.-P. S. - Írtam egy darabot, azt hiszem,

Epimetheusz volt a címe. Az istenek
alászálltak egy görög faluba, amelyet
meg akartak büntetni, a faluban költők,
regényírók, művészek laktak; szóval úgy
kezdődött a tragédia, hogy Prométheusz
elűzte az isteneket, az-után mindenféle
kellemetlenségei voltak. De úgy
gondoltam, a színház kissé
alacsonyrendű műfaj. Eleinte ez volt a
véleményem.

S. de B. - És azután? Gondolom, beszélnie
kellene a Barioná-ról.

J.-P. S. - Hadifogságom alatt egy mű-
vészcsoport tagja voltam, amely minden
vasárnap előadást tartott egy nagy
hangárban; magunk csináltuk a dísz-
leteket, és mivel értelmiségi voltam és
írtam, megkértek, hogy karácsonyra
írjak darabot. Akkor született a Bariona,
nagyon rossz volt, de igazi szín-házi
alapgondolatra épült. Mindeneset-re
akkor kaptam kedvet igazán a szín-
házhoz.

S. de B. - Írt is nekem róla a leveleiben, és
azt is megírta, hogy komolyan fog-
lalkoztatja a színház. A Bariona elköte-
lezett színmű volt: a rómaiak elfoglalta
Palesztina ürügyén Franciaországra
célzott.

J.-P. S. - Amire a németek nem jöttek rá,
egyszerű karácsonyi darabnak te-
kintették; a fogságban lévő franciák


