
szemle
resen jelentős ez a Shaw-előadás, a csi-
szolt, egybehangolt előadás . . ." A mél-
tatás után hozzáteszi, hogy a színház álla-
mi támogatást érdemelne. (1946. IX. I 5.)
Az akkori délutáni lap, a Világosság így ír:
„Palasovszky nagy feladatra vállalkozott.
Az ördög cimborája üdítő Shaw-mű, amely
minden mondatán hordja az író keze
nyomát, tekintélyt nem tisztelő, gúnyolódó
drámai cinizmusát, a lakatolatlan száj
művészi szóáradatát, a megingathatatlan
demokrata tiszta és tisztító szocializmusát.
Ennek a műnek minden sorából a
szabadság hangja csendül ki, és annál
jobban lelkesül fel tőle a hallgató, mennél
inkább most szabadult rabszolga." (1946.
VI. 10.)

Az ördög cimboráját harmincszor adták
elő, ami abban az időben nagy sikert je-
lentett. A Mányoki úti villa kertjében
közben a Csongor és Tünde szabadtéri elő-
adására készültek. A Szabad Nép 1946.
július 12-i híre szerint: „A Dolgozók
Színháza augusztus 1o-én szabadtéri elő-
adásban mutatja be a Csongor és Tündét
Palasovszky Ödön rendezésében. " Erre
már nem került sor. Egyre fokozódtak a
nehézségek és az ellentétek. A szociál-
demokraták üzletibb színházat akartak, és
néhány tehetségtelen pártoltjuk szere-
peltetését. A „botrány" akkor tört ki,
amikor egy kultúresten Majakovszkij
költeményét adták elő. A szociáldemok-
raták „túlzott" baloldaliságát, a kommu-
nisták „futurizmusát" nem tudták Maja-
kovszkijnak megbocsátani. Palasovszky
lassanként felszámolta a Dolgozók Szín-
házát, amiből népművelési központot
szeretett volna kiépíteni. Úgy tervezte,
hogy a színjátszócsoport kijár majd az
üzemekbe. Néhányszor voltak is Zugló-
ban.

Balázs Béla akkor megjelenő Fényszóró
című lapjában írt néhány vitaindító cikket:
Milyen darabokat adjanak a színházak?
Milyen előadásban? Fiatalokkal vagy
sztárokkal? Új szellemben, új rendezéssel,
vagy maradjanak a régi mellett? Kell-e
dialektikus, világnézeti színház és milyen
formában? Aktuális-e a világnézeti kabaré,
a vitaszínház, a politikai kabaré és
konferansz? Sztárpolitika továbbra, vagy
állítsunk együtteseket a színpadra fiatal
színészekkel? Kell-e kísérleti stúdiót
szervezni? Kell-e műhelymunka?

A vitaindító cikkek válasz nélkül ma-
radtak. A színházigazgatók dolgoztak a
maguk módján. Jób Dániel például az
akkori Színház című lapnak úgy nyilat-
kozott, hogy a lebombázott Vígszínház
helyén színházvárost tervez. A felhőkar-

colótömbben szálloda, hangversenyterem,
mozi, fürdő és áruház is lesz, és a
demokratikus fordulatot számba véve ki-
látásba helyezte, hogy a színház tagjait
részeltetni fogja a jövedelemből. A szín-
ház egyelőre a Radiusz mozi helyiségé-
ben dolgozott, és igyekezett a kisigényű
közönségízlést szolgálni. Várkonyi Zol-
tán, a Művész Színház igazgatója szintén
nyilatkozott: „Nem könnyű az ostrom
utáni Pesten színházat csinálni. A színhá-
zak terheit oly mértékben emelték fel,
hogy a magyar színházi kultúra kátyúba
juthat. Remélem, hogy segítenek az ille-
tékesek az óriási nehézségekkel küzdő
színházakon. Ha ez megtörténik, akkor
művészileg is többet nyújthatunk, mert
minél súlyosabb a színház terhe, annál
kétségbeesettebben igyekszik keresni a
közönség kegyét és kiszolgálni csökkent
igényű ízlését. A szándék mindenesetre
az, hogy az operettesedő vonalat komoly
művészettel váltsuk fel ..."

Palasovszky Ödön talán túl korán kezdte
művészi színvonalú vállalkozását, nem
csoda, hiszen a fasizmus évei, a sok
betiltott előadás után, felszabadultan rög-
tön munkához látott. Ha az építés évei-
ben alakította volna ki színházát, amikor
az ország vérkeringése már valamelyest
helyreállt, talán ma is élne a Dolgozók
Színháza, és fejlődő népművelésünk egyik
pillére lenne.

E SZÁMUNK SZERZŐI

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad ren-
dezőasszisztense

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője
GAZDAG GYULA filmrendező

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
LÁZÁR MAGDA a Bábszínház

dramaturgja
MÁNDI TERÉZ színháztörténész
MNOUCHKINE, ARIANE rendező,

a párizsi Théátre du Soleil igazgatója
MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró,

a Népszabadság munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
RÉVY ESZTER a József Attila Színház

rendezőasszisztense
SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense
SZÁRAZ GYÖRGY író

LÁZÁR MAGDA

„A költészet
és a képzelőerő világa'

Az Állami Bábszínház újabb külföldi
sikerei

Az Állami Bábszínház az 1975-ös évad
tavaszán két jelentős külföldi turnén vett
részt: először vendégszerepelt az amerikai
kontinensen, Kubában, és harmadízben
látogatott el Franciaországba. A kubai
vendégjáték műsorán Petőfi Sándor-Szilágyi
Dezső: János vitéze szerepelt; Havannán
kívül Colonban is bemutatta az együttes a
magyar népköltészet és nép-művészet
elemeiből ötvözött, Petőfit megszólaltató
bábjátékot.

A kéthetes párizsi vendégjátéknak a
hatalmas nézőterű Théátre de la Ville
adott otthont. A turnén részt vevő művé-
szek meghatottan mesélték, hogy a nagy
arénára emlékeztető nézőtéren az első
előadásokon még letakarták az utolsó két
széksort, majd a színház a nagy ér-
deklődésre való tekintettel eladta az oda
szóló helyeket is, és a magyar bábegyüt-
tes egyre fokozódó népszerűségének fok-
mérőjeként a második héten már nem
látszottak a széksorokat elválasztó és sze-
gélyező járások, mert a lépcsőket is bir-
tokba vették a szerencsés, pótszékhez ju-
tott párizsiak, miközben a kívülrekedtek
elkeseredetten ostromolták a pénztárat. A
francia fővárosban a színház Bartók-
műsorát ( A fából faragott királyfit, A
csodálatos mandarint és a Táncszvitet),
Sztravinszkij Petruskáját, Ligeti-Szilágyi
Aventures-jét és Beckett: Jelenet szöveg
nélkül című bábpantomimjét mutatta be az
együttes, összesen 14 előadáson.

Idézzük a két vendégjáték visszhang-ját,
két egymástól és a magyar hagyomá-
nyoktól is annyira különböző kultúra
egyaránt elismerő megnyilatkozásait és
értékelését a budapesti Állami Bábszín-
házról.

A Granma hasábjain

1975. április 8-án jelent meg a kubai ven-
dégjátékról Manuel Pereira tollából a kö-
vetkező írás:

„A magyar bábjátékosoktól sokat lehet
tanulni. A havannai Teatro Musicalban
vendégszereplő magyar bábszínház
előadására a gyermeknézők fantáziatelten
lépnek be, képzelőerejük csak tovább
gazdagodik az előadás láttán. Megvilá-
gosult álmoktól megrészegülten, élveze-



tes élménnyel szívükben távoznak az elő-
adás után ..."

„De e száraz adatoknál sokkal lénye-
gesebb lenne, hogy arról számoljunk be:
micsoda pazar színek, milyen briliáns
bábtechnika, mennyi fény és líra árad a
bábszínház előadásából. Nem távozhatunk
bizonyos nosztalgia nélkül a teremből.
Nem felejthetjük el egykönnyen a sok
gyönyörű bábot, melyeket a magyar
művészek ügyessége olyannyira humani-
zált, hogy a magunk ősi mondájának fa-
bábjaival azonosíthattuk szinte, amelyek
valaha, régi időkben, a hagyomány szerint
Amerika földjét benépesítették.

A másfél órás előadás annyira megra-
gadja a nézőt, hogy legszívesebben a tarka
színfalak között élné le további életét. A
rendezés legnagyobb erénye, hogy semmi
sem hiányzik belőle és semmi sem
felesleges.

Mindez pedig nem más, mint mester-
ségbeli tudás. Annak a művészetnek
szigorúsága és bölcsessége, mely úgy ha-
tol be a gyermekközönség lelkivilágába,
hogy az emberi életet bábok segítségével
ábrázolja. Mert téved az, aki azt hiszi,
hogy a gyermeki képzelet nem népesíti he
a teret. Éppen azt kívánják ott látni, amit
közönséges halandó - a felnőtt ember - már
nem lát ott meg, anélkül, hogy a gyermek
ki akarna a valóság elől térni. Sőt, éppen
ezt a valóságot szublimálja képzeletével,
és ezt a sajátos lélektani folyamatot csak
azok becsülik le, akik már elfelejtették,
hogy valamikor maguk is gyermekek
voltak.

Ami ebben a színházban kifejezhetetlen,
az a hozzáértés, szakértelem, amellyel a
bábokat működtetik, az a gazdaságosság,
amelyekkel az eszközöket felhasználják, a
díszletet a játékkal ötvöző szintézis, a
váratlan, egyben nagyon is indokolt költői
megoldások, amelyekkel a felnőtt nézőket
szinte percenként meglepik. A gyermek
számára ezek nem meglepőek: ugyanis a
gyermeki értelem mindezt, sőt, akár ennél
többet is, tökéletesen asszimilál.

Ez annyira így történt, hogy a gyer-
mekközönség még a távoli táj hangulatát
idéző muzsikával is azonosulni tudott. E
zene ütemére tapsolt, és a mese bonyo-
dalmainak megfelelően, felhevülten vette
át e zene hangulatát. Pedig a gyermek-
közönség könyörtelen. Olyan közönség,
amelynél jobbat senki sem kívánhat. Mert
senki vagy semmi nem tudja meggátolni,
hogy hálás vagy elutasító reagálását
spontán ki ne fejezze."

„Felmerült a vendégszereplésen a bábok
bámulatos kifejezőereje ellenére a nyelvi
különbségben rejlő veszély. Spanyol
nyelvű narrátor beiktatásával meg-
oldották ezt a problémát. De ennél többet
is tettek magyar vendégeink: a bábok
magyar szövegébe itt-ott spanyol szava-
kat, mondatokat iktattak be, és nagy de-
rültséget váltott ki a zsúfolásig megtelt
színházteremben, amikor az első »Ca-
ramba!« felhangzott ..."

„Így is lehet művészetet csinálni! Min-
denekelőtt gyermekekhez szóló művé-
szetet; anélkül, hogy ostobaságokat me-
sélnénk a kicsinyeknek, egyben úgy, hogy
nem akarjuk száműzni képzeletvilágukból
az emberek által annyira áhított
költészetet. Ez az oka annak, hogy gyer-
mekek mellett elsősorban színészek és a
legkülönbözőbb korú kubaiak is özönle-
nek, hogy megnézzék a magyar bábokat.
Egyetlen elszomorító tény, hogy a bábokat
életre keltő csodás művészek itteni
látogatása oly rövid ideig tart!"

A L'Humanité Dimanche

április 23-i számában valóságos bábszín-
háztörténeti elemzéssel vezeti be a magyar
együttes vendégjátékát.

„Felfedezheti-e és meghonosíthatja-e
későn egy ország azt a művészetet, amely
máshol hagyományos? Régóta nevetünk
Guignolon, századok óta nézik a szicíliai
parasztok, hogyan mozgatják zsinóron a
fegyveres és tollas sisakos bábukat, és
bámulják a szumátrai hosszú papírbábu-
kat, melyek az ájtatos színházhoz hason-
lítanak.

A magyar bábszínház fiatal. 1949-ben
született, szinte a háború másnapján, a
társadalmi és kulturális forradalom ára-
mában. Mindent meg kellett tanulnia, a
színházi nyelvtől kezdve a látványi kife-
jezésig: a lényegre redukálni a díszleteket,
a világítást, a forgatókönyvet és
kommentárt, hogy elérkezzék az öntör-
vényű stilizáláshoz, hogy a bábelőadást a
képzelőerő és a költészet megjelenési he-
lyévé tegye."

„A bábszínpad abban különbözik a
nagytól, hogy egymás mellé állítja a tárgyi
realitást és az emberi képzelőerő játékát
..."

,,... hogy a bábszínház megkapja az igazi
dimenzióját, hogy ez a művészet
meghonosodjék, egyre szélesebb körű
közönséget, mégpedig felnőttközönséget
kell számára teremteni. Ehhez a budapesti
színház előbb klasszikusok fel-

dolgozását vállalta: Szentivánéji álom

Shakespeare születésének 400. évfordu-
lójára, majd Brecht A hét főbűn és Dür-
renmatt: Angyal szállt le Babilonba.

A dráma, a szatíra, a humor és groteszk,
minden színházi forma megragad-ható
bábokkal, de a zene és a balett is, amely
mintegy eleven álomban táncoltat-ja a
figurákat.

1973-ban az avignoni Opera fogadta
őket, és ma pedig a Théátre de la Ville,
egy olyan programmal, ahol Beckett és
Ligeti mellett Bartók Csodálatos mandarin-

ját és Táncszvitjét, valamint Igor Sztra-
vinszkij híres Petruskáját viszik színre."

(Marie Helen Camus: A költészet és a
képzelőerő világa. Bábművészet a budapesti
Állami Bábszínházban.)

A Figaro

kritikusa, François de Santerre, már a be-
mutatkozás másnapján elismerő cikkben
adózik az Aventures, jelenet szöveg nélkül és
a Petruska összeállítású műsornak:

„Kis méretének tényéből következik,
hogy a bábszínház a bűvölet hatalmával
rendelkezik. Néhány négyzetméternyi
területre vonja a tekinteteket és koncent-
rálja a hatalmas teremben összegyűlt kö-
zönség érdeklődését. Ezt bizonyította a
budapesti Állami Bábszínház.

Hogy megszüntesse a nyelvi korlátokat,
az együttes csak zenei programokkal lépett
fel.

Egészen az elején egy családi három-
szög szerencsétlenségéről mesél nekünk,
amelyet ruhaelemekkel idéz fel: egy sapka,
két paróka, egy zakó, egy boa és egy női
kalap. Ez a Ligeti zenéjével aláhúzott
Aventures bemutatja a bábszínház nagy
lehetőségét.

Bartók Béla Táncszvitje lehetővé teszi,
hogy a balett egy fajtájaként mozgassák a
kőkorszakbeli sziklaként masszív alakokat,
amelyeket aztán más, jelenkori bábukkal
helyettesítenek: ezek széthullanak, mint a
pálcikák, és végül tökéletes harmóniában
egy élő rózsaalakot formálnak meg.

A bábmozgatás árnyaltabbá válik egy
melankolikus Pierrot gesztusai által, a
jelenet szöveg nélkül című darabban. A fi-
gura nem tudja elérni a megközelíthetetlen
üveget, amellyel szomját olthatná. Ez
Samuel Beckett gondolata, amely itt egy
farce és tréfa köntösében jelentkezik.

A Petruska igazi szintézis: Igor Sztra-
vinszkij és Alexandre Benois szöveg-



könyve, természetesen, lehetővé teszi a
fantáziálást. A bábjátszás minden egyes
formája - talpazat, rúd, kötél - egyesül itt.
Talán csak egy kevés hiányzik ebből a
vásári freskóból."

( A budapesti bábjátékok)

AFP

jelentés április 8-án: „A budapesti Állami
Bábszínház szerdán a Théâtre de la Ville-
ben egy csodálatos előadást mutatott be,
amelynek költői szépsége, találékony
gazdagsága és technikai tökéletessége fel-
nőtteket és gyermekeket egyaránt elbű-
völt.

A 25 évvel ezelőtt, egy olyan országban
alapított bábszínház, amely nem ren-
delkezett a szomszédos Csehszlovákia
gazdag bábszínházi tradíciójával, a buda-
pesti Bábszínház a bábművészet új di-
menzióit nyitotta meg. A klasszikus tün-
dérmesékből kiindulva, az abszurd és
szimbólum színházához jutott el, ezzel
mindig megfelelően illesztette össze a
csodálatosat, amelyet segített vagy éppen
megteremtett elképesztő technikai
virtuozitásuk.

A kiábrándult arcú, fehér bábuval ját-
szott Jelenet szöveg nélkül című Beckett-
darab itt új értelmet nyer. Sztravinszkij
fél-balett, fél-mese Petruskája a budapesti
12 bábművésznek, rendezőjüknek és ter-
vezőjüknek nagyszerű színáradatra, lele-
ményességre és humorra ad alkalmat.

A jövő héten a magyar együttes be-
mutatja Bartók A csodálatos mandarin-ját
is, ifjúsági matiné keretében pedig
ugyanattól a szerzőtől A fából faragott
királyfit..."

( A budapesti bábjátékok: elbűvölő előadás)

A France Soir

kritikusa, Jacqueline Cartier az alábbiak-
ban foglalta össze az impresszióit a báb-
színházról:

„A bábuk a képzelőerőt juttatják ha-
talomhoz. És különösen a budapesti Ál-
lami Bábszínház bábui. Velük a zárt
szerkezetek széttörnek, a lehetetlen meg-
foghatóvá válik, és a köznapi az abszur-
dumban lenyűgöző hatást ér el.

A Théâtre de la Ville-ben fél kilenckor
bemutatott első előadás lehet, hogy a
gyermekekhez is szól, de másodfokon a
felnőtteket ragadja magával. Nem vélet-
lanül, hiszen a kiválasztott zeneszerzők:
Ligeti, Bartók és Sztravinszkij.

Az első történet 12 percen keresztül egy
családi háromszögről szól. A szereplők
ruhatárban elhelyezett tárgyak: vörös
paróka, női kalap, zakó és tartozékaik. Az
egész a bulvárkomédia kacérkodásával
kezdődik és nevetségesen szenvedélyes
drámában végződik. Mindez egy-szerre
kézzelfogható, realista és szimbolikus.
Olyan erőmutatvány, amelyet csakis a
bábuk (a »szuper művészek«) tudnak
megvalósítani, mondaná Gaston Baty.

A második darab egy »Pierrot lunaire«
története, aki elé a sors égből pottyant
ajándékokat machinál: például egy pa-
lackot, amikor szomjas. De nem tudja,
vagy nem is képes azokat használni. Jele-
net szöveg nélkül mondja a cím - vagy egy
elhibázott élet, Samuel Beckett szöveg-
könyve nyomán.

Bartók Táncszvitje egy elképesztő fres-
kó, amely a kőkorszakból vezet el ben-
nünket a béke aktuális szimbólumának
világegyeteméig. Rendkívüli itt a lelemé-
nyesség az egymásra épülő civilizációk
egymásutániságának megmutatásában.

Az előadás a Petruskával fejeződik be,
amely a vásári szereplők felvonultatásában
összegezi a humort és a komikumot. A
technika a bábjátszás minden tudományát
- kézi, botos, zsinóros bábuk - kombinálja
a mintegy tizenkét feketébe öltözött
bábmozgatóval. Az átalakítás csodáját
művelik.

Emberi, természeti lények és tárgyak
váltogatják létüket és játszanak a jövővel e
költői játékban."

(Leleményesség és költészet)

A L'Humanité

hasábjain Guy Silva lelkesedik:

.. Az ember elképed a képzelőerő ily
mértékű gazdagságán. A 12 bábművész
technikája eléri a tökéletességet. Ezek a
csodálatos előadások, melyekben keve-
redik a költőiség, a humor s tündérvilág,
ugyanolyan örömet ad a gyermekeknek,
mint a felnőtteknek. Még akkor is, ha
bizonyos pillanatokban az egyik rétegnek
a reagálása különbözik a másikétól."

(Csodálatos budapesti bábuk)

A Le Quotidien de Paris

hasábjain május 18-án az egész vendég-
játékot summázó cikk jelenik meg.

„Szükséges-e, hogy olyan tükröt tart-
sanak elénk, amely úgy adja vissza ké-
pünket, hogy benne életkörülményünk

nevetséges visszatükröződését lássuk? A
szikrázó kristálygolyó előtt, melyet a
budapesti Bábszínház nyújt nekünk,
magával ragad a kíváncsiság és félelem-
érzés. Nagyon is látható, hogy a mágia, a
túláradó gyermeki humor más, sokkal el-
gondolkodtatóbb és zordonabb gazdagsá-
got is takar, és mi felnőttek hathatós üze-
netet kapunk belőle. Szilágyi Dezső négy
utazást javasol nekünk a szokatlanon ke-
resztül, mintha a határ, amely álomké-
peinket elválasztja földi nyomorúsága-
inktól, inkább csak képzeletünkben lé-
tezne.

Ligeti György Aventures-jében kalapok
és ruhadarabok mozognak a ruha-tár
mélyén. Tizenkét perc elegendő, hogy a
fejfedő és az öltöny - vagyis akit szim-
bolizálnak, az erősebb nem - örjöngővé
tegye a női kalapot és megbolondítsa a
parókát. Féltékenység, idegösszeroppanás,
dühöngő kolibrisikoltások: az illúzió teljes,
és az ezt követő csend még meg-
döbbentőbb.

Nem kevésbé volt nyilvánvaló, hogy a
bábok akadálytalanul léphetnek be Samuel
Beckett drága „senki földjére". A Jelenet
szöveg nélkülben egy porba taszított, illúzió
nélküli Pierrot-ra a kegyetlen gondviselés
néhány használati tárgyat kényszerít rá,
amelyeket aztán a gondviselés fokozatosan
visszavon tőle, amint közeledik hozzájuk.
A hiábavaló vágyaiban makacs és oly
szánalmas kisember hozzánk hasonlít, ez
tagadhatatlan, és mi csak egyre jobban
nevetünk tehetetlensége láttán.

Végül Bartók Táncszvitjét - amelyben a
harcosok és kőtömbök kísérteties fan-
tazmagóriája világítja át az éjszakát, és úgy
tűnik, mintha arra kabalisztikus jeleket írna
fel - Igor Sztravinszkij Petruskája követi: a
régi Oroszországot támasztja fel,
méghozzá erőltetettség nélkül. Mint-ha
mindig is létezne valami rejtett cin-kosság
a kis vándorbódék tündérvilága - ahol a
balerina és a mór hősködnek - és azok
között a bábuk között, amelyek ma
szimbolizálják őket.

Hála a bábuknak, nyitott szemekkel el-
merülhettünk a varázslatok titokzatos
világában..."

(Utazás a szokatlanon keresztül)

Az Állami Bábszínház tehát e két kül-
földi vendégjáték alkalmával ismét mél-
tóképpen képviselte a magyar bábművé-
szet, tágabb értelemben a magyar szín-
házművészet jó hírét a világban.


