D É V É N YI RÓ BE R T

Elfásult bábok
Nemzetközi bábfesztivál Pécsett

Aki, mint e sorok írója, immár több mint
egy évtizede rendszeres látogatója a felnőtt bábművészet pécsi seregszemléjének,
aligha menekedik meg a csőlátás
veszélyeitől. Akarva-akaratlanul összevet, hasonlít, képzelt emelkedő vagy
süllyedő grafikonokba gabalyodik alkalmasint jogosulatlanuk Egy fesztivál
műsorképét - különösen ha azon a külföldi produkciók a meghatározóak
számos esetlegesség befolyásolja. A kirakat túlságosan ki van szolgáltatva a napi
kínálatnak. Összesítő mérleget készíteni, a
bábművészet jelenlegi helyzetét diagnosztizálni tehát meglehetősen kockázatos. Hogy legalább kiindulásképpen mégis
vállalom, arra e rangos fesztivál
résztvevőinek rossz közérzete késztet. A
visszaesés, a hanyatlás érzékelése - vagy
érzékcsalódása árnyékolta be az előadások
nagy részét és a szakmai vitákat egyaránt.
Es ha az okok mindenre ki-terjedő
vizsgálatára nem is érzem hivatottnak
magam, a legfontosabbakra igyekszem
rámutatni.
A pécsi felnőtt bábfesztivál - amelyet
most hatodszor rendeztek meg - a hetvenes években a bábművészet emancipálódásának nagyszerű küzdőtere volt. Ez
a legősibb művészi kifejezésmód, amely
alig kideríthetetlen úton-módon a
gyermekkultúra mélyrétegeibe süllyedt
szerte Európában, helyet követelt magának a modern színház napja alatt. Imponáló dinamizmussal törte át az előítéleteket, verbuvált maga mellé híveket az alkotóművészek és a hagyományos színházi közönség soraiból egyaránt. Sőt, volt
a pécsi fesztiválok történetének olyan
szakasza is, amikor a bábjátszás a
megújuló egyetemes színházkultúra
élcsapatának tűnt, minthogy a legeredményesebben vette fel a harcot a verbális
színház szűkössége ellen. A bemutatók
ünnepi légkörben, a kivételes találkozások
megindító őrömével zajlottak. Úgy tűnt: a
felnőtt bábművészet lelkes Hosszú
Menetelésre indult - és a győztes távlatokban senki sem kételkedett.
Ehhez képest tavaly októberben valóban meglehetősen borongósra fordult az
idő Pécsett. Egy hobby tiszteletremél-

tóan konok, de önnön bűvkörükbe zárt
megszállottjai adtak egymásnak találkozót. Köröttük vákuum: a város lakossága
távol maradt a bemutatóktól. A tömegtájékoztatási eszközök is közönyükkel tüntettek. (Bár ők a fénykorban is
hűvösen tartózkodtak.) Az elszigeteltség
légkörében még a kiemelkedő produkciók
sikere is belterjesnek tűnt, a gyengék pedig
fokozott súllyal terhelték a közérzetet. De
leginkább mintha az alkotók hite csappant
volna
meg
művészetük
nagykorúsíthatóságában. Alig néhány
produkció akadt, amely eséllyel vállalhatta
volna a szembenézést a felnőtt közönség
sajátos igényeivel, és produkálta volna az
elzárkózók
megközelítésének,
becserkészésének, lenyűgözésének- azokat
a revelációerejű pillanatait, amelyek-re a
„nagy találkozók" jóvoltából emlékezünk.
E hiányérzet némiképp magyarázható
válogatási melléfogásokkal. Túl sok volt a
„bújtatott" gyermekprodukció, a felnőttekhez is szóló mesejáték. Akadtak
közöttük magas színvonalon kivitelezettek, mint a fesztivál gyakori vendégének,
az eszéki Ognjen Prica gyermekszínháznak A szegény lány szerencse című darab-ja, és
vitathatóbbak is, mint a kecskeméti
Cinóka A kis herceg-adaptációja. De ide
sorolandó a holland Sterker házaspár
Regenborg színházának ősmondája is,
amely unalmasan színházutánzó, avíttan
szépelgő előadásmódjával egyenesen kínpadra vonja a felnőtteket. (Hogy kerültek
Pécsre? Rejtély!) És az sem lendített a
fesztiválon, hogy a budapesti Állami

Bábszínház évtizedes sikerdarabjaiból
rendezett ki tudja hányadszor nosztalgiashow-t, noha helyzeténél fogva a szakadatlan újulás góca lehetne.
A megtorpanás legnyilvánvalóbb jelei a
zenei adaptációkon mutatkoztak. Már
többször volt róla szó: az Állami Bábszínház - hazai sajátosságként - leginkább e
művészetközvetítői szándékkal fordul a
felnőtt közönséghez, és teszi ezt a legjobb
produkciókban elismerésre méltó, export
színvonalon. Ugyanakkor, úgy tűnik,
előtaposta az utat az új pécsi hivatásos
műhelynek, a Bóbitának, és a fesztiválra
jutott magyar amatőr együttesek több mint
felének! Ez az epidémia önmagában ;is
figyelmeztető
jel:
ötlettelenségről,
kényelmességről tanúskodik. Hát még ha
tekintetbe vesszük, hogy a divat rossz
epigonizmust szül. Á Pécsett látható zenei
adaptációk java része primitíven illusztrálta
Kodály, Bartók, Sztravinszkij, Orff stb.
kompozícióinak
vélt
vagy
valódi
programját, messze el-maradva az élő
színház - például a balett -lehetőségeitől. És
ami talán még fontosabb: az Állami
Bábszínház sajátos képzőművészeti stílusa
az ensemble-hatás érdekében háttérbe
szorítja a sokoldalú bábszínészt, a virtuóz
mozgatót. Némi malíciával úgy is
fogalmazhatnánk, hogy bábszínházunk
nagyüzemeink modelljét képezi le. Kapun
belüli munkanélküliséget teremt: a paraván
mögött sok ember-nek van kevés dolga, és
senkinek sincs igazán, teljes egyéniségét
kiaknázó, be-helyettesíthetetlen feladata.
Ez a paradox társulati szituáció, amelyet
mégis remek-

Saint-Saëns: Az állatok farsangja (Astra Bábegyüttes)

Bartók: Cantata Profana (Bóbita Bábegyüttes)

művek sora igazolt, nem másolható! A
korlátozott személyzetű amatőr csoportok
vagy félhivatásos kisegyüttesek semmire
sem mennek vele.
A zenei mezőnyből végül is három
produkció emelkedett ki. A svájci St.
Galleri Bábszínház a XVIII-XIX. század
kedvelt műfaját, a báboperát élesztette
fel. Köztudott, hogy az efféle kuriozitás
idegenforgalmi vendégcsalogató Mozart
városában, Salzburgban, de a szórványos
hazai kísérletek nem hozták lázba felnőtt
közönségünket.
A
galleniek
próbálkozásának ínyenc ízeit egyrészt az
ismeretlen zene, másrészt az órák hazájára valló precíz játék biztosította. A
komponista, Heinrich Sutermeister, kortársunk, de nem modernista, zenéje
leginkább Farkas Ferencével rokonítható.
Vígoperáját Rabelais nyomán írta. A
Serafine, avagy a néma patikusné sztorija
nálunk Anatole France bohózatából ismert: a patikus boldog házasságban él
néma feleségével, míg egy csodadoktor
fel nem vágja az asszony beszélőkéjét. Ekkor azonban hites urát olyan szóáradattal
önti el, hogy kénytelen lesz önmagát
siketté operáltatni.
A zene szellemes, követhetően, világosan karakterizál. A produkció bábszerűségét a patikus vevőkörének óraműszerűen ismétlődő akciói biztosítják. Az előadás valóban kellemes, művelt szórakozást nyújthat felnőtteknek is.
Ihletetten szép, mégis puritán képi
világával hatott a békéscsabai Napsugár
együttes két Kodály-dal illusztrációja, a
Mónár Anna és a Kádár Kata. A Mónár
Annában a rendezőnek (Lenkeffy Konrád) elég néhány tárgy: a porta, a burkusfa és a bölcső, hogy a ballada atmoszféráját szuggesztíven felidézze. A cselekmény
ábrázolása már kissé esetleges. A Kádár

Kata teli van jobbnál jobb képi megfogalmazásokkal. Különösen érzékletes a fűzfákkal szegélyezett tó. A kötélzettel
imitált víztükör hullámzása önmagában is
vérbeli bábos ötlet, de ráadásul drámai
funkciója is van. Amikor a Gyulai fiú
kedvese után veti magát, nem csak ő
ugrik a mélybe, hanem a tó horizontja is a
magasba lendül, követve az öngyilkos
szemszögét. A vízfodrokon átsejlő leánytetem lebegése is megrendült csendet
parancsolt a nézőtéren. Vitatható ugyanakkor a kép megismétlése a halott szerelmespárral. Amíg ugyanis a vízbe fúlt Kádár Katát a kétségbeesett Gyulai fiú víziójaként fogadjuk el, kettejük hátborzongató látványa inkább elszörnyeszt, a
nevetségesség határát súrolja. Némiképp
problematikus mindkét balladajáték alaphelyzete is. Kodály elbeszél - a produkció
dramatizál, megjelenít. Így kissé furcsán
hat, hogy Mónár Anna Melis György, a
Gyulai fiú pedig Tiszay Magda hangján
kel életre.
A fesztivál mezőnyéből üdítően emelkedett ki az Astra együttes repríze, Saint
Saëns: Állatok farsangja című szvitjének
árnyjátékos feldolgozása. Vízvári László
társulata immár éppen egy negyed évszázada meghatározó tényezője a magyar
bábművészetnek. Következetes életművükben szép számmal található már zenei
adaptáció (Dukas: A bűvészinas, Haydn:
Ember a holdon, Bartók-Kodály: Gyermekjátékok, Liszt: Haláltánc) és szabadalmi
értékű színes árnyjáték is. (Don Quij o t e , A
Lok s z i g e t tündére.) A z Állatok farsangja a
legharmonikusabb produkció e gazdag
repertoárból.
Vízvári koncepcióinak izgalmas vonása,
hogy a színi cselekmény nem illusztrálja,
hanem allegorizálja a történetet. Világos
példája volt ennek a Don Quijote.

A Búsképű lovag kalandjai mintegy az
emberiség küzdelmes feladatvállalásainak
krónikájává emelkedtek, így Don Quijote
maga lett az Ember, a Teremtés - esendő!
- koronája. Vízvári az Á l l a t o k f a r sangjában is megtalálja ezt az allegorizálható magot, ezért is adta a korábbi változatnak a Noé bárkaja címet.
Pedig látszólag egy szokványos állatcirkusz bámészkodói vagyunk. Vízvári
bölcs visszafogottsággal minősíti le a
produkciót a szórólapon: „szórakoztatásra
szánt esztrádműsor"-nak. Valóban: az
árnyernyőn csibék tipegnek, elefántok
kötéltáncolnak, kenguruk ugrálnak, ha-lak
cikáznak - mint a mutatványos árnyprodukciók alsó tagozatában. A játék
filozófiája csak fokozatosan keríti hatalmába a nézőt. Vízvári túllép Saint Saëns
állatmozgásokat karakterizáló zenei portréin: apró villámtréfákat komponál, tökéletesre csiszolt képi csattanókkal. Íme
néhány, csak mutatóban: tyúkanyó
ugyanazon gondossággal kopogtatja életre tojásait, mégis az utolsóból egy strucc
meresztgeti nyakát testvéreire a család
szégyeneként; a kengurugavallér éppenhogy mancsot csókol szíve hölgyének, és
az erszényben máris ott gőgicsél az utód; a
páva kacér öntetszelgéssel veti le sorra
ékes tollait, ám a sztriptíz vége: a kopasztó
marok közönséges libaként dugja a
fazékba; a pecázó hal maga is megismeri a
forgandó horgászszerencsét stb. De még
ezek az ezópuszi megfejelések sem adnak
igazi kulcsot a játék mondandójához. A
legmélyebb réteg a Z o n goristák tételben
világosodik meg. Egy klaviatúrát látunk,
amelyen két emberi kéz a skálát
gyakorolja. A hangzás szekvenciáról
szekvenciára egyre vastagabb, a besegítő
kezek száma egyre sokasodik. És amikor
már az emberi virtuozitás csődöt mond, a
művészujjak felmondják a szolgálatot polipok lepik el a billentyűket, akiknek
bliktri az egész, lévén, hogy őket mintha a
természet is a feladatra teremtette volna.
Az állatmesék tehát végül is az összetartozás harmonikus képévé egészülnek,
némileg Jean Effel rajzainak szellemé-ben.
Igaz ami igaz, ez az állat- (értsd : ember)
kert teli van furábbnál furább csudalényekkel, mindenki nevetségesen idegen
és mégis hasonló, és ami a legfontosabb:
csak mindnyájunktól lehet teljes a bárka
rakománya, az egymás előtt mutatkozás
farsangi öröme.
Az astrások kedves öniróniával állják az
animációs trükkfilm kihívásait. Megmutatják, hogy egy árnyjátékban is lehet

snittelni, van mód a plánok váltogatására.
A kötéltáncos elefánt képsorába például
„bevágják"
a
bizonytalankodó
óriástappancsok „szuperközelijét". Nem
boszorkányság de nem is technika! Á
„csináld magad" művészet leleményessége
diadalmaskodik megoldásaikban.
A korábbi évekhez képest csökkent a
fesztiválon az irodalmi adaptációk száma.
Á háttérben alighanem az az egy-szerű ok
áll, hogy idén éppen azok a szocialista
országok hiányoztak a fesztiválról,
amelyek a műfajban a legjáratosabbak.
(Csehszlovákok, lengyelek, bolgárok.) A
már említett eszéki produkció mellett csak
a baskir Állami Bábszínház jelentkezett
Gafuri-Baranov
folklorisztikus
drámájának, a Galimának bábszínpadi
feldolgozásával. A darabot Obrazcov
tanítványa, V. M. Stein rendezte, nagy
atmoszférikus erővel és a különböző
bábtechnikák biztos stílusérzékű vegyítésével, de az előadás mégiscsak szóközpontú maradt, és a nyelvi korlátokat nem
tudta áttörni.
Két magyar amatőr produkció a "kosztümös" bábjáték irodalmi forrásvidékére
invitált. A szekszárdi Musica együttes
Kosztolányi rímjátékokkal
ékes-édes
szövegéhez, a Lovag és a kegyese című óflamand széphistóriához nyúlt. A lírai
dalbetétek olykor-olykor felpiszkálták a
figyelmet, míg a marionettfigurák mozgásszegénysége untatólag hatott. A tisztes
középszert, az amatőrizmus mindennapjait tükrözte az egri Harlekin bemutatója. Wolf: Kecafán vagy Hacafán című
lovagdráma-paródiáját játszották, rutinosan használva ki a tréfálkozás kissé
súlytalan lehetőségeit.
Jól élt a balladai történés stilizált megjelenítésének eszközeivel a tiszakécskei
Szitakötő együttes. A nagy létszámú
gyermekcsoport csaknem minden produkciója a magyar folklór értékeinek
közvetítésére vállalkozik. A tervezőrendező Tóth Géza a pásztorfaragások
szimbólumaiból eszkabál színpadot és
figurákat egyaránt. A falba épített asszony
kvalitásait is a következetes jelképiség
adta. Felfogásában a ballada kozmogóniai
képzetekkel dúsul fel. Á tizenkét
kőmívesek a tizenkettes órabeosztás
számhelyein haladnak céljuk felé, és az
Asszony is az egymásra simuló égbolthéjakon közeledik visszatarthatatlanul
sorsa beteljesedéséhez.
A pécsi fesztivál legvonzóbb színfoltját,
a kezdetektől az „egyszemélyes" vagy
szűkkörű családi produkciók jelentik. A
világ minden részéből érkező

A c i p é sz é s a z ö r d ö g ( O g n j e n P r i c a G y e r m e k s z í n h á z , E s z é k )

motorizált „ekhós szekerek" valóban a
műfaj legkiválóbbjait, a középkori vásározó joculatorok leszármazottait hozták el
hazánkba, akik varázsos egyéniségük-kel,
ördöngös
mesterségbeli
tudásukkal
elsősorban kápráztatták el a felnőtt közönséget. És noha nem juthat minden
fesztiválra egy Obrazcov, Yves Joli vagy
Teddy Milton, az idei „one man show"kkal sem lehetünk elégedetlenek.
A „hátán színháza - kebelén kenyere"
műfaj hagyományos lehetőségeivel élt
Martin Bridle. Az angol Vitéz László,
vagyis Punch kalandjai elevenedtek meg a
kezén. Bridle produkciójának paradoxona
jellegzetes: egyszerre akar múzeumian hű
maradni a hajdani angol népszórakoztatás
formáihoz, de úgy, hogy a korabeliség
hatáseszközei közé a maiságot is besorolja. Punch tehát lépést tart a korral,
nem csak nejével, Judyval bonyolódik
tettlegességig fajuló vitákba, hanem közlekedési rendőrökkel, olajsejkekkel is. A
produkcióban végül mégis a tárlati kuriozitás kerekedik felül, bár ebben talán
része van annak is, hogy nyelvi közegéből kiragadva a nota bene visszhangtalan.
(Persze ezt az akadályt is venni lehet,
mint arról alább mindjárt szó esik.)
Hasonló
hagyományőrzésre
támaszkodik a japán lkehara házaspár
műsora. Japánban csak mintegy száz
esztendeje
terjedt
el
a
pálcás
bábmozgatás, és mű-velőik száma a
bunrakuhoz képest ma is gyér.
A japán művészek nem leplezik, hogy
számítanak az unikálisnak kijáró fokozott
figyelemre. Elvégre a bábozás mindig
szemfényvesztés,
ámítás
is,
a
boszorkányosság demonstrálása legalább
olyan fontos, mint az ábrázolókészség. A
báb-táncoltatás illúziókeltésének öröme
hatja

át két ügyességi számukat, a kétfigurás
jókívánságtáncot, valamint a sárkánykígyó és a szamuráj élethalálharcát. Nincs
az a kalandfilm, amely aprólékosabb és
változatosabb formában dolgozná fel a
fegyvercsörte, kardvagdalkozás, test-test
elleni küzdelemnek minden lehetséges
pozícióját, mint ez a kis tízperces mestermunka. E két hagyományos számot
szükségtelen modernizálni, hiszen éppen
a műfajnak öröklétet biztosító hatások
kimeríthetetlen tárháza.
A műsor további három száma a báb
lehetőségeit mai világlátásunkig tágítja.
Igaz, a játék inkább könnyed, mint bölcselkedő. Nem szabad elfelejtkezni az
egyszemélyes bábművészet kiszolgáltatottságáról. Ha a színházi nagyüzem csak
lokálokban,
varietékben,
showműsorokban biztosít közönséget - hát ott
kell a lábát megvetnie. A kommercializálódás kompromisszumai tisztességesek. Az egyik számban egy becketti
helyzetet oldanak fel: egy tépelődő
emberke sziszifuszi küzdelmét az ellenségeskedő tárgyi világgal, amit egy cserép virág képvisel. A másik szám sanzonnyi líra: egy falusi legény nem tudta
kalapjait eladni a vásáron, hát portékáját
a nagy hóesésben a fedetlen fejű kőszentekre rakja. A harmadik hatásos színpadi
publicisztika. Két gyerek játszik hunyót
egy fa körül. Meg-megújuló örömmel
szólítgatják, keresik egymást. Gombafelhő. És a fa őrzi, immár tökéletes rejtekhelyül árnyékukat. És természetesen
nem maradhat el a rögtönzés, a közvetlen
kapcsolatteremtés gesztusa sem. Közjátékként egy kisfiú-báb tornáztatja meg
a nézőket. Karlendítés, rugózás, fejfordítás egészen száznyolcvan fokig! Csak
legyen, aki utánacsinálja!

Eric Bass (New York) egyszemélyes bábszínháza

Kevésbé rokonszenvesen hódol be a
szórakoztatóiparnak a stuttgarti Optical
Figurenbühne Silver show-ja. A Wölker
házaspár olcsó szemfényvesztést produkál - rafinált és drága technikával. A három jelenet (Harlekin színekbe öltöztetése,
Éhség, A z ezüst hercegnő) vékonyka
sztorija csak ürügy a szem jóllakatására.
Á fekete színházas fényjátékoktól a sztroboszkópig minden felvonul itt csiklandó
tarkaságban, behízelgő kellemetességgel.
Á figurák újszerűek - ha szabad ezt mondani - csaknem nonfiguratívak. A néző
elégedett lehet önmagával: lám, érti a
modern művészetet, ha mondandóján
nem kell a fejét törnie.
Egy nagyszabású művészegyéniség
szuverén elképzeléseinek felülkerekedését az elfogadtatás üzleti szempontjain
példázta az amerikai Eri Bass zseniális
szólóestje. Á fiatalember helye kétségkívül ott jelölhető ki korunk bábművé

szetének már említett fenoménjei sorában. Eddigi pályafutásának szűkös tizenkét esztendejében csatlakozott már
színházi, film- és televíziós vállalkozásokhoz, foglalkozott báb- és maszkkészítéssel, illusztrált néprajzi és lélektani
kurzusokat, és természetesen turnézott az
Államokban. Most viszont, elkészülve
első, igazán sajátjának vallott műsorával,
az Őszi portrékkal - az Óvilágba költözött.
Produkciója hat számból és egy befejező rögtönzésből áll. A jelenetek összefüggése egyértelműen tükrözi, mi foglalkoztatja a művészt, noha feltételezhető,
hogy a koncepció utólag egységesedett,
nem előre tervezetten készült. Az elsőben egy élete teljében pompázó férfibáb
próbájának vagyunk tanúi. Bass, maszkkal takarva arcát, valósággal kísérleti
nyúlnak tekinti. Egy székhez kötözi, és
néhány eszközzel esélyt nyújt a szabadu-

lásra, majd egy homokóra-lepergésnyi időt
ad neki a cselekvésre. Á teszt kérdése
egyértelmű: mennyire van szüksége a
szabadságra, mit képes tenni érte? Á
válasz - noha a mozgató nagyvonalúan
újabb és újabb nekiveselkedéseket engedélyez -- meglehetősen pesszimista. Á következő szám szereplője egy megkopott,
rutinié show-man, aki repedt fazék hangján előad egyet hajdani slágerei közül.
Ezután a Maya, a mesemondó című jelenetben egy szépsége romjaiba roskadt
matróna recitál el egy különös történetet.
Á mese egy férjről szól, aki féltékeny
lévén egy sasmadárra, halálra nyilazza
saját gyermekét. Majd egy szerzetesforma figura küzdelmét látjuk a méltó,
szép elmúlásért. Hasonló a témája a következő jelenetnek. Zeydlért, a kis zsidó
vargáért eljön a Halál Angyala, megint
csak a mozgató művész képében. Az öregecske ravaszkodik, szeretne élettörténetének elmesélésével időt nyerni, megtanítaná a Halált a cipők dalára is - de
végül bólint: Kész vagyok! -, és ráborul a
suszterasztalra. Á műsort a show-man
rögtönzése zárja. Kiszólít egy tolmácsot
az önként jelentkező nézők közül, és lefordíttatja vele kupléját, ami valami istenes nagy berúgásról szól.
Talán e villanásnyi témaismertetések is
érzékeltetik, hogy Bass elképzelései
kesztyűt dobnak a bábdramaturgia alapvető törvényeinek. Először is: miképpen
lehetséges bábukkal a tiszta tragikum kifejezésére vállalkozni, elvégre a báb a
komédiára vagy legfeljebb a groteszkre
van predesztinálva. És ami még inkább
felrúgja a dogmákat: micsoda istenkísértő
ötlet olykor percekig mozdulatlanul
meséltetni a bábot, ahelyett, hogy
cselekedtetnénk! Márpedig Bassnak minden rendhagyó szándéka bejön, és mi lenyűgözve fordulunk életünk „legfelnőttebb" kérdései felé.
A varázslatot nehéz elemezni - nem is
illik! -, de azért néhány fogódzót találunk.
A felnőtt megingathatatlanul tudja, hogy a
báb - báb. No persze, hajlandó a játék
kedvéért belemenni, hogy a látott figura
beszél, mozog, ágál, de saját belátásától
függőnek tartja, hogy elfogadja-e igaznak
az illúziót. Bass pillanatok alatt megtöri
ezt az önhittséget. Olyan tehetséggel
egyenrangúsítja figuráit velünk, az emberi
megnyilatkozások olyan széles skálájával
hitelesíti őket, hogy nem ad helyet a józan
kétkedésnek. Bass kezén a báb nem
demonstrációs eszköz, tulajdonságokat
felnagyító célszerű tárgy - hanem élőlény.
Tele a miénknél sűrítet-

tebb és kiszámíthatatlanabb - tehát kevésbé sablonszerű - életjelenségekkel.
Roppant tanulságos volt a kiszólított tolmács helyzete a befejező rögtönzésben.
Némi leereszkedéssel igyekezett vállalni a
játékot, jópofáskodni, hogy azért ő csak
egy bábuval beszélget. És az első pár
riposzt után fel kellett adnia mosolygós
kívülállását. Á kisöreg hipnotizőr-ként
kényszerítette, hogy vegye ember-számba,
A báb emancipálódása természetesen
következik abból, hogy Bass is korlátlanul
hisz
„pygmalionjainak"
emberi
szuverenitásában. Egyik legmeghökkentőbb eszköze a figura és a mozgató drámai
szembeállítása. (Első és utolsó jelenet.) A
mozgató viszonya a bábhoz igen sokrétű
lehet. Van, aki elrejti magát, mások a
mozgatás technikájának szem elé tárásával
elidegenítésre törekednek. Láttunk már a
mozgató arcán jóindulatú segítőkészséget
tükröződni, vagy mimikával átvállalni a
báb „érzelmeit". Bass hozzáállása egészen
sajátos.
Konfliktusos,
skizofrén
megkettőződést: hoz létre.
Említsünk meg két magyar produkciót is
e fertályról, annál is inkább, mert
jelentkezésük meglepetésszerűen öröm-teli
volt. Jellemző, hogy a rendezőség csak
műsoron kívül, szakmai program-ként
iktatta be műsorukat, annyira kilógtak a
fesztiválskatulyákból.
Á
tapolcai
gimnázium „Handabandá"-zói a kamaszszerelem rejtelmeit fedték fel két
elragadóan csúnya óriásbábbal és lefegyverző kompetenciával. A Bóbita stúdió
műsorát a sikerre tekintettel meg kellett
ismételni. Az oktatási etűdök a fiatal
bábművészjelöltek keze nyomán élvezetes,
fantáziadús tárgyjátékokká váltak, Az
Ócskavas Cirkuszban kígyóként debütál a
kerékpárlánc, körbe-körbe parádézik a
(vasa)ló. Hasonló ötlettűzijátékra adott
alkalmat a „cipő szvit". Mindennapjaink
alaphelyzetei jelenítődtek meg lábbelikben
elbeszélve.
Beszámolónk végére hagytuk a kolozsvári Állami Bábszínház báb-ember
koprodukciójában készült Űbü királyát. Á
kétfajta színház együttműködése rend-kívül
megtermékenyítő, és már ezért is érdemes
behatóan elemezni a látottakat.
A Kovács Ildikó rendezte Übü király
nem bábelőadás, hanem emberszínház a
javából Á szakmai közönség egy része el is
szállingózott a bemutatóról, mondván,
hogy nem tud románul, és külön-ben sem
színházat nézni jött Pécsre. Igy nem
győződhetett meg róla, hogy ez az

Übü király (Román Állami Bábszínház, Kolozsvár) (Körtvélyesi László felvételei)

a kelet-európai Jarry-tolmácsolások
egyik legremekebbje, és noha a bábok
csak statisztálnak benne - éppen így
hordozzák a felkavaró rendezői üzenet
lényegét.
Mielőtt a fentiek boncolásában elmélyednénk, fejezzük ki irigységgel vegyes
ámulatunkat a társulat emberszín-házi
mértékkel mérve is teljes értékű
produkciója láttán. Kovács Ildikó egy
pillanatra sem engedte játékmesteri, színészvezetői ambícióit a másra specializált
művészgárdától korlátozni. Csak az Übüt
remekbe formáló Tudorel Filemon
kölcsönszínész, a kolozsvári Nemzeti
Színház tagja.
Az Übü mint miniatürizált királydrámaparódia a felhámon könnyen bábosítható.
Kovács Ildikó is él a kézenfekvő
lehetőségekkel: elszakad az irodalmi
színház vérszegény lehetőségeitől. egy
buffonád látványszínház irányába. BáÜbü

bosra fogalmazottak a színészi exteriőrök.
Übü papa egyetlen, célponttá. dagadt Has,
Übü mama meg két loncsos Kebel. A
protézisek
természetesen
bábossá
karikírozzák a mozgásokat is. És ugyancsak bábos megoldású a Kísértet és a
Medve barlangjelenete.
De az adaptáció e formai okoknál
sokkal mélyebb tartalmi rétegekhez nyúl.
A rendező ennek érdekében némileg át is
szabja a szöveget, helyzeteket, helyszíneket módosít. Igy létrehoz egy masinériát, amelyben a leszámolások egyre
fokozódó paroxizmusa fejleszti a cselekményt. Übü először ellenségeivel végez,
majd sorra mindazokkal, akik saját táborában gyanússá válnak: népével, cinkosaival és végül. csaknem a nejével is.
E vérengzés áldozatai - a főszereplőket
kivéve - bábok! Ők a történelem
masszája, harcterek oktalan ágyútöltelékei, a hűségnyilatkozattal habozó alatt-

valók, a magtárkisepréstől rettegő parasztok. Übüék hatalmi tébolya mindenekelőtt abban lepleződik le, ahogy a bábukkal
bánnak.
Ahogy
vásott
élvetegséggel
hajigálják,
kínozzák,
aprítják őket. A módszeres bábuholocaust odáig tökéletesedik, míg egy
fűrészgép óriáskerekén potyognak a
megsemmisülésbe.
Á legmegrendítőbb mozzanatokban a
rendezés sokatmondóan konfrontálja az
emberi testet a bábfigurákkal. A parasztokat a rájuk tehénkedő Übü hasával
fojtja meg. Poszomány a „teljes nézetazonosságig" itatja a báb-Cart, hogy aztán
orvul, a szó szoros értelmében két szimmetrikus félre hasítsa. És talán a
legmeghökkentőbb megoldás: Jarryval
el-lentétben Kovács Ildikó nem a harctéren öli meg Poszományt, aki az áruló
Übü fogságába kerül. Übü papa cellába
gyömöszöli, majd a kubust vízszintesen a
földre fektetve nekilát a nagy mutatványnak: tartalmával bélelve elfűrészeli,
Egymás után gurulnak elé a végtagok,
majd a fej is. Ekkor a színész Poszomány lelkeként - elhagyja a cellát,
és a nekrológot egyszerűsítendő „saját
kérésére, érdemei elismerése mellett"
még fel is akasztja magát.
*
Mind e pozitívumok után az olvasó talán
megkérdezi: mi az ok a borongás-ra? Én
mindenesetre részrehajlásra törekedtem.
Azokra az értékekre koncentráltam,
amelyek ébren tartják a hitet a felnőtt
bábművészet lehetőségeiben.
Következő számaink tartalmából:

György Péter:

Mindenféle szórakozások
Mészáros Tamás: „A

levegő vidékies"
Bécsy Tamás:

A gondolkodó Lear
Kőháti Zsolt:

A beszédtanár artikulációs zavarai
Koltai Tamás:

Rokonlelkek II.
Antal Gábor:

Gobbi Hilda könyvéről

ségével? A XVI. BITEF műsora nem
kínál ehhez a felvillanó gondolathoz
A XVI. BITEF
elegendő támpontot, de figyelmen kívül
sem hagyható, hogy akkor, amikor a
műsorfüzet az általános gazdasági állaGazdaság és színház
potokra utal, az egyes előadások könnyen
sorolhatók a politika vagy a szórakoztatás
elképzelt felcíme alá. S ami eléggé
különös, a kétféle jellegű előadások csak
Rendhagyó módon az idei BITEF ka- látszólag zárják ki egymást. Lénye-gében
talógusának bevezetője nem az újszerű ugyanannak a helyzetnek kétféleképpen
színházi törekvésekről, a klasszikus mű- történő „lereagálását" mutatják. Keményre
vek átértelmezéséről, a kőszínházon kívüli fogottan, emelt hangon jelez-ni napjaink
szabálytalan játékterekről, a mítosz és szeizmikus tendenciáit, vagy semmiről
valóság, a realizmus és absztrakció vagy tudomást nem véve komédiázni.
Á XVI. BITEF erre is, arra is mutatott
az új rendezői kísérletek és a szín-játszás
gyökerei
közötti
korrelációról,
a néhány sikeres vagy kevésbé sikeres
neoteatralizmusról, a színházi postavant- előadást.
garde-ról, hanem a világgazdasági helyzet
és a belgrádi rendezvény közötti mind A M ester és Margarita
nyilvánvalóbb
összefüggésekről
tá- Elfogult vagyok Bulgakov regényével
jékoztat. Régóta közbeszéd tárgya a szemben, csak egyféleképpen tudom olBITEF anyagi válsága, már-már éppúgy vasni, tudok rá emlékezni - egy adott
klasszikus téma, mint általában a színház- valóságnak fantasztikumba rejtett hite-les
válság. Hogy azonban a katalógus szak- képeként. Amit Bulgakov ember-ként és
mai kérdések helyett gazdasági prob- alkotóként megélt, annak pontos képe
lémákra irányítja a nemzetközi színházi ismerhető fel benne. A lélek, a
fesztivál közönségének figyelmét, az akár megpróbáltatások és a lázálmok dokuszimptomatikus is lehet, s nem is ki- mentuma
regényben
elbeszélve.
zárólag egyetlen rendezvény további Amennyire hálás lehetett a percnek
sorsára, hanem tágabb, sőt egész tág, tehát Bulgakov, amelyben rátalált a három síkot
színházon
kívüli
állapotokra
és (valóság,
filozófia,
fantasztikum)
összefüggésekre vonatkoztatva is. Abban egybefogó kompozíció ötletére, annyira
az általános emberi, emberiségi vi- kevésbé örülhetnek a rendezők annak a
szonylatlabirintusban, amelyből az egyes percnek, amikor rászánták magukat A
esetekben - mint például a nehézségek Mester és Margarita színpadra állítására.
ellenére
nemzetközi
szolidaritással Nemcsak
a
remekművek
létrehozott XVI. BITEF - talán inkább átfordíthatatlanságáról van ezúttal szó,
mutatkozik kiút, mint az egyre szöve- annak újbóli beigazolódásáról, hogy a
vényesebbé váló világhelyzet egészét te- nagy irodalmi alkotások a színházban a
kintve, sajátos felfigyelni, miféle tenden- rendelkezésre álló esz-közök végessége
ciákat mutatnak a művészetek, és közöttük folytán önmaguk halvány lenyomataivá
talán nem is utolsósorban az, amelyik lesznek, hanem ennél talán még fájóbb
legaktívabb kapcsolatban van „fo- kudarcról, arról, ami talán tartalmi
gyasztóival" - a színház.
csonkításnak
nevezhető.
Egyetlen
Á világgazdaság - nemkülönben az megoldásnak az látszik, ami-kor az eredeti
általános politikai helyzet - és a színház mű csak ürügyként szolgál a másféle
összefüggéséről, az előbbinek ez utóbbira eszközökkel dolgozó mű-vész számára,
való hatásáról lehetetlen tíz-egynéhány hogy
hitelesen
belülről
előadásból,
a
sok
esetlegességgel megnyilatkozhassék. Bármennyire is kiátösszeállított fesztiválműsorból követ- kozandó az „alapmű után szabadon"-elv,
keztetni. A katalógus négykezes (Mira mégis célravezetőbb, mint a teljes
Trailović és Jovan Ćirilov írta) beveze- átmentés igénye, melynek eredménye
tőjének jelzett utalása mégis arra kény- szinte sohasem mérhető a „modell" érszerít, hogy legalább az ötlet tudomásul- tékével.
vételének fokán ideírjam a kérdésként
Bulgakov műve különösen ravasz alfelvillanó gondolatot: kapcsolatba hoz- kotás ilyen szempontból. Egyfelől csábítás
ható-e az egyre nagyobb jelentőségűvé a színpadra állításra, mert tartalma
váló és mindinkább fenyegető gazdasági felismerhetően örök, vonzó és ugyanhelyzet az úgynevezett politikai színház akkor századunkban szinte mindenütt
újjászületésével és fokozódó népszerű
jelen idejű, nem kevésbé mert a szerkezet
három síkja képzeletindító formai megGEROLD LÁSZLÓ

