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etten vannak, de nem ismerik egymást. Egyi -
kük, a fiatalabb, körülbelül ezeréves és északi,

másikuk valamivel idôsebb, körülbelül háromezer
éves és déli. Úton vannak, és határozott céljuk van,
amelyet nem is vétenek el. Csak azzal nem számolnak,
hogy a célba érés egyáltalán nem jelenti az út végét.

Parszifál ezúttal a kerekasztal helyett a terepasztal
lovagja. A szójáték funkciója a darabból nem derül ki,
a színpad jobb oldalára azonban egy homokkal borított
tanári asztal kerül, amelyen terepasztal-kutatók, pon-
tosabban egy kutató és titkárnôje (Bodnár Zoltán, Sal -
lai Virág) vizsgálódnak. Az ötlet nem szervesül elég gé
az elôadásba, a két karakter a cselekményben aktívan
nem vesz részt, szerepük a felvonások nyitó mondata-
ira, a korszakmegjelölésre és a nézôk lecsendesítésére
korlátozódik, és az asztal is kihasználatlan marad.

Az elsô jelenetekben a serdülô Parszifált (Szanitter
Dávid) látjuk, akit anyja (Erdei Juli) okít az „élet mint
olyan” tantárgyra. Nehéz eldönteni a fiúról, buta-e, vagy
csupán tapasztalatlanságából adódóan nagyon na iv,
hiszen a három, a Csillagok háborújából kilépett biro-
dalmi katonának, esetleg amerikai focistának öl tözött
lovagot (Mészáros Tamás, Mult István, Krausz Gá bor)
meglátva, mint Toldi Miklós, ô is azonnal be akar
állni közéjük. Az anyai pofonok nem elég hatható san
próbálják visszatartani. Parszifál fogja gördeszkáját,
és Artúr király várába indul, hogy ott lovaggá csinálják.

Ennyibôl már talán érzékelhetô, hogy a Kolibri
szín padára az alkotók egyszerre próbálják bezsúfolni
a lovagkort és a jelent, az eposzt és annak travesztiá-
ját, Wolfram von Eschenbachot és a magyar irodalom
klasszikusait. Fábri Péter úgy válogatott a sok kaland-
ból, hogy megtartotta az eredeti zenei ellenpontozás-
ra emlékeztetô szerkezetét, a visszatérô, egymásnak
válaszoló témákat, variációkat. Orosz Klaudia alap-
díszlete egy nyersfa színû ferde dobogó és két faág.
Idônként elhúznak egy fehér függönyt, arra Bodnár
Zoltán animációit és a terepasztal-kutatók real time
készített videofelvételeit vetítik. Van ezenkívül még a
bal oldalon egy kisebb vászon, amelyre rávetítik Par -
szifál anyjának ikonszerû képét, amikor  megemlítik

az asszony szavait. A színészek általában több szere-
pet játszanak, a karakterek a jelmezhasználat és a
gondosan megemlített nevek által a kisebbek számá-
ra is pontosan elkülöníthetôk. Kivétel talán a második
felvonáson végighúzódó Parszifál–Gawain-szál,
amely nek megértéséhez célszerû, hogy azt a szülô
otthon elôre elmesélje. Családi megbeszélés nélkül a
levegôben lóghat a darabot záró, fülbe súgással to -
vább adott, majd többször elénekelt Te magad vagy a
titok mondat is.

Élményként azonban marad a jókedvû kalandozás a
fess lovagokkal (az említettek mellett Ruszina Szabolcs
nevét kell még említenünk) és a sokarcú Bán Jánossal,
akinek szikár alakja egyaránt kiváló bohókás király,
keleti harcmûvészetekben jártas lovagképzô mester és
titokzatos remete megjelenítésére.

A Budapest Bábszínház elôadásának logója egy far-
mermárkát idéz, amelynek szlogenje ez volt: Only the
brave (az antik férfifejet mintázó rajz alatt ezúttal a
„lótusz”, „kalandok”, „nimfák”, „bábok” szavak áll-
nak). Odüsszeusz azonban nem egyszerûen bátor,
hanem – ahogy Zeusz mondja – bonyolult jellem. Te -
repszínû öltözékében László Zsolt ha akarom, kato-
na, ha akarom, túlélôtúra résztvevôje, de hangsúlyo-
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zottan korunk hôse. Ösztönei hajtják, leginkább a
nôkhöz, mondhatni, viszi a vére. Aztán persze jól
összetöri a szívüket, és elhagyja ôket. Sehol, senki
mellett nem jó neki. Néha eluralkodik rajta a spleen,
ám olyankor is képes (ön)iróniára. 

Garaczi László az eposz huszonnégy énekét hetven
percbe sûrítette. Nincsenek kitérôk, két szálat látunk,
Odüsszeusz utazását és az istenek vitáit, kimarad
minden, ami Telemakhosszal kapcsolatos; azaz meg-
marad a történeti és a fülnek oly kedves homéroszi
nyel vi mag.

A Játszó-tér színpadából az elôadás elsô perceiben
nem látunk semmit, ugyanis leeresztett fehér vitorla
takarja. Felhúzása után ugyanezt a vakító színt látjuk a
vízzel borított, gyakorlatilag üres térben. Egyetlen
hangsúlyos, többfunkciós díszletelem van csak: Odüsz  -
szeusz hajója, amely fenekével lefelé fordítva vízi alkal-
matosság, felfelé pedig szárazföld. Ez a tér Ogügié szi-
gete, a lótuszevôk és a phaiákok földje, vagy épp az iste-
nek birodalma, valamint az ithakai palota.

László Zsolt partnerei báb(os)ok. Ellinger Edina
mozgatja a nô bunrakut. Ha változik a karakter, a báb
más, nó-színházihoz hasonlatos arckifejezésû masz-
kot kap, és változik a színésznô hangja. Az isteneket
egy kivétellel maszkos színészek játsszák, tökéletes-
ségükre utalva testre simuló ruhájukat hússzín inak,
izmok mintázzák, és magukon viselik attribútumai-
kat. Athéné (Semjén Nóra) sisakként megnyúló lán-
dzsát hord magán, Hermésznek (Schneider Jankó)
szárnyai vannak, Poszeidón (Teszárek Csaba) maszkja
mint egy hidrával keresztezett medúza. Zeusz (Ács
Norbert) Napként tekint le rájuk. Amikor né gyen a
színpadon állnak, olyan érzése van az em bernek,
mintha Gyulai Líviusz és Salvador Dalí világának
találkozási pontját látná. A történet többi szereplô-
jét általában marionettnek tervezte Boráros Szilárd.

Parszifál konkrétan a Grált keresi, Odüsszeusz
általában a kalandokat. Szavaikban megnyugvásra
vágynak, tetteikkel azonban rácáfolnak. Mintha
menekülnének az önmagukkal való szembenézés-
tôl. Meg hoz nak egy döntést, aztán kételkedni kezde-
nek annak helyességében. A világban addig nem is
találhatják meg helyüket, amíg belsô békéjüket meg
nem kötik. Felnôttnyelven, sok iróniával errôl szól-
nak a Bu da pest Bábszínház és a Kolibri Színház
elôadásai. Gye reknyelvi fordításuk: humorral teli,
játékos, zenés történetek régmúlt idôkrôl.
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