
DÉVÉNYI RÓBERT

Báb hommage

A z Á l l a m i B á b s z í n h á z

új k o n c e r t mű s o r a

Ma már aligha okozunk meglepetést, ha
budapesti bábszínházat

legproduktíkusabb komolyzenei
intézményeink közé soroljuk.
Felnőttrepertoárjukon olyan széles
választékát találjuk operáknak, ba-
letteknek, színszerűsített koncertművek-
nek, hogy azt egy „igazi" dalszínház is
megirigyelheti. Most is: valóságos terülj
asztalkámként voltak képesek a torlódó
Bartók-, Sztravinszkij- majd Kodály-
jubileumok ünnepi igényeit kielégíteni.
igaz, nem futotta mindig komplett, új
betanulásokra. De nem jöttek zavarba. I la
másképp nem, a reprízek és bemutatók
elegyítésével, a „raktárkészlet" ügyes
forgatásával értek célt.

Alighanem ez a gyakorlatias szerkesz-
tési elv érvényesült a most bemutatott,
kissé semleges című Új koncertműsor
anyagának válogatásában is. A
háromrészes program középrészét egy
Kodály-blokk tölti ki, a centenárium
ünnepi gondolatköréhez kapcsolódva. Ez
elé került de Falla: Pedro mester
bábszínháza című opera-egyfelvonásosa,
amelynek hason-más előképét a televízió
Zenés Színházának produkciójaként a múlt
idényben már láthatta a közönség. Az estet
pedig a Sztravinszkij-évforduló tavaly már
ugyancsak megcsodált Tűzmadár-balettje
zárja.

Noha nem ildomos még egy tisztelgő
célzatú műsort sem protokolláris szem-
pontok szerint mérlegelni, mindjárt meg
kell állapítanunk: Kodály kissé méltatlanul
járt a párosítással. Függetlenül az egyes
produkciók színvonalától, a két
nagyszabású opusz árnyékában a rövid
lélegzetű művekből konglomerált Kodály-
blokk meglehetősen halványan fény-lik.
Ezúttal nem sikerült megismételni a
Bartók-est arányosságát, amelyben a
Cantata profana kapta a főhangsúlyt,
egybecsengően az életműben elfoglalt
helyével.

Ettől eltekintve de Falla muzsikája
stilárisan kifogástalanul szervül
Kodályéval. Á népzene és a nemzeti zene
kívánar os egységét csaknem azonos
nézőpontból közelítik meg. A Pedro mester
báb- színháza kétségkívül a Háry János és
a Székely fonó közeli rokona. Folkloriszti

kus maga a cervantesi téma: Pedro mes-
ter és kisinasa vérbeli népművészek, mint
ahogy természetesen népművészet a kö-
zépkori, kocsmákban házaló bábjáték is.
(A libretto megzenésítésére állítólag Lor-
ca inspirálta de Fallát.) De népzenei fo-
gantatású a muzsika is. Maga Kodály
említi egy nyilatkozatában, hogy a spa-
nyol dallamkincs irigylésre méltóan gaz-

dag úgynevezett kikiáltó kántálásokban.
A kisopera ezen a zenei nyelven szól, az
énekbeszéd közé ékelve az ugyancsak
idézet jellegű, korabeli barokk színházi
muzsikát.

A műsorlap báboperát ígér. Némileg
pontatlanul. Nem kívánjuk felvenni a
vita kesztyűjét, a műfaji skatulyák végül
is érdektelenek. De Balogh Géza rende-
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zésében az ebből adódó pongyolaságok
átgondolatlanságokhoz vezetnek.

De Falla az énekszólamokat kizárólag
három élő szereplőjének (Pedro mester,
Kisfiú, Don Quijote) szájába adja, vagyis
csak a keretjáték opera, a tulajdonképpeni
bábelőadás-betét a Melisandra megsza-
badítása című lovagdráma jellegzetes zenés
némajáték, amelyben a bábszereplők
dialógusait is interpretorként a Kikiáltó-
Kisfiú idézi.

Balogh Géza szellemesen, ötletesen
megrendezte a betétet, de a mondandót
hordozó keretjátékkal alig tudott valamit
kezdeni.

Balogh a lovagtörténetet úgynevezett
szicíliai marionettekkel mutattatja be. Ez a
bábu, amelynek mozgása meglehetősen
korlátozott, elsősorban tömegjelenetek,
tablók kialakítására alkalmas. A rendező
jól aknázza ki a festőiesség naiv
romantikáját, a történet vadregényes drá-
maisága mulatságos kontrasztba kerül az
ábrázolás kényszerű együgyűségével.
Szépséghibaként felemlíthető, hogy a
szicíliai bábozás Cervantes korában még
teljesen ismeretlen, majd csak a XVII.
század második felében bukkan fel. De
nemis a históriai hűséget kérjük számon: a
színház nem múzeum. Az anakronizmuson
inkább azért akadunk fel, mert a hátán
háza, kebelén kenyere vándor-bábosnak
aligha lehetett elegendő tőkéje az ékes-
költséges társulathoz. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy később, a XIX.
században az efféle lovagdrámák
legadekvátabb előadói gárdáját valóban a
szicíliai marionettek alkották.

Az előadás igazi problémái a keretjá-
tékban jelentkeznek. Felemásan értel-
mezhető mindjárt az indítás: Pedro és a
Kisfiú behúzza a színre szekérszínpadát,
és kezdetét veszi a közönségtoborzás. Az a
mindig fonák helyzet kerekedik, hogy
azokat invitálják befelé, akik már eleve a
nézőtéren ülnek. A Kisfiú cinkosan sze-
mez velünk, vagyis megérteti, hogy ez a
közönség a játék kedvéért az a közönség is
egyben. Ezután mégis úgy tesznek, mintha
a csalogató eredménytelen lett volna: a
kutya sem kíváncsi művészetük-re. Az
értelmezést tovább bonyolítandó, erre
óriás bábokat ültetnek a paraván elé, talán,
hogy mégse játsszanak üres háznak. Ami
igazi luxus, hiszen ezzel keresik ke-
nyerüket. Vagy a patyomkinközönség
vattájával kívánják a két „fizető" nézőt,
Don Quijotét és Sancho Panzát helybe
édesgetni ? És ők bedőlnek az ámításnak ?
A szituáció alapjában tisztázatlan. A darab
lényege, hogy a bábok bábok, az em

berek hús-vér emberek. A kétfajta jelen-
lét - művészi és valóságos - gyúelegyként
kell hogy egyberobbanjon a játék csúcs-
pontján. E közteslények funkciótlan
staffázsa hatástalanítja a drámai szerke-
zetet.

De nem szerencsés a keret könnyített,
bohózati beállítása sem. Az igazság-osztó
felindulásában a festett világot túl-ságosan
komolyan vevő Don Quijote
színházpusztító kard-ki-kard párbaja leg-
alábbis tragikomikus. Ismert az amerikai
anekdota, miszerint egy néző annyira
felháborodott Othello ocsmány félté-
kenykedésén, hogy páholyából lelőtte a
Desdemonát fojtogató színészt, majd
önmagával is végzett. Sírjukra pedig a
műpártolók ezt vésték: „Itt nyugszik a
legjobb színész és a legjobb néző"! Nos,
ennyi méltányosságot de Falla Don
Quijotéja is megérdemelt volna. Annál is
inkább, mert a zeneszerző a Dulcinea-
áriában (az opera egyetlen lírai feltárul-
kozásában) hűen festi a nemes érzelmeket,
melyeknek hősünk a csapdájába esik.
Tragikus felhangok hiányában az egész
eset afféle mucsai helytelenkedéssé fajul.
A bogaras Don Quijote nem tudja, hogyan
illik színházban viselkedni. De ebből sem
lesz tragédia: a romokban heverő
bábszínházat könnyűszerrel helyreállítják,
és az ideges nagyérdeműt eltanácsolva a
kulturális élménytől egy vessző-
Rosinantéval a lába között kiebrudalják.
Nem én poénkodom sajnos, hanem a
produkció. Az elviccelt helyzeten már az a
különben stílusos zárómozzanat sem segít,
hogy Pedro mester a pórul járt lovag azon
melegében kifaragott mását
bábpanoptikumába illeszti.

Kodály Zoltán zenei ouvre-jéből öt
miniatűr ad ízelítőt. A szerkesztés szoros,
valóságos kis bábszvit jön létre az ere-
detileg nem színpadra szánt népdalfeldol-
gozásokból. A mag a Pünkösdölők című
gyermekkari mű, ezt fogja közre a Gyer-
mektáncok sorozat két darabja, míg a két
szélső tételt népballadák alkotják. A tech-
nikai megközelítés sokoldalú, és örömmel
nyugtáztuk Bánky Róbert rendezői
szándékaiban a színházi műhelymunka, a
nálunk marginális bábművészeti mű-fajok
(árnyjáték, egyszemélyes show)
integrálásának igyekezetét. A végered-
mény azonban meglehetősen egyenetlen
minőségű.

A Barcsai- és Kádár Kata-balladát Bánky
fekete-fehér illetve színes árny-

játékkal jeleníti meg. A módszer ha-
gyományélesztő indítékú, tehát szándé-
kosan primitív, nem lép túl a „hajdani"
képi megfogalmazás lehetőségein. De
minthogy magyar népi árnyjátékozásról -
szemben a bábozással - nem tudunk, a
revival szükségképpen csúsztatást jelent,
tulajdonképpen a vásári kép-mutogatás
dramaturgiáját követi. Ez pedig naivan
illusztratív volt, ikonográfiai
közhelyekkel kettőzte meg a pár-huzamos
szöveget. A modern színház-ban ez már
csak ironikus idézőjelességgel hathat,
vagy éppen ellenkezőleg : egy olyan
minőségi többletet kell tartalmaznia,
amely versenyképessé teszi a trükk- és
animációs filmeken nevelkedett mai
közönség szemében is. Mind a Barcsai,
mind a Kádár Kata végső soron véres
rémtörténet, afféle középkori horror, az
árnyképillusztrációk hátborzongató
eltúlzottsága nem került volna ellentétbe
a zenével, sokkal inkább a groteszk
feszültségével telítette volna a
produkciót. De ha ezt a groteszkséget az
alkotók nem vállalták, úgy azzal a su-
gárzó líraisággal kellett volna lefegyve-
rezniök, amire az árnyjáték kézművessége
alkalmasabb, mint az óhatatlanul „nagy-
ipari", kommercionális rajzfilm.

Eleven élményt nyújt a két kis tán-cos
közjáték. Szívesen álmélkodunk a
csárdásozó testbábpároson, amelyről
persze utóbb kiderül, hogy egyetlen két-
rét görnyedő színész mozgatja őket. Ha-
sonló „kunststickli" a vetélkedő legényes.
A fiúcskák olyan szemfényvesztő
önállósággal ropják, hogy szinte ők lát-
szanak táncba vinni „szüléjüket", Blasek
Gyöngyit. Noha e bábműfaj inkább a
varieték programjában szorított magának
helyet, műsorba iktatását az ünnepi
blokkban is indokoltnak éreztük. A
mutatványos hatáseszközök a mesterség
évszázados titkait gyümölcsöztetik.

A Kodály-blokk legszebb perceivel a
Pünkösdölő ajándékozza meg a nézőt. A
töredékes szokáselemekből felépített
gyermekkari mű olyan egységes cselek-
ményalapot kap a színpadtól, amely még
a hézagosan kihüvelyezhető, a népi em-
lékezetben elhalványult értelmű mozzana-
tokat is átvilágítja. Bánkynak gondja van
rá, hogy a dramatikus szokásjáték bo-
nyolult rétegződése érzékletesen megele-
venedjék. Az egyházi jeles nap áhítatos
ceremóniája szövődik össze az ősi pogány
termékenységi rítussal, hogy mindez a fa-
lusi gyermekek önfeledt-szép menyegzői
játékává váljon. Néhány szituáció
néprajzi hiteléről lehet vitatkozni, de


