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Brecht és Jarry
az Állami Bábszínház
műsorán

Emberszabású bábok,
bábbá vált emberek

Mindazoknak, akik szeretnek szigorúan
elhatárolt, sarkos kategóriákban gondol-
kozni, es áthághatatlan demarkációs
vonalat húznak - elvágólag! - az egyes
művészeti területek között; mindazok-nak,
akiket megzavar, sőt, bosszant, ha
olyasmivel találkoznak, amit nem lehet
mutatós címkével beilleszteni egy elmélet
szülte skatulyarendszer megfelelő
polcaira; mindazoknak, akik a „bábszín-
ház" szóban a színházat afféle másod-
rendű toldaléknak tekintik a gyermekek-
nek való bábu, baba mellett - azoknak
ajánlom figyelmébe az Állami Bábszínház
egy műsorba szerkesztett két előadását.
Remélem, meglepődnek. . .

Azoknak viszont, akik előítéletektől
mentesen, minden újra fogékonyan a
színház varázsát keresik az elsötétített
nézőtereken, akik élményre várnak, azt
hiszem, nem kell külön ajánlanom Brecht
A kispolgár hét főbűnét és Jarry Übü ki-
rályát. Alighanem maguktól is eljutnak
ide. Remélem, nem csalódnak.

Bízom benne, hogy nem csalódnak, bár
a két produkció korántsem egyen-értékű,
egyáltalán nem hibátlan. Sőt, né-hol, az
elmulasztott lehetőségek láttán,
kifejezetten bosszankodtam is. De mind-
az, ami a színpadon történik - színház! És
ékesszólóan bizonyítja, hogy a demar-
kációs vonalak huzigálása velejéig hamis
téveszméken alapul. Hogy nincs külön
„csak" bábszínház, meg ilyen színház, meg
olyan színház... Színház van, ha úgy
tetszik, „a" színház, amelynek esz-közeit,
módszereit, hatásmechanizmusát nem
valamiféle skatulyák határozzák meg,
hanem a mű, amit bemutat, és min-
denekelőtt a szándék, amely a bemutatót
létrehozta. Minél erősebb a mű, minél
tisztább, tisztázottabb a szándék, annál
könnyebben, annál többet vehet birtokba,
annál szervesebben épülnek bele az
előadásba a színházművészet afféle „in-
terdiszciplináris" területei...

De még valami kiderül ezekből az elő-
adásokból. Egy kicsit talán furcsa is, hogy
éppen két bábszínpadi produkció készteti
arra a nézőt, hogy újra megfogalmazzon
egy gyakran feledésbe merülő axiómát: a
színházban - bármiféle szín-

házban, akkor is, ha a színpad egy para-
ván, és fölötte elsősorban a színek és for-
mák játszanak -- meghatározó, és legfon-
tosabb társalkotó a színész. Ezt az elő-
adás erényei, magávalragadóan szép pil-
lanatai ugyanúgy bizonyítják, mint a
bosszantó hibák. Ez utóbbiak talán még
szembeszökőbben!

Paradox állítás? Lehet. De nem ez az
egyetlen furcsa paradoxon ezzel a szín-
házi estével kapcsolatban.

Alfred Jarry műve alighanem egyedi
jelenség a világirodalomban. Pamflet és
persziflázs, szatíra és paródia; keserűen
fekete humorát a bohóctréfák felszaba-
dult gátlástalansága hatja át. Aki szín-
padra állítására vállalkozik, bátran nyúl-
hat bármiféle eszközhöz; a senkit és sem-
mit nem tisztelő darabba minden belefér.
Helyet kaphatnak a legképtelenebb ötle-
tek is. Egyetlen mérce - mint általában
mindig - az, hogy a színpadon igazolják
önmagukat.

A Jarry teremtette groteszk világ em-
beralattian emberi szereplői, az ürességtől
kongó fejű királyok, a koszlottan
csámcsogó, idülten gonosz Shakespeare-
hős-imitátorok, a szélkakasként forgó,
arctalan tömegek és a jámbor birkanyáj-
ként hulló áldozatok, akiknek egyetlen
bűne, hogy ügyetlenül helyeseltek -- báb-
bá stilizálva ugyanúgy vagy még jobban
kifejezhetik teremtőjük mindent elsöprő
utálatát a hazug világ iránt. Ebben a kö-
zegben a báb emberré, az ember bábbá
változásához nem kell külön magyarázat.
Az tehát, hogy az Übü király és a szerző
saját kezű bábszínpadi változata egységes
darabbá formálódik az előadásban,
dramaturgiai telitalálat, Balogh Géza
rendező telitalálata.

Ugyanígy telitalálat az a látványvilág
is, amelyet a szereplők köré Koós Iván
megfogalmazott. A torz törpéből félel-
metes óriássá emelkedő ordináré Übü
papa és a vele együtt növekvő Übü mama,
majd eltörpülésük a hatalom csúcsáról
való zuhanásban úgy vált képi kifejező-

eszközzé, hogy - bár a benne rejlő lehe-
tőségeket korántsem használták ki tel-
jesen - az egész előadást nyugodt szívvel
reá lehetett építeni. A különböző figurák
nem csak anyagukban, faktúrájukban,
formájukban válnak öntörvényű színpadi
lényekké; a beléjük épített groteszk
mozgási-mozgatási lehetőségek a színész
és rendező számára egyaránt tág
mozgásteret biztosítanak.

Ha mindezt még kiegészítjük azzal,
hogy Czipott Gábor meggyőző Übü papa,
és Turcsányi Erzsébet félelmetesen
közönséges, nagyszerű Übü mama, „pa-
pírforma" szerint az előadásnak valahol a
legmagasabb csúcsok körül kellene
mozognia. Mozoghatna is. Mégsem több
korrekt, becsületes, jó előadásnál. Termé-
szetesen ez sem kevés; de a kihagyott
lehetőségek - akárcsak a futballban a
mellélőtt, óriási helyzetek - jobban
bosszantják az embert, mint a fantázia
nélküli, szürke korrektség.

A lehetőségek elszürkülése részben az
előadás itt-ott megtörő, lelassuló ritmu-
sával magyarázható. Legyünk igazsá-
gosak: ez részben technikai adottságok-
ból is fakadt. Egy-két jó ötlet például,
annak következtében, hogy a megvaló-
sítás ideje hosszabbra nyúlott, mint
amennyit a dramaturgiai helyzet megen-
gedhet, önmagát ütötte ki. De éppen
néhány kitűnő technikai megoldás hívja
fel a figyelmet arra, hogy talán még ez
sem volt szükségszerű. ..

Mégsem ezek a ritmushibák
bosszantják igazán a nézőt. Ennél
sokkalta problematikusabb, zavaró néha a
színészi játék. Ebben a kegyetlenül
groteszk, gonosz világban, ahol az
áldozatok csak peches bűnösök, és a
jóhiszeműség legjobb esetben is csak
ostobaság, Rozamunda királyné sem
lehet megrendítő „mater dolorosa".
Bármennyire furcsa

ez is az előadás egyik paradoxona -
éppen az őszinte, tragikus hang válik itt
hamissá: olyan érzelmeket ébreszt a néző-
ben, amelyek ellentmondásba kerülnek az
előadás összhatásával. Bizonyos vagyok
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benne, hogy mindez nem a színészen,
nemcsak a színészen múlik; Simándi
Anna rendezői instrukciókat valósít meg.
Az azonban tény, hogy hangjának
meggyőző, drámai ereje önmaga ellen
fordul; a tévesen értelmezett helyzet nem
csak a nézőt zavarja, de hozzájárul a már
említett ritmustörésekhez is.

Hasonló értelmezésbeli tévedés Bug-
risláv királyfi hangja, szerepfelfogása.
Borszéki Márta egy igazi mesebeli ki-
rályfit szólaltat meg, azt a bizonyos leg-
kisebb fiút, aki elindul a nagyobbak után
szerencsét próbálni, és a többiekkel el-
lentétben, sikerrel veszi az akadályokat.
A bábszínház gyermekelőadásaiból is-
merős a figura, ismerősek még a hangsú-
lyok, a hangszín is. Ha valaki olyan elő-
adásban formálja meg így a figurát, ahol
nincsenek bábszereplők, az ötlet helyén
van, sőt, remek, hiszen ez a hang magá-
ban hordja az idézőjelet. Az adott eset-
ben azonban egy bábszereplő hangjával
találkozunk! Ráadásul olyan közegben,
ahol egy hasonszőrű figurától - direkt-

ben - éppen ezt a stílust várnánk, ez a
természetes ! Eltűnnek a képzeletbeli
idézőjelek, és Bugrisláv királyfi olyan
mesebeli herceggé lép elő, akinek életé-
ért, győzelméért nekünk, nézőknek szur-
kolni, szorítani kell. . . Talán felesleges is
megjegyeznem, hogy a darabtól ez is
meglehetősen idegen.

Mindez talán kellőképpen alátámaszt-
ja, amit a bevezetőben írtam: a színház-
ban legfontosabb a színész. Meghatározó,
hiszen a rendező félreértései, apró té-
vedései is az ő munkájában fogalmazód-
nak meg, teljesednek ki - ha éppen ne-
gatív értelemben is. De ugyancsak a szí-
nész, a játék fontosságát bizonyítják azok
a jelenetek, amelyekben a nagyszerű
lehetőségeket rejtő, jobbnál jobb bábok
mozgatásában a sztereotípiák érvé-
nyesülnek, és csak néha, egy-egy villanás
jelzi, hogy több színészi invencióval mi
mindent ki lehetett volna hozni belőlük.
Hiszen a báb, legyen bár önmagában
nagyszerű képzőművészeti alkotás, első-
sorban eszköz a színész kezében, önmaga

kifejezésének eszköze; miként a hang-
szer, ő is másként szólal meg a különböző
művészek kezében.

Az Übü király esetében egy fésületlenül
zseniális mű saját lehetőségei alatt
maradó, „csak" jó és korrekt előadását
láthattuk; olyan színházi produkciót,
amelyben a szép pillanatok, nagyszerű
felvillanások nem tudtak magávalragadó
egésszé szerveződni. A nagyszerű ötle-
teknek csak az árnyéka jött át a rivaldán. A

kispolgár hét főbűne előadásában éppen
fordítva áll a helyzet.

Ez a darab nem tartozik Bertolt Brecht
főművei közé. Sőt! Még a hasonló felépí-
tésű, direkt módon politizáló, oktató,
tanító drámák között sem a legjobbak
között tarthatjuk számon. Mégis, mint az
író csaknem minden munkája, ez is jó
alkalmat kínál az igazi színházhoz, és az
Állami Bábszínház művészei ez alkalom-
mal hiánytalanul éltek is a lehetőséggel.
Őszintén szólva csak ez igazolja utóla-
gosan is a darabválasztás merészségét,
még akkor is, ha a társulat nem először
birkózik Brechttel.

Urbán Gyula, az előadás rendezője jó
érzékkel kerülte ki azt a buktatót, amit az
ilyen, közvetlenül agitáló műveknél a
múló idő jelent. Tisztában volt azzal, hogy
az az igazság, amelynek kimondása
valamikor már önmagában is merész,
megdöbbentő, felháborító lépésnek tűnt,
ma már többé-kevésbé közhellyé kopott;
de tisztában volt azzal is, hogy a
közhelyek mögött szunnyadó igazság ma
újra s tán minden másnál aktuálisabb.
Tudja, hogy az az ironikus fintor, amellyel
Brecht és Kurt Weill bizonyítja, hogy az
érvényesülésre törekvő kispolgár torz
értékrendjében a hajdan volt büszke
polgári morál a feje tetejére állt, hogy a
hétköznapok gyakorlatában az erény
bűnné minősült, a bűn erénnyé
magasztosult, s az általuk rajzolt kép a
mai valóságnak is hűséges - torz - képe, és
megtalálja az ennek tettenéréséhez al-
kalmas eszközöket.

A kispolgár kötelező skizofréniáját, a
hirdetett és a gyakorlat diktálta morál
tudathasító ellentmondását jelképező,
megkettőzött Anna - az okos, hideg, szá-
mító és a tehetséges, szertelen, emberi --
történetéhez napjaink újsághírei, apróhir-
detései közül válogatott illusztrációkat.
Megdöbbentőket és jellemzőket. És amíg
Anna I., Kozáry Eszter nagyszerű,
mindvégig hibátlan megformálásában
énekhangjáról, Weill zenéjének tökéletes
ismeretéről tanúskodó remek előadás-
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világszínház
módjáról külön is lehetne beszélni , a
polgárlét követelte karrier önfeladó
rendszerébe kényszeríti Anna II. emberi
gesztusait, második énjét, akarva-akarat-
lanul tudomásul kell vennünk - e feliratok
szuggerálják -, hogy ez a kancsal morál ma
is eleven, napjainkban is hat. Hogy ez a
fonák erkölcs, divatos szakszóval élve, ma
is „elvárás" a társadalom nem is kicsiny
rétegeiben.

Alighanem ennek köszönhető, hogy az
előadás át tudja hidalni a darabból adódó
egyenetlenségeket. Mert akárhogyan is
nézzük, a hét főbűn kispolgári
értelmezése korántsem azonos színvona-
lon hiteles, meggyőző és igaz. Nem is be-
szélve arról, hogy művészi intenzitásuk
sem azonos... Érthető azonban az alkotó
kényszerhelyzete is: azok közül a
„főbűnök" közül a legtöbb, a feje tetejére
állítva, olyannyira rímelt a polgári hét-
köznapok követendő viselkedésformái-ra,
hogy kedvükért - hogy teljes, kerek legyen
a kép - megérte néhány másikon kisebb-
nagyobb erőszakot tenni. Éppen ez az
előadás bizonyítja, hogy mennyire; a
különböző erősségű pilléreken ugyanis

a feszesre húzott ritmus, a zene diktálta
tempó és nem utolsósorban a színészi
játék jóvoltából - töretlenül feszül a mű
szerkezeti íve, és a hírek, hirdetések
nyújtotta fénytörésben gondolatisága is új
dimenziót kapott.

A Koós Iván tervezte látványvilág, a
főbűnök démonainak maszkrendszere,
Anna II. és a körülötte megelevenedő
bábuk sora az élő színészek jelmezeivel
harmonizál, és ugyanakkor élesen el is
különül tőlük. Az alighanem tudatosan
vállalt panoptikumhatás jól rímel az el-
mondott-elénekelt történetet szemléltető
játékra; a díszlet lehetőséget adott arra is,
hogy egyes képek között kivetített hírek
és hirdetések a színpad két oldalán
vizuálisan is kötődjenek az előadás egé-
széhez.

A produkció sorsa itt is a színészek vál-
lán nyugszik, bár itt, éppen abból adó-
dóan, hogy összehangolt, szinte hibátlan
csapatmunkával járulnak hozzá a sikerhez,
ez talán kevésbé nyilvánvaló. Pedig
egyetlen hamis gesztus, félresikerült
mozdulat az egész előadás igazságát ve-
szélyeztethetné... Éppen ezért sorolom
fel, értékrend nélkül, ahogy a színlapon
következnek, neveiket: Szakály Márta,
Sallai Virág, Erdős István, Kássa Melinda,
Gyurkó Henrik, Elekes Pál, Csajághy
Béla, Kárpáti ,Gitta, Gruber Hugó, Pataki
Imre és Ősi János.

KOLTAI TAMÁS

Mesterség és mítosz

Jegyzetek az aarhusi fesztiválról

Azzal a föltett szándékkal érkeztem az
aarhusi fesztiválra, hogy kimazsolázzam
belőle a színházi eseményeket; a választék
láttán azután - legalábbis részben -
módosítottam eredeti elhatározásomon.
A kínálat ugyanis olyan bőségesnek bi-
zonyult, hogy nem vitt rá a lélek az egy-
oldalú táplálkozásra. Egy dúsan terített,
minden jóval megrakott asztalnál sem
jutna eszébe senkinek, bármennyire sze-
reti is az édességet, hogy - mondjuk -
kizárólag kedvenc pudingjából
fogyasszon. Nem beszélve arról, hogy
manapság a színházat már nem feltétlenül
jellemzik azok a formai kötöttségek, ame-
lyek néhány évtizeddel ezelőtt. A teát-rum
gyakran kiköltözik a színházteremből,
néha az utcára, néha a cirkuszporondra;
más alkalommal a társművészetek
határterületeire merészkedik. Bizonyos
történésekről előkelőbben nevezhetjük
happeningnek is - nehéz eldönteni, hogy
még a színház kategóriájába tartoznak-e
vagy már nem.

Hogy csak egy-két példát mondjak az
aarhusi választékból: a legrégibb ja-pán
hangszeres zene, az ezerháromszáz éves
gagaku önmagában nem teátrális műfaj.
Am ha a zenészek játékához tánc is
kapcsolódik, akkor már a japán szín-ház
ősformájáról beszélhetünk, aminek a neve
bugaku. Ugyanígy modern példa is
kínálkozik. A fiatal Janusz Wisniewski,
akinek Európa kaputt című előadása han-
gos nemzetközi sikert aratott az elmúlt
években, a maga dobozszínpadra állított,
olykor báb-, olykor szoborszerűen
viselkedő szereplőivel, erős képzőművé-
szeti hatást mutat: a színész, mint valami
„eleven tárgy" - vagy ahogy a szakzsargon
mondja: objet - kerül kapcsolatba velünk, a
közönséggel. S nincs-e szolid
színháziasság a karmester mozdulataiban
is, nem áll-e Daniel Barenboim a drámai
tér középpontjában, közvetítőként lépve
föl ama viszonyban alkotó és befogadó
között, amely Bruckner zenéjét hivatott
közösségi élményünkké avatni?

Ebben az értelemben kerestem a teát-
rumi mozzanatokat - a színházat az aarhusi
fesztivál eseményein. Volt miből
válogatnom. Dánia második legnagyobb,

mintegy kétszázötvenezres lélekszámú
városa minden ősszel gazdag fesztivál-
programot kínál a legkülönfélébb mű-
fajokban immár huszonegyedik éve. A
város és közvetlen környéke hazai mű-
vészeinek találkozójaként indult rendez-
vény az idő folyamán nemzetközivé vált,
és egyre terebélyesedett. Az idén már es-
ténként öt-hat zenei, színházi, operai,
ránc-, illetve balettprogram között lehe-
tett választani. Olyan hírességek mutat-
koztak be, mint az Orchestre de Paris, az
operaénekesnő Teresa Berganza, a szí-
nésznő Franca Rame vagy a dán szín-
házművészetet reprezentáló Odin Teatret.
A fesztivál angol származású igazgatója,
David Griffith szerint a jövőben inkább
szűkíteni akarják a programot, vagy
legalább tematikai rendet próbál-nak
érvényesíteni. Erre már most is vallott
néhány jel. Például „A másik Amerika"

címszóval tíz „vidéki" amerikai társulatot
hívtak meg, jobbára kisebb létszámú,
különböző etnikai, kulturális és földrajzi
hátteret képviselő, félprofesszionista
csoportokat, elsősorban a lokális
társadalmi kérdések iránt elkötelezett,
szociologikus vagy folklorisztikus
produkciókkal.

A szó jó értelmében vett teatralitás
mondjuk inkább így: játékosság - a
fesztivál külsőségeire is rányomta a
bélyegét. Az óváros - valójában másfél
évszázad dán építészetét egyetlen helyen
bemutató skanzenfalu - a megnyitás
napján vásári mulatság színterévé vált.
Korabeli jelmezbe öltözött polgárok sétáltak
a macskaköves utcákon, örömlány állt a
nyilvánosház ajtajában, lovas postakocsi
hajtott végig hangos csattogással a szűk
sikátoron, bakján kürtöt fújó, pofasza-
kállas postamesterrel. Időnként egy-egy
sarkon vagy térszerű kiszögellésben kü-
lönféle tánccsoportok, zenészek és ar-
tisták tűntek föl, evezős csónakok járták a
kis műtavat, egyikükben a Kék Duna
keringőt játszották jókedvű muzsikusok, a
másikban a város polgármestere evezett a
dán kulturális ügyek miniszterével, egy
negyven év alatti, könnyed modorú és
fölöttébb csinos hölggyel, akit mindenki
csak keresztnevén, Miminek szólított.
Egyébként korábban ő mondott beszédet
a három éve épült üveg-beton csodában,
a hangversenyek és operaelőadások
tartására egyaránt alkalmas Koncert
Hallban rendezett meg-nyitó ünnepségen.
Beszéde végén rá-ütött a színpad közepén
álló két jókora dobra: az első döngve
szólt, a második nagy robbantással
beszakadt, és hatalmas


