
DÉVÉNYI RÓBERT

Hogyan lett
az óriás ember?

Nemzetközi felnőtt-bábfesztivál
Pécsett

- És meg lehet ebből élni?
E kotnyeles kérdést egy éltes hölgy tette
fel a közönség soraiból a nyugat-német
Die Bühne társulat vezetőjének. Majd
felment a színpadra, jó félméteres
szaglószervével körülszimatolta az indig-

nálódott Steinmann úr haskerületét, és
csípősen állapította meg: - Úgy látszik,
elég jól!

A „mostohagyerek"

E színpadi közjátékot - mert hiszen arról
van szó - nem azért idéztem, mintha a
bábművészet anyagi helyzetét szándé-
koznám bolygatni. De csakugyan elgon-
dolkoztató, milyen rendezetlen státusa van
e művészeti ágnak az egyetemes
színházkultúrán belül. „Igazi", színházi
üzemeltetésű társulatok javarészt a szo-
cialista országokban működnek, de ezek
sem érzik magukat egyenrangúaknak az
élő színházakkal.

Bizonyos, hogy az intézményes falakon
kívül ragadtak azok a vándortruppok,
amelyeknek csak a motorizáció biztosít
nagyobb életteret, mint vásározó
elődeiknek. És mellettük még az ama-
tőrcsoportok : amelyektől korántsem kü-
lönülnek el olyan kasztszerűen a hivatá-
sosok, mint az élő színház területén,
tekintve, hogy az átmenetek sokkal ár-
nyaltabbak. Igy aztán, ami mondjuk a
filmes vagy élő színházi berkekben kép-
telenségnek tűnne: Pécsett egy gyékényen
árulnak a bábművészek minden rendű és
besorolású alkotói, és éppen ez adja a
fesztivál érdekességét. Mert talán
mondani sem kell: az intézményességi
skatulyák nem jelentenek értékítéletet.
Egy hivatásos színház is lehet bosszantóan
poros és dilettáns, és fordítva; ügyes
kézzel az amatőrök is megfoghatják az
isten lábát, ha a paravánjukra lép.

Az összetartozás érzetét a felnőttprob-
lematika még inkább felerősíti. Kétség-
telen ugyanis, hogy a fellépő tizenkilenc
bábtársulatot gyermekközönsége tartja el.
Még a legjobban menő bábszínházak sem
jelentenek kivételt: a felnőttprogram a
teljes műsorrend töredéke, afféle mel-
léküzemági tevékenység, így a bábművé-
szetet a gyermekkultúra gettója fenyegeti,
anélkül, hogy ezt - a felnőtt közönség
értetlenségén túl - bármi is indokolná. A
pécsi bemutatók izgalmához e közös
emancipációs dinamizmus is hozzájárul.

A nagyszínházas produkciók, mint már
említettem, a szocialista országokból
érkeztek. Hármat kénytelenek vagyunk
elemzésünk szempontjából félretolni, mert
„bújtatott" gyermekelőadások, így
témánkhoz legfeljebb azon indokkal
kapcsolódhatnának, hogy módot terem-
tenek a gyermekek és a kísérő felnőttek
együttes élményére is. Ilyen volt a gyula-
fehérvári román bábszínház, a Prichindel
Valahol a földön című, képi megfogalma-
zásában is unalmasan konzervatív mese-
játéka. Hasonlóan csak betévedt a fesz-
tiválra a máskülönben tisztes Nagy Iván

című mesedarab, amelyet Obrazcov re-
pertoárjából vett át az eszéki Ognien Prica
Gyermekszínház, és csak hellyel-közzel
volt idevaló a mi Állami Bábszín-házunk
Háry Jánosa is, különösen annak
tudatában, hogy a társulat tarsolyában
nem egy izgalmas felnőttműsor van.

Ami most már a kétségtelenül felnőtt
előadásokat illeti: a moszkvai Állami
Központi Bábszínház vendégjátéka nem
valamiféle protokolláris okból kívánkozik
a beszámoló élére. Igaz, a tisztelgés sem
lenne indokolatlan, elvégre Obraz-

Előadás után (Orfeo együttes)



cov ma is a bábos one man show varázslatos
mestere, számtalan világsikerű játék ren-
dezője, a legnagyobb és leglátogatottabb
európai bábszínház igazgatója. De a mi
szemszögünkből most az a lényeges, hogy

Karinthy szavaival élve - „beléjárt" a
háború utáni szocialista bábművészet, és
státusát, elismertetését nem kis részben az
obrazcovi teremtő impulzusnak kö-
szönheti. De vele kapta stiláris eszményeit,
játékszabálykánonjait is. Ma már látjuk,
hogy az obrazcovi iskola az egyik le-
hetséges út, aprólékos realizmusa szorosan
kötődik egy korszak élő színházi kö-
vetelményrendszeréhez. Krédója, hogy a
bábszínház az élő színház kicsinyített,
miniatürizált mása, a produkció színész-
centrikus (értve ezen a bábot és mozgató-
ját egyaránt), és a vállalkozások is hason-
lóak, minthogy drámairodalmi alkotásokat
visznek adaptálnak - színpadra.

A Don Juan '79 - amelyet Obrazcov B.
Kusovval közösen rendezett - ennek az
irányzatnak reprezentatív képviselője. Az
előadás elragadóan szórakoztató, nem
csodáljuk, hogy immár harmadik éve tölti
meg a színház nézőterét. (A bemutatón
természetesen még 1976 díszelgett a pokol
fortyogó serpenyőjén.) A revüdramaturgia
valóságos terül j asztalkámként tálalja a
pálcás bábozás, a vayang minden
csemegéjét.

A történet csak ürügy: Don Juan nap-
jainkban megszökik a földöntúli bünte-
tésvégrehajtás kissé túltemperált hely-
színéről, és végigszáguldván a földtekén,
az újabb bejegyeznivalók garmadájával
gyarapítja azt a bizonyos regiszter-
könyvet. Kalandjai során elvetődik Itáliába
éppen úgy, mint Amerikába, szédíti a
szovjet fejőasszonybrigádot, de Hawaii
rózsáját nemkülönben, hogy aztán a höl-
gyek hő imájától kísérve foglalja el helyét
a mennyei szentek sorában. Minden kép
egy-egy telibetalált idegenforgalmi
prospektusillusztráció, minden figura egy-
egy karikaturisztikus „nemzeti" karakter.
Es hozzá: zene, tánc, szex, pazar kiállítás!

Talán ez az „élő színházi" elragadtatás
is érzékelteti, hogy a tökéletes színház-
szerűség ez esetben a színházi tökéletlen-
ségek torztükre. A bravúros villámtré-
fafüzért összetartó eszmei habarcs a
musical, szélesebben a könnyű múzsa
paródiája. Azoké, akik csinálják, és ter-
mészetesen azoké is, akik beveszik. El-
lenállhatatlanul mulatságos például egy
mikrofon, amely minduntalan a kottára
haldoklók keze ügyébe kerül. És nem-csak
egy műfaj, hanem a színházi hatás-

keltés mechanizmusa kuncogtat a sajtár-
ba csurgó kolhoztej valósághű zajain. A
Don Juan mégis több, mint giccsparádé.
A pluszt meglehetősen nehéz érzé-
keltetni. Obrazcovék iróniája - és öniró-
niája mélyebbre ás: tudják, hogy a
színház festett világa a néző hiszékeny-
ségétől lesz igaz. Ha nagy a feje, csak-
ugyan megrendítően búsulhat a ló -
feltéve, hogy a magunk bánatát elegyít-
jük az övéhez. Obrazcov sohasem csúfo-
lódik kisszerűen bábuin, sőt igazi emberi
méltóságot kölcsönöz nekik. Ezért lesz a
színház pamfletje, legalábbis emelkedett
pillanataiban: például a már említett
lójelenet mellett a kis gésa ön-gyilkos
fájdalmának ábrázolásában, a színház
apoteózisa is.

Kicsinyített színház

A miniatűrszínházi koncepciót a belga
La Botroule társulat produkciója kép-
viselte a maga vegytiszta eredetiségében.

Az együttes a liége-i bábozás hagyo-
mányait élesztgeti. A belga kisvárosban a
marionettszínház nápolyi iskolája, az
úgynevezett fejmozgatású marionett ho-
nosodott meg szicíliai közvetítéssel a
XIX. század elején, de középkori ha-
gyományokra támaszkodva. A játékok
becse muzeális hitelességükben keresen-
dő. A repertoár zömét az élő színházi val-
lásos mirákulumok és történelmi króni-
kák bábadaptációi alkotják, de bemutatták
már a Trisztán és Izoldát, Gay Koldusopera
ját és A leláncolt Übüt is. Pécsett egy há-
romrészes ciklust láthattunk a középkori
dramaturgiának megfelelően. Az első rész
a Merész Károly halála című lovagtörténet.
Ezt követi a liége-i tipi fissik: a szemtelen
Tchantches és házsártos feleségének
közjátéka (e két állandó figura rögtönzé-
seivel kötik az előadást olykor a jelenhez:
Tchantches egy korábbi műsorukban
Hitlerrel is találkozott). A zárójelenetben
Szent Antal megkísértetésén épülünk.

Liszt: Haláltánc (Asztra együttes)



Folklorisztikus érdekesség, hogy né-
hány középkori ábrázoláshoz hasonlóan a
bábu nagyságát társadalmi rangja hatá-
rozza meg. Vagyis Merész Károly fejjel
kimagaslik lovagtársai közül, míg az
ördögfiókák fürtökben csüngnek egyet-len
mozgatózsinóron. Az előadás né-hány
részletét a szemlélet naivitása vonzóvá
teszi, de egészében rekonstrukció marad,
nincs mit kezdenünk vele, különösen ha a
lubliniak emlékezetes Ólengyel
triptichonjával állítjuk párhuzamba. Ha a
belga produkció a kultúrtörténeti örökség
címén, a ruszei bolgár bábszínház éppen
időszerűségével igényli a felnőttek
figyelmét. A bolgárok is szívesen támasz-
kodnak irodalmi anyagra, háziszerzőjük
között találjuk a mai bolgár drámairoda-
lom jeleseit, például Radicskovot is. Elő-
adásuk mégsem szövegközpontú, mint a
fentebb elemzett liége-ieké. Egy maja-
kovszkijos indulatú közéleti bábkabarét
mutattak be - halak főszereplésével. A
hatás természetesen ezopuszi: mert van-e
sűrítettebb képe a demagóg melldönge-
tésnek, mint ha egy rák vallja magát az
előrehaladás bajnokának, vagy ha egy
polip értekezik a karok hasznáról a sápok
bezsebelésekor? A műsor nemcsak a halak
köztudott némaságához képest elismerésre
méltóan szókimondó, de
hatásmechanizmusa is erőteljes. A mély-
tengeri világ sikamló szépsége mindun-
talan elandalít, hogy aztán a keményen
intellektuális csattanókkal pofozzon józan
eszméletre.

E produkciók színházi jellegét erősíti
az illúzió teljességére való törekvés : a
mozgatók éppen úgy rejtve maradtak a
közönség elől, ahogy az élő színész sem
mutatkozik civilben a kulisszák között.
Ugyanakkor feltűnt, hogy az előadások
többsége éppen az ellenkező-jével kívánta
bizonyítani „nagykorúságát". A bábszínész
maga is kilépett a világot jelentő
deszkákra, és elperelte a hatás egy részét
önnön teremtményétől. Hogy vajon ez a
jelenség attributuma-e a modern felnőtt
bábjátszásnak, arról megoszlanak a
vélemények. Elképzelhető, hogy ez a
gesztus az olcsó illúzió-keltésről való
lemondást jelenti. (Elvégre tudjuk a
bábtörténetből, hogy az indonéz vayangot
csak a gyermekek és a nők nézik elölről, a
férfiaknak mint beavatottaknak a paraván
mögött van kijelölt helyük.) De lehet ez az
élő színház piran-dellói paradoxonának
bábos megfelelője, amely éppen a
megkettőződés mozzanatát tartja, a
művészi hatás velejének. És azt sem
szabad elfelejteni, hogy a moz-

gatóra vetődő rivaldafény a bábun is tük-
röződik! Ahogy a színpadon a király
kilétét alattvalóinak kell eljátszani, ugyan-
így a bábművész önkéntes alázata, tetten
érhető figyelme, gyöngédsége megsok-
szorozhatja a bábu életerejét.

Színész és báb

A fesztiválon az ember-báb konfrontáció
számos válfajával találkozhattunk. Az első
stáció a takaróparaván mellőzése, amint
azt a budapesti asztrásoktól láthattuk. A
mozgatók önleleplezésének nincs
határozott funkciója, de nem is zavaró. A
nagy hírű amatőregyüttes egyébként
korábbi útján halad tovább: új zenés
marionett-pantomimjük Liszt: Haláltánc
című zongoraversenyét választja prog-
ramjának. A rendező, Vízvári László
elképzeléseinek uralkodó vonása az alle-
góriaszerűség, aminek érdekében a köz-
keletű történeteket is átértelmezi, tovább-
sűríti. (Így lett legutóbb Don Quijote az
Asztra színpadán egyben Ádám is.) A
Haláltánc érezhetően ellenállt e törekvés-
nek. (Bár már itt meg kell jegyeznünk: az
amatőrprodukciók - talán a kecskemétiek
játékától eltekintve - egytől egyig
kidolgozatlannak tűntek, jelezve, hogy
amíg a hivatásosokat legsikeresebb, már
szériák hosszú során beolajozódott
előadásaikkal hívják meg Pécsre, az
amatőrök itt kapnak lehetőséget az első
bemutatkozásra!) Pedig az alapgondolat
most is érdekes: a Halál maga az Idő,
amelyet az ember csak alkotásaival tud
kordában tartani. De hogy az idő végzetét
legyőzze, kész elpusztítani társait, vagyis
egyszerre ellenfele és cinkosa a halálnak.
Ez a valódi ellentmondás jelenítődik meg
a Holbein metszeteitől támogatott
vízióban. Sajnos a produkció jelenlegi
állapotában még tagolatlan, pontatlan,
olykor még az alaptörténet szintjén sem
követhető.

A másik országos hírű amatőregyüttes, a
pécsi Bóbita műsora a konfrontáció egy
másik lehetőségét példázza. A Csak egy kis
ember című groteszkben a bábu nyíltszíni
mozgatása hordozza a mondanivalót,
lévén a manipuláció képi szinonimája.
Kár, hogy a jó ötletet Koós Lajosék
meglehetősen közhelyszerűen bontják ki.
Nem az a legfőbb baj, hogy a csecsemőből
ágyútöltelékké nevelt emberke
kálváriájának láttán meglehetős déjá vu-
érzésünk támad (Pécsett tavaly játszották
kirobbanó sikerrel Déry Az
óriáscsecsemőjét), de lehangoló, hogy a je-
lenetek nem mélyülnek túl a plakátszerű-
ségen, monotonan ismételgetik az alap-

helyzetet. És rejtély, miért történik mind-
ez Muszorgszkij Egy kiállítás képei című
zongoraművének egyes, mindenféle te-
matikai képzettársításra alkalmatlan té-
teleire.

A megkettőződés varázslata

Az élő színészi beavatkozás talán legiz-
galmasabb lehetőségeivel a wroclawi PTL
bábszínház élt. A Pécsett másodszor ven-
dégeskedő társulat ugyancsak irodalmi
elkötelezettségű, amint ezt több korábbi
reprezentáns előadás, a Ghelderode da-
rabjából készült misztériumjáték, illetve
Wyspiański Legendája világszerte bizo-
nyította. A rendező, Wieslav Heino vá-
lasztása most Brecht Koldusoperájára
esett.

A felnőtt bábművészet egyik útja
kétségkívül a modern drámák adaptá-
ciója, tekintve, hogy a báb olykor alkal-
masabb filozofikumuk érzékletes megje-
lenítésére, mint az élő színház. Milyen vo-
násait erősíti fel a Koldusoperának az,
hogy Bicska Maxit és társait most fába
faragva látjuk viszont? Mindenek-előtt
pitavalszerűségét. Az előjátékban a
századforduló utcai bábautomatáit te-
kergetik a színészek, alamizsnát kére-
getve az ösztövér műélvezetért. Majd
kezdetét veszi az előadás. Szembetűnő,
hogy e marionettek közel sem olyan
kikupáltak, mint Obrazcov vayangjai, sőt
inkább nehézkesek, alig valamivel tudnak
többet liége-i kollégáiknál. Épp ezért
indokolt, hogy a mozgató színészek
gesztusaikkal, mimikájukkal segítségükre
siessenek. A wroclawiak színpadán
csakugyan létrejön a megkettőződés
varázslata, méghozzá Brecht szellemé-
ben: a demonstrátor és a demonstráció
szétválik, a színészben illetve a bábuban
tárgyiasul. Különösen termékenynek bi-
zonyul ez a módszer a songokban, ame-
lyeket nem a bábok, hanem a mozgatók
énekelnek, megteremtve ezzel a látottak
autonóm véleményezősíkját.

Végül ember és báb (pontosabban:
tárgy) teljes egymás mellé rendeltsége
nyilvánul meg a Népszínház Orfeo
együttesének Előadás után című mozgás-és
látványkompozíciójában. Az Orfeo idén
debütált hivatásos társulatként. Az
underground együttest soha nem
béklyózta az üzemszerű színház kötele-
zően kommerciális szemlélete, és sze-
rencse, hogy kísérletező kedvükből,
avantgarde elkötelezettségükből hiva-
tásosokként sem veszítettek jottányit sem.
Malgot István „totális színháza" mintha
Marcel Marceau felismerésén



alapulna. Ő hangoztatja, hogy a panto-
mimes művészete rokon a báboséval.
Mindkettő stilizál, minthogy kénytelen
elrugaszkodni a valóságtól. „A bábu ön-
magában véve mint figurális műtárgy
sohasem naturális, mozdulatai szükség-
képpen merevek, ami olykor gépiesnek,
elidegenítettnek tűnik. Ugyanígy távolodik
el a valóságtól a pantomimes is, aki az
alakításban idegeníti el magát, közeledve e
ponton a bábművészethez." Az Orfeo
közös nevezőre vonja e két művészeti
ágat, megtetézve a zene és világítás
rafinált hatáseszközeivel. Az így felkeltett
v í z i ó megdöbbentően alkalmasnak
bizonyul a legkorszerűbb tartalmak
szuggesztív közvetítésére.

Családi társulatok

Egy XVI. századbeli latin-angol szótár
ekként definiálja a gesticulator kifejezést:
„akrobata, avagy mimus, az, aki a bá-
bukkal játszik". Azt hiszem, keresve sem
találhatnánk beszédesebb bizonyítékot
arra, hogy hányféle jártasságot kívánt
hajdanán a hevenyében összeverbuváló-
dott nagyérdemű a szórakoztatás ván-
dorcéheseitől. Egykorú leírásokból azt is
tudjuk, hogy ezek az „egyszemélyes"
truppok két főből álltak: úgy mint a já-
tékos, ennek szolgája (untermanja), va-
lamint a kutyájuk. Nincs semmi különös
abban, hogy a pécsi fesztivál eminensen
a z efféle stagione, tehát állandó színházzal
nem rendelkező, többnyire családi vállal-
kozásokra gyakorolja a legnagyobb vonz-
erőt. Mozgékonyságuk, az intézményes
színház kereteinek védelmét nélkülöző
talpraesettségük, a legharmonikusabb él-
vezet forrása, elég talán a fesztivál közel-
múltjából Yves Jolie vagy Ted Milton
sikerére hivatkozni.

Idén is három tarkára pingált kem-
pingbusz parkolt a színház előtt: egy
francia, egy angol és egy nyugatnémet
minitársulaté. A francia Monestier há-
zaspár Brunoy városkából érkezett. Elő-
adásaik zömét művelődési házakban
tartják. Marionettszínházként indultak, de
mintegy tíz éve kísérleteznek műfaji
skatulyákba nem sorolható animációs-
kreatív játékokkal. Így dolgozták tel
többek között Sztravinszkij : E g y katona
történetét és a Kerekasztal Lovagjainak
mondakörét. A Pécsett bemutatott A kis
Gargantua mintha e műfajváltás ars poe-
ticáját fogalmazná meg - gyönyörűen.

y keretjátékban Monestier úr hagyomá-
nyos marionettelőadásra készül, de fele-
ség-kisinasának már nem fűlik az effélé-
hez a foga. Egy irdatlan hullámpapírt

- igen: közönséges papundeklit - cipel a
színpadra, hogy ugyanazon játékkedvvel
gyűrjön óriást belőle, amivel a gyerekek
behemót méretű hóembereiket fabrikálják.
Hihetetlen, hogy mit tud ez a böhöm
papírbála: látjuk Gargantua gigászi fel-
menőinek teomachiájaként, elénk vará-
zsolja az óriásszüléi a n ya vajúdását, majd
az emeletnyi apróságot, amint a tej után a
tehénnel csillapítja étvágyát. Milyen
kifejező mimikára képes ez az esernyő-
vázzal mozgatott papírléggömb-kobak !
Szemei magától értetődő biztonsággal
sugározzák: az óriás is ember, ha extra
méretű is. Hisz épp ezért peregnek le róla
az incifinci hősködők packázásai! És
amikor Monestier úr egy óvatlan
gesztusával szétoszlatja az igézetet, mi,
felnőttek semmivel sem könnyebben
vigasztalódunk, mint a gyerekek.

A bevezetőben említett nyugatnémet
Steinmann házaspár húsz éve alapította
Die Bühne irodalmi bábszínházát Ők is -
noha rendelkeznek egy ötvenszemélyes
szobaszínházzal - többnyire művelődési
központokban, ifjúsági klubokban,
kiállítótermekben, de ha úgy adódik, az
utcán ütik fel paravánjukat. Szórakoztató
vegyes műsoruknak a Kezek, bábuk. é s

zene címet adták, őszintén utalva arra,
hogy a kínálat egységét csak a bábtech-
nika sokoldalúságának demonstrálása
biztosítja. Steinmannék csakugyan min-
denre képzett gesztikulátorok. Fölényes
szakmai tudással kezelik a pálcás, botos,
kesztyűs, sík- és fejbáb megannyi válfa

ját, de a puszta kezükkel is képesek Egy
kis dráma - ez a kézetűd címe - megjelení-
tésére. Színes bábesztrádműsorukból a
Félelmetes találkozás a negyedik fajjal című
bábhorror tetszett legjobban. Az a bizo-
nyos negyedik faj a szörnyetegek Brehm-
nél nem jegyzett osztálya, de ez nem aka-
dályozza egyik ifjonc példányát, hogy
megismerkedjen az emberfaj egy elma-
gányosodott képviselőjével, és kölcsönö-
sen fel ne fedezzék a szeretetmegnyilvá-
nulások szőrbizseregtető gyönyörűségeit.
Az idillnek az Atyaszörny vet véget, aki
nem tartja illendőnek, hogy ebadtája
bratyizik az elfogyasztandó eleséggel.

Shakespeare és Beckett

A luganói Poletti házaspár színháza a
hangzatos Antonin Artaud névvel fém-
jelzi produkcióit. A Romeo é r Júlia '8o
című Shakespeare-iáda szellemes alap-
helyzettel indul. A halhatatlan szerelme-
sek korunk hátrányos helyzetű fiataljai. A
szülők elváltak. Montague Capuletnét
veszi el, Capulet pedig Montague-né fejét
köti be: magától értetődik, hogy
gyermekeik csak tengenek-lengenek e
zűrzavarós világban. Ráadásul Romeót
áruházi csokoládélopáson érik, így indul-
nak el a nagyvárosi alvilág felé vezető
lejtőn. A sztoriba mindent beleszusza-
koltak, ami gengszternek, hippinek inge-
re, az előadás mégsem tud lekötni. A
totális színház artaud-i követelményének
a svájciak túlságosan is gépesítve tesz-nek
eleget. A játékot elnyeli a technika: a
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diaporáma és filmbejátszás, a hang- és
fényeffektusok diszkószintű kavalkádja.
Legfeljebb azon álmélkodhatunk, hogy a
szűkös kiszolgáló személyzet ilyen
virtuózan kezeli a nyomógombokat. (Bár a
technika ördöge elég sűrűn öltögette a
nyelvét).

Az idei fesztiválon a legosztatlanabb
elismerést Barry Smith londoni társulata
aratta. Ha a nyugatnémetek boszorkányos
virtuozitásukat a popularitás szolgálatába
állították, a londoniak impozáns
mesterségbeli tudása hamisítatlan uniku-
mot, ínyencszínházat hozott létre.

Emberi változatok című műsoruk első
része a japán bunraku stílus igézetében
készült. A bunraku törvényei szerint a
bábot hárman mozgatják, közülük egy, a
főmozgató - akinek legalább tíz évig kell
tanulnia a mesterségét! - látható, segítői
viszont fátyolcsuklyás „fekete emberek".
A ceremoniális regula azt is elő-írja, hogy
melyikük mozgatja a bábu bal, illetve jobb
végtagjait, kinek tiszte a figurát a magasba
vagy éppen a mélybe lendíteni. De
nemcsak a technika, maga a Pierrot öt
maszkban című jelenet témája is a
bunrakuból merít: minthogy e műfaj egyik
hatáspatronja az átváltozás, az
elvarázsolás megjelenítése. Ezt a mese-
beli motívumot telítették meg mai lírai-
sággal és gondolatokkal az angolok. A
főszereplő Pierrot-nak nincs arca - üres
ábrázatán egymás után helyezik el az ap-
ród, a Jancsi bohóc, az egzotikus varázsló,
a diszkótáncos és a bűvész maszk-ját. Á
maszk sorsszerűen határozza meg
egyéniségüket. Elindulnak hát felfedezni
önmagukat, a személyiségükre szabott
mozgás örömét. Talán ennyi elég annak
érzékeltetésére, milyen szerencsés ter-
mészetességgel kapcsolódik így egybe a
bábszerűség a filozofikummal.

És ha úgy vélnénk, hogy egy bábu an-
nál érdekesebb, minél többet mozog,
azonnal ránkcáfol a Jöjj és menj című
Beckett-jelenet. Az öregség kínzó szte-
reotipiáit éppen a nyugvópontok, a három
nyanya tűréshatárig feszített moz-
dulatlansága teszi lebilincselően szuggesz-
tívvé. És persze groteszkké is. Mert már itt
feltűnik, hogy Beckett végjáték-
filozófiája, amely élő színházi előadásban
gyakran lidércnyomásként nehezedik ránk,
a bábuk tolmácsolásában izgalmas, költői
távlatot kap. Ez az érzésünk csak
fokozódott a Némajáték I. című eredetileg
pantomimszüzsé bábadaptációja lát-tán. A
kis remekművet a budapesti Állami
Bábszínház ugyancsak repertoárján tartja,
és semmiképp sem marad alul

az összevetésben. De az angol változat
talán kajánabb. Amíg Szőnyi Kató ren-
dezésében az Ember az időtlenséget
képviselő örök clown, brit sorstársa az idő
kezdetén tébláboló ősünk, aki le sem
tagadhatná származását, hiszen nehéz
töprengéseiben tíz körömmel vakaródzik.
Es ez így megy azóta is! - sugallja az
előadás. És mi megkönnyebbülünk.
Miért? Alkalmasint fölényünk tudatában.
Az apró báb reménytelenül vergődik a
világ metafizikai talányainak hálójában,
de mi csak játékból azonosulunk vele,
nem vagyunk kényszerhelyzetben. Ahogy
Max Frisch írja: a bábu törpesége elejét
veszi, hogy váll a vállhoz méregessük
magunkat. De éppen ezzel teszi lehetővé,
hogy sorsunkat önmagunkon kívül
helyezve szemlélhessük.

A program zárórésze már könnyedebb,
így nem koronázza meg méltóan a briliáns
előadást. De az élmény így is maradandó
és elgondolkoztató, nem szorult-e a
gesztikulátori tevékenység kissé hát-térbe
nálunk, kihegyezetten fogalmazva: a
nagyszínházi formák egyeduralma miatt.
Legalábbis Pécsett csak Bölöni Kiss
István bábművész Saint-Saëns Állatok
farsangjára készült műsora „vet-te fel a
kesztyűt", igaz, színvonalasan.

Válságtünetek?

E sorok, írója harmadízben tudósítja a
SZÍNHÁZ olvasóit a pécsi felnőtt-báb-
fesztivál eseményeiről. A korábbiakkal
összehasonlítva örömmel mondhatjuk,
hogy az idei program nem mutat ha-
nyatlást sem az átlagszínvonal, sem a ki-
emelkedő produkciók száma tekinteté-
ben. Mégis akadnak, akik válságtüneteket
emlegetnek. Ha ez úgy értendő, hogy a
felnőtt közönség meghódításának gyö-
kerében új megközelítéséről nem szá-
molhatunk be - az állítás igaznak tűnik.

SZÁNTÓ ERIKA

Equus a Pesti Színházban

Peter Shaffer darabjának gondolati esz-
szenciája már jóval a mű születése előtt
bejárta a közhelyek ismert útját, s szo-
ciográfiai tapasztalatból édeskeser slá-
gerszöveg lett. A darab mélységei és ma-
gasságai olyan könnyen megmászhatóvá
váltak, mint a hegyoldal meredélye, ame-
lyet szerpentinekkel kocogópályává szelí-
dítettek. A lovakban istenséget, a józan,
praktikus élettel szembehelyezett, szen-
vedélyekkel és hittel teli, intenzívebb
világot megsejtő, pontosabban megsejteni
akaró kamaszfiú szenvedő alakja nagyon
is alkalmas arra, hogy felmutassa és
átélhetővé tegye azt a „hiánybetegséget",
amelynek pusztítását a deviancia
legkülönbözőbb, a divat szerint is gya-
korta változó formái olyan szembetűnővé
és letagadhatatlanná tesznek. A „fo-
tografálható nyomor" helyett ez a „fotog-
rafálható deviancia" évtizedek óta témája
a művészetnek és a szórakoztató-iparnak,
amely a maga különös, rafinált módján
egyszerre ábrázolja, szörnyülködik rajta,
sokszorosítja, terjeszti is. A
szemkápráztató bőség „ölében" meg-
termett toprongyosság, az ápoló- és
illatszerek sokasága mellett bűzlő ápolat-
lanság legyintéssel elintézhető hóbortja
mellett kikövetelték maguknak a figyel-
met a bűnözés statisztikáinak felfelé
szökő görbéi, a kábítószer-tragédiák kő-
kemény tényei; persze hogy sikert hozott
író-teremtőjének az a szánandóan zavart
fiú is, aki a való élettel találkozásának
pillanatában nem bírja ki maga teremtette
lóistenségeinek szigorú, teljes odaadást
követelő tekintetét, s ezért - elveszítve a
reális tájékozódás képességét, a valóság
és irrealitás közti ide-oda közlekedés
biztonságát - bestiális módon megvakítja
isteneit.

Az Equus színpadi világsiker, és az
ilyenkor elrendeltetésszerűen bekövet-
kező filmmegvalósítás után került a Pesti
Színház színpadára. Esélyeit a világ-siker
nem növelni, hanem csökkenteni látszott,
hiszen a színpadjainkat körül-vevő s nem
körülölelő szakmai és nem szakmai
közvélemény amúgy is hajlamos a
másodlagosság, az utánzás, a jól-rosszul
megemésztett szellemi eledelen való


