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Zene és képzőművészet mágikus találko-
zásának az ígéretével - reményével - tér be az
ember a Budapest Bábszínház
felnőttelőadására. Azzal, hogy a színpadon
többnyire szolgálóleánnyá szelídülő két
művészeti ág mosta színház falai között is fő-
szerephez jut; egymást gerjesztve ragadnak el s
száguldanak velünk a szokatlan érzéki tobzódás
nyújtotta élmény beteljesüléséig. A zene
áramlása és lüktetése, hangjai és csendjei
magyarázzák vagy ellenpontozzák,
talányosabbá vagy egyértelműbbé teszik a
látványt, s ezáltal magának a zenének is bővül a
jelentése: konkrétabbá, ugyanakkor
ezoterikusabbá válik. Az est első felében
legalábbis valami ilyesfajta cél vonzhatta az
alkotókat. Schumann Karneváljának adaptá-
ciójában azonban valójában csak annyi a formai
újítás, hogy nem zenével kísért szokványos báb-
színházi produkciót látunk, hanem zenét hallga

tunk, melynek hátterében egy többé-kevésbé
szokványos bábszínpadi produkció bontakozik
ki. Koncertet hallgatunk tehát, zongoraversenyt
Fellegi Ádám előadásában azaz a zenén van a
hangsúly. A látvány szinte csak ráadás, a muzsi-
ka ihlette romantikus fantázia szüleménye. Az el-
képzelésben semmi kivetnivaló nincsen, zene és
bábművészet ilyesfajta találkozása sok érde-
kességet rejthet magában. Azzal együtt, hogy
kénytelenek vagyunk tudomásul venni - primé-
ren zenei élmény ide vagy oda -, hogy nem kon-
certteremben vagyunk, s így a hangzás tökélyét
másfajta mércéhez kell igazítani.

Az ifjú Schumann műve, a Karnevál - Apró
jelenetek négy hangra, valóban látvány után ki-
ált. Darabjainak címe, a Pierrot vagy az Arlequin,

Fellegi Ádám, Erdős István és Pataky Imre a
Karneválban

vagy akár az Eusebio és a Florestan - utóbbiak
Schumann két énjének, a szelíd, tépelődő lírai-
nak és a céltudatosan tetterős másiknak a meg-
testesítői - előbb képalkotásra serkenti a fantá-
ziát, hogy a képeken át jusson el a zenéhez. A
bábszínpadi adaptáció megálmodója, Urbán
Gyula, egybegyúrta a figurákat. Eusebio, a fé-
lénk és Florestan, a harsány két fehér ruhás, arc-
talan bohócalak. Egy romantikusan titokzatos
karneváléjszakán kelnek életre, a sötétbe burko-
lózott kisváros pislákoló fényű ablakai mutatnak
nekik utat, ott járnak, lopakodnak a zene hangjai-
ra a háztetők fölött, mígnem arcuk is lesz, álarc
ugyan, farsangi csacskaság, mégis komolyan
kell venni: rejtett belső tulajdonságaik jegyeit vi-
seli. Florestan és Eusebio alakjában az elszánt
derű és a tépelődő mélabú küzd egymás ellen, a
karneváli éjszaka láthatatlanul suhogó rémei el-
len, a halál ellen. Küzdenek az életért, a szerele-
mért - az eszményi nőért, aki törékeny, balett-
szoknyás alakjának árnyékát a holdra veti, meg a
kézzelfoghatóért, aki korpulens valóságában je-
lenik meg előttük. A szándékot, az álom és való-
ság határán lebegő, titkokkal terhes, fülledt far-
sangi éj megjelenítését, amikor - az ifjú Schu-
mann fantáziája szerint - akár a halált is le lehet
győzni, nem nehéz megérteni. A líra, az elomló
szenvedély, az élet filozófiai örvényű dilemmái
megérintenek. A mély megrázkódtatást, a gon-
dolaton túli gondolat kísértését azonban hiába
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várjuk. Raro Mester - Schumann harmadik énje
bármennyire is szeretnénk, nem Fellegi

Ádám alakjában bújik meg. Ott kuncog valahol a
bölcs öreg a színfalakon túl, mi pedig ülünk letar-
gikusan és erőtlenül, akár szemben velünk a
színpadon Eusebius - a bábu.

Az este második része más jellegű produk-
ció. Ezen is Fellegi Ádám zongorajátékát élvez-
hetjük, de teret kapa par excellence értelemben
vett képzőművészet is. A Képkoncert találó cím.
A zene, amely megszólal, Muszorgszkij Egy
kiállítás képei című műve, a képek azonban nem
Hartmann festményei, amelyekből a komponista
ihletet merített, hanem a huszadik századi
képzőművészet elhíresedett darabjai, is-mert
motívumai, olykor történelmi-politikai át-
hallásokkal fölruházott opuszai. A képek krono-
logikus sorrendben, egyfajta történelmi ese-
ménynaptár szerint sorakoznak föl a maguk
bábszínpadi formájában, ugyanakkor „szemé-
lyes" kapcsolat is van közöttük, művészeten
belüli ok-okozat összefüggéseket sejtetnek és
mindezen túl igyekeznek minden poént kihasz-
nálni, amely e huszadik századi „látványtár"
közismert motívumainak találkozásából adódik.
Mindjárt az elején nagy trouvaille: Rjepin
Hajóvontatók című képének meggörbedt figurái
keservesen vonszolnak be a színre egy hatal-
mas hajót, az oldalán a fölirat: Auróra. (Kár,
hogy a jelenet poénját Fellegi Ádám a szünet-
ben tartott kiselőadásán lelövi.) Íme, a század
hajnala - kapjuk a csak látszólag cinikus, való-
jában mélyen önironikus kioktatást. Rjepin, a
predvizsnyik mozgalom jelese után később az
orosz avantgárd is föltűnik, bizonyára nem vé-
letlenül - a konstruktivista Liszickij négyzetei
játszogatnak el egymással, a játék önfeledt és
érzelemdús, látványos érv azok ellen, akik en-
nek a művészetnek az érzelemmentességét bi-
zonygatják. E finom utalásoktól az ember hajla-
mos elandalodni, még akkor is, ha a produkció
elsőrendűen illusztratív jellegét nem lehet leta-
gadni. Kárpótol viszont képzőművészet és báb-
színház találkozásának csodája, az az érzéki
élvezet, hogy megmozdulnak az örökkévaló-
ságba merevített képek.

Picasso Guernicájának rémlátomása ölt
vészjósló végső formát a lassan bemasírozó
részletekből, Chagall falujának kavargó víziója
mozdul életre, beszalad egy „százlábú" futurista
kutya - lenyűgöző ötlet -; ahogy a mozgást a
festmény annak idején rögzítette, most úgy lesz
mozgás a festmény mintájára: a sok láb kerék-
ként forog körbe-körbe. Magritte madara száll
be, de Chirico metafizikus borzongása gomolyog
Muszorgszkij zenéjére. A látvány, a mozgó ké-

pek átveszik a főszerepet. Furcsa kavargás tá-
mad, iszonyat jön a nevetésre és megfordítva,
beszalad egy nagyobb futurista kutya, talán az
előző másik énje...

Erdős István, Gruber Hugó és Pataky Imre a
Képkoncertben (Matz Károly felvételei)

A végén aztán, mikor már túl vagyunk Andy
Warhol Marilyn Monroe-ján, már szemügyre ve-
hettük a közhelyesre silányított arc minden letűnt
és létező varázsát, s a helyén mára pop-art egy
másik műve, a jól ismert képregényarc van, lány,
szemében könnycseppel, ebben a pillanatban
bemasírozik egy valóságos figura - nem báb -,
kezében egy valószerűtlenül nagy ajakrúzzsal, s
miután kezd megfogalmazódni bennünk a gya-
nakvás, megjelenik egy férfi is, azt a bizonyos
abnormális méretű rágógumicsomagot cipelve.
Öregebb és megtörtebb, mint a reklámban, föl-
ugrana a levegőbe ő is, mint ifjú és bizakodó énje
a reklámfilmben, de nem megy neki, föladja. Le-
gyint egyet. Ez a legyintés az a pillanat, mikor
bábművészet és színház, képzőművészet és
ze-

A Miss Daisykedves, szentimentális, a szél-
sőségektől óvakodó, rafináltan profi darab,
amit táblás házakkal lehet játszani az off-
Broadwayn, amiért döglik a disztingvált
amerikai középosztály, amit végig

ne mágikus egységben fonódik össze, mikor ez a
Muszorgszkij zenéjére színpadra fogalmazott
művészeti kiáltvány a kronologikus rendet
követve immár a század szürke alkonyát
mutatja, mi-közben flegmaságnak álcázott
félelemmel próbál megfogalmazni egy kérdést a
jelenlévők számára. A kérdés fontos, valamifajta
folytatásra vonatkoznék. De a képregényhez
semmi köze.

Karnevál és Képkoncert (Fellegi Ádám és a Budapest
Bábszinház)
I. rész: Schumann: Karnevál.

Bábszinpadra képzelte és rendezte: Urbán Gyula.

Látványtervező: Kecskeméti Kálmán.
II. rész: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei.

Bábszinpadra képzelte: Balogh Géza, Kemény
György, Koós Iván. Rendezte: Balogh Géza.

Látványtervező: Kemény György.
Játsszák: Blasek Gyöngyi, Csajághy Béla, Erdős Ist-
ván, Gruber Hugó, 'Kenyeres Zsuzsa, Kovács Marian-
na. Pataky Imre, Szakály Márta, Varanyi Lajos, Bognár
Péter, Juhász Ibolya.

popkornoznak a gyerekek, és végigpityeregnek
az anyókák. Igazából nem szól semmiről, vagy
amiről szól, az maradéktalanul összefoglalható a
Pesti Műsor pár szavas ismertetőjében. Ha ezt
elolvassuk, tulajdonképpen tudunk is mindent
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