
re koncentráló előadás legfőbb tényezői
azonban nem a külső eszközök - mint
például Ruszt jó néhány Shakespeare-
rendezésénél -, hanem a színészek. Az
előadás hallatlan szellemi izgalmát - már-
már krimis izgalmát - az a borotva-élen
táncoló előadásmód váltja ki, amelynek
lényege: a komolyan gondolt és a viccnek,
ugratásnak szánt monda-tok, a vágyak,
titkos gondolatok és a hétköznapi beszéd
töltelékszövegei, a hamisság és a
szókimondás, a tragédia és a líra állandó -
megint csak - zenei komponáltságú,
egyidejű jelenléte. Minden érzelem, indulat
a helyén van - az igen magas szintű
elemzés következtében

hangszínben, tónusban, ritmusban,
dinamikában elválik, mégiscsak a néző
aktivitása, szellemi partnersége hozza létre
a hiteles képet a hősökről, a közöttük
lezajló harcról, a vereségről. A néző úgy
érzi, rejtvényt fejt, olyan rejt-vényt,
amelyhez igen pontosak a definíciók, a
játékszabályok, az instrukciók.

Pécsi Ildikó például hosszú ideig elhiteti
a nézővel, hogy Josie valóban a karnyék
kurvája, hogy nyers, faragatlan a modora,
bár mindig, újra és újra fel-csillan a
lágyabb, líraibb hangja is, jelezve: az
előbbi (talán) csak máz.

Gábor Miklós józanul részeg, illetve
részegen józan. Minden pillanatban vált,
józanságról részegségre és vissza. Mókázik
és sért, szerelmet vall és gúnyol, érdes és
szeretetre vágyó - ingadozó-váltakozó
ellentétekből építi Tyrone figuráját.

Baranyi László Philje - a kezdeti bi-
zonytalan, az indulatos, robusztus ember
ábrázolásával adós intonálástól eltekintve -
bérlő és barát, birtokáért minden-re
kapható, sunyi-ravasz tervszövögető és
cselekvésre képtelen lágyszívű ember
egyszerre.

Ez a sokszólamúság a harmadik fel-
vonás végére, a negyedik felvonásra le-
egyszerűsödik. Josie és Tyrone jeleneté-
ben - amikor Tyrone Josie ölébe hajtva
fejét elalszik - Josie monológját úgy
mondja el Pécsi Ildikó, hogy abban egy-
értelműen, egyetlen hangon szól a fáj-
dalmas boldogság: bár szerelmük nem
teljesedhet be, mégis ő volt az, aki - ha
pillanatokra is - megnyugvást szerzett
Tyrone-nak. Pécsinek semmiféle „eszköze,
hatáseleme" nincs, teljesen eszköztelenül -
a szó nem elkoptatott értelmében - hasonul
Josie-hoz. Gábor Miklós viszont ezernyi
apró gesztusból - két ujja között, az ujjak
tövénél fogott-markolt cigaretta,
jellegzetes, ismétlődő szemöldök- és
ajaksimogatások, le-szorított karral való
mozgás, járás, könyökből gesztikulálás,
afifektáltan szorított hanghordozás és
valódi hangfekvésű beszéd váltakoztatása -
rakja össze az örökké hazudozó, tetteit
szépítő, mesék-be és részegségbe menekülő

Jimet. Vallomásakor, anyja temetését
mesélve csökkennek az eszközök, végül
marad a csupasz, kiszolgáltatott ember a
maga hangjával, elernyedt fizikumával S
Baranyi-Phil vallomása: körvonalazatlan
terveiről és egyetlen vágyáról, lánya
boldogságának egyengetéséről már nél-
külözi az imitált részegség, a sunyiság, a
játékos ugratás szólamait. Minden ér-
zelmes csábítást elkerülve, egyszerű, fáj-
dalmasan megtört lesz egyszeriben ez a
Pail.

S amikor Gábor-Tyrone elvánszorog, s
felhangzik Phil és Josie erőltetetten vidám
szóváltása: „Lesz itt mindjárt izgalom, ha
nem adod ide a reggelimet! - Hé, ne merj
engem fenyegetni, te rossz életű, vén
bakkecske ...", Baranyi és Pécsi
egyértelműen érezteti: ez nem ugyanaz a
hang, amit az előadás elején hallottunk. A
történtek után az ő kapcsolatuk sem lesz
olyan, mint volt. Meg-lesz a reggeli ezután
is, együtt fognak gürcölni ezután is, de
keserűen, kiábrándultan, valamivel
leszámolva. Ezt Josie utolsó, darabzáró
mondata még inkább hangsúlyozza, és ezt
a keserűséget kiterjeszti - áttételesen -
Tyrone-ra is.

És az előadásra. Mert ez az előadás
keserűen tiszta, felrázó, számadásra
késztető. Nem jöhet ki a néző közönyösen
erről az előadásról. A kis hazugságaival,
ön- és közámításaival el kell számolnia
önmagának, s ezen a ponton a szigorúan
vett magánemberi tragédia átcsap
közösségi élménybe - azaz rokon lesz a
Ruszt-féle Shakespeare-interpretációkkal.
A kör bezárult. Shakespeare és O 'Neill
együtt szól Ruszt József rendezéseiben az
Emberről, rólunk. Úgy szólnak, hogy az
előadások után közösségi és magánemberi
lényünkkel egyaránt néhány órára
rosszban leszünk. Hogy aztán - talán,
néhányan - igazabban, tisztábban ]együnk
jóban mindkét lényünkkel.

Eugene O'Neill: Boldogtalan hold (Kecskeméti

Katona József Színház)

Fordította: Vas István. Rendező: Ruszt József.

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Farády István, Baranyi

László, Gábor Miklós, Muskát László.

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Tárgyak és emberek
a B á b s z í n h á z b a n

„Láttatok-e valaha időtől megfeketedett,
öreg-öreg almáriumot, faragott cirádákkal,
levélfüzérekkel díszített ódon szekrényt?
Hát ilyen almárium állt egy szobában, régi
jószág volt, még dédanya hagyta örökül.
Farózsák meg tulipánok és a
legcikornyásabb faragványok ékeskedtek
rajta" - kezdi A pásztorlány meg a
kéményseprő meséjét Andersen. Koós Iván
terve alapján ugyanígy kezdi a Tárgyak és
emberek című új mű-sorát az Állami
Bábszínház. Egyszer csak kinyílik az
almárium ajtaja, s megelevenedik egy
régi-régi történet, amint a mesében is
életre kelnek a porosodó, ember alkotta
tárgyacskák, faragványok, cikornyák. Csak
éppen le kell fújni róluk a port, s önként
mesélik mindig figyelemreméltó,
megrendítő vagy vigasztaló történetüket.
A Bábszínház Stúdiójának bemutatóján az

első darab Balázs Béláé. A könnyű
emberben ő is „régi-régi" meséhez fordult:
biedermeier leánykának komikus
tragédiájához. S hogy a Bábszínház
felelevenítette marionettjátékát, az
nemcsak a ma sem érdektelen témának
köszönhető, hanem annak a törekvésnek
is, hogy a század első évtizedeiben virágzó
magyar művészi bábjáték hagyományaihoz
kapcsolódjék.
Balázs Béla három játékot írt az 1910

körül alakult Orbók Loránd-féle báb-
színháznak es Blattner Gézának. Annak
idején ezek a produkciók a magyar mű-
vészi bábjáték első, irodalmi-dramaturgiai
szempontból kiemelkedő előadásai voltak.
A könnyű ember akkori műfaji
meghatározása szerint „Bolondos báb-
játék, eredeti városligeti módra". Belitska-
Scholtz Hedvig összefoglalása szerint .,A
darab cselekménye szerint a fiatal, finom
gondolkodású »biedermeiere hölgy addig
álmodozik »finom és könnyű, mint az
illat«-ifjúról, míg az a tavaszi széllel
valóban belebeg az ablakon a szűzi
leányszobábá. De éppen könnyűségéből
adódnak a bonyodalmak, a legkisebb
szellő is eltávolítja kedvesétől, s ami-kor a
leány barátnője feltűnik, az ifjú könnyedén
és csapodáran az egyiktől a másikhoz
lebben. Mindaddig, míg fel



nem tűnik a Vacuum Cleaner, s »Sze-
relmek, Lillák, Isten veletek! Isten veletek
örökre! Cug, Cug!« felkiáltással az ifjú az
ájult nők között" eltűnik a por-szívóban. A
történet a marionettjátékban rejlő abszurd
lehetőségek kiaknázása, s hogy egyben
paródiája is, azt B. Kiss István szellemes
rendezése emeli ki. Az önmozgó porszívó
munkája közben nemcsak életre kelteni
tudja a bábokat, kinyitva a szekrényajtót,
de el is nyeli, meg is semmisíti a
legképtelenebbet, a marionettként
legtökéletesebbet: a könnyű embert.

A marionettfigurákat felülről zsinó-
rokkal mozgatják. Ezáltal olyan mozgás is
előidézhető, mely ugyan az emberre nem
jellemző, de képes jellemezni az ember
személyiségét. „Célom: megszüntetni a
naturalista mozgásutánzást, ami, úgy látom,
ellentmond a bábok mechanikus
szellemének" - vallotta Blattner Géza.
Balázs Béla darabja nemcsak al-
kalmazkodott Blattner elképzeléséhez, de
lehetőséget is adott, figurát is terem-tett,
típust Blattner céljainak dramaturgiailag
indokolt kifejlesztéséhez. Ősz Szabó
Antónia pedig a mi számunkra tette
láthatóvá a figurát a lenge - szőke,
röpkefodros, szinte testetlenül vékony
bábuval. A marionett másik fő
tulajdonságát: a bábu előnyét az emberrel
szem-ben a mozgás tökéletességének
tekinte-

tében a barátnő szépséges narancsszín
legyezőjének megalkotásával bontakoztatta
ki. A legyező kecses rezzenéseivel,
utánozhatatlan finomságú széttárulásával,
törékeny voltával Heinrich von Kleist A
marionettszínházról írott esszéjének
tanulságát idézi. Kleist csodálatát fejezte ki
a nehézkedés törvénye alól felszabadult,
felfüggesztett bábuk tökéletes könnyedségű
mozgása iránt, melyre az ember, tudatának
gátló természete miatt képtelen. Ez a
könnyed mozgású bábu csak belecsöppen
az éppen kialakuló, várva várt szerelembe,
amit konok kis fejével a ház leánya erősza-
kolt ki a „sorstól". Lénye némiképp rokon
az ifjúéval, aki a véletlen és saját
természete összejátszása folytán ha-
marosan hozzá is tapad.

A tízes évek magyar művészeti élete
minden ágában addig sose látott virágzás
volt. A legkülönbözőbb művészek-
művészetek társultak, támogatták egymást.
Igy kerülhetett sor például Balázs Béla és
sok képzőművész bekapcsolódására a
bábművészetbe. A művészetek ezen közös
munkálkodását hiányolta Szőnyi Kató, a
Bábszínház rendezője egy régi interjúban.
Bábjátékra alkalmas alkotásokat kívánt
magyar íróktól. Most

megvalósult a vágya. Gyárfás Endre
Cseppek című groteszk komédiáját át-
dolgozta bábszínpadra, és a kortárs magyar
festészet egyik jelentős egyénisége, Ország
Lili tervezte hozzá a bábokat, díszleteket.

A Cseppek című komédia elindítója egy
csöpögő vízcsap a színpad közepén. A
méreteiben megnövelt vízcsapból óriási
sárgászöld csöppek buggyannak ki
szabályos időközönként, s merülnek el
nagyokat kottyanva a csap lyuk nélküli
kávájában, óhatatlanul előidézve a nézőben
a rémlátomást: előbb-utóbb mindent el fog
árasztani a víz. Egy hirtelen fordulattal a
vízcsap karosszékké változik, benne az
újságolvasó családfővel, aki a további
bonyodalmak okozó-ja lesz. Mert ahogy
szünet nélkül csöpög a víz a csapból, úgy
az azonos tér-elemből konstruált
'karosszékben ülő ember is zavartalanul
csak olvassa, olvassa az újságját. Példáján
felbuzdulva kötögető felesége és tánczenét
hallgató lánykája sem hajlandó szerelőért
telefonálni.

No, ezt emberek is eljátszhatnák -
gondoljuk. De mégsem, mert a fokoza-
tosan kialakuló új közeghez-környezethez
a család oly mértékben képes alkal-
mazkodni, hogy egyszer csak mindhárman
hallá változnak. Élnek, mint a hal a

vízben. Erre a fizikai átváltozásra az
ember nem képes. Hát még az apadó
vízben újra emberré változni! De képes a
bábu, s a bábu e képességére építi
mondanivalóját az író, valamint arra, hogy
a bábu irreális mozgása-változása az
ember belső változásait képes megje-
leníteni. A bábok a Cseppekben is ma-
rionettek, de síkban komponálva. Azaz
egy-egy lapember mozog előttünk. Csak
meg kell fordulniuk, hogy lapos halakká
változzanak. A közönyös síkfotmák
emberszerű változásra, belülről fakadó
cselekedetekre képtelenek, hiszen még
képletesen sincs belsejük. A minden
ízükben mozgatható bábok nem bírnák
ilyen közönyösen, tétlenül elviselni a
helyzet alakulását.

Nem véletlen, hogy a lapos karton-
figurákkal először szatírákat, politikai
pamfleteket, erkölcsbohózatokat adtak elő
a múlt században. A síkbáb a leg-
mozdulatlanabb, legmegrögzöttebb,- leg-
konzervatívabb bábfajta, nézeteit tekintve.
Átváltozó képességét is felhasználták már
bábművészek (Kemény Henrik). Ország
Lili bábjai a kettő egyesítéséből születtek.
De születtek festésze-

Tárgyak és emberek (Bábszínház). Balázs Béla A könnyű ember című bábmarionettje



téből is, mely eredendően síkművészet, s
melynek fő motívuma a fal: sík a kép-
síkban. A Cseppek színpada síkokból
tevődik össze. Egy síkban emelkedik a víz
előttünk felfelé, egy síkban, a maguk
meghatározta síkban mozognak az alakok. A
fal vagy kő Ország festészetében a
történelem tanúja: rajta az írás, „az
elpusztíthatatlan emberi szellem jegye"

(Németh Lajos). A Cseppek figuráit papírra
'nyomtatott szövegek „díszítik", értelmezik.
Újságlapok, a jelenkori történelem
dokumentumai. Az újságolvasót azonban
mindebből semmi nem érdekli, csak az,
hogy kit állítottak ki a mér-kőzésből. Míg
az írás és jel „a szellemi önmagához eljutó
ember kézjegye" a múltba forduló festő
számára, a napjainkat megelevenítő
játékban nem kéz-jegy már, csak
nyomtatvány. S hogy mi az elhangzó
tartalma, az éppen az ember szellemi
önmagától való eltávolodásának
bizonyítéka. Amilyen érzékenyen reagál
Ország Lili az emberiség ősi kultúráira
festményein, olyan frappánsan felel meg
Gyárfás napjainkat célzó komédiájának.

A figurák színvilága is a cselekményt
szolgálja. Emberből hal lesz, a színe is
változik. Az írások, okkerbarnák, feketék
könnyű szürkévé változnak, halszínűvé,
mellyel a vízben lebegés illúzióját meg
tudja teremteni. A nem létező falra akasztott
két családi portré is átváltozik. Ezek a
képek határozzák meg a szobát, ahol a
történet lejátszódik, s ahol a végül ismét
visszaperdülő csöpögő vízcsap újabb és
újabb elárasztások rémképét vetíti elénk,
újabb és újabb emberek szégyentelen
közönyét és alkalmazkodó-képességét. Igy
egyetlen díszletelem társadalmi érvényű
figyelmeztetéssé válik. A tervező nemcsak
összehangolta munkáját az író szándékával,
nemcsak a komédia megelevenedését
segítette elő, hanem a vígjáték szomorú
tanulságának továbbgondolásához is utat
nyitott.

A Székhistória eredendően képzőmű-
vészeti ihletésből született: tárgyjáték
Schaár Erzsébet kompozícióira. A színen
csak egy ablak látható, s az általa
meghatározott belső térben két szék. E két
tárgy mozgásának ritmusa és tempó-ja válik
a mondanivaló közvetítőjévé.
Megelevenednek a tárgyak? A bábjátszás
'sajátossága ez, de a Székhistória továbblép
a szokványos, embert utánzó figurák
megteremtésén. Valóságos tárgyakat
(műtárgyakat) tölt meg emberi tartalommal.
„A bábu egy élőlény ...plasztikus
általánosítása" - foglalta

össze a bábjáték lényegét Obrazcov.
Szilágyi Dezső érdeme, hogy a bábszín-ház
számára felfedezte Schaár Erzsébet
antropomorfizált tárgy-szobrainak kife-
jezőképességét.

Mi indítja el a cselekményt? Az ab-lak a
huzattól kitárul a sötétre. (Természetesen a
színpad is sötét, mert rejti a játékosokat.) A
néző látja, hogy „oda-kint" is ugyanilyen
sötétség van, a székek nem, ők lejjebb
vannak. A néző megszokta, ha ablakát
kitárja, a külvilág tárul eléje. Megszokta ezt
a festményeken: a reneszánsz képek
ablaknyílásaiban megjelenő, a távolság
kékjébe vesző ideális tájakat, az északi
mesterek festményein az ablaknál álló,
kitekintő alakok derűs nyugalmát, a
romantika ablakból nézett tájainak érzelmi
gazdagságát. Schaár szoborablakai egyszer-
re ki- és benyílnak, s kívül is ugyanaz van,
ami belül. Ugyanaz a figura áll kint, aki
bent, saját magát látja a kitekintő. Szilágyi
Dezső e szobrok mondanivalójából (Fal
előtt és fal mögött, Ablakban) alkotott
szövege szerint a székek meglepetve látják:
a kintiek ugyanolyanok, mint ők. Önmaga
zárt világából nem képes kilépni az ember,
az emberiesült szék.

A szék tartalmi-formai emberré válásának
folyamata Schaár szobrászatában a Női akt
székkel című bronzkompozíciójával
kezdődik. A széktámla vonala

Pásztorjáték: Mozart: Les petits riens

a nő váll- lés csípőformájának megis-
métlése. Ugyanakkor (t949) a Székek című
fareliefjén a tájban szorosan egy-más mellé
helyezett két székkel össze-tartozó
emberpár képzetét kelti. A hát-térben
vonuló fasor anyaga megegyezik a
székével, de a szék már ember alkotta
tárgy, emberformára, emberi használat-ra,
emberi tartalommal. A szék tehát jelképpé
válik Schaár művészetében, koncentrált
érzelemkisugárzásra alkalmassá. A
szimbólumokkal dolgozó báb-színházban
csak meg kell mozgatni őket, hogy
cselekményt formáljanak. A Szék-história
számára ezért Schaár azon kompozícióit
használták fel, amelyek két szék
elmozdulásának eredményeként
kapcsolatukat képesek kifejezni. Ilyen
például a Házaspár című kompozíciója az
egymás „ölében" ülő székekkel, vagy az
egészséges székre támaszkodó Törött szék.
Viszonyaik cselekménybe ágyazva,
mozgás- és életfolyamatok közben lát-hatók
a színpadon. A székek mozgásváltozásai
egy-egy szobrászi teret teremte-nek a
cselekmény alakításával párhuzamosan.

A környezet tárgyainak, az architek-
tonikus részleteknek és bútoroknak
ugyanolyan jelentősége van Schaár mű-
vészetében, mint Andersen meséiben, de
tartalmuk szorosabban összefonódik tárgyi
mivoltukkal, s éppen tárgy voltuk képes
általános emberi tartalmakat kife-



jezni. Míg Schaár szobrászatában az em-
ber tárgyiasulási folyamatát figyelhetjük
meg az emberibb kapcsolatok utáni vágy
magába fojtása eredményeképpen, addig a
tárgyak emberiesülnek, a kivesző líraiság
hordozóivá válnak.

Beke László Schaár-monográfiájában
érzékenyen tapintott rá a szobrász figu-
ráinak „intim, de titokzatos, olykor
színpadi hatás" létrejöttét előidéző ké-
pességeire. Ezt használta fel Szőnyi Kató
rendező a Székhistóriában, figyelmesen
áttéve bábszínpadra Schaár szobrá-
szatának törvényeit. A századelő nagy
bécsi bábművésze, Richard Teschner
szobrász maga találta ki bábjaihoz a
darabokat, melyekből az emberi beszédet
kirekesztette. A bábok valóban tudnak
beszéd nélkül, mozgásukkal kompozíció-
kat, történeteket létrehozni. Schaár ese-
tében az antropomorfizált tárgyaktól nem
idegen a beszéd, de megkívánják az
azonosulást saját lírai világukkal, amit a
szövegíró csak itt-ott tett meg, régi lapok
„lelki postájának" probléma-körére
redukálva a cselekményt. Sőt
megkívánják esetleg rendszerük tovább-
építését, a bábszínpad adottságainak se-
gítségével, de ezt a lehetőséget nem
használta ki a rendezés.

Egészen emberi beszéd nélkül zajlik a
Mozart Les petits riens című zenekari
művére komponált pásztorjáték. Az ihlető
tehát megint egy másik művészet

volt, a képzőművészettel szemben idő-
beli, elbeszélő jellegű művészet, mely
csak alkalmazkodást kíván zenei témái-
hoz, fordulataihoz. Urbán Gyula a
könnyed muzsikára könnyed bábtörténetet
alkotott. Egy szép mennyezetes ágy díszes
párnáinak boldog-szomorú históriáját. A
pálcával mozgatott bábok más kifejezési
lehetőségekkel rendelkeznek, mint a
marionettek. Nem mozgathatók minden
ízükben, inkább csak egészük-ben, mint a
párnák, melyeknek legfeljebb sarkait
gyűrjük be, vagy huzatát cseréljük.
Ezeken az egyszerű mozgásokon alapszik
a pásztorjáték. A párnák-ra hímzett-
appikált ember- és állat-figurák (Koós
Iván tervei) az elhagyott ágyban kedvre
derülnek, élet-re kelnek. Emberi
viselkedést mutat-nak a nemcsak nem
emberméretű, de alapjában nem is
emberformájú dolgok. A párnák
tudatunkban tehetetlenek, ki-
fejezéstelenek, kissé nehézkesek. Termé-
szetükből kiindulva párnaszerűbb törté-
netet lehetett volna kialakítani, mozgá-
sukhoz és a zenéhez illőt. A pálcán tartott
párnák nagy ívű, lendületes kör-mozgása
vagy a tollak szaggatott ritmusú
vándorlása a levegőben ugyanis a zenéhez
alkalmazkodik.

De úgy érezzük, a szentimentális tör-
ténetnek, bármilyen játékos is, nem si-
került a Kis semmiségek apró tréfáihoz és
a stilizált mozgáshoz alkalmazkodnia.

Amint a Bábszínház korábbi Háry János-
előadásában, úgy itt is a zene színné és
formává, a pantomimelemek révén
cselekménnyé alakul. Az irrealitás (ami-
nek homogenitása a realitással a báb-
színház sajátossága) irrealitás marad a
pásztorjátékban, mert a fantasztikus
mozgásokat, történetet képletesen elő-
idéző Ámor isten személyesen is megje-
lenik. Ő a Bábjátékos, az ő világa, vele
homogén az életrekelt párnák világa. Mi
külső szemlélők maradunk.

Bábjáték és színházművészet kapcso-
latából született meg Mrožek Strip-tease
című groteszk játéka a Bábszínházban.
Látható játékosok (Varanyi Lajos és Erdős
István) jelenítik meg a két megfélemlített
hivatalnokot. Akkor miért a
bábszínházban? - kérdezhetnénk. Mert meg
merték valósítani, amit az élő színház nem
mer vállalni: a két emberre alig eltérő nagy
bábfejet raktak (Koós Iván tervei szerint).
Jelképét az egyként megfélemlített, minden
szószátyárkodása ellenére egy-ként
megalázkodó embertípusnak. Miért a
bábfej? Mrožek érvelése, azaz a drámai
párbeszéd igen következetes, és erősen
leköti a figyelmet. A színészi arcjáték
túlságosan megterhelné a nézőt a szöveg
rovására. A változatlan bábfej (a
testmozgás és hang segítségével) al-
kalmasabb az amúgy is tipikus emberek
viselkedésének megjelenítésére. Miben
különbözik a két úr? Megjelenésük pil-
lanatában jelzik ugyanis minden azonos-
ságuk ellenére különbségűket, viszonyukat
egymással és a környezettel. Az alacsony
fallal körbezárt helyiségbe két-oldalról
menekülő szereplők után az ajtók
becsukódnak. Két lehetőségük van: vagy
átugorják a falat, vagy elfogadják a tényt:
nem cselekedhetnek szabadon, csak
felsőbb utasításra. Mivel ők az utóbbit
választják félelmükben, kívülről irányított
bábukká válnak, s sejtjük, hogy ez-előtt is
azok voltak. A bábfej alól el-hangzó
hősködő álfilozófiája az egyik-nek,
szomorkás alázatossága a másiknak báb
voltuk által lepleződik le. Nincs bennük
ellenállás (a bábukban nem lehet), csak
készség a fegyverletételire és ki-
szolgáltatottságra. Kettejük látszólagos
különbségét egy-egy finom vonással
éreztetik a fejek: egyikük mintha kackiás
bajszot viselne, szája sarka öntelten felfelé
görbül. Másikuk nyúlszívét enyhén lehajló
szája szöglete jelzi. Hová jutottunk a
görögök tragédiát és kamédiát
szimbolizáló, hasonló álarcaitól?

Árnyjáték Dino Buzzati Crescendo című novellájából (Ifj . Mönich László felvételei)



Milyen „hőseink" vannak manapság? A két
úr Mrožek darabjában (akárcsak a görög
drámákban) statikus jellem. Igy minden
adottsága megvan a darabnak ahhoz, hogy
bábszínpadon jelenjen meg.

Nem változó tágra nyílt szemük, óriási
üres fejük valamiféle misztikus hatalomtól
való, gondolkodás nélküli szorongás
érzékeltetői. Ez a hatalom meg is jelenik
mindkét oldalon óriási kezek formájában.
Egy színházi előadásban a hatalmak e
jelképei díszletelemek volnának csak.
Bábszínpadon azonban, bábfejű
emberekkel együtt élő szereplővé képesek
válni.

A bábufejek nem emberméretűek, sokkal
nagyobbak annál. Az alakok aránya így a
kézibábukéra emlékeztet. Az ember teste,
karja groteszkül kicsi lesz. Rémült,
változásra, gondolatra képtelen fejük alatt
nyomasztóan fickándoznak végtagjaik.
Reménytelenül, mert fölöttük a bábfej ül.
Testük különösen a felsőruhától
megfosztva bábuszerű, akár egy
marionettfiguráé is lehetne csíkos, testhez
tapadó fehérneműjük.

A tervező nem feledkezett meg a szí-nek
szuggesztív hatásának kiaknázásáról sem.
A reggeli és esti órákban buszra,
villamosra váró aktatáskás férfiak „szolid"
külleme miben sem különbözik Mrožek két
urától. Csak az aktatáskák átütő
narancsszíne jelzi, hogy a tárgy
szimbólum, a társadalom jelentős részét
kitevő hivatalnok, beosztott ember szim-
bóluma. A narancssárga, „jó kisipari
munkára" valló cipők pedig ezen em-
bertípus tartósságát, szívósságát, korsza-
kokat túlélő erejét jelzik. Ahogy apáról
fiúra öröklődött a jó angol szövetből
készült öltöny, úgy öröklődött át a ha-
talommal való visszaélés és a hatalom
embernyomorító képessége, valamint a
nyomorultság elviselésére való hajlandó-
ság is.

A rettegés az alapja Buzzati Crescendo

című novellájának. Kis szobájában
kötögető öregasszonyhoz jönnek időn-ként
a riasztó látogatók. Az idő múlásával
kedves tárgyait, madarát elvesztő öreg
félelme egyre növekszik. Nemcsak a
váratlan látogatóktól fél, inkább az üresedő
szobától, a magánytól, s hogy végül
egyedül marad, látogatója sem jön. Bánky
Róbert árnyjátékra dolgozta át a novellát.
Az árnyjáték mint a báb-játék egy válfaja,
a fantasztikumot a valósággal együtt tudja
megjeleníteni. Az öregasszonnyal együtt a
vízióit, melyeket Láng István zenéje
növeszt egy-re félelmetesebbé, rendszeres
megjelené-

sükkel mintegy a rettegés feltörő hullá-
maivá. Az árnyjáték 18. század végén
kialakult európai módja szerint az alakok
hátulról átvilágított, keretbe feszített ernyő
előtt vagy mögött mozognak (illetve
mozgatják őket). A körvonalaz-hatatlan
víziók és a lassan tünedező tárgyak
árnyképe homályos, megfoghatatlan. Az
öregasszony sziluettje élesen rajzolódik a
vászonra. A Buzzati-novella balladás
tömörsége, ismétlésekkel kibontakozó
drámai szerkezete, a valóságot
fantasztikummá s azt ismét valósággá
nővelő tartalma megfelel az árnyjáték
művészi-technikai lehetőségeinek.

- Az Árnyszínház hátterei a film hatását
tudták kelteni. A Crescendóban időről
időre az ajtóhoz tapogatózó öregasszony
tulajdonképpen nem mozdul, csak feláll.
Környezetét változtatják csak. Végül a
csupasz szobában maradt ember magányát
így érzékelhetjük a nyitott ajtó, a látogató
nélküli nyitott ajtó ürességének
fortissimójában.

A Bábszínház képességeinek, tudásának,
a művészi bábjátszás hagyományaiból való
továbblépés lehetőségeinek legjavát adja a

Tárgyak és emberek., címé-ben is a
bábjátékot, az est mondanivalóját
szimbolizáló műsorban. Az előadás
legfőbb támaszai a játékosok, akik a
produkciók végén a fekete színpadból
elénk lépnek fekete ruhában, s egyénisé-
güket elrejtve, pontosan dolgoznak az
előadásban. Gordon Craig, az antinatu-
ralista színház apostola a bábut a színész
fölé helyezte („színész plusz tűz, mínusz
egoizmus"). Ha ez túlzás is, hiszen a bábu
sem független az embertől, mégis,
színházainknak van mit tanulniuk a ki-
fejezési lehetőségek sokrétűségében és
szüntelen kutatásában az Állami
Bábszínháztól.

CZÉRE BÉLA

Gyurkovics Tibor
szabálytalan drámái

Írói alkatának természete

Költeményeit olvasva valami szokatlan-
figyelhet fel az olvasó: Gyurkovics

Tibor egyáltalán nem szabályos lírája-nak
szabályos drámai szituációi vannak.
Ugyanez a drámaiság jelentkezett a no-
vellákban is - például az Elcseréljük
egymást kötet kihagyásos dialógusaiban. Ez
a lírában és prózában egyaránt jelenlevő
drámaiság végül a színpadi formában is
testet öltött, de úgy, hogy művészetének
alapvető líraisága megmaradt, most már a
próza mellett a drámában is. Színművei
ennek az alap-vető líraiságnak a színpadi
kibontását, fejlődésrajzát mutatják: a
szubjektívebb, a lírai ént előtérbe helyező
„doppelgänger"-drámától (Estére meghalsz)
- a líra spontán színpadi áramlásán át (A
döntés- órája) - a groteszk és az abszurd
sajátos írói észközeivel, színpadtechniká-
jával némileg már „elidegenített", „ob-
jektivizált" líraiságig (Az Öreg, Nagyvizit,
Csóka-család).

Gyurkovics problematikájából, karak-
terizálásából, dialógusszövéséből, a
színpadi szituációk látszólag spontán válto-
zásából, lüktetéséből következő líraiság
azonban már eleve más elemekkel
összefonódva jelentkezett a színpadon. Tu-
lajdonképpen ez a folyamat az, ami igazán

izgalmas Gyurkovics drámáiban: a
hétköznapok lírájának - egy-egy drámán
keresztül megvalósított - színpadi tér-
nyerése.

Ha ennek a lírikus alapszövetű, de a
humor és a groteszk, az abszurd és az
elidegenítő effektusok színpadi eszközei-re
is hangszerelt sajátos színműtípus-nak a
műfajait vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a
drámától (Estére meghalsz) a komédián
(Az Öreg) és a monodrámán, lírai
montázson át ( A döntés órája) a

tragikomédiáig (Nagyvizit, Csóka-család)
meglehetősen széles skálát mutat-nak. Ezek
a műfaji megjelölések azonban keveset
árulnak el a drámák igazi természetéből;
megértésükhöz Gyurkovics Tibor „drámai
hőseinek" a körvonalazása szükséges.

Már az idézőjel is utal rá: klasszikus
értelemben vett drámai hősök Gyurkovics
Tibor színműveiben nincsenek. El-


