
szemle
tehát mindig bizonyos térbeliséghez képest
tűnnek funkcionálisan helyénvaló-nak, s
ezt a színpad vagy színtér viszonylatában
is érvényesíteni kell, és mint a mű-vészi
akció hitelességének egyik ismérvét,
minden egyes esetben újra kell teremteni.
A kollektívnek nevezhető visel-
kedésmintáktól való eltérés vagy lélek-
tanilag indokolható, vagy betegség kép-
zetét kelti. Amennyiben egyikről sincsen
szó, úgy hiteltelenséget jelent vagy - ami
ezzel egyenértékű - dilettantizmusra vall.

Mivel a különböző korokban élt em-
berek mozgásmintái a korhoz és a kor
építészeti, sőt a tágabb értelemben vett
társadalmi strukturáltságához is kötöttek, a
színházi történeti idő - a funkciós tér
adottságai mellett - bizonyos fokig a
mozgást is megszabja, vagyis a színész
„dinamikus testét" stilárisan korlátok közé
szorítja. Ősemberek idejében ját-szódó
darabban a színészek mozgása
szükségképpen az ősembereknek tulajdo-
nított mozgástípusokat fogja jelenteni,
ugyanígy egy angol vidéki kastélyban
játszódó darabnak is meghatározott moz-
gáskelléktára van. A társadalmi helyzet is
egyértelmű mozgáskonzekvenciákat jelent,
gondoljunk csak Bánk és Tiborc alakjára.
A jó színésznek természetes és ösztönös
törekvése a mozgás ilyen értelmű
eszközként való használata. A rossz
színész általában túljátssza a jellegzetes-
ségeket, ezáltal sematikussá, tetszés sze-
rint ismételhetővé válik alakítása.

A mozgás jelentősége még inkább nyil-
vánvaló, ha eltérő kultúrkörök színházi
hagyományait hasonlítjuk össze. Bizonyos
népek, zárt kultúrák egymás kialakult
színjátszási módjait megérteni sem
képesek, nemhogy utánozni. És ez rész-
ben azért van, mert nem értik a mozgások
jelentőségét, csak a legáltalánosabb
vonatkozásokban.

A jó színháznak jelentős emberformáló
szerepe van, a jó színház gyógyító hatású.
A hibásan megszervezett színházi pro-
dukció ezzel szemben egészségtelen, za-
varó folyamatokat indít meg a nézőben,
vagy félrevezeti gyanútlansága miatt.

Mit fejez ki a színház? Az életnek egy
vetületét, tipizált sűrítményét, arány-
rendszeren, esztétikai, etikai törvénysze-
rűségeken keresztül megjelenő stilizált-
ságát, mely hiteles, nagy produkciók során
úgy szólal meg, mint egy Stradivari
(melynek titka arányaiban rejlik). A jó
előadást a színházi alaptér hatalmasan
felerősíti, és ezért minden művészeti ág-
nál hangosabban szólhat a társadalom
egészéhez.

VERESS JÓZSEF

Obrazcov, az író

A világhírű szovjet bábművész, a nyolc-
vanegyedik évét taposó Szergej Vlagyi-
mirovics Obrazcov vaskos könyvben
vonta meg pályája mérlegét. Noha a kötet
a számvetés szándékával íródott, úgy
vélem, hiba lenne csupán Ieltárnak
tekinteni : a Mesterségem (Moja professzija)
éppen azzal és azért emelkedik ki a
mostanában gomba módra megszaporo-
dott memoárok sorából, mert intim
naplónak és tárgyilagos bábszínháztörté-
netnek is nevezhetjük.

A szerzőről, a műfaj klasszikusáról
sokan tudják, hogy nem készült bábos-
nak. Pályakorrekciója a Ljubimovéhoz
hasonlatos: ahogy a kitűnő szovjet ren-
dező a színészi mesterségnek fordított
hátat az önálló dirigálás kedvéért, tehát
előzőleg rokonterületen tevékenykedett -
Szergej Obrazcov is valamilyen múzsa
közelében igyekezett maradni, mert a ki-
ugrás, a váltás, a művészi kibontakozás
lehetőségét melengette magában. 1922-től
1930-ig a moszkvai Művész Színház zenei
stúdiójának volt tagja. Az annalesek szerint
először 1923-ban „léptetett fel" bábukat
egy szatirikus esztrádműsorban. Az ötlet -
szerencsére - megpecsételte a sorsát: ettől
kezdve mindent e lehetőség művészi
kiteljesítésének szolgálatába állított. A
lehető legjobb időpontban jelentkezett.
Tehetségét felismerték, kel-lő
támogatásban részesítették. Tavaly nem
akármilyen jubileumot ünnepelhetett a
népszerű alkotó. 1931 óta tagja, illetve
igazgatója a moszkvai bábszín-háznak.
Ezalatt több tucat bemutatót tartottak, és
csak a Szovjetunióban körülbelül
négyszáz várost kerestek fel. Nemzetközi
tekintélyüket vendégjátékaik során
alapozták, majd erősítették meg. Több
mint félszáz külföldi turnén jártak,
harmincnégy országban fordultak meg
(egyebek között az Egyesült Államokban,
Indiában, Egyiptomban, Japánban,
Mexikóban, Kanadában stb.).

A Mesterségem két részből áll. Az első -
nagyobb lélegzetű - fejezet az „Obraz-
covvá válás" állomásait, az egzisztencia-
teremtés lépcsőit idézi fel. A könyv 1950-
ben már megjelent, a mostani változat
természetesen javított és bővített.

A folytatás a fél évszázados út színes kró-
nikája.

Mi jellemzi Obrazcov - az író - stílusát?
Tárgy- és szakszerűség. A mester nem

használ lábjegyzeteket, esze ágában sincs
tudós esztéta képében tetszelegni, de
minden során érzik, hogy többször ellen-
őrizte a tényeket, s a romlékony emlékezet
helyett inkább a beszédes dokumen-
tumokra épít.

Kritikus (nem csekély mértékben ön-
kritikus) hangvétel. Méltánylandó erények,
különösen így együtt, ugyanis a múlt
albumában lapozgatók többnyire a
szépségeket tartják említésre érdemes-nek.
Ritkán bírálnak, s akkor sem önmagukat.
Obrazcov szinte élvezettel vág végig
másokon, és saját tévelygéseit sem
burkolja tapintatos ködbe. Egyik 1927-es
rendezését - Mi csak ismerősök vagyunk -
megsemmisítő iróniával interpretálja.
AJim és Dollart - bár négy évig szerepelt a
repertoárban - azért tartja sikerületlennek,
mert a fontos politikai mondanivalót
primitív, excentrikus köntösbe öltöztették
benne. A „Hibák, hibák és hibák" című
fejezetben a szerző valósággal
megszaggatja ruháit. Mintha gyónna, úgy
tapossa földbe téves koncepcióinak azóta
régen elhervadt virágait. Fricskák a
kollégáknak: A bagdadi tolvaj repülő lovai
durva stílustöréssel járnak. A bábuk
cérnával való mozgatását azzal az érvvel
utasítja el, hogy ezáltal „megbicsaklik" a
feltételesség, és a látható technika válik
főszereplővé.

Személyes - önéletrajzi - jelleg. Ez
voltaképpen alapkövetelmény, mégis
fontosnak tartom felhívni rá a figyelmet.
Az Obrazcov-könyvet az átlagosnál jóval
nagyobb mértékben hatja át az „ez mind
én voltam egykor", és az „ez mind én
vagyok most" varázslatos szubjektivitása.
Lehetséges, hogy csöppnyi
exhibicionizmus is színezi a sorokat, de
hát a bábozás végső soron éppolyan
magamutogatás, mint a hús-vér hősök
megformálásának szertartása. Sokan -
akarattal avagy öntudatlanul, egyre megy -
kicsit kozmetikáznak, amikor beba-
rangolják a soha vissza nem térő éveket és
eseményeket. Szergej Obrazcov nem
tartozik a szemérmes krónikások közé.
Csupán egyetlen adalékot hadd említsek
ennek bizonyítására: leírja, hogy ami-kor
első ízben járt Nyugaton - ennek már több
mint fél évszázada -, folyton azon
meditált, vajon nem árulja-e el a hazáját, s
indokolt-e nyakkendőt viseln i e . . .



Részletező előadásmód. A Mesterségem
szerzője komótos aprólékossággal tárja fel
az események holdudvarát, ok-okozati
összefüggését, egy-egy művészi koncepció
érlelődését és változásait, találkozásainak,
élményeinek, harcainak apró-cseprő
adalékait. És saját fejlődésé-nek különféle
mozzanatait. Az előadásokat az
ötletembriókig vezeti vissza, hogy - a
szükséges fonalat megtalálva -- újra
végigszője gondolatban kedves gyermekei
ruháját. A hasonlatot egyébként ma-
terializálhatjuk, Obrazcov ugyanis mindig
nagy fontosságot tulajdonított a báb-
maszknak, a bábdíszletnek, a bábruhának.

Némi pátosz. Rögtön hozzáteszem: ez
nem annyira a komédiás stílusának
emelkedettsége, inkább a született hu-
manista érzelmeinek túlcsordulása. Példa: a
„Fejezet, melynek látszólag semmi köze az
előzményekhez" című passzusban - a
könyvet jól tagolt blokkok alkotják
megemlíti, hogy rengeteg levelet kap. Az
egyikre képtelen volt válaszolni. Aki
tanáccsal és panasszal fordult hozzá
valamilyen kisgyerek -, arról írt benne,
hogy kedvenc macskáját megölte az
édesapja. Obrazcov felelet-
képpen elkészítette Az állatok világá-
ban című filmet, melyben hangsúlyozta:
minden élőt szeretni kell. Lehet, kicsit
didaktikusan megfogalmazott a tétel,
szentimentalizmusba hajló a tanító szán-
dék, nemes egyszerűségét és kikezdhetetlen
igazságát azonban a bábművészet
nemzetközi klasszisa mindig ars
poeticaként vállalta.

És most nézzük az érem másik oldalát.
Helyenként zavaróak a képzeletbeli
olvasóval folytatott beszélgetés sztereotip
fordulatai. Lehetett volna igényesebb a
szelekció. Elengednénk néhány - kizárólag
a szűkebb szakmára tartozó - fejtegetést.
Ugyanakkor a társadalmi háttér, a korfestés
vázlatos kissé. Nem a történelmi-politikai
naptár főbb dátumainak mechanikus
felsorolását hiányoljuk, hanem a makro- és
mikrokozmosz rétegeinek egymásra
úsztatását, a személyes cselekvések
közösségi mozgató-rugóinak magyarázatát.
Egyáltalán nem sanda kételyként s nem is
kíváncsiságból fogalmazzuk meg azt a
kérdést, melyet Obrazcov homályban
hagyott - pedig utalni kellene rá -:
miképpen lehetséges, hogy számos
nemzedék tanítója és nevettetője, az
egyetemes bábkultúra óriása mindig a
napos oldalon járt, és úgyszólván soha
semmilyen konfliktusa nem támadt
„megrendelőivel" (utóbbia

kort egyaránt értve a kulturális vezetőket
meg a sokezernyi befogadótábort)?
Ismétlem: szikrányi inszinuáció sem bujkál
a megjegyzésben, viszont tagadhatatlan,
hogy az önarckép akkor lenne teljes, ha a
jó értelemben vett érvénye-sülés feltételeit,
tapasztalatait és tanulságait is felidézné a
sok-sok ívnyi terjedelmű curriculum vitae
.. .

Mit őriz meg leginkább az olvasó a
műből abban az esetben, ha (mint a re-
cenzió írója is) nem szakmabeli, s csak
hébe-hóba vetődik el a bábszínházba ?
Obrazcovot és együttesét persze láttam
néhányszor, még a régi -- Majakovszkij-
szoborral szembeni, azóta már lebontott -
épületben is, számomra azonban inkább az
emberi magatartás, a személyiség
feltárulkozása jelentett igazi szellemi
izgalmat. A művész megtépázhatatlan fixa
ideái és rokonszenves elvei, melyek az
előadásokban öltöttek testet.

Hadd jegyezzek fel néhány jellegzetes
Obrazcov-tézist. Úgy vélem, elsősorban
ezekben sűrűsödik a Mesterségem „üzene-
tének" lényege. A könyv korszerűségé-nek
tömör foglalata.

A közönséggel való kapcsolat együttes
alkotómunkát feltételez. Sohasem szabad
elvonatkoztatni a publikum igényeitől és
színvonalától. A művésznek szüksége van
a fiaskókra, mert a bukások figyelmeztető
morzejeleiből nagyon sokat lehet tanulni.
A hatás mechanizmusának sajátos
törvényeit mindig szem előtt kell tartani.
Bármilyen kifejezőeszköz
összekapcsolható a közéleti tartalommal.
A módszerek abszolutizálása - lassú halál;
csak az képes lépést tartani a
követelményekkel a gyorsuló időben, aki
állandóan nyitott és fogékony az újra.

Szergej Obrazcov 1976 óta elnöke az
UNIMA-nak, a Bábművészek Nemzet-
közi Szövetségének, mely a következő
jelszót tűzte zászlajára: „A gyerekek szí-
vén át a népek szívéhez." Ez a nemes
misszió inspirálja őt akkor, amikor ki-
csiknek és nagyok nak tervezi meg pro-
duktumait, s hisz abban, hogy szeretett
Múzsája nem egyszerűen csak szórakoztat
- bár az sem utolsó dolog --, hanem bele
is szól az emberek életébe.

A Mesterségem az lsszkusztvo kiadó
gondozásában látott napvilágot. Ha az
egész könyvet nem is, néhány fejezetét
mindenképpen érdemes lenne magyar
nyelven megjelentetni.

BÉRCZESSI B. GYULA

Hetvenöt éves
a magyar kabaré

Hetvenöt év rövid idő egy nemzet kultú-
rájának történetében, de ha figyelembe
vesszük, hogy e rövid időszakot is
mennyi büszkén csillogó név fémjelzi,
érdemes visszatekintenünk e műfaj meg-
születésének történetére, hősies és dicső-
séges kezdeti éveire.

Azért csak kezdeti éveire, mivel korunk
kabarészínészeit - hála a színház, rádió,
tévé népszerűségének nagyon jól
ismerjük, viszont a kezdet úttörőinek
jelentőségét már kevésbé, a fiatalabb kor-
osztályúak pedig egyáltalán nem ismerik.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy ki volt
az, akinek agyában megszületett a magyar
kabaré megalapításának gondolata ?

A felelet egyértelmű és vitathatatlan.
Kondor Ernő, aki 1884. március 26-án

született a Nógrád megyei Balassagyar-
maton. Iskoláit szülővárosában kezdte,
majd Debrecenben és Aradon folytatta.
Korán árvaságra jutott, ezért már 1901-

ben bankhivatalnoki állást vállalt Bu-
dapesten. Ugyanebben az évben vendég-
szerepelt fővárosunkban Max Reinhardt
világhírű „Schall und Rauch" nevű ka-
baréjával. A nem mindennapi alkalom
mágnesként hatott a színház barátaira, és
a kíváncsiság Kondor Ernőt is a kabaré
megtekintésére ösztönözte. Max
Reinhardtnak Budapesten is óriási sikere
volt, és műsora mély nyomokat hagyott a
fiatal banktisztviselőben. Egyre
elviselhetetlenebbnek érezte a hivatal-
nokoskodást, aminek az lett a követ-
kezménye, h o g y felvétette magát az Or-
szágos Színészegyesület iskolájába, majd
1904. június havában, mint végzett nö-
vendék, az aradi színházhoz szerződött.
További színészi állomásai Debrecen és
Kassa voltak, de közben elérte
nagykorúságát, és százezer forintot kapott
az árvaszéktől.

E jelentős összeg birtokában merész
gondolatai támadtak Kondor Ernőnek.
Párizsba ment, szorgalmasan látogatta a
kabarékat, és amikor eleget látott már,
határozott tervvel tért vissza Budapest-re.
Merész terv volt ez, de oly mélyen fogant
meg benne, hogy minden úgy ment,
ahogyan azt eltervezte.


