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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
A bábszínház, ifjúsági színház azok látószögébe is ritkán kerül, akik, amúgy, szakmabeliként
vagy színházszerető nézőként követik a felnőtteknek szóló előadásokat Erdélyben. Jelen számunk írásait épp ez a kérdés fogja össze: mit tudunk, tudhatunk az erdélyi báb- és gyermekszínházról? Ezt a kérdést úgy is fontosnak tartjuk – tematikus jelleggel – hangsúlyozni, hogy tisztában
vagyunk azzal: egyetlen lapszám nem pótolhatja, fedheti le ennek a színházi szegmensnek a
szakmai reflexió iránti igényét.
Erdélyben több, a bábszínháznak és gyermekszínháznak dedikált fesztivál is létezik. Hegyi
Réka a Nagyváradon kétévente megrendezett bábszínházi fesztiválról, a Fux Feszt idei kiadásáról
számol be írásában, a Budaházi Attilával, a Csíki Játékszín dramaturgjával és gyermekszínházi
előadások rendezőjével készült interjúban pedig a már rendszeressé vált Lurkó Fesztiválról is szó
esik. Nagy (Szilágyi) Regina nevéhez két – a szatmári és székelyudvarhelyi – bábszínház alapítása fűződik, őt Csomós Tünde Timea kérdezte alkotói tapasztalatáról, munkájáról. Nagy Lázár
József, a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház alapító tagjaként a hagyományt teremtő társulat nehézségei mellett szintén a bábos alkotói tevékenységről beszél a vele készült interjúban.
Az 1990-es korszakváltásból következő bábszínházi szerkezetváltást vizsgálja a Novák Ildikó
kortárs bábos alternatívákra fókuszáló tanulmánya. Biró Árpád Levente tanulmánya – az ötvenes
évek Kelet-Európájának megújuló bábszínházi kontextusában – azzal foglalkozik, hogy a nagyváradi bábszínházban az ideológiai indíttatást meghaladva különleges formákat és esztétikát
hoztak létre az alkotók: Kovács Ildikó és Fux Pál a realisztikus és expresszív játékstílus közötti
sávon kísérletezik bábkomédiával, báboperával, romantikus rémdrámával. Cristian Pepino írása
Maeterlincktől Craigen át vizsgálja az animációra vonatkozó elméleteket, és a mai színpadi művészetek perspektívájából világítja meg őket.
Mező Borbála a londoni Puppet Theatre Barge, egy hajón székelő, kizárólag marionettel foglalkozó bábszínház alkotóival beszélgetett. Gren Middleton és Juliet Rodgers 1982-ben nyitották
meg a hajószínházat, gyermekeiken és unokáikon kívül több más bábossal együtt dolgoznak a
független intézményben. Bodor Emőke a kínai bábszínházról írt esszét.
Recenzió rovatunk két olyan könyvet mutat be, amelyek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábszínészet szakán oktatók doktori disszertációi nyomán születtek. Novák Ildikó bábtörténeti könyve a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetét dolgozza fel. Lőrinczi Máthé Rozália
könyvének inkább bábelméleti vonatkozásai vannak, és hangsúlyt fektet a maszk kérdésére is.
Bábos szépirodalommal is találkozunk a rovatban: a győri Vaskakas Bábszínház által megjelentetett dráMAI mesék című könyvsorozatról számolunk be. Dráma rovatunkban fiatal nagyváradi
szerző, Biró Árpád Levente Mese habbal című gyerekdarabját olvashatják. Talált képünk a bábszínház világából való: ezt Papp-Zakor Ilka szövege veszi körbe.
A szám tematikájától ellépve Biró Eszter a müncheni Spielart Fesztiválról számol be Történetek Európán innen és túlról c. írásában. A tárgyalt előadások túlnyomó része aktuális problémákat
feszeget, amelyekkel a nyugat-európai polgárok is immár szembesülnek. Kritika rovatunkban
pedig elemzések olvashatók a nagyváradi Az eset, a gyergyószentmiklósi A Homokszörny és a
szatmári Helló, doktor Mengele! című ősbemutatókról, valamint Silviu Purcărete legújabb, kolozsvári rendezéséről, a Julius Caesarról.
Ezúton köszönjük Novák Ildikónak a szakmai segítséget, amelyet a lapszám fotóanyagának
összeállításában nyújtott.
A szerkesztőség
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Hegyi Réka

íme, itt a
bábszínház!
Fux Feszt − Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja1

A

bábszínház az egyik legősibb és talán a leggazdagabb színházi műfaj, Erdélyben mégis
ritkán kerül a figyelem középpontjába, ritkán ír róla a sajtó, nagyon kevés a műfajnak
dedikált rendezvény és a szakmai találkozások lehetősége. A Kolozsváron évekig szervezett Romániai Magyar Bábos Találkozó2, majd a néhány kiadást megért Cimborák Bábos Találkozó3
Sepsiszentgyörgyön volt a bábosok kizárólagos találkozási lehetősége, de ezek a rendezvények
anyagi, technikai, emberi okok miatt megszűntek.
Azonban a találkozás, a hivatásos fórumon való részvétel, sőt talán a megmérettetés igénye
is megmaradt.4 Részben ezt a hiányt pótolja a kétévente szervezett Fux Fesztivál. A nagyváradi
társulatalapító képzőművészről elnevezett bábos fesztiválon a romániai magyar hivatásos bábszínházak találkoznak, szakmai zsűri5 értékeli és díjazza előadásaikat, tematikus szakmai beszélgetésekre hívják a résztvevőket, a marosvásárhelyi egyetemen tanuló bábosok is bemutatkoznak
és nem utolsósorban elég pontos képet lehet alkotni arról, hol tart ma a bábjátszás Erdélyben.
Az előadások
A kísérőprogramok és találkozások mellett talán mégis az a legfontosabb, amit előadásaikban „mondanak” el magukról a társulatok. Mint minden fesztiválon, a Fuxon is bekövetkeztek
technikai malőrök, egy-egy előadás nem a legjobb formáját mutatta, de bizonyára ezek sem
véletlenek, és mint a mesében, a jó előadások kiállták ezeket a próbákat is, a problémásabbak
pedig akkor sem lehettek volna paravánrengető előadások, ha nem ütköznek nehézségekbe.
A versenyprogramba benevezett produkciók mellett a társulatok és a fesztivál vendégei lehetőséget kaptak más előadások bemutatására is. A nagyváradi gyermeknézők mellett, akik hangosan és lelkesen örültek az eseményeknek, azoknak is hasznos volt a műsorkínálat bővülése,
akik pontosabb képet szerettek volna alkotni az általános helyzetről vagy a társulatok munkájáról.
2015. október 5−10., Nagyvárad. A fesztivált első alkalommal 2013-ban szervezték meg.
A Romániai Magyar Bábos Találkozó 1998 és 2005 között hét kiadást ért meg.
3
A Cimborák Bábos Találkozó 2009 és 2011 között három kiadást ért meg.
4
Az állítás bizonytalanságát az okozza, hogy az első Fux Feszten, 2013-ban két alkotó is visszautasította
a neki, illetve társulatának ítélt díjat: állításuk szerint így szerették volna felhívni a figyelmet a bábszínházi
előadások gyenge színvonalára.
5
A II. Fux Feszt szakmai zsűrijének tagjai: Kozsik/Novák Ildikó bábszínész, teatrológus, Zsigmond Andrea
kritikus, Sardar Tagirovsky rendező és Horányi László színész.
1
2
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Még az sem tűnik teljesen kizártnak, hogy egy-egy díjazott nem csupán a versenyben szereplő
alkotás miatt nyerte el a zsűri elismerését. Éppen ezért az sem indokolt, hogy külön blokkban
összegezzük a hivatalos és az off program előadásait.
A házigazda Szigligeti Színház Lilliput Társulata a Két mese a hársfa alatt (rendező: Vranyecz
Artúr) bemutatójával és A helység kalapácsa (rendező: Bartal Kiss Rita) című rendhagyó irodalomórával vett részt a fesztiválon. A két különböző eszköztárral létrehozott előadás közös vonása
a bábosok lelkes, tehetséges játéka és az élő zenei kíséret, ami meghatározza a ritmust, valamint
kiváló hangeffektusokkal gazdagítja a produkciókat.
A két előadásban nagyon eltérő a képzőművészeti megközelítés. A Két mese… hősei groteszk, erősen kiugró szemű, tekintet nélküli pálcás bábok – Kelemen Kata alkotásai –, akik három
egymás mögötti síkban járnak be egy teljes színpadot, az Árkádia széles nyitású előadótermét.
A helység kalapácsának szereplőit naiv síkbábok keltik életre (díszlet és jelmez: Rumi Zsófia), de
a figurák lényegét jól és pontosan megragadó vonalak mellett (a bíró például félkaron könyökölve
fekszik, és „unottan” lebeg be a tett helyszínére) a színészek pazar gesztusai, felerősített mimikája teszik kacagtatóvá az irodalomórát, amit egy meghitt kisteremben látunk – az előadás minden
bizonnyal „befér” egy hagyományos osztályterembe is. A szereplők „stábtrikókat” viselnek: ezeken elöl a költemény ikonikus tárgyai láthatók: a harang, a leszakadt és ettől abszurdnak tűnő fül,
valamint a mindenki eszét elvevő és indulatait felerősítő italos korsó. A hátoldalon „kifordított és
felfordított” írással Petőfi neve, alatta a költemény és egyben az előadás címe. A helység kalapácsa méltán megnyerte a II. Fux Feszt nívódíját.
Két előadást mutatott be a kolozsvári Puck Bábszínház társulata is: Demeter Ferenc több,
Mátyás királyról szóló népmesét dramatizált, Ha én lennék Mátyás király (rendező: Urmánczi
Jenő) címmel, versenyen kívül pedig az Orbán János Dénes átiratában Méhes György Murok
Matyi kalandjai című könyvének meséiből született Hol a világ közepe? című előadást, amelynek
rendezője Varga Ibolya.
Verstől versig hajt a csordás. Cimborák Bábszínház, Sepsiszentgyörgy. Fotó: Dudás Levente
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A két produkció nem hasonlít egymásra, de egy közös vonásuk mégis akad: a bonyolult meseszövés, ami néha megakasztja az amúgy is törékeny ritmust. Felnőttként is többször kapjuk fel
a fejünket: mi történik, vége? Hát nem, folytatódik. A Mátyás-mesékben ilyen jelenet, amikor az
előadás vége felé két bábos kibújik a pindur paraván mögül, jelmezük kalózra és börtöntöltelékre
egyaránt utal (tervező: Liviu Bora), nem tudjuk, miért, honnan csöppentek a mesébe – később,
az előadás legvégén lesz szerepük, interaktív játékot követően a gyerekek sorából választanak
és koronáznak meg egy igazságos királyt. Méhes György meséi pedig realisztikus élethelyzetből
indulnak ki, majd a fantáziavilágba csapnak át – ám az előadásban a két világ nem szervesen
fonódik össze, az alkotók megtartják a linearitást, a mesélést pedig játékkal duplázzák. Így a
tárgyakból, például a zoknikból, csíkos harisnyákból összeálló lények, bármennyire is viccesek,
illusztrációk. Mellettük ott van sok, túl sok olyan tárgy, ami nem szervesen alakul át a gyerekszobában fellelhető tárgyakból meseszereplővé, például az autót egy kocsi alkotóelemeiből rakják
össze, a csudálatos utazások színtere pedig kinagyított természetfotókból álló díszletparavánok
(tervező: Epaminonda Tiotiu).
A Ha én lennék Mátyás király című előadást díjazták Nagyváradon6, és bár külön elismerésben nem részesült, a szakmai zsűri kiemelte a fiatal színészek alakítását: a klasszikusnak tartott,
paraván mögött zajló, kesztyűs bábok mozgatását értékelték, hiszen a látszat ellenére ezt a
műfajt kevesen művelik profin. Mindkét produkcióból hiányzott viszont a bábelőadások másik
fontos összetevője, a zene ereje: pozitívum, hogy nem felvételről játszanak be oda nem illő dalokat, ám az élőben előadott énekek erőtlenre, érthetetlenre sikeredtek.
A Brighella Bábszínház Cseresznyevirág című előadásához Kaszás Villő dramatizált japán
meséket, Rumi László rendezői irányításával pedig szép bunrakutanulmányt mutattak be a fiatal
6

A fesztiválon pedagógus zsűri is ítélkezett: az óvodás-kisiskolás korú gyerekeknek bemutatható produkciók
közül a Ha én lennék Mátyás király című előadást találták a legjobbnak.

Momó. Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely. Fotó: Dudás Levente
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művészek. A Szatmárnémetiben született produkcióval szemben természetesen nem támaszthatunk olyan igényeket, mint egy hagyományos, autentikus bunraku-előadással, de a letisztult
szépségű bábok – Bodor Judit és Szász Zsolt munkái –, a szinte naiv, inkább csak hangulatában
keleti díszlet és az érzékeny, koncentrált színészi munka a fesztivál egyik legüdébb színfoltjává
varázsolta az egyórás mesét.
A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház is két előadással mutatkozott be. A Mátyás királlyá koronázásáról szóló népmesét Csibi Szabolcs előadásában históriás ének meséli el, és
árnyjáték illusztrálja. Nagy Kopeczky Kálmán rendezését plusz töltettel az előadás utolsó percei
látják el: a Szent Korona körül legyeskedő turisták (közöttük a felszabadult gyermekcsoport) és
az őket terelgető idegenvezető megkérdőjelezik viszonyulásunkat a hatalom jelképeihez.
Verstől versig hajt a csordás címmel Kányádi Sándor humoros költeményeiből válogatott a
Cimborák alkotócsapata, és frenetikus játékkedvvel, elsősorban maszkos játékkal életre is keltették az ökrösszekeret, a kecskét, a lovakat, a vásári forgatagot – benne tündéri, szedett-vedett
kellékekkel eljátszott vásári bábjelenettel –, és a falusi élet szinte archaikus figuráit. Az előadásban szereplő színészeket a szakmai zsűri alakításdíjjal jutalmazta.
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Momója, amit Michael Ende nyomán
Gyulay Eszter írt és Rumi László rendezett, kis, finom részletekig kidolgozott, fából faragott bábokkal kelti életre a kisváros szereplőit (tervező: Balla Gábor). Ez az arány meghitt játékteret
követel meg, a nagyváradi bábszínház nagyszínpadán így sok-sok részletet elnyelt a nagy tér,
és úgy tűnik, az előadás ritmusára és játékidejére is kedvezőtlenül hatott. Az időhiányt megfejtő
mély, költői és elsősorban minket, felnőtteket elgondolkodtató mesének az egyenlőtlen színészi
játék sem kedvezett: a precíz, a bábokra vagy figurákra koncentráló alakítások mellett kulcsfigurákat játszó színészek sajnos csak felmondják a szöveget.
Nagyon sok problémát vetett fel a Csiky Gergely Állami Magyar Színház fesztiválon bemutatott három előadása. Az Apakalandban – Neil Gaiman meséjét Ioan Brancu rendezte – Apa
Csomótündér. Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár. Fotó: Dudás Levente
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elmeséli útját a sarki bolttól hazáig: népszerű játékfigurákkal (dínó, póni) mutatnak be egy játékkedvtől és humortól pezsgő, hihetetlen elemekkel megtűzdelt történetet, ám ha el is fogadjuk a
helyszínként megjelölt konyha „oda nem illő” tárgyait, sok megoldás hatásvadásznak tűnik.
A másik, versenyen kívül bemutatott előadás, A hétfejű tündér ennél súlyosabb vétségeket
követ el: itt papírszínházban, sok-sok magazinból kivágott díszletelemmel és síkbábbal mutatnak be két ismert mesét, és óhatatlanul ezek igazát keressük és várjuk, de nem találjuk, és más
választ sem kínál a dramatizáció (amelyet nem jegyez senki). Az elődás kerete is be nem váltott
ígéretnek bizonyul: két hajléktalan kérezik be a terembe, akik mesélnek a közönségnek, ám a végén nem zárul le ez a szál. Antal Attila rendezése két Lázár Ervin-mese esetlen összedolgozása.
A gyermekzsűri a temesvári Csomótündérnek ítélte oda díját, a hivatásos ítészek pedig az
előadás látványvilágát (Miareczky Edit munkája) díjazták. Minden döntés mögött szubjektív meglátások is lapulnak, de a díjátadón elhangzott rövid felvezetőkből nem derült ki a szakmai indoklás.
A Csomótündérnek – Gimesi Dóra meséjét Fekete Ádám dramatizálta és Bereczki Csilla
rendezte – kétségen kívül sok érdeme van: nagyon fontos témát jelenít meg, valamiféle mesés
magyarázattal szolgál az egyre gyakoribb válásokra. De talán éppen a morális felelősség miatt
jó lett volna szakemberek bevonásával is elemezni az érzékeny témát, hogy a jó szándék ne
vezessen felháborodott reakciókhoz. Elbagatellizáltak magyarázatokat, a csodás meseelemeket
kilúgozták az előadásból az alkotók, de még a mindenért felelős Csomótündér bájos emberi
vonásai is megszűntek. Maradtak a fehérbe öltöztetett, fehér arcú emberek (mint sápadt elme-gyógyintézeti betegek?), a tiritarka, bohócosra vett Csomótündér, aki mindent elszúr, majd
az amúgy is összezavarodott gyermek nyakába varrja terheit és elrohan Grönlandra nyaralni. A
játéktér hangsúlyos részét egy zöld kanapé foglalja el, amit viszont alig használnak (paravánként,
ülőalkalmatosságként szolgál egy-egy jelenetben).
A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház nemrég alakult bábtársulata is bemutatkozott
a hivatásosok seregszemléjén: a Cókmók, avagy a morgolódó szekrénymanó című előadásban,
amit G. Szász Ilona meséjéből Nagy Regina rendezett, egy bumfordi manó küzd meg új barátaiért, a bábokat életre keltő színészek pedig pontos, fegyelmezett alakításaikkal bebizonyítják:
nincsen bábos színészi kvalitások nélkül, és hiába bármilyen diploma, elhivatottság, alázat, a
műfaj szenvedélyes szeretete és sok munka nélkül senkiből nem lesz bábos.
A képzések és műhelymunkák pótlása miatt fontos lett volna, ha több társulat él a szervezők kínálta lehetőséggel, és ha nem is lehet jelen a fesztiválon annak kezdetétől a végéig,
2-2 képviselőjük megnézhetne minden előadást, részt vehetne a beszélgetéseken, és hazatérve
megoszthatná élményeit, új ismereteit a csapatukkal. A nyírbátori Szárnyas Sárkányok gólyalábas utcaszínházi megnyitója a Holnaposok terén, a klasszikus vásári bábjáték Vitéz László és az
elátkozott malom Pályi János előadásában, a kecskeméti Ciróka Bábszínház Hamupipőke című
előadása, a debreceni Vojtina Bábszínház Ki hol lakik?, valamint a Budapest Bábszínház Tíz emelet boldogság című előadása is szerepelt a Fux programjában – ezek közül mindegyik hasznos
élmény lehetett volna kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A társulatok művészeti vezetői, igazgatói, rendezői is hiányoztak (tisztelet a kivételnek. Jó
lett volna néha az alkotóknak, az előadásokat jegyzőknek, és nem az amúgy is kiszolgáltatott
bábosoknak szegezni egy-egy kérdést. Jó lett volna, ha kialakul egy helyzetkép a bábosok mindennapi gondjairól: ugyan minden társulat más-más helyzetben van, sok esetben hasonló problémákkal küzd – ezek egy része kiderült az esti beszélgetéseken, ahol a szervezők által javasolt
témák (irodalom és bábelőadás viszonya; a bábos oktatás; és kevéssé tudományos témaként
asztrológia és mese viszonya) mellett terítékre kerültek az előadások által felvetett kérdések is.
Aki ott volt, nyitott volt, tanulhatott belőle, ennél viszont sokkal fontosabb: céhbeliekkel találkozhatott, megerősödhetett a műfajba vetett hite, és remélhetőleg nem „csak” bábosnak fogja
érezni magát ezentúl, hanem csupa nagybetűs BÁBOSNAK.
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Jankó Szép Yvette

caesar, a jós és
az übermarionett
Julius Caesar. Kolozsvári Állami Magyar Színház

K

utya idők köszöntöttek Rómára Julius Caesar meggyilkolása után: zavargások, megtorlás, polgárháború, politikai zűrzavar, általános káosz. Kutya idő uralkodik a vasfüggöny mögött hol feltáruló, hol eltűnő kolozsvári nagyszínpadon, a Silviu Purcărete Shakespeare
nyomán nyugtalanító vízióvá sűrített Julius Caesarban: állandó sötétség, azaz felülről, hátulról,
oldalról szórt fénypászmáktól alig-alig megvilágított félhomály, eső, mindent szétáztató lucsok.
A meleg nézőtér párnázott kényelméből kukucskálva, mi, a szemtanúk, akkor sem feledkez(het)nénk meg teljesen nézőségünkről, ha a játszók nem dekonstruálnák az előadás során
hangsúlyosan és folyamatosan a színházi konvenciót, ha a rivalda fényes, szélcsendes terét nem
lépnék át tömegesen a színész-határsértők. Az aktuális politikai áthallásoktól (azaz inkább csak
áthallhatóságtól) függetlenül, ez a Julius Caesar izgalmasan áll ellen az olcsó aktualizálás csábításának. Nem látunk Asszadokat, Putyinokat, Kim Dzsongünöket Orson Welles legendás fasiszta
egyenruhás rendezésének mintájára, de térben közelebbi személyi kultusz- és forradalomkísérletekre, káoszba forduló szabadságharcokra sem utal közvetlenül az előadás. Leegyszerűsítő
kontextualizálás vagy üres historizálás helyett egy jelmez- és díszletválasztását tekintve kortalan,
látványvilágában sallangmentesre csupaszított, illúziómentes, ám érzékeinket olykor szándékosan túlterhelő rendezői verziót kapunk – Purcăretétől, az élő klasszikus színházi auteurtől korántsem meglepő módon.
Dragoș Buhagiar díszlet- és jelmeztervező a „Shakespeare szándékához” való közeledés
szükségességéről beszél a műsorfüzetben olvasható interjúban, a shakespeare-i színház minimalizmusához való visszatérésről, ám ez természetesen nem az Erzsébet-kori színházi konvenciók rekonstruálását jelenti. A színpadtechnika nagyon is mai (esőfüggönyöstől, mikrofonostól,
projektorostól, videochaten bejelentkező Caesarostól és, tegyük hozzá, felmosóvödröstől, szünetben robotoló takarító nénistől). Az aligha rekonstruálható szerzői intenciók keresése inkább
egyéni alkotói interpretációt jelent: egy mérsékelten kísérletező, Shakespeare szövegét figyelmesen, közelről olvasó és mértékkel dekonstruáló, élvezetesen öntörvényű és szelektív értelmezést.
A rendező és csapata nem riad vissza a klasszikus szövegtesten eszközölt radikális vágásoktól,
szerepösszevonásoktól, egyes szövegrészek más szájába adásától. (E sebészdramaturgiai beavatkozások legfőbb nyertese tán az antropoid tragédiai kellékből az előadás androgün játékmesterévé avanzsáló Jós, aki fölényes mosollyal szemébe húzott kalapja alatt mindenütt jelen
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van. Manipulál, kisajátítja a mikrofont, felönti paradicsomlével a zsarnokgyilkosság mindaddig
vértelen helyszínét. Ha kell, a tömeg hangját adja, ha a „többi néma csend” ideje érkezett el, a
kabátját szemfedőül).
Merészen vág tehát a rendező, mégsem lesz a shakespeare-i dráma Brutusává, nem vezet
véres összeesküvést a klasszikus szöveg ellen, inkább afféle színházi pontifex maximusként –
minden Shakespeare- és rendezőkultuszok főpapjaként – kényére-kedvére alakítja a liturgiát.
A műsorfüzetben található műhelyinterjú tanúsága szerint hagyja, hogy a Julius Caesar, mint a
„fontos szövegek” általában, úgyszólván magától rendeződjék időszerűvé. Ugyanakkor maradjon
időtlen, archetipikusan ismétlő forgatókönyv, de a pátosztól, fölösleges közhelyektől óvakodva.
Caesar kvázi mitikussá nőtt, Plutarkhosz óta számtalanszor újramesélt, újrafikcionalizált történetének elvont lényegét Purcărete „az irracionalitás kirobbanásában” látja. „Az emberiség minden
gesztusa, amely a harmónia megteremtését, a pozitív építkezést célozza, tulajdonképp káoszhoz
vezet,” véli a rendező. Caesar személyes sorsának morbid iróniáját pedig abban érhetjük tetten
– tehetnénk még hozzá –, hogy teljhatalmi ambíciói miatt meg kellett halnia ahhoz, hogy Róma
tetszdemokráciából teljhatalmú uralkodók központosított birodalmává váljék, illetve ahhoz, hogy
saját neve a legfőbb (római időkben isteni rangú) egyeduralkodók címévé köznevesüljön: a császár, kaiser, cár elnevezések etimológiai gyökerévé.
A Krisztus előtt 44-ben elkövetett kegyetlen zsarnokgyilkosság szinte azonnal egyfajta áldozati misztériummá, a Caesar-kultusz alapjává nemesedett, mélyebb értelmet nyert, asszociációs
erejénél fogva beszűrődött a keresztény mitikus hagyományba is (Dante poklában például Brutus
és Cassius Júdás mellett, Lucifer fogai között végzi). Caesarként „mártírhalált” halni, s ezáltal
cézárként örökké élni – ezt az untig ismételt Caesar-paradoxont, avagy történelmi feltámadásmítoszt Shakespeare sem mulasztotta el önreflexív, metateátrális retorikai gesztusokkal fűszerezni,
mintegy felszólítva a nézőt az aktualizálásra. Gondoljunk csak az összeesküvők enyhén elidegenítő, operaian életszerűtlen kiszólására a jelenetből a vérfürdő kellős közepén: „Hány évszázad
Bodolai Balázs, Bács Miklós, Bogdán Zsolt, Kató Emőke. Fotó: Bíró István

10

KRITIKA

viszi / E fennkölt percet színre még […] Még hányszor vérzik színpadon e Caesar”. Purcărete
verziójában ez a klasszikus szövegbe kódolt patetikus önaktualizáló gesztus önmaga paródiájába fordul: operai kórussá áll össze hirtelen a teljes színészgárda (akiket azért már korábban is
láttunk regisztert váltani, az előadás elején, a közönségprovokáló kezdő jelenet után félcivilben,
háziállattal érkezni, vándortruppként átöltözni-átlényegülni a vasfüggöny előtt, színpadhatárt átlépni), még az elméletileg megszámlálhatatlan sebből vérző áldozat is felkönyököl, és csatlakozik
a flashmobhoz. Ez ennek a nyomasztó, sötét tónusú előadásnak az egyik legfelszabadultabb,
egyben legmorbidabb, karnevalisztikusan gátlástalan, szemtelenül szórakoztató pillanata. Egyfajta „netovább”: csúcs- és fordulópont, a határok végsőkig feszítése az előadás első részének
két színpadi víziója (a március idusát megelőző vészjósló készülődés, illetve az azt követő, vérben
és vízben tocsogó, özönvízbe fulladó gyászbeszédek) között. Az operai beszédmód bevetése
ott, ahol nincs a szavak számára megfelelő prózai regiszter, már ismerős a kolozsvári nézők
számára Purcărete Vitrac-rendezéséből. A (túl)fokozás, sűrítés kitartott pillanata ez, az előadás
fikciós és metateátrális, kukucskáltató és elidegenítő, tragikus és komikus síkja találkozik, fényei
és árnyékai vetülnek egymásra benne. Egyben pedig ez az izgalmas előadás-kompozíció egyik
vágáspontja. Nem öt shakespeare-i felvonásra oszlik ugyanis az előadás, nem is két, viszonylag
egyenlőre szabott részre a mai divatnak megfelelően, hanem inkább (a színpadhatárokat bátran
feszegető elő- és közjátékok által elválasztott) hosszú snittekre, egy izgalmasan elhelyezett, tulajdonképp jelenet közbe ékelődő szünettel.
A szünetet keretezi (és használja ki szüszpanszlehetőségként) tehát egy másik hangsúlyos
és morbidul mulatságos közjáték/vágáspont, mely szintén elgondolkodtatóan elegyít komikusat
és tragikusat, illetve helyez el egy jól irányzott fricskát a hatalom közelében tébláboló művészek
orrán. Shakespeare drámájának két alkalmatlan pillanatban (Caesar meggyilkolása után Róma
utcáin, illetve Brutus és Cassius vitája végén a sardisi táborban) megjelenő költője helyett itt csak
egy fűzfapoétát látunk: Cinnát, a költőt, „nem az összeesküvőt!”, akinek e névrokonság okozza
Balla Szabolcs, Viola Gábor. Fotó: Bíró István
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vesztét. Viszont ő kétszer csenget ront elő ajtóstól a vasfüggöny mögül, csak hogy visszarántsa
és szétszaggassa az esztelen, arctalan (a Jós által hanyagul manipulált) népharag.
Cinna nyugtalanító közjátéka egyfelől megelőlegezi hangulatában a második rész rémlátomásszerű képeit (a triumvirek kegyetlen megtorlását, Brutus és Cassius kétségbeesett vitáját, a
philippi megsemmisülést), melyek egyébként mind egy funkcióját passzívan váltogató asztalon
és körülötte játszódnak. Másfelől erre, az értelmezés számára (a vasajtó becsapódása ellenére is)
nyitva maradó intermezzóra rímel az előadás lezáratlanul hagyott vége: a legördülő vasfüggöny
mögött ki tudja, hogyan és meddig folytatódó gyerekes jobbra-balra vita a győzelmes Antonius
és Octavius között. Elmaradnak a jövendő cézár (proto-Fortinbras) békés pihenésre felszólító,
csatát lezáró szavai a hullahegyek fölött. Albert Csilla játékmesteri palástját (nagykabátját) levedlő
Jósa tipeg-botorkál le zárásképp a színpadról, valamiféle idetévedt Arielként vagy Puckként. Ez
a főmanipulátor jósfigura és segítője, a Caesar-krónikából ki-kilépő bohóc Casca (Váta Loránd),
illetve a már említett sírva nevettető közjátékok teszik Purcărete Julius Caesarját shakespeare-ibbé az eredetinél (már amennyiben a tragikus és komikus elemek vegyítése elengedhetetlen
shakespeare-i jegy). Tagolják, ironikus-komikusan ellenpontozzák a káosz eluralkodásának nagyszabású élő (és mozgó) képekbe foglalt történetét. Mert az apró részletek taglalása közben el ne
feledjük, Purcărete fokozatosan „eloldja mind a háború kutyáit” az előadás folyamán. Ami a hosz
szas, feszültségteli várakozás és előjáték után szemünk elé tárul a felszaladó vasfüggöny mögött,
az egyszerre tablószerűvé komponált és szervesen, komótosan hömpölygő. A sajtótájékoztatón
beharangozott szöveg- és alakítás-központú színpadra állítás helyett sűrű, lassúfilmes esztétikát
idéző látványfolyamot kapunk. Valamiféle homályos, nyomasztó álmainkból ismerős rituálé zajlik
a szemünk előtt. A szereplőgárda szimultán jelenléte a színpadon, a fókuszváltásokkal történő
jelenetszerkesztés, a fehér, fekete és vörös színek elemi alkímiája eltereli az arcokról, a színészi
átélésről, de olykor még a szöveg értelméről, érthetőségéről is a figyelmet. Fontosabb a hangzás,
a hétköznapiságtól enyhén elemelt, lehelletnyit ünnepélyes poétikum. A történetet, mint a klasz
Jelenet az előadásból. Fotó: Bíró István
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szikus mítoszokat, ismerjük már. A régi világ pusztulását, az új születését jelképező (?) áldozat,
avagy a pünkösdi király szertartásos előkészülését (Caesar tisztálkodását, öltözködését, sminkelését) követjük figyelemmel, miközben a Casca által látott kísérteties előjelek, az összeesküvők
szervezkedése, Calpurnia álmai, a Portiát gyötrő rossz előérzet, Brutus álmatlansága, Antonius
számító várakozása sorra fókuszba kerülnek. Az összeesküvők recsegő-suhogó fehér örvénnyé
koreografált csoportos merénylete, melynek során (mű)vér nem folyik, csak a hatalmi jelképnek
tűnő mikrofont csavarja ki Brutus kicsit túl színpadias mozdulattal Caesar kezéből, kisebb apokalipszist idéz elő, a (láthatóan a színpadtechnika által generált) „elemek” megvadulását. Antonius
híres gyászbeszédét sem halljuk elég tisztán ahhoz, hogy retorikáját élvezhetnénk, azt viszont
tisztán látjuk, hogyan önt el, tesz lucskossá mindent az azt kísérő ítéletidő.
A terror, a számító erőszak totális elszabadulásának képei folytatódnak, a szétzilálódás, bomlás tünetei mutatkoznak a második rész első két jelenetében is, az eddigieknél realisztikusabban, szinte életszerű színészkedést is lehetővé téve. Az egyetlen, időben kitágított, látomásos
képi metaforából álló zárósnitt során azonban, mely groteszk, lassított asztali birkózássá sűríti a
sorsdöntő philippi ütközetet, újra felesleges, szinte zavaró a lassított, eltúlzott arcjáték. Itt újra a
dinamikus képekben fogalmazó rendezőé a szó, aki szinte bábokként mozgatja szereplőit, afféle
craigi színészmarionettekként.
De hol is van a kutya elásva? Merthogy érdekes, előadásról előadásra új és izgalmas hatásokat szülhet a rendezés eklektikus felfogása, ami a színészi játékot illeti. Pontos koreográfia
szervezi ugyan, de a színészek egyéniségéből, gondolkodásából, önálló szerepelemzéséből,
spontaneitásából, pillanatnyi diszpozíciójából, hirtelen támadó ripacskodási kényszeréből adódó
egyenetlenségek, következetlenségek természetesen mind módosítanak az összképen, lazítják
vagy feszesítik a rendezői összkoncepciót... hisz a színészek (többnyire!) emberek. Van viszont
egy rendhagyó szereplő az előadásban, akit eddig csak bugyuta célozgatás szintjén említettünk:
Caesar, azaz az őt alakító Bogdán Zsolt nagy fehér kutyája, a rendező által szeszélyesen a színpadra emelt überebmarionett (és itt akár tovább is játszhatunk a szóval: überebb marionett ez az
eb, mint ember-színésztársai). A Purcărete-variáns szerint a Caesar halála előtt feláldozott állatot1,
melynek mellkasában nem találnak szívet, ez a valódi kutya alakítja, majd gazdájával együtt visz
szatér még egyszer, felszabadultan ugrándozva, Brutussal mit sem törődve a kísértetjelenetben.
Sugárzó és eleven (Kleist marionettszínházról szóló írásából kölcsönözve a jelzőket), ugyanakkor
reflektálatlan, nem alakoskodó, jól idomítható színész, hamisítatlanul ösztönös reakciókkal. Az
előadás talán legfeszültebb, zsigereinkig ható (eredetileg talán teljesen spontán) jelenete az, amikor a március idusát megelőző végtelen éjszakán a kutya Caesart kíséri kádtól öltözőasztalig és
tovább az áldozati készülődés alatt, és a szimultán játszódó, épp fókuszban lévő másik jelenetben
színészkedők (különösen a hisztérikus Portia) nyugtalansága átragad a Caesar mellett statisztáló
állatra is. A kutya átlát a színpadi konvencióként elképzelt falakon, jelzi a veszélyt, ám Caesar fittyet
hány a jóslatokra, rossz előjelekre (akárcsak Plutarkhosz-féle életrajzában), alig győzi nyugtatgatni
a hamarosan feláldozandó állatot, önmaga reflektálatlan mását. A purcăretei szimultán kompozíció és az idomított állatszínész manipulált összjátéka szabadalmaztatni való rendezői trouvaille,
ritka színházi csemege. Nem elég egyszer látni. De vigyázat, függőséget okozhat.
Julius Caesar. Bemutató dátuma: 2015. október 9.; Kolozsvári Állami Magyar Színház;
Rendező: Silviu Purcărete. Szerző: William Shakespeare; Dramaturg: Visky András; Díszletés jelmeztervező: Dragoş Buhagiar; Zeneszerző: Vasile Şirli; Szereplők: Albert Csilla, Balla
Szabolcs, Bács Miklós, Bodolai Balázs, Bogdán Zsolt, Dimény Áron, Farkas Loránd, Fogarasi
Alpár, Györgyjakab Enikő, Kató Emőke, Kántor Melinda, Keresztes Sándor, Laczkó Vass
Róbert, Platz János, Szűcs Ervin, Váta Loránd, Viola Gábor.
1

A római Lupercalia ünnepen, mellyel a Shakespeare-darab indul, állítólag valóban áldoztak kutyákat is, a
bárányok mellett.
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Proics Lilla

a csillagos ég

Az eset. Szigligeti Színház, Nagyvárad

S

zíjártó Tímea-Aletta drámája kíméletlenül ír le egy atomjaira hullott társadalmat, nevezetesen egy tipikus kelet-európai falut, ahol mindenki vesztes, ahol a rendszer természete
szerint ember embernek farkasa. Mégis van szikrája a reménynek, két ember között, akik ebben a közegben is képesek valami csoda folytán egymást szeretni. A tragédia törvényszerűen
velük történik meg. Hogy Sardar Tagirovsky rendezésében a társulat ebből a sztoriból mégis
egy életigenlő balladát épített, ahol bár a történet szerint semminek nem lehet örülni, csak az
élet fénylő kivételezettségének az örökkévaló sötétségben, hiszen mindaz, ami van, nem lehet
hiába – legyen elég. S a játék, amiként a világ és az emberi élni akarás is nemcsak elmesélhető
történet, hanem megannyi érzet, amely nélkülöz minden józanságot: ez is gyönyörűen balladai.
Hogy hányféle megzavart tudatállapotot vonultat fel a játék a szöveg alapján és azon is túl,
korántsem minden alapot nélkülöző művészkedés, amiként ettől az előadástól az sem pusztán
divatos gesztus, hogy bennünket, nézőket is a játék részévé tesz, nézői integritásunkat szépen
békén hagyva.
Már az előadás térhasználata is közelséget, egybetartozást sugall: az üres teret három oldalról üljük körbe, a színészek elszórtan ülnek a nézőtéren. Csak a főszereplő testvérpár (persze
akkor még nem tudjuk, ők kik) ül a játéktér negyedik oldalán elhelyezett két széksorban, egymásnak háttal – a férfi arccal a tábla felé, krétával rajzolgatva, a fiatal nő velünk szemben, türelmesen
a jövőre várakozva. Amire minden néző helyet foglal, a játék már folyik, a negyedik oldal üres
széksorának közepén Ababi Csilla, mintha egyedül lenne éppen a világmindenségben, és végre
unatkozna – olyan ember ücsörgése ez, akinek ritka, sőt kiváltságos állapot unatkozni. Kellemesen ráérős játéka ebben az úgynevezett „semmi-színészkedésben” lassan megszerzi az egész
nézőtér figyelmét. Nem játssza el, hogy ránk figyel, sem azt, hogy nem lát minket. A legizgalmasabb színházi helyzetek egyike: a világon semmi nem történik, mégis mindinkább érdekel minket,
mi ez, mert az világos, hogy valami van. A színésznő ezzel felüti az előadás bátor időkezelését
és kijelöl valamiféle népballadai keretet, ami később ránk is borul mintha A falba épített asszony,
A mennybe vitt leány vagy A megátkozott lány történetének hangulatával (lehetne folytatni vagy
pontosítani a felsorolást, de itt nem a filológiai alaposságról van szó, hanem valamiféle népballadákból ismert érzetről).
Az időkezelés a gyakorlatban az egyik legvitatottabb dolog, ami a színházi előadásokról szóló
diskurzust illeti, a legkevésbé sem egyezményes; tudjuk, a leggyakrabban ismételt közhely-ki14
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fogás, hogy egy mégoly méltatott előadásból is „lehetne húzni”. Amennyire igaz lehet ez az
írott szövegre, előadásokra annyira jellemzően nem igaz, mégpedig elsősorban a színész miatt.
Nincs ugyanis önmagában ideális ritmus, tempó és hossz – ezek igazságát az anyag minőségét
kibontó színész(ek) mindig csak adott helyzetekben tudjá(k) megadni. Az adott helyzet pedig a
közönségen is múlik, az éppen ott levő nézők hajlandóságán, nyitottságán, odaadó figyelmén
megforduló játékon. Hajlamosak vagyunk ezt mi, nézők elrontani, jelentéktelen színházcsinálói
botlásba beleakaszkodva, vagy szimplán a magunk türelmetlensége okán – persze el tudják ezt
rontani alkotók is alul- vagy túlgondoltsággal, kétes játékkedvvel, úgynevezett szakmai szabályokat erőltető kitalációkkal, vagy egyszerűen rosszul kondicionált érzékeléssel. Sőt, a leggyakrabban mindez egyszerre történik: egyeseknek életre kel a játék az időkezelés harmóniája miatt,
másoknak éppen ellenkezőleg, reménytelenül hullik szét az egész. Így tehát igen ingatag azt
állítani egy előadásról beszélve, hogy túl sokáig tart, miközben esetleg a merülés lehetőségét
kínálja. Egyvalami biztos, ahhoz, hogy egy színész elég önállóan és bátran tudjon az idővel bánni,
jó állapotban kell lennie nem csak neki, hanem „takarásban” levő társainak is. Rejtélyes ez, mint
egy sikerült 4x100-as váltó, amelyben ideálisan mindenki jobb saját egyéni idejénél. Az előadásban, a színlap szerint konzultáns dramaturgként részt vett Kárpáti Péter, érezhető színházi gondolkodásának jelenléte: az időkezelés, az anyaggal való játék, a szabad és bátor színészi munka
Kárpáti szerethető színházi ízlése szerint való.
Nézzük a cselekményt: a komfortosan unatkozó várakozást felváltja a tehetetlenség kézrázása, az aktivitásra indító mozgás (az előadás koreográfusa, Györfi Csaba szellemes, változatosan
együttműködő, finom munkát végzett), hogy bár nincs semmi értelme, de gyerünk, csináljuk,
ha már egyszer van ez a levés. Csíky Ibolya beivott Mamája a folyton kiigazításra szoruló – egy
háromtagú család szénmonoxid-mérgezéséről szóló – beszámolójával dokumentarista aprólékossággal írja le az előadás világát és baljóslatú kilátásait, ami tekintettel lányára (Ababi Csilla) és
vejére (Kocsis Gyula), hátborzongatóan egybevágónak sejlik az ő sorsukkal. Ez a mama rendeCsíky Ibolya, Kocsis Gyula, Ababi Csilla. Fotó: Dudás Levente
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sen adja a monodrámát, a korosztály rutinos, biztosan működő praxisával, hiszen neki markáns
szerepet kell formálni, hogy elérje az ingerküszöböt egy kizárólag frissen ivarérett generáció iránt
érdeklődést mutató közegben. Ki is tesz magáért: „én úgy szeretek részeg lenni”, énekli a világnézeti és előadóművészet-történeti szempontból pontosan eligazító sanzont.
A táblán pedig elkészül a gyerekrajz (az előadásban sokáig háttal rajzoló figura alighanem
gyerekkorában akadt el valahol a felnövésben – bizonyos szempontból, mert kiderül majd, nagyon is megvan a magához való esze) a világról: ház, evőeszközök, fazék, egy éppen ivó profil,
később kerítés látható rajta, és a tér felosztása férfi, illetve női oldalra. A rajzot az előadásban
egyetlen néven nevezett szereplő, a Dimény Levente által játszott Pista készíti, a történet előrehaladtával a megtöltött tábláról átvándorolva az üres játéktér talajára. Mintha Borges Körkörös
romok című novellája kelt volna életre alkotó dühétől – akinek szereplője ráébred, őt is csak
álmodja valaki. Pista (nem) meglepően aprólékos, kerek csipketerítő rajza kiemelt értelmet nyer,
amikor a húga tarkóra helyezett, fordított terpeszállása között (a vonatkozó jelenet az ingyenes
káeurópai egészségügy remek karcolata Fábián Enikő orvosi és Iván Enikő Kitty asszisztensi
közreműködésében) sejthalmazként látjuk a csipkét – íme, a költői színház: ahogy a zigóta, úgy
a rákos sejtburjánzás is rendkívüli sejtszaporulat.
A történet nyomorúságosan agresszív, tengődő, ám csak megjátszottan érzéketlen férfizsánereit Szabó Eduárd, Brugós Sándor Csaba és Beczásy Áron hozzák színesen, élvezetesen,
fájdalmasan. A nyilván kényszerűségből varrónőként dolgozók: Fodor Réka, Kovács Enikő, Firtos
Edit, majd Kerekes Dalma, illetve a velük – a táplálékláncon jóval hátrébb elhelyezkedőkkel – szórakozó főnökasszony, Gajai Ágnes főnöknője érzéki pontossággal mutatnak be mulatságosan
igazi karaktereket, a nőktől elvárt, hagyományos módon ünnepinek beállított neves életeseményekkel (házasság, gyerekszülés) szemben jellegzetesen kevéssé ünnepi, hétköznapian valóságos helyzetekben.
Jelenet az előadásból. Fotó: Dudás Levente
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Eddigre sok rétege lesz a közönséghez való kiszólásoknak – „Nem tetszik? Nem? Nekem se” –,
a játék megtelt élettel, nem csak a tézist látjuk már.
A történet nevezetes dramaturgiai pontjait szépen felemeli az előadás, kibillentve a darab
linearitását is, így a fiatal pár szépen szerelmeskedik a félhomályban – nem az előadás kezdetén,
ahogy egyébként a történet megjelöli ezt a viszonyt, amikor legfeljebb csak sejthetjük kettejük
viszonyát, mert magukban zártan vannak jelen. Ettől fogva, hogy világossá válik, nekik ilyen erős
érzelmi viszonyuk van, az írott szöveghez képest, ami legalábbis hallgat erről (de az ellenkezőjét
semmi esetre sem mondja), a szemérmességükről szól a magukba zártságuk, és arról, hogy
ebben a világban nincs helye az efféle érzéseknek. Ezután pedig más jelentést nyer a kezdő kép
is, ahogy a fiatal férj a nézőtéren ül, a felesége pedig szemben. Ugyancsak dramaturgiai szándékoltsággal történnek meg apró hétköznapi momentumok, mint amikor a fejlámpát viselő férj
megigazítja a rosszul érintkező villanykörtét, vagy ilyen a későbbi táblatörlés utáni új forma: a falat
mozdító jogászkodás Kiss Csaba, Pitz Melinda, Dobos Imre játékával. És ilyen a nézőtérről hosz
szan mikrofonba zümmögött Besame Mucho is, amihez ömlengve csatlakozik magyarul a rozsdás, vasszagú férfikar. Hogy Gajai Ági sanzonettje eközben már a Homokórát énekli, gyönyörű.
Ezek a valós időfolyamból elmozdított pillanatok teszik a dokumentarista történetet időn kívülivé, mintegy mitologikussá. Elegánsan kortárs viszont, hogy a mítoszt, az emelkedettséget
semmi mással nem erőltetik, „csak” a színészi játékkal. Az előadás zenei világát a fent említetthez képest egyébként nem ez határozza meg, hanem a nézőtér egyik oldalának felső sorában
elhelyezett operaénekes-csellista páros (a csellista helyenként bizonytalan volt az udvarhelyi előadáson: alighanem képtelenség elég pontosan és határozottan megszólalni sötétben, csendből,
új helyen), amit feleslegesnek találtam, az énekhangban gyönyörködtömben is. Ebben a szétszedett dokuvalóságban egy sanzonokra építkező zenei szerkesztés (bármilyen szétcsapottan
is – sőt, ahogy az említett részlet is ígérete volt ennek) alighanem relevánsabb lett volna, mert
ahogy a rontott szöveg is elemelkedett a játékban, a társulat könnyűzenével is elérte volna ezt.
Akkor nem gondolkodtam volna közben azon, vajon a rendező azért pakol sokat a zenébe, mert
mégsem bízik eléggé a színészekben. A választ egyébként megkapom az előadás végén: bízik
bennük. Az őrületesen gyönyörű kórus, amiből az egyéni tapsrend is kikerekedik, megerősít,
hogy bár tökéletesen irracionális ebben a valóságban, de világ proletárjai, csak azért is élnünk
kell, és együtt lépni, együtt dúdolni velük, színháziakkal.
Az eset. Bemutató dátuma: 2015. szeptember 21.; Szigligeti Színház, Nagyvárad; Rendező:
Sardar Tagirovsky; Szerző: Szíjártó Tímea-Aletta; Konzultáns dramaturg: Kárpáti Péter;
Koreográfus: Györfi Csaba; Szereplők: Ababi Csilla, Brugós Sándor Csaba, Beczásy Áron,
Csíky Ibolya, Dimény Levente, Dobos Imre, Fábián Enikő, Firtos Edit, Fodor Réka, Gajai
Ágnes, Iván Enikő Kitty, Kerekes Dalma, Kiss Csaba, Kovács Enikő, Kocsis Gyula, Pitz
Melinda, Szabó Eduárd.
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Varga Anikó

nem tudni
nem elrontani
A Homokszörny. Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós

Ő

sbemutatóval indította évadát a Figura Stúdió Színház, Székely Csaba a társulat számára írt drámáját fiatal rendező, Nagy Botond vitte színre. Illetve – mit is értünk a kortárs
színházi alkotás szabad eljárásai közepette színrevitelen –: ebből a drámából indult ki, hogy eléggé más utat válasszon a szöveg által kínált színházi javaslathoz képest.
Székely A Homokszörny című drámája, a szerzőtől szokottan ironikus hangvétellel közelít a
választott témához, a szerelmi-házastársi-szeretői kapcsolatok reménnyel teli reménytelenségeihez. Mintha egy soha véget nem érő körforgás dramaturgiáját (ebben Schnitzler Körtáncát, vagy
Korniss Körmagyarját idézi) követné a jelenetezések rendje, amelyben gyümölcsök neveivel jelölt
női szereplők és színek neveit viselő férfiak párosai tűnnek fel, elénk terítve a kapcsolatok hol látványosabb, hol rejtettebb, a csendnek feszülő dramatikus pillanatait. A nő-férfi szereplők, legyen
szó érzelmi, testi vagy társadalmi súlyozású viszonyokról, szüntelenül, egymást cserélve állnak
össze és válnak szét, akár egy táncban. S ugyan ez a tánc hordozza a kapcsolati paradoxonok
szomorúságát, a szöveg gondosan balanszírozott játékossága távolságot tart a szereplőktől,
innen pillant az emberi természetre. Székely szövege bár erős jelzésekkel él az abszurd tragikomédia játékosságára vonatkozóan, mégis realista megközelítést ajánl.
És épp ez az, amit Nagy rendezése figyelmen kívül hagy, vagy inkább szétbombáz a színházi
hatások nehéztüzérségével, hogy egy teljesen új, a dráma atmoszférájától és dinamikájától merőben eltérő világot hozzon létre.
A nézőtér két, szemközti oldalról fogja közre a hosszúkás, víztükröt idéző játékteret, amely
olyan itt, akár egy kifutó: egyik vége elektromos fém redőnykapu, fölötte zöld fénnyel forgó ventillátorokkal. A másik buja, titokzatos erdőbe torkollik, a zöld növények előtt vécékagyló látható,
mögötte vécépapírtekercsekből épült fal. Nagy szürreális teret képzelt Székely szövegéhez, amiben a tárgyak, hangok, jelek, effektek és nem utolsósorban maga a színészi játék asszociatív
mezőt hoz létre. Ebben a helyzetek lélektani elemzése helyett inkább látunk problémamintázatokat, sejtünk meg tipikus – és mégis egyéni, egyszerre lírai és komikus – életút-dramaturgiákat. A
szereplők nem nevesülnek, nem kerül be az előadásba a színekkel és gyümölcsökkel való játék,
továbbá pár jelenet kimarad, lerövidül vagy átíródik, és aktuális poénokat, kiszólásokat hallunk
zsákszámra. Egyszóval bátran lehet állítani, nem szöveghű előadás a figurásoké. Ez a „tiszteletlenség” mégis hű a drámához, amennyiben termékenyen állítja elénk a problémát, amivel Székely
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szövege foglalkozik: hogy mintha a párkapcsolati viszonyokat nem lenne mód nem elrontani az
életben.
Az elrontás pedig gazdagnak mutatkozik itt, akár az életben: a kisiklás ezerféle, ellentmondásos tapasztalatának álomszerű világ ágyaz meg, amelyben szabad teret kap képzelet és vágy.
Az álomszerűséget létrehozó színházi eszköz a hatásos zene, a vastagon használt fény és füst,
a szürreális díszlet, a képtelen és egzotikusan színes, elrajzolt alakok felbukkanása – köztük egy
pingviné is, aki afféle ceremóniamesterként „segíti” az előadást jelenetről jelenetre –, és főként a
szimultán jelenetszerkesztés. Ami a drámában – egy konzekvens elgondolás szerint – tiszta körvonalakat ölt, itt koszosan, szálait másként nem elvarrva bukkan fel. Különlegesen szép, ahogy
az előadás mintegy egymásba illeszti, egymásra montírozza a különböző jeleneteket (egyszerre
követve a kördramaturgia linearitását, és őrizve meg az állapotszerűséget). Az étteremben két,
eljegyzési évfordulóját ünneplő pár beszélget: a tér nem csak tárgyakkal, de emlékfoszlányokkal
van teli, a hálószobában, amiben sok veszekedés zajlott már, nem olyan könnyű az álom, mondja
az egyik vőlegény – és eközben már egy öltönyös férfi (Dávid Péter), a következő, szakítási jelenet szereplője cipeli be a bőröndjeit közéjük. Dávid Péter és D. Gulácsi Zsuzsanna a (rendszerszerűen sokadik) elköltözés határpillanatát kinagyító dialógusa néma táncba hajlik. A se veled,
se nélküled kapcsolat kimerítő, gyöngéd kínzásának fizikai koreográfiája alatt pedig az előző
jelenetben vőlegényként feltűnő Bartha László Zsolt énekbeszél mikrofonba egy hímsovén, de a
karakterben rejlő keserűségtől áthatott monológot arról, miként is kell elcsábítani a nőket – majd
a kimerülten elterülő, pizsamás lányt a vállára kapja, és eltűnik vele az erdőben.
Ebben a Kupás Anna díszlettervező által színpadra applikált homályos, sűrű erdőben, ahol
életútjának felén mindenki eltéved. Székely drámája nyilván akárkitörténet, pontosabban akárkik
története – az előadás ezt a lebegést a személyes és általános közt szépen érvényesíti. Úgy is,
hogy tömegjeleneteket használ (a színészek az előadás kezdetén vegyvédelmi fátyolmezben,
játszó gyermekekként tűnnek fel, sokszor eszeveszett partiban, majd a végén nejlonruhában,
Tamás Boglár, Bartha László Zsolt. Fotó: Kolozsi Borsos Gábor
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Vajda Gyöngyvér, Bartha Boróka. Fotó: Rancz András

szenvtelenül grasszálva egy divatbemutató kifutóján), nem fél a sztereotípiáktól, gegektől. És úgy
is, hogy miközben, mint egy mélyülő örvényben, egyre alább szállunk az előadásban, a töredékekből, ismétlődő vagy – nem feltétlenül ok-okozati dramaturgia szerint – továbbíródó jelenetekből lassan összeállnak a szereplők történetei.
Ezek közül az egyik legszebb ívet a Bartha László Zsolt karaktere futja be – amiben a dramaturgiai lehetőségen túl az ő pörgős, a habzó idiótaságtól a szívszorító magányig terjedő színészi
játéka is alaposan közrejátszik. Látjuk a csajával civakodó pasiként; cinikus, minden lányra, köztük az ismerős barátnőjére rámozduló férfiként; fékevesztetten bulizni-kokainozni; és látjuk egészen meztelenül is (konkrétan egy nemi szervét lábai közé rejtő Krisztus-pózban, egy szexmentes
kapcsolat résztvevőjeként – a párját játszó D. Gulácsi Zsuzsát ugyanis ebben a jelenetben az
alkotók leszbikus tanárnővé írják át, aki egy volt diáklányba szerelmes, és viszont). Látjuk őt ennél még esetlenebb helyzetben, amikor az anyját meglátogatva kakaót szürcsölő gyerekké hullik
vissza, egy apa nélküli családba: és visszafele ezt az egész utat az anya által, mintha altatóként
susogott, a szerelemmel járó vak öldöklésről szóló perzsa mese világítja be.
Ez a mese nem csak az ő történetét világítja be értelmező fénnyel. Mint ahogy Bartha László
Zsoltot sem lenne helyénvaló főszereplőként felfogni. Azért sem, mert – ahogy a többi szereplő
esetében – itt is a másik szereplő gesztusaiból, jeleneteiből tudunk meg sokat a másikról. Tamás
Boglár a Bartha László Zsolt karaktere mellől, a végletekig és csodálatosan idegtépő menyasz
szonyszerep után pár jelenettel később öregedő, megcsalt feleségként bukkan fel ugyanis, aki
egy levélfogalmazó irodában a férje fiatal szeretőjével kerül szembe. A Máthé Annamária által
játszott fiatal lányt pedig, aki a végén üvöltve hagyja ott a termet, később egy lekötözött férfi
áldozat fölött látjuk viszont, a hímnem ellen gyűlölködni, no meg az egész előadást keretbe ölelő
semmidialógus szereplőjeként. Az első alkalommal még csak vicces helyzet háta mögé az utolsó
jelenetben már komplett, keserűségben teljes sors épül. Így lesz helye mindenkinek ebben a
szélek nélküli puzzle-ban: Bartha Boróka szigorú bírónőjének és anyafigurájának, Moşu Norbert
egy kapcsolat küszöbén álló, szomorúan reménykedő figurájának, Kolozsi Borsos Gábor pingvinjének, akinek szerelmét visszautasítják.
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Nagy rendezése szórakoztató, szellemes, mély is. Nézőként külön hálásan fogadtam, hogy
nem hull rám sem a színházművészet nyomasztóan filozofikus, ezeréves terhe, sem az üres
művészkedés unalma. Mindezzel együtt van az előadásban túlzás a hatások használatát illetően,
érezni abban infantilis, féktelen lendületet, ahogy az esőgéptől a stroboszkópig kivétel nélkül
mindent kipróbál a rendező – nyilván ez is egy tanulási folyamat része, hogyan működik és mit
jelent egyáltalán a színházi hatás. A két rész közti stiláris váltás okoz némi nehézséget: a második
részbeli performansznyelv hol direkt és komolyan veszi magát, hol ironizálja a szertartásszínházat, ez az egyenetlenség néha suta. Dramaturgiai kilengések bőven akadnak, amik zavarják a
szemet, fület – például Moşu karakterének utolsó monológját az ömlengős giccsből épp csak
egy gesztus rántja vissza, nehezen feledtetve a nézőben okozott esztétikai kárt (a beleírás és
az új szövegek keretezése nem épp veszélytelen). Sok jelenet túljátszott, és így átkirándul az
ötletsziporkázás mezejére. A pingvines kerettörténet is sok fölösleges szöszmötöléssel jár, az
előadásnak pedig van legalább négy végemomentuma.
Mindezek mégsem mutatkoznak akkora bajnak. Nemcsak, mert a „steril forma”, ha létezik
egyáltalán művészi ideálként, megvalósítva biztos érdektelen, hanem azért sem, mert az előadás
mögött megnyugtatóan és üdítően sejlik fel egy erős színházi látásmód, érzékenység. A rendező
pimaszul fiatal korát tekintve ez pedig igen-igen biztató.
A Homokszörny. Bemutató dátuma: 2015. szeptember 15.; Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós; Rendező: Nagy Botond; Szerző: Székely Csaba; Díszlet- és jelmeztervező: Kupás Anna; Light design: Erőss László; Szereplők: Bartha Boróka, Bartha László Zsolt
m. v., Boros Mária, Dávid Péter m. v., Faragó Zénó, Fodor Györgyi, D. Gulácsi Zsuzsanna
m. v., Kolozsi Borsos Gábor, Máthé Annamária, Moșu Norbert-László, Tamás Boglár, Vajda
Gyöngyvér.
Jelenet az előadásból. Fotó: Kolozsi Borsos Gábor
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Kovács Eszter

bűnös
vagy áldozat?
Helló, doktor Mengele! Szatmárnémeti Északi Színház, Harag György Társulat

K

i is az a Lénárd Sándor? Tettem fel magamnak a kérdést, még mielőtt beültem volna a
szatmáriak előadására, hiszen csupán annyi információm volt róla, hogy ő fordította latinra a Micimackót. Bár önmagában ez a tény is igen figyelemfelkeltő, mégsem sejtettem, mi lehet
olyan különleges benne, hogy egész estés előadás szülessen az ő drámai életéről. Előadás végén úgy hagytam el a színházat, az ott elhangzott rész- és teljes információk birtokában, a megelevenített, valós, már-már dokumentarista igénnyel kidolgozott szituációk ismeretében, hogy a
lehető legtöbbet tudni szeretnék még erről az emberről. Az előadás nem maradt hatás nélkül, és
bár katartikus élményről nem tudok beszámolni, mégsem távoztam elégedetlenül a színházból.
Mindenekelőtt jónak tűnik a darabválasztás. A szatmáriaknak szerencsés és szűz kézzel sikerült hozzányúlni a Kossuth-díjas író, Spiró György Helló, doktor Mengele! című művéhez, amelyet
2015-ben a legjobb magyar drámának választott a Színházi Dramaturgok Céhe. Bár a gyakorlat
azt mutatja, hogy kortárs drámához sokkal bizonytalanabbul nyúlnak a színházak, ehhez képest
Lendvai Zoltán rendező és a Harag György Társulat bátran kaparintotta meg a darab ősbemutatójának jogát. Idén májusban Szatmárnémetiben elevenedett meg először Lénárd Sándor alakja,
akit a rossz nyelvek és a hírhajhász média doktor Mengeleként, az auschwitzi haláltábor hírhedt
orvosaként bélyegeztek meg. A darab az ő hányattatásának krónikája, amelyben maga a főszereplő csupán passzívan van jelen – alig kétszer látjuk –, viszont mindent tudni vélünk róla a többi
szereplő elmondásából. Erről a fantasztikus memóriájú, sokoldalú egyéniségről, aki nemcsak
író, költő, orvos, zenész, nyelvzseni, hanem egy modern kori polihisztor is, mindenkinek van
véleménye: néhányan irigylik, nagyképűnek és hazugnak tartják, mások istenítik és csodálják,
de közömbös senki nem marad iránta. Valójában ő csak elszenvedője az emberi tudatlanságnak
és ostobaságnak, és nem képes magát tisztázni a zsidó csirkefogó, Erdstein hamis vádjai alól,
miszerint ő Mengele doktor, és Brazíliában egy őserdő mélyén bujkál mint háborús bűnös. Ebből
és még néhány valótlan állításból aztán 1968-ban a világsajtóban szárnyra kél a hír: megtalálták
Hitler jobbkezét, a gyilkos doktort…
A produkciót színpadi nézőtérrel játsszák, a szereplők körülöttünk, mellettünk „élnek”, és
teljesen elmosódni látszik a színtér és nézőtér közötti képzeletbeli határvonal, amely még közelebb hozza a történetet és a figurákat hozzánk, valamint félreérthetetlenül jelzi, hogy a sztori
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most játszódik, és rólunk szól. Lendvai Zoltán rendező Fornvald Gréti díszlettervezővel teljesen
sallangmentes teret álmodott meg, középen egy kerek fehér asztallal – e körül foglalnak helyet a
nézők – és pár, oldalt elhelyezett, funkcionális díszletelemmel (kanapé, íróasztal stb.), amelyeknél
ugyanolyan intenzitással zajlanak az események. Bár a szatmári közönség kicsit még tart attól,
hogy székein forgolódjon, az előadás végére már egészen feloldódott a szituációkban; ha a hátunknál történt valami, akkor a nézők nem restelltek hátranézni, esetleg a történés felé fordulni.
Komoly kihívás elé lettek állítva a színészek több okból is: az egyik, hogy a minimális díszletben keményebb erőfeszítéseket kell tenniük a helyzetek hitelesebb megjelenítésére, míg az is
okozhat jócskán fejtörést a sokszereplős darabban, hogy minden színésznek minimum két, de
nem ritkán három-négy figura bőrébe is kell bújnia.
Ahogy a darab, úgy az előadás is keretes szerkezetű. Az első felvonás első, valamint a második felvonás utolsó jelenete is Brazíliában, báró Korányi Janó (Kányádi Szilárd) szalonjában
játszódik, egy mikroközösségben, magyar emigránsok között, akik Lénárdról (Rappert-Vencz
Gábor) és magyarságukról diskurálnak, kíváncsian várva annak a Back-vetélkedőnek a tévés
közvetítését, amiben ez a rendkívüli ember hatalmas pénzt nyert. Gyors színváltás, máris forog
a kamera, a sminkes (Sándor Anna) bénázik, a műsorvezető (Rappert-Vencz Stella) dühöng az
összekavarodott papírjai miatt, és mire tudatosulna bennünk, hogy a második jelenetnél járunk, a
show részesei leszünk, vezényszóra tapsolunk a helyes válaszoknak, és kíváncsian fürkésszük a
versenyben feltűnő Lénárd alakját, akiről még ekkor szinte semmit nem tudunk.
Mivel egyazon színész több szerepet is játszik, a több szerepet játszó művészek játékát viszonylagos egyformaság jellemzi. Bár Szabó Anna jelmeztervező az 50-es, 60-as éveknek megfelelő, korhű jelmezeket válogatott össze, ezek sem segítik igazán a figurák és a történetrétegek
elválasztását, de még a hirtelen és éles jelenetváltások és játékmegoldások sem különítik el
tökéletesen a karaktereket egymástól.
Rappert Vencz Gábor, Gaál Gyula. Fotó: Czinzel László
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Rappert-Vencz Gábor kitűnően lavírozik Lénárd Sándor végtelenül szerény és visszafogott alakja, valamint a hírhajhász, laza újságíró Rabinovitz szerepe között. Kányádi Szilárdot hol
az emigráns társaságot vendégül látó Korányi báró szerepében látjuk, hol pedig Paulo Cruz
Pimentel kormányzóként, akiből egy igen kemény és erőskezű vezetőt csinált, és akiben – mint
ahogy a hatalmon levő emberek többségében – rejtett agresszió bújik meg. Kovács Nikolett
Korányi Erzsébetként rideg és tartózkodó nő látszatát kelti, de elismeri Lénárd tehetségét, míg
a szintén általa megformált Szerb Klára irodalomtörténész női figurája a végtelenségig rajong a
polihisztor iránt, akivel levelező – reményei szerint a későbbiekben szerelmes – viszonyt ápol.
Ahogy azt a színésznő szerepeitől megszokhattuk, most is ízig-vérig nagybetűs nőket láthatunk
tőle. Péter Attila Zsolt Tiberiójáról süt leginkább az irigység és az utálat, mikor szóba kerül Lénárd
neve. „Olyan nincs, hogy valaki ennyi mindent tudjon…”, „Egy cinikus ripacs…” – hangzik el
a Korányi-rezidencián; majd az előadás végén, amikor újra a báró szalonjában járunk, ahová
megérkezik Lénárd halálhíre, Tiberio csak ennyit mond: „Különös, hogy a zsenik is meg bírnak
halni… Teremt az Úristen ilyen elképesztő agyakat, aztán még azokat is tönkreteszi…” Sándor
Annát mint Tiberio feleségét, Margitkát halk szavú és visszahúzódó teremtésként ismerjük meg,
tökéletes ellentétbe állítva harsány és szkeptikus férjével, akinek mindenről van véleménye, és
ezt nem is rejti véka alá. A színésznő egyszer Margitka, egyszer pedig szexualitásával játszadozó tisztnő, a titkosszolgálat embere. Rappert-Vencz Stella igazi primadonnaként lép színre,
Hamza filmrendező feleségeként, akinek filmcsillagokhoz méltóan megvannak a maga allűrjei.
Nagy Orbán, Poszet Nándor, Varga Sándor és Gaál Gyula szereplőinek sorsa iránt nem válunk különösebben érdeklődővé, egyedül talán Hamrick tiszteletes (Gaál Gyula) alakja tűnik ki
a tömegből, hiszen ő az, aki mellett újra felbukkan Lénárd személye, és aki olyan amerikai polgárt képvisel, akinek halványlila gőze sincs arról, hol van Budapest, vagy mi történt a nürnbergi
perben, csak a saját hazájának tökéletességében hisz. Bár Hamrick szájába igen sokatmondó
sorokat adott a szerző, Gaál Gyula megnyilvánulásai inkább erőből és dühből vannak megoldva.
Az előadás alatt Piloto rendőrfőnöktől (Bessenyei István) és a házvezetőnőtől, Kleinnétól (Méhes
Kati) tudunk meg legtöbbet Lénárd Sándorról. Méhes Kati cserfes, kotnyeles házvezetőnője az
előadás legszerethetőbb figurája, aki mindenről, de legfőképpen Lénárdról mindent tud, és aki
ezt boldogan meg is osztja a sajtó munkatársaival, köztük a szélhámos zsidó Erdsteinnel (Bodea
Tibor) is, akinek személyében legerősebben nyilvánul meg az emberi hülyeség, amely gyakran
ironikus felhanggal párosul.
Lénárd Sándor tragédiájában mindenki bűnös, de hogy ki a legnagyobb bűnös, azt sosem
tudjuk meg. Leszerepel itt mindenféle létező és nem létező titkosszolgálat, a sajtó, magyarok,
zsidók, amerikaiak, nácik és oroszok. Lendvai Zoltán rendező variációkat mutat be nekünk, majd
elengedi a kezünket, döntsünk, legyünk mi az ítélőbírók. Ki vigye el akkor a balhét? Az biztos,
hogy az előadás erősen ráközelít a sajtó hatalmára, a média társadalomban betöltött szerepére
és arra, hogy ennek mennyire ki vagyunk szolgáltatva. A sajtó percek alatt képes sztárt csinálni
bárkiből, de ugyanennyi idő alatt tönkreteheti egy ember életét is, esetünkben a zsidó származású Lénárd Sándorét, akinek története olyan markáns és figyelemfelkeltő, hogy elviszi a hátán az
egész előadást rendezőstől, színészestől együtt.
Helló, doktor Mengele! Bemutató dátuma: 2015. május 29.; Szatmárnémeti Északi Színház, Harag György Társulat. Rendező: Lendvai Zoltán m. v.; Szerző: Spiró György; Díszlet:
Fornvald Gréti m. v.; Jelmez: Szabó Anna; Asszisztens: Tamás Ágnes; Szereplők: Bessenyei
István, Bodea Tibor, Gaál Gyula, Kányádi Szilárd, Kovács Nikolett, Méhes Kati, Nagy Orbán,
Péter Attila Zsolt, Poszet Nándor, Rappert-Vencz Gábor, Rappert-Vencz Stella, Sándor Anna,
Varga Sándor.
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Csomós Tünde Timea

lentről kezdtük,
egy pincéből
Beszélgetés Nagy (Szilágyi) Reginá
val, a Szatmárnémeti Északi Színház
Brighella Bábtagozatának és a Tomcsa
Sándor Színház bábtagozatának alapítójával.

1

998 óta a Brighella-bábcsoport alapító
tagja, majd vezetője voltál. Mi vonzott a
bábszínház világába?
Nagyszínpadi gyerekelőadásokról írtam
az államvizsga-dolgozatomat a Babeș−Bolyai
Tudományegyetem Színháztudomány szakán. Riportot kellett készítenem, és Sebestyén
Rita tanárom beajánlott Kovács Ildikó nénihez. Megkérdeztem őt, hogy nem segítene-e
egy bábszínház megalapításában, ugyanis
ezt megelőzően Szatmáron nem volt igazi
bábszínház. Igent mondott, amelynek következtében beindult a folyamat. Először Ildikó
néni vezetésével tartottunk bábos képzést
Szatmárnémetiben, aztán egy amatőr csapattal elkezdtünk előadásokat létrehozni. Lassan
fejlődtünk, alakultunk. Tulajdonképpen így indult az egész.
Öt évvel később a bábszínház a Harag
György Társulat részévé vált, hogy sikerült ezt
elérni?
Az alapítványi bábszínházat két évig működtettük. A színház vezetősége felfigyelt az
előadásainkra, ennek eredményeképpen elin-

dult egy együttműködés, ami végül az igazgatóváltás miatt kudarcba fulladt. 2003-ban sikerült négy bábszínházi állást visszaigényelni,
így újraindulhatott a bábszínház. 2005-ben
felvettek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem kortárs rendezésképzésére. Az egyetem
után elkezdtem nagyszínpadi előadásokat is
rendezni.
A rendezés vagy a bábrendezés áll közelebb hozzád?
Szatmárnémetiben bábrendezőként ismertek meg, de valójában kortárs rendezést
tanultam. Inkább darabfüggő, hogy mikor mit
adaptálok színpadra. A bábrendezés eszközhasználatában találom meg azt a többletet,
ami gyakran hiányzik a nagyszínpadi előadásokból.
Kiket szólítanak meg az előadásaid?
Korosztály szerint rendezek, a legkisebbeknek és a legnagyobbaknak is. A kettő
közt mozgok, és persze van olyan előadás,
ami minden korosztályt érint, ilyen például a
Tomcsa Sándor Színházban bemutatott A
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dzsungel könyve1 című rendezésem. Felnőtt
bábelőadást régóta szeretnék rendezni, de
amíg az általam elindított bábszínházak nem
érik el azt a mércét, hogy ez megvalósítható
legyen, várok. Az lenne a célom, hogy ráébredjünk arra, hogy a bábszínház nemcsak az
kisebb korosztály színháza, hanem eszközhasználatában egyedülálló, egy saját formanyelvvel rendelkező műfaj. Nagyon komplex,
a képzőművészethez is közel áll.
Mi az, ami leginkább motivál a rendezéseid kapcsán?
Imádom azt a hangulatot, ami egy-egy
darabot körülvesz, amit érzek, amikor olvasom, majd a csodát, amit alkotásnak hívnak,
és szeretném mindezt megosztani. Hangulatmániás vagyok. Fontosak az engem feltöltő
hangulatok. A hangulatérzeteim indítják be a
fantáziámat, és ebből építkezem, alkotok.

Mesélnél kicsit arról, hogy az eddigi rendezéseid közül mely produkciók határozták meg
eddigi pályafutásodat?
Volt néhány, még a rendezésképzés előtti időszakból, amiket írtam és rendeztem is,
és legnagyobb meglepetésemre sikerük lett,
ilyen például a Weöres-összeállítás2. Ezek az
előadások rádöbbentettek arra, hogy nekem
ez az utam. Aztán egyre bátrabban, „hályogkovács” módjára nyúltam különböző anyagokhoz. Úgy gondolom, engem a fehér papíros úttörés jellemez: gyakran kezdek a nulláról
dolgokat, mint például a kaposvári színművészeti főiskolán a Maszathegyet3. Ott is nulláról indultunk ketten Bodor Judit budapesti
bábtervezővel, aki alkotótársam több mint tíz
éve. Kaposvár fontos helyszín. Mohácsi János rendező, tanár hívott oda, miután látta
Szatmárnémetiben a Holle anyót4, ami prózai
Összeállítás Weöres Sándor verseiből – Bababolt
–, Brighella-bábcsoport, Szatmárnémeti (2000).
3
Varró Dániel, Presser Gábor: Túl a Maszat-hegyen,
Kaposvári Egyetem, Művészeti kar (2010/2011).
4
Grimm testvérek − Pozsgai Zsolt: Holle anyó,
Szatmárnémeti Északi Színház (2009/2010).
2

1

Békés−Dés−Geszti: A dzsungel könyve, Tomcsa
Sándor Színház, Székelyudvarhely (2013/2014).

Nagy (Szilágyi) Regina. Fotó: Bálint Előd
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gyerekelőadás bábszínházi elemekkel keverve. Általában így állítom össze a nagyszínpadi gyerekelőadásaimat: belecsempészek
bábszínházi elemeket és technikát, valamint
képzőművészetet. A Félőlény5 című produkció is közel áll hozzám, azzal jelölt Zsigmond
Andrea a Színikritikusok díjára 2009-ben, és
az volt az első más színháznál rendezett előadásom. A jelenlegi kedvencem a Cókmók6,
mert az valami újnak a kezdete.
2011-ben felkértek, hogy alapíts bábszínházat Székelyudvarhelyen – elvállaltad. Miért
érezted szükségesnek ezt a lépést?
Egy előzetes sikeres együttműködés eredményeképpen megfogalmazódott bennünk az
igény, hogy Székelyudvarhelyen ne csak nagyszínpadi gyerekelőadások, hanem bábelőadások is szülessenek. Kihívásként tekintettem
erre a lehetőségre, vágytam a változásra.
Megalapítottátok a bábszínházat, mégis
eljöttél Székelyudvarhelyről. Miért?
Szerencsés helyzetnek tekinthető, hogy
azok a színészek, akikkel akkor együtt dolgoztam, receptívek, szakmailag felkészültek
és alázatosak voltak. Így jött létre a Cókmók.7
A következő évadra készült egy produkció,
az Égig érő fa8, ami eredetileg szabadtéri előadásnak indult, de most adaptálni szeretnénk
benti térre is. Amennyiben visszahívnak, én
szívesen megyek rendezni és segítek abban
is, hogy ez a bábszínház bekerülhessen a
köztudatba.
Mi a véleményed az erdélyi magyar bábjátszásról?

Békés Pál: A félőlény, Tomcsa Sándor Színház,
Székelyudvarhely (2008/2009).
6
G. Szász Ilona: Cókmók, avagy a morgolódó szekrénymanó, Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely (2014/2015).
7
G. Szász Ilona: Cókmók, avagy a morgolódó szekrénymanó, Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely (2014/2015).
8
Népmese-adaptáció, Az égig érő fa, Tomcsa
Sándor Színház, Székelyudvarhely (2014/2015).
5

Fontos, hogy kialakítsa saját stílusát, önmaga legyen az önnön képességeivel. Nem
hasonlíthatjuk össze a magyarországi bábszínházakkal, hiszen mi nem rendelkezünk olyan
háttérrel, mint ők.
Van átjárás az erdélyi bábszínházak között, vagy csak egy-egy fesztivál alkalmával
találkoztok?
Szerintem lassan alakulóban van, megmozdult valami, és ez jó. Én mindenképpen
azon dolgozom, hogy lássák egymást a bábosok, viszont ez többnyire anyagi gondokba
ütközik.
Ritkán írnak bábszínházi kritikákat. Erről
mit gondolsz, fontos a visszajelzés?
Ez is inkább annak köszönhető, hogy a
bábszínház még mindig nem mint „színházi
forma” él a köztudatban. De ezen a téren is
mintha megmozdult volna valami.
Nagyon zártnak tűnik ez a világ, a kívülállók
nem nagyon tudnak rólatok. Ez így rendben
van, vagy szeretnétek betörni a köztudatba?
Érdekes így a kérdésfeltevés, hiszen a
bábjátszás talán a legősibb színházi forma. Jó
lenne, ha a mai ember is tudná, hogy honnan
származik. Az, hogy manapság ki jár bábszínházba, megszokás és a bábszínházak részéről kitartás kérdése, de előbb-utóbb a szülők
is rászoknak arra, hogy elvigyék a gyerekeiket
előadásokra.
Hogyan képzeled el a jövőt?
Mindig tudtam, hogy mi az, amit szeretek,
és csak figyeltem. Lentről kezdtük, egy pincéből. Szerencsés vagyok, mert mindig megtalált a munka, még nem volt olyan évad sem,
hogy ne dolgozzak. Én így most boldog vagyok, két gyermekem van, és két bábszínház
születésében vehettem részt. A Brighella már
nagykorú, már megáll a saját lábán is, de azért
itt vagyok mellette, és figyelem. Úgy szeretem
őket, mint a gyermekeimet.
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Gy. Turoczki Emese

hinni
a mesét
Eredetileg rendezőnek készült, de
a véletlenek úgy hozták, hogy végül a
bábos szakma szippantotta be. Alapító tagja a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínháznak, és éppen most
készül második rendezésére. Nagy
Lázár Józseffel beszélgettünk.

G

yerekkorodban szeretted a bábszínházat?

Van egy nagyon eleven bábszínházi élményem, úgy tízéves koromból. A kolozsvári
bábszínház játszotta a Hol a világ közepe?
című előadást Sepsiszentgyörgyön. Talán
Kovács Ildikó rendezte, egy Méhes Györgyfeldolgozás volt. Most ugyanezt a darabot
láttam, a FUX Feszten (a nagyváradi Erdélyi
Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja – szerk. megj.), és meséltem a kolozsvári
bábszínészeknek, hogy láttam a nyolcvanas
évekbeli előadást, és hogy gyerekként mekkora élményt jelentett, de ők nem tudtak arról, hogy a Puck, akkoriban Kolozsvári Állami
Bábszínház, játszotta volna ezt a darabot.
Milyen pályára készültél eredetileg? Hogy
kerültél a színház közelébe?
Sokáig tanár szerettem volna lenni, de
aztán úgy alakult, hogy bekerültem a Mikes
Kelemen Líceum színjátszó csoportjába, és
Salek (Salamon Ferenc magyartanár – szerk.
megj.), mint sok más kortársamat, engem is
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megfertőzött a színházszeretettel. De nem
színésznek készültem, hanem rendezőnek. A
kilencvenes évek közepén elmentem Bukarestbe felvételizni a rendezői szakra. Akkoriban jelent meg a törvény, hogy lehet magyar
nyelven felvételizni román szakokra, így én a
jelentkezési lapon oda is írtam, hogy magyarul szeretnék vizsgázni, de ezt nem vették
figyelembe. Kértek verset, én el is mondtam
magyarul – egy Orbán Ottó-vers volt –, többek között Gelu Colceag, Alexandru Dabija
vizsgáztatott, végighallgattak, majd mondták,
hogy nagyon jó, de nem tudok egy Eminescuverset legalább? Hazajöttem, egy évet helyettesítő tanárként dolgoztam. Még színjátszó
koromban Bocsárdi László látta diákelőadásunkat, Az ember tragédiáját, s így egyszer,
amikor találkoztunk az utcán, hívott, hogy
menjek Gyergyóba a Figurához. Két évet voltam a Figura tagja, amely elképesztően tanulságos időszak volt, majd elvittek katonának,
közben ugye a Figura átköltözött Sepsire.
Nem akartam a szentgyörgyi színházhoz kerülni, de Nemes Levente akkori színházigazgató „odacsalt”, majd ’98-ban, amikor Nagy
Kopeczky Kálmán megalapította a Cimborák
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bábtársulatot, megkérdezték, hogy kipróbálnám-e a bábozást. Lassan húszéves a bábszínház, és én végig mellette maradtam. Ma
már engem is a Cimborákkal azonosítanak,
akárcsak Kálmánt.
Volt már tapasztalatod gyerekközönséggel?
A kilencvenes években Puki bácsi (László
Károly színművész – szerk. megj.) és a Mesekaláka nagyon fontos része volt már az
életemnek, ez a helyi STV hetente jelentkező
gyerekműsora volt. Nagyon sokat köszönhetek Puki bácsinak, mert mellette tapasztaltam
meg, milyen a gyerekekkel dolgozni. Aztán
később Kálmánnal dolgoztam. Nem tudtam
semmit a bábszínházról, az ő keze alatt, az
ő irányításával tanultunk, és érdekelni kezdett.
2003-ban, amikor beindult Marosvásárhelyen
a bábos képzés, természetesen éltem a lehetőséggel. Jó volt, mert az egyetemen olyan
emberekkel dolgozhattam együtt, akik lényegesen alakították, formálták a bábos szemléletemet.

Milyenek voltak a kezdetek a Cimboráknál?
Úgy érzem, hogy a sepsiszentgyörgyi bábszínházban még a kezdeti korszakban is nagyon jó előadások születtek, talán túl korán is
jöttek az erdélyi bábos szakmában. Nem azt
mondom, hogy jelentősebbek lettek volna,
mint a hetvenes évek nagy előadásai, amikor
Kolozsváron Kovács Ildikó, Marosvásárhelyen
Antal Pál rendezett, de azért itt, Sepsiszentgyörgyön a kilencvenes évek végén volt egy
olyan Kiskakas gyémánt félkrajcárja, ami nagyon meglepte a szakmát és a közönséget
egyaránt. Én játsztam a török császárt, élő
szereplőként voltam jelen a színpadon és végig törökül kellett beszélnem. A szentgyörgyi
közönséget, a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt meglepte az előadás, és habár nagy
siker volt, mégis úgy éreztük, talán túl korán
jött, túl radikális volt. Vagy említeném a Tejkút című előadásunkat, amellyel az erdélyi
bábszínházak közül elsőként kaptuk meg a
Nemzetközi Bábművész Szövetség egyik legrangosabb szakmai elismerését, az UNIMA
Nagy Lázár József. Fotó: Vargyasi Levente
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Kisdiplomát, ami nagyon nagy eredmény volt
egy frissen alakult bábszínház életében.
Mennyiben jelentett gondot, hogy nem
volt Sepsiszentgyörgyön hagyománya a bábszínháznak?
Nehéz volt, mert mindannyiunk számára
teljesen új útra indultunk, új területet kellett felfedeznünk, de ugyanakkor olyan szempontból
könnyű volt, hogy a pedagógusok azt mondták, helyi és a miénk, így felkaroltak. Azt hiszem,
hogy azt a fajta közönséget, azt a színházi miliőt, ami Szentgyörgyön jelenleg van, azt azért mi
is alakítottuk.
Hogyan fejlődött a bábszínház az évek folyamán?
Sokszor éreztem a bábszínház mélypontjait, de ugyanúgy a szárnyalásait is. Nagyon
lekötnek sajnos a pénzhiányból adódó mindennapi problémák. Mindennel meg lehet
küzdeni, de talán a közömbösség, a langyosság a legrosszabb. Vannak olyan kollégáink a
színházban, akik soha, egyetlen előadásunkat
sem nézték meg. Az utóbbi öt évben kezdtem érezni, hogy valamivel jobban odafigyelnek ránk, hogy kicsit értékelnek is, az elején
ez volt a nagyon nehéz. Az, hogy megmosolyognak, te „csak” bábszínész vagy. Ezzel örökösen szembemész, ilyen a világ, ezt olvasom
a Kovács Ildikóról szóló könyvben is. Bennünk
is van hiba, mert frusztrál, hogy „csak” bábosok vagyunk. Szakkritika bábszínházról még
annyira sincs, mint a nagyszínházi előadásokról. A nagyváradi FUX Feszten, kétévente legalább leülünk beszélgetni. Kezdetben feszültségek voltak, idén mintha kezdett volna valami
kialakulni. Kezd jó lenni a hangulat Váradon.
Szentgyörgyön a pénzhiány, a gyenge infrastruktúra a gond, nagy szükség lenne az önálló jogi személyiségre. Előnye is van annak,
hogy a bábszínház a Tamási Áron Színházhoz
tartozik, de ez ugyanakkor visszahúz, meg is
köt. Viszont ha nincs pénz, akkor van fantázia.
Mikor érezted, hogy nem mozgatod, hanem életre kelted a bábot?
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Ez a legnehezebb. Hogy mennyire válik
a báb a te meghosszabbításoddá. Minden
egyes bábot minden egyes előadásban újra
meg kell tanulni, kiindulva a jelleméből, a
formájából, az anyagszerűségéből. Én még
olyan bábost nem láttam, hogy megfog egy
bábot és abban a pillanatban életre kelti.
Nagyon modern kifejezőeszköz a báb, most
hallottam Kolozsváron, hogy a film és a színház között van, úgy érzem, nagyon igaz ez a
meghatározás. Pont olyan megoldásokra képes, mint a film. Kit érdekel a klasszikus dramaturgia, amikor Vitéz László kijön a föld alól
és azt mondja, hogy „Szervusztok, pajtikák,
megjöttem!”, vagy elővesz egy palacsintasütőt és agyonüti az ördögöt. Képtelenség lenne
a vásári bábjátékot realista módon nézni, pont
emiatt tud élő és modern lenni a bábszínház.
Olyan kifejezőeszközökkel bír, ami a színházban nem elérhető. Ugyanakkor megvannak a
korlátai is, mert attitűdöt, állapotot fejez ki, az
arca le van fagyasztva, kicsit mintha megállt
volna benne az idő.
Melyik technika áll hozzád a legközelebb?
A japán bunraku, bár keveset dolgoztam
vele, de nagyszerű érzéseket váltott ki belőlem. Az egyetemen kísérleteztünk vele. Ezt a
fajta bábot hárman mozgatják, a főmozgató
általában a legidősebb bábos, aki a fejet, és
esetleg az egyik kezét mozgatja. Japánban ez
a technika családi hagyományként öröklődik,
és évtizedekig, kisgyerekkortól készülnek rá.
Melyik bábot szeretted a legjobban?
A fülemile című előadásunkat ketten játszottuk, és volt benne egy nagyon egyszerűen mozgatható rongybábu, amely az előadást
is jól szolgálta, de én is vele éreztem magam
a legjobban. Pedig egyszerű rongybábu volt,
egy nagy fej, két kéz, rongyokkal – jól lehetett
„rázni”. Akkor éreztem azt, hogy én bábozok.
Simó Enikő tervezte – zseniálisak voltak azok
a bábok, gyönyörű volt az egész képi világa
az előadásnak.
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A Cimborákkal együtt te is felnőttél mint
bábszínész. De tizennyolc év kellett, hogy végül eljuss a rendezésig.
A tavaly télen mutattuk be Az ég ölelkezett
ím akkor a földdel... című betlehemes játékunkat. Megkínlódtam vele, azt hittem, sokkal egyszerűbb folyamat lesz, de más, amikor
konkrétan érzed a felelősségét, hogy mi legyen a következő pillanat az előadásban. Nehéz időszak volt, viszont két rendkívül jó kolléganővel dolgoztam együtt. Mindig is érdekelt
a karácsonyi témakör, és az előadásunknak
az volt az alapötlete, hogy mi van akkor, ha
elmész egy idegen városba és nem engednek
be sehova. Ez volt a legfontosabb tétel: Mária
és József az éjszakában, és az, hogy hogyan
történik meg a csoda.
Említetted a rendezői felelősséget, de mi a
helyzet a közönség iránti felelősséggel? Nem
mindegy, hogy mit és hogyan mutatunk a gyerekeinknek.

Biztos, hogy más a felelősség, hiszen az
is megtörténhet, hogy elveszed egy életre a
kedvét a bábszínháztól, a színháztól. Tavaly
nyáron Homoródon, egy táborban fogyatékos
fiataloknak játszottuk a Szegény ember királyságát, volt köztük egy gyerek, akinek kontrollálhatatlan dührohamai voltak. Végignézte az
előadásunkat, amely nagy hatással volt rá, az
édesanyja nem bírt hálálkodni, hogy le tudtuk
ültetni azt a gyereket egy órára, és le tudtuk
kötni a figyelmét. Idén nyáron egy másik táborban ismét ott volt a nézőtéren, egy teljesen
más előadást játszottunk, felismert és megkeresett a végén. Kell hogy legyen önbizalmad,
mert muszáj felmenni a színpadra, de azért
ma már van tapasztalatunk, mesterségbeli tudásunk is, és tudjuk, hogy bizonyos helyzeteket hogyan kezeljünk. Mi például megpróbáljuk a kisgyerekeket már az előtérben átvezetni
a mesevilágba: zene szól, fontos, hogy ne
egyből lépjenek be, mert elijeszthetjük őket. A
Foltos, a torkos zsiráf című előadásunk a legkisebbeknek szólt, a színészek például, még
ha fekete ruhában is, de köszöntötték a gye-

A szegény ember királysága. Cimborák Bábszínház, Sepsiszentgyörgy. Fotó: Vargyas Levente
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rekeket, hogy ne féljenek a sötétben. Naivnak
tűnő megoldás, de rendkívül fontos, ugyanis
egy hároméves gyerek sokkot kaphat, ha hirtelen sötét lesz. Ugyanilyen fontos az előadás
végén, hogy lezárjuk a történetet, hogy megnyugtassuk őket, elvarrva a szálakat. Az nem
baj, ha a gyerek fél az előadás alatt, csak ezt
az érzést fel kell tudni oldani, hogy ne a félelemmel menjen el. Három-négy vége is van egy
bábelőadásnak, egy jó bábrendező tudja ezt.
Fontos az értékrend is, amit a bábszínház
közvetít. Nálatok a népmese az alap.
Érdekes, hogy megalakulásunk óta szinte csak magyar szerzőket játszottunk, főleg
népmeséket, de ez egyértelmű, hiszen ezen
a vidéken ez a kézzelfogható. Ott van ugye a
Szegény ember királysága, nekünk jól áll a szó
székelyesen, nem kell megerőltetnünk magunkat. Láttam például budapesti előadást,
amelyben nagyon furcsa, amikor elkezdenek
székelyesen beszélni. Úgy gondolom, hogy
a mai bábszínháznak olyan értékeket kell
közvetítenie, melyek örök emberi értékek, és
amelyek legtisztábban épp a népmeséinkben
jelennek meg. Ezért nagy a felelősség.
Új rendezésen dolgozol, milyen előadásra
számíthatunk?

Mert annak a korosztálynak szól, ami már
kinőtt a bábszínházból, de még nem nőtt bele
a felnőttek színházába. Közismert szövegekből – több Janikovszky Éva-műből vágta össze Nagy Lázár Kincső. Mindenki értette és
ismerte. Ennél az előadásnál a nehézség az
volt, hogy ne csússzunk át a ripacskodásba,
ugyanis ott van egy törékeny báb, és ott vannak az élő színészek, a határ vékony. Mindenki
azzal küszködött, hogy megtartsa az egyensúlyt. Amikor például rosszul ment az előadás,
éreztem, hogy belecsúszhatunk a ripacskodásba.
Kicsi társulat vagytok, ez szűk családi viszonyt alakított ki?
Nagyon jó és sokszor nagyon rossz, hogy
ilyen családias. Bele lehet süppedni az ismerős kényelembe. Van előnye is, mert mobilis
a társulat, félszavakból értjük egymást. Csináltunk például flashmobokat a bábszínház
világnapján. A király és a királyné bement az
adóhivatalba és kifizette a mesebeli kastély
adóját. Nagyon jól reagáltak a hivatalban, kiszámolták még az adóhátralékot is. Az ilyen
improvizatív helyzetek azért is tudnak megszületni, mert ismerjük egymást. Azonban a
kis társulat be is határol.
Változott-e két évtized alatt a közönség?

A nyár elején akadtunk rá a feleségemmel
egy Tasnádi István-szövegre, a Cyber Cyranóra, amely egy „netdráma”, tinitörténet. Tizenhat éven felülieknek szól, mese az internetről,
Facebookról, de ugyanakkor egy nagyon kegyetlen világról, a szépség és önmagam kereséséről. Ugyanezekkel a kérdésekkel szembesülök a tizenéves lányommal kapcsolatosan
is. A Kire ütött ez a gyerek? című produkcióval
is kiskamaszokat céloztunk meg, bízom benne, hogy ezt az előadást is sikerül elfogadtatni. Sok bábos elemet használunk majd az előadásban, de nem bábszínház lesz. Januárban
kezdjük a próbákat.
A Kire ütött ez a gyerek? eléggé egyedülálló produkció az erdélyi színházi világban. Minek köszönhető ez?
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Igen, azt látom, hogy a gyerekek egyre
nehezebben kezelhetőek, érződik, hogy egyre több inger éri őket, nehezebben hiszik el
a csodát, egyre erősebb hatásra van szükség részünkről is. Szoktunk játszani az őrkői
gyerekeknek is (Sepsiszentgyörgy romák által
lakott negyede), ők még azonnal elhiszik a
csodát, nem kételkednek egy pillanatig sem.
Valósággal hiszik a mesét, éppen ezért elképesztően jó nekik játszani.
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Péter Beáta

a színház a nevelés
alternatív eszköze
Interjú Budaházi Attilával, a Csíki
Játékszín dramaturgjával

N

em csak dramaturgként dolgozol a
Csíki Játékszínnél, de évek óta te írod
és rendezed a csíkszeredai színház gyerekelőadásait. Hogyan kezdődött?
Ez két irányból indult: egyrészt tanítóképzőt végeztem a középiskolában. Utána felvételiztem Marosvásárhelyre dramaturgia szakra,
aztán már az egyetem alatt idekerültem a Csíki
Játékszínhez. A másik vonal pedig az, hogy
a gyerekelőadások rendezésére nem volt túljelentkezés. Gyakorlatilag mesejátékrendezőhiány volt. Így fogtam bele. Azt gondoltam,
megpróbálok a gyerekek nyelvén színházi előadásokat létrehozni.
Mivel magyarázható ez a hiány? Szakmailag nem tartották a rendezők elég magas mércének gyerekelőadást rendezni?
A színházi rendezők kilencvenvalahány
százaléka elsősorban a felnőtteket célozza
meg gondolataival és alkotásaival, és ha ezzel kellően elfoglalt, akkor ritkán látogat el a
fiatalabb generációk megszólításához. Nem
feltételezem, hogy nem tartanák szakmai kihívásnak, inkább azt gondolom, hogy a már
több éve gyakorló rendezőket teljesen lefoglalja a felnőttszínház, a fiatalok pedig szintén
a felnőttprodukciókkal kívánnak pályára lépni,
láthatóvá válni a szakmában. Ebben azért ki-

csit az is benne van, hogy a színházi szakma
elég nagy részének a gyerekszínház nem
kellően látható, és nemcsak azért, mert az
előadások általában délelőtt vannak, amikor
a színházi emberek rendszerint próbálnak,
hanem mert a szakmai érdeklődésnek szóló gyerekszínházi fesztiválból is kevés van,
és nyilván az érdeklődésre maradó időből,
energiából is.
2002-ben rendeztél először meseelőadást, utána következett az adaptációk sora.
Az első két általam rendezett előadás
kész szövegből készült. Az első a Csipike
és Tipetupa volt, amely az előző évadban a
Márk-Nagy Ágota rendezte Csipike-előadásnak, az abban már megteremtett esztétikai
világban megtörténő második része volt.
Azután az anyaghiány hozta létre azt, hogy
adaptálni kellett. Tíz évvel ezelőtt nem volt
hozzáférésem olyan színpadi szövegekhez,
amelyeket érdemesnek láttam színpadra vinni, vagy ki tudtam volna osztani a társulatban. Sok szempont volt, amiért nem voltak
alkalmasak azok a szövegek, amikre én rátaláltam. Így kezdődött el a saját meseadaptációk sora, majd egyet írtam magam is.
Mi alapján választasz mesét?
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Egyszerűen fogalmazva, olyan mesét választok, amelyik elindítja az előadás látványát
a fejemben. Amit előadásként tudok látni és
elég izgalmas, fordulatos ahhoz, hogy színpadon színészekkel el lehessen játszani.
Folyamatosan keresed, olvasod a meséket?
Nem folyamatosan. Van olyan periódus,
amikor keresem az anyagot, fellapozok gyűjteményeket és azokban találok egy-két olyan
történetet, amit elkezdek látni a színpadon.
Melyik a számodra kimondottan kedves az
eddigi történetekből?
Mindegyik. Örülök minden eddigi szöveggel
való találkozásnak, szerintem jó vállalkozások
voltak. Azonkívül, hogy miket látok előadásként megvalósíthatónak, fontos szempont az
is, hogy mit lehet vele mondani, vagy milyen
tematikája van. Volt egy periódus, amikor kimondottan megpróbáltam olyan témákat bevinni az előadásokba, amikről úgy gondoltam,
hogy a gyerekeket érdekli, de sem a szülők,
sem a nevelők nem beszélnek róla szívesen.
Ilyen például a halál. A Halhatatlan hercegben a halál témáját jártuk körül. De ilyen volt
az idősek sorsa a Lear királyból írt Mint a sót
mesében, vagy a válás témája a Mindennapi
varázslatokban. Az előadás ötlete nem úgy indult, hogy a válásról fog szólni, hanem a problémamegoldásról, de végül arról is szólt.
Milyen egy jó gyerekelőadás?
Amelyik témájában érdekli és leköti a gyermeket. Amelynek a fordulatait érdeklődéssel
tudja követni és a figyelmét végig fenntartja.
Nekem a legjobb visszajelzés, ha csend van
a nézőtéren. Olyankor észlelhető, hogy működik a párbeszéd, hogy az előadás valóban
kommunikál a hallgatósággal.
Elég sok inger éri manapság a gyerekeket,
mivel lehet mégis megfogni őket, ezt a figyelemfenntartást elérni?
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Elsősorban fontos, hogy ami a színpadon
a szereplők közt interakcióként és színészi
játékként történik, igaz legyen és hiteles. Az
ne körülbelüli, ne tettetett, ne mímelt dolog,
hanem valódi karakterek szülessenek, valódi
helyzetek és viszonyok. Tehát ugyanaz működteti a gyerekelőadást is, ami a felnőtt színházi előadásokat. Azzal lehet lekötni a gyerekek figyelmét, ha egy igazi történet itt és most
megy végbe, előreláthatatlan fordulatokkal,
dialógussal. Másrészt az esztétikai világ az,
amivel a figyelmüket vonzani és fenntartani lehet. A színháznak számos olyan eszköze van,
ami „mutatvány” tud lenni, másrészt olyan
világot tud teremteni, ami vonzza és irányítja
a gyermek figyelmét. A pedagógusi múltam
is segített a fogalmazásmódban, de mindig
a saját gyerekkori szemszögemből is nézem
a készülő produkciót. Gyerekkoromban nagyon keveset jártam színházba, mert nem
igazán volt rá lehetőség ott, ahol felnőttem.
A gyerekfilmek és gyerekkönyvek nyújtottak
élményeket. Amikor előadást rendezek vagy
alapanyagot választok, arra is gondolok, hogy
az én egykori gyerekszememnek tetszene-e.
Miért fontos, hogy a gyerekek minél korábban találkozzanak a színházzal?
Egyrészt az életük részévé válik a színház,
ha minél hamarabb megismerkednek vele. Ez
nem azt jelenti, hogy innentől fogva mindany
nyian színházba járó felnőttek lesznek, de alkalmuk van vele találkozni. Fontos, hogy minél
több esztétikai élményhez jusson a gyermek,
ugyanakkor szerintem a felnőtteknél is, de a
gyerekeknél fokozottabban a nevelés egy alternatív eszköze a színház.
Milyen visszajelzéseket kapsz gyerekektől
az előbb említett nézőtéri csenden vagy a tapson kívül?
Voltak periódusok, amikor megkértük a
pedagógusokat, hogy rajzoltassanak vagy
fogalmazásokat juttassanak el a színházba
a látott előadás kapcsán. Nagyon sok gyerekrajz érkezett, amelyekből sok mindent le
lehet mérni. Ami nekem elsődlegesen feltűnt
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a rajzokból, hogy a gyerekekhez eljutott-e a
történet. A másik érdekes dolog, ami kiderült,
hogy bár viszi őket a történet, közben tudják, hogy színházban vannak, mert általában
berajzolják a reflektorokat és a nézőtéri székeket is. A harmadik, hogy továbbgondolják
az előadást. Nem feltétlenül azt rajzolják le,
amit a színpadon láttak, hanem az élményüket. Ahol színész játszotta például A csodaforrás c. keleti mesében a Víz tigrisét vagy a
Tűz sárkányát, az a rajzokon nem beöltözött
emberként, hanem igazi tigrisként és igazi
sárkányként köszönt vissza. Vagy ha a színpadon a királykisasszonyok és hercegek nem
viselnek koronát, a rajzokon mégis mindig viselnek, mert a gyerekek úgy gondolják, hogy
ez hozzátartozik az ikonikus szereplőkhöz. A
színházi élmény a saját élménytapasztalatukkal ötvöződik, és úgy raktározódik el bennük.
Visszajelzést olyankor is kaptunk, amikor néhány előadásunkhoz gyerekszereplőket kerestünk. A szereplőválogatáson meg szoktam
kérdezni, hogy jártak-e színházban, tudják-e
miről van szó, láttak-e már előadást, mert nekik az lesz a dolguk, hogy egy előadásban kell

majd játszaniuk. És azt is megkérdezem, hogy
mi volt az utolsó színházi élményük. Ilyenkor
szokott nagy meglepetésként érni, hogy a fél
vagy egy évvel azelőtti színházi előadást egészen pontosan, részletgazdagon elmesélik.
Sokszor én nem emlékszem annyira pontosan, mint ahogy ők elmesélik.
Most is dolgozol egy gyerekelőadáson,
melynek november 20-án lesz a bemutatója.
Gimesi Dóra Hamupipőke-adaptációján
dolgozunk. Hála a győri Vaskakas Bábszínháznak, megjelent egy többkötetes gyerekszínházi szöveggyűjtemény, amelyben a
kortárs gyerekszínházi darabokat, mesék
színpadi adaptációit gyűjtötték össze. Ezzel
főleg a bábszínházakat célozták meg, de nem
csak számukra szánt mesejátékok vannak a
kötetekben. Ebben találtuk a Hamupipőkét,
ami óriási vállalás, mert mindenki fejében van
egy Hamupipőke-történet. A mesének több
változata is ismert, van a Charles Perrault-é és
van a Grimm testvérek változata, a miénk ez
utóbbiból készült adaptáció. Ebben például
Budaházi Attila. Fotó: Veress Albert
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nincsen tökhintó, sem Tündérkeresztanya, és
nem változnak át a gyíkok kocsisokká, ilyenek
nincsenek benne, ha valaki ezt számon kérné.
Az egyik nagy erénye Gimesi Dóra szövegének, hogy mai nyelven szólal meg a mese. Közel tudja hozni a történetet, és nem kimondottan csak gyerekeknek, hanem kamaszoknak
és felnőtteknek is érdekes előadás születhet
belőle, reméljük, sikerül. Ugyanakkor, mivel
olyan világban játszódik, amelyben vannak királyok, hercegek, arisztokraták, mi egy olyan
történelmi-kulturális korszakba helyeztük el,
amely révén jelmezekben, díszletben hitelesen
meg tudjuk mutatni ezt. A huszadik század
elején „játszódik”, és a belle époque formavilágát kölcsönöztük az előadáshoz. Szecesz
sziós elemek és a kornak megfelelő jelmezek
dominálják majd a látványt. Kelemen Kata a
díszlet- és jelmeztervező, vele rendszeresen
dolgozom együtt, nagyon jól ért az anyagokhoz, a ruhákhoz, a formákhoz. Az egyik legjobb szakembernek tartom őt.
Külön gyerekbérlete is van a színháznak,
ez hogy tud megvalósulni?
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznál és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színháznál is születik minden évadban egyegy mesejáték, ezeket rendszerint egymás
között kicseréljük. Így három előadásból gyerekrepertoárt kínálunk bérletbe. A csíkszeredai bérlettel a hat-tizenkét év közötti diákokat
szólítjuk meg, és főleg pedagógusokon keresztül szervezzük a színházba járó gyerekbérleteseket. Azt nem tudjuk vállalni, hogy egy
mesejáték egyformán szóljon az ovisoknak és
az iskolásoknak is, annyira másak az életkori
sajátosságok. A kisiskolás korosztálynak készül a meserepertoárunk, és ezt egészíti ki a
Lurkó Fesztivál, ahová hangsúlyozottabban
hívunk meg olyan előadásokat, amelyek az
óvodásoknak szólnak, illetve a középiskolásoknak, akik az évad során gyakorlatilag a fel
nőttrepertoárunkat látják.
A Csíki Játékszín gyermek- és ifjúsági színházi találkozóját, a Lurkó Fesztivált milyen igény
hívta létre?
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Minden erdélyi színház nevéhez kötődik
már valamilyen fesztivál. Egyrészt azon is
gondolkodtunk, hogy milyen színházi fesztivál megteremtése lenne reális városunkban,
a profilt illetően is. Másrészt adott volt, hogy
Csíkszeredában szemmel láthatóan, és a közönségszervezői tapasztalatokból is leszűrve,
sok a gyermek, sok a fiatal, és a számukra
nyújtott kulturális kínálatot akartuk kiegészíteni
azzal, hogy kiemelten színvonalas előadásokat hívunk a fesztiválra.
A fesztivál előadásai a te javaslatod alapján kerülnek be a programba. Hogy történik a
válogatás?
Sokféleképpen. Tájékozódom a színházak
műsoráról, és a kollégák is tájékoztatnak, ha
látnak valami kiemelkedőt. Igyekszem megnézni minden előadást, amit meghívunk. Ami
technikailag is megvalósítható nálunk, és amit
a fesztivál költségvetéséből el tudunk hívni,
azokból áll össze a program.
Sokszor hangsúlyozzátok – és a programfüzetben, plakáton is fel van tüntetve, milyen
korosztálynak szól az adott előadás –, hogy
fontos, hogy a gyerek az életkori sajátosságainak megfelelő előadást nézzen.
Azért tartjuk fontosnak, mert ha egy másik
korcsoportnak készült előadást lát a gyermek,
akkor nem azzal az élménnyel találkozik, ami
igazából neki szánt. Egy hároméves türelme
húsz perc után elmúlik, és valami másra vágyik, nem lehet ötven percig az érdeklődését
fenntartani. És így nem is jut el hozzá az előadás. A másik, hogy a gondolkodásukban, a
lelki érettségükben vannak olyan határvonalak, amikor bizonyos témákkal és megvalósítási formákkal még nem, vagy már nem kell
találkozniuk. Például az óvodáskorúak nem
vonnak még határt a képzelet és valóság
között, ezért nekik nem is javasolják a szakemberek, hogy varázsmeséket hallgassanak.
Nem tudnának különbséget tenni, hogy a
királyfi fejét a mindennapi világukban vagy a
mesében vágták-e le. Ezért is óvni kell őket,
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és ezért fontos, hogy a nekik szánt színházi
élménnyel találkozzanak.
Általában a fesztiváloknak megvan az a
része, ahol a színházi szakmabeliek találkoznak, szakmai beszélgetéseket szerveznek stb.
A Lurkó Fesztiválnak vannak-e szakmai programjai?
Az előadók itt nem igazán tudnak egymás
között találkozni. Egyrészt a fesztivál költségvetése még nem engedi meg, hogy az elejétől
a végéig itt tudjon maradni mindenki, másrészt
május végén nem minden színház tudja megtenni, hogy egy hétig ne játsszon otthon, más
teendőinek ne tegyen eleget. Viszont szakmai
programokat szervezünk. Az első kiadáskor
Kádár Annamária pszichológust hívtuk meg,
aki a mesék és a gyereknek a mesékkel való
találkozásáról beszélt. Aztán Fodor Tamás jött
el és mesélt arról, hogy hogyan születnek az
általa rendezett gyerekelőadások, azok látványvilága, beavatott a Stúdió K-ban létrejött
előadások alkotói folyamataiba. A következő
évben a Stúdió K előadása is eljött. A máso-

dik kiadáson volt olyan előadónk, Papp Tímea
személyében, aki a magyarországi gyerekszínházi tendenciákról tartott összefoglaló
előadást. Legutóbb pedig Gimesi Dóra beszélt a meseadaptációkról, mesedramaturgiáról. A nálunk még nem ismert színházi nevelés (Theatre in Education) területe a harmadik
kiadás alkalmával került közelebb hozzánk,
amikor a Kerekasztal szakembereit hívtuk el
képzésre, és ezen a társulatunk tagjai, illetve
a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem
egyik báb szakos osztálya vett részt.
Sok gyerekelőadást nézel. Hogyan látod,
milyen színvonalú gyerekelőadások születnek
Erdélyben?
Azok a színházak, amelyek kimondottan
gyerekprofillal dolgoznak, mindig is fokozottan
odafigyeltek a produkcióikra. Vannak kiemelkedő és átlagos előadások, és vannak átlag
alattiak ott is. Azokban a városokban, ahol
van külön gyerekszínház, a kőszínházaknak a
gyerekrepertoár létrehozása nem is feltétlenül
feladata. Azoknál a prózai társulatoknál, ameTrapiti. Csíki Játékszín. Fotó: Sándor Levente
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lyek felnőttrepertoárjuk mellett néha készítenek mesejátékot is, nem mindig egyöntetű az
eredmény. A gyermek- és ifjúsági közönséget
megcélzó musical-előadásokban is ott van a
történet nevelői potenciálja, de a zenés-táncos anyag szórakoztató jellegénél fogva alkotóilag nem mindig sikerül abszolválni vagy kellően hangsúlyozni, hogy milyen utat jár be, mi
történik azzal a szereplővel, akivel a gyermek
azonosulhatna.
Milyen gyerekelőadás jut eszedbe hirtelen,
amit nagyon szerettél, nagy hatással volt rád
és a mai napig él benned?
Nehéz kérdés. Nagy hatással volt rám a
Semmi című ifjúsági előadás. Bábelőadásként
mutatta be a Budapest Bábszínház, ez a dán
regény magyar adaptációjának az ősbemutatója volt. De azon előadások többsége is a
kedvenceim közé sorolható, amelyek megfordultak nálunk a Lurkó Fesztiválon, hiszen
valamilyen formában óhatatlanul tükrözi az
ízlésemet a fesztivál repertoárja.
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Zsók Enikő

szembesülni
a magunkban
hordozott maggal
Beszélgetés Nagy József táncoskoreográfussal

„H

álás vagyok az apámnak azért a
pár ledolgozott évért, s néhány
tőmondatért – bácskai tájszólásban – Amikor
mönni köll, mönni köll, fiam!” – nyilatkozta egy
interjúban.
Egyre aktuálisabbak ezek a vezényszavak. Az utóbbi másfél évben egyre sűrűbben
vagyok itthon. A Jel Színházamat telepítem
haza, építem a bázisaimat Magyarkanizsán,
Budapesten. Az itthoni körülmények miatt
sokszor mondogatom magamnak: „Gyerünk,
bármi áron”. A dolgok nem mennek mindig
zökkenőmentesen – a politika túlságosan is
átitatja a művészi területeket. Emiatt nemcsak
segít, hanem helyenként akadályozza is a fejlődést. Vagy a tisztánlátást. Tisztában vagyok
vele, hogy itt nem tudok francia feltételeket teremteni, de a minimális működést biztosítani
kell. Kell egy infrastruktúra ahhoz, hogy mozgatni lehessen oda-vissza az előadásokat. A
vezérelvem: dolgozz egyszerű eszközökkel és
lelkesedéssel. Viszont ahhoz, hogy építsük a
dolgokat, kell a támogatás, jelenleg ez még
nincs. Kivárom, hogy valahova besoroljanak
és értelmezzék, hogy én már itthon is vagyok.
Legjobb figyelemfelkeltő eszköz az előadás.
Saját zsebből beállítottam a Woyzecket, ké-

szülőben van egy nagyobb lélegzetű mű, amivel nyár óta dolgozunk Magyarkanizsán, és a
Wilhelm-dalok ősbemutatója – ami egy kamaradarab – is idetartozik, amit szintén saját erőből raktam össze. A közeljövőben sürgősen
szükség lenne egy konkrét struktúrára, hogy
erőteljesebben tudjunk létezni itt, a Kárpátmedencében.
Magyarkanizsán hosszú évek alatt tett sétái alkalmával romos tanyákat fényképezett,
ekkor talált rá egy kiállításnak is beillő leégett
házra, ahová egy előadást is tervezett. Megvalósult?
Régóta szerettem volna új színházi tereket
belakni. A színházépületet lecserélve, konkrét
helyeken készíteni előadásokat. Azt hiszem,
ezt épp itthon akarom beindítani. Ez lett volna
az első, természetes térben megvalósult előadásom, feltételes módban, azonban a ház
nem várt meg. Összedőlt. Így másik helyszínt
keresek. A közeljövőben aktuális lesz, miután
befejezem a korábban elkezdett produkciót.
Utána három munkát indítok be párhuzamosan, az egyik szintén egy klasszikus – fénytechnikával színpadra tervezett – értelemben
vett előadás. Ezen több évig szeretnék dol39
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gozni. Úgy érzem, negyed évszázad után,
pontosan 26 év után, megengedhetem magamnak, hogy a koprodukciós partnerek nyomása alól kicsit kibújjak és annyit dolgozzak
egy előadáson, amennyit én szükségesnek
tartok. Ez az egyik dédelgetett tervem, a másik meg éppen ezekhez a speciális megjelenésekhez fűződik. Magában a természetben
is gondolkodom, vagy olyan épületekben,
amelyek nem színháznak lettek tervezve. Egyre többet vagyok itthon és várom a találkozást, mivel ezek nem konceptuális dolgok, így
a hely az, ami megszólít.
Vonzzák a terek, mint vallja. A katonaság
ideje alatt egy gyufaskatulyán át látott világ
egyedi képe volt az, ami szellemi menedéket
nyújtott önnek, és mondhatni megmentette az
őrülettől.
Az egy fontos tapasztalat volt akkor, tizenkilenc évesen. Szellemileg ki kellett bírni, amit
a jugoszláv hadseregben eltöltött tizenhat hónap jelentett. Hát, ilyen stratégiákkal tudtam
valahogy magamat átmenteni. A gyufásdoboz volt az egyik, ezt amolyan kameraként
használtam, a katonazubbonyom bal zsebét
pedig jegyzetek tárolására, az utóbbi szokásom a mai napig megmaradt. Voltaképpen
a zakóm lett a hordozható irodám, a rendszerem. Mai napig itt, a bal alsó zsebemben
hordom a jegyzeteimet. A cetliket úgy tépem,
hogy beférjenek. A világban bárhol, ha valami
ötlet eszembe jut, cetlikre jegyzetelem, majd
otthon rendszerezem. Valójában szükséghelyzetből adódott a munkamódszerem, ha ezt lehet annak nevezni.
Diákként, majd később is volt néhány félresikerült találkozása a színházzal. Aztán Franciaországba költözött, majd 1986-ban megalapította a ma világhírű Jel Színházat. Milyen
volt ez az út?
Ez is az én sajátos életutam. Soha nem
készültem arra, hogy színházzal foglalkozzak,
mindig is képzőművész szerettem volna maradni, valójában ez egy kisiklás, egy mellékvágány, amiről azt hittem, ideiglenes kitérő lesz
40

az életemben. Most már majdnem harminc
éve, hogy ezen a vágányon sodródom tovább.
Úgy látszik, ez most már életem végéig kitart.
Már nem tudom magamat lekapcsolni erről.
Törekszem úgy megoldani, hogy a képzőművészeti munkámat idomítom a színházi munkához, ami azt jelenti, hogy a rajzmappáim is
velem utaznak. Hotelszobákban, kávéházakban is tudok dolgozni. Bárhol. Franciaországban, Budapesten, akár Magyarkanizsán, amikor egy napot is el tudok tölteni, akkor viszont
– képzőművészetben – nagyobb lélegzetű
dolgokba is belefogok. A fő hangsúlyt persze
továbbra is a színpadi művek előállítása jelenti. S azt hiszem, ez már így is fog maradni.
Belülről rendezi az előadásait. Mindegyikben jelen van, azt vallja, talán könnyebb – gesztusokkal – elmagyaráznia, mit is akar. Laikusként mégis úgy gondolom, egy időben lenni
kint és bent, nem kevés koncentrációt igényel.
Előadóként kezdtem a pályafutásom külföldön. Öt-hat évig különböző előadásokban
dolgoztam, azóta pedig, első saját előadásomtól fogva, folyamatosan játszom bennük.
Nem akarom elengedni ezt a fajta praxist, magát az előadó-művészetet, így a kettőt együtt
kell csinálnom. Kialakult egy munkafolyamat,
amelyben egy időben dolgozom rendezőként
és a saját szerepemen is. Valahogy megszoktam, hogy így kommunikálok a többi előadóval. Ebből adódóan nagyon sok információt
tudok átadni verbalitás nélkül. Ahogyan én
keresem a helyemet, az számukra egy igazodási pont. Rendezőasszisztensekkel nem
dolgozom, hanem külső szemként a kamerát
használom, néha-néha. Rögzítek improvizációkat, visszanézem és kielemzem.
A kettősség mint olyan több szinten megjelenik a szakmai életében. ’95-től az orléans-i
Nemzeti Koreográfiai Központ vezetője, 2012
őszétől pedig a Trafó – Kortárs Művészetek
Házának igazgatójává választották. Hogyan
tudja összeegyeztetni ezeket a szerepeket?
Nem könnyű. Eddig sem volt sok a szabadidőm, de most már egyáltalán nincs. Még
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többet utazom, ha van egy-két szabadnapom, rögtön repülőre ülök és feljövök Pestre,
hogy részt vegyek a Trafó körüli munkákban.
Fontos találnom egy konkrét kötődési pontot
a másfél éve beindított intenzív hazatelepedésem programjába. Jelenleg a Trafó lett ez
a pont, a bevállalt szerepnek köszönhetően
testközelbe kerültem az össz-színházi – főleg
a független – történésekkel. Számomra fontos volt, hogy jobban megismerjem őket, és
közben rájöttem, nagyon sok csoportról nem
tudtam. Alkalmam van bepillantani az itteni
műhelymunkákba, és közben a saját színházamat próbálom erősíteni. Az év összes napján le vagyok kötve, reggeltől estig.
Workshopokban, függetlenek közötti együtt
működésben, a határon túli műhelyek kijuttatásában, illetve a francia csapatok itthoni –
Kárpát-medencén belüli – bemutatásában is
gondolkodik.
Több szálat lehet összekötözgetni. A gyakorlatban ez akkor egészséges, ha az emberektől jön, nem egy koncepció hatására.
Megpróbálom feltérképezni a valós igényeket,
hogy a térségben a lehetőségek szerint segíthessek a kapcsolatok szervezésében. Jelenleg folyamatban van egy budapesti alkotócsoport – Réti Anna koreográfus munkája révén
– és az orléans-i központ közti kapcsolatnak
a kialakítása, az előadásuk a francia központ
és az én személyes támogatásomat is élvezi.
Eljárok próbákra, és az eszmecserék folytán
próbáljuk a produkciót igazítani, irányítani.
Egy-két magyar műhelymunkát ajánlok a kintieknek, hogy találkozzanak francia előadókkal vagy tanulni vágyó személyekkel. Fontos,
hogy más realitásokkal, megközelítésmódokkal is találkozzunk, hogy fel tudjuk mérni, hol
tartunk. Ugyanakkor a világ színházi eseményeiben is valamilyen úton-módon részt kell
venni ahhoz, hogy ne legyen zárt és belterjes
az, amit csinálunk. Apró kis lépésekkel manipulálunk, hogy számomra fontos külföldi előadásokat tudjunk meghívni. A közönség szerintem mindig is egy nyitott közeg, ami sokkal
jobban és gyorsabban megérti a dolgokat,
mint ahogy sok színházigazgató gondolná. A

szakma számára is fontos, hogy képet kapjon
arról, miféle izgalmas műhelymunkák léteznek
szerte a világban. A másik szálon pedig már
működő művészeti csoportokat hívtam ösz
sze, akikkel egy művészeti kollektívát próbálok
kialakítani, ami alkalmat teremt az egymással
való találkozásra. Az itt létrejövő munkafolyamat során velem is találkozhatnak, az elgondolásban ugyan a műhelymunkán van a
hangsúly, amiből egy produkció is születik. Az
alkotással elsősorban a Kárpát-medencében
szeretnék mozogni, de lehetőleg külföldön is.
A Trafóban október közepén láthatta a közönség a Les Corbeaux, azaz a Hollók című
előadást, aminek alapötlete egy japán turnén
született. A produkciót színházi körökben fordulópontként emlegetik, amellyel munkájában,
az utóbbi években már észlelhető elmozdulás
történt a tánc felől a képzőművészet irányába.

Nagy József. Fotó: Henning János
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Mindig is erős volt a darabjaimban a vizuális dramaturgia, a színpadképek vizuális igényessége. A 2006-ban Miquel Barceló katalán
képzőművésszel közösen létrehozott Paso
Doble című előadásunk még „csupán” képzőművészeti akció volt. Hatalmas nagy agyagképet készítünk ketten, ez a folyamat volt
maga az előadás. Rádöbbentem utólag, hogy
micsoda ereje van – tudatosan kivontam belőle mindenféle koreográfiát, színházi eszközt
és játékot – színházi közegben is egy efféle
akciónak. Annak, ahogy két képzőművész
küzd az agyaggal. Az maga a dráma. A Hollók a madárral való találkozásról szól. Tudatosan csak a találkozás pillanatát bontottam
ki, amelynek a hátterében ennek a világnak az
érzékenysége, a védelme és féltése rejlik. Az,
hogy hogyan veszítjük el a kapcsolatunkat a
természettel és ezekkel a más lényekkel. Ebben az előadásban a gondolatnak a megfogalmazására a hollót választottam. Valamifajta
spirituális kommunikációt próbáltunk kiépíteni, hogy megidézzük ezt a találkozást, az ő
világukat, azon keresztül pedig a természet
veszélyeztetettségét. Ennek a mondanivalója
szorult a darabba.
Fontos önnek a napi olvasásélmény és
különösképp a költészet. Tolnai Ottó önnek
ajánlja Mi a kő című versét, ami egy Emil
Cioran-idézettel indít. Költészet és tánc mit
mutat meg magából külön-külön és együtt a
Jel Színház produkcióiban?
A költészet számomra az abszolút jelentésében fontos. Költői képeket kreálni a színpadon, egyfajta költői nyelvezetet, ami mentes a
naturalizmustól, a pszichológiától, mindenféle
belső nyavalyától, ami rátelepszik a színházi
világra. A zenei és a vizuális képek számomra
egyaránt a költészet tárgykörébe tartoznak.
Maga a dráma, az előadás egy költészeti aktus, ahogyan arra felkészülök, ahogyan azt
megélem, és utána jön be a zenei tér, ami
megemeli. Egy versköltemény abszolút tiszta
zenei műként hat, hogyha sikeres, és azon túl,
amit sugall. Bárminemű előadásba fogok, intuitívan úgy készülök kezdetektől fogva, hogy
nagyon sok olvasmány vesz körül, mindig vi42

szek magammal valamelyik költőtől egy kötetet. Ez egy szükséges és rendszeres szellemi
táplálék, értem ezalatt a magyar költészetet
és a fordítások révén elérhető világköltészetet, ami meg nincsen magyarra lefordítva, azt
kénytelen vagyok más nyelveken olvasni.
„Harminc év után azt érzem, hogy a színház keresi a saját nyelvét, de még mindig nem
találta meg” – vallja a színházról.
Nem is fogja. De hiszen erről szól maga
a színházművészet, hogy keressük azt a legigazibb formát, ahogy meg tudunk szólalni
a színpadon, és ahogyan megteremtődik az
a pillanat, amikor érezzük, hogy valami működik. Ez így is van jól. Nem lehet általános
következtetéseket levonni, hogy miért működik egy darab, vagy azon belül egy-egy rész.
Annál is inkább, mivel nem lehet és nem is
szabad megismételni azokat a pillanatokat.
Fel kell építeni mindig valami hasonlót. Így
gravitálunk, körözünk a tűz körül, és állandóan
próbáljuk megfogni a lényeget. A színház valóban keresi a saját nyelvét, mindig másképp
akar megszólalni, és ettől olyan izgalmas és
kemény ez a munka.
„Nem akarok játszani a közönség felé,
most már csak vagyok!” Hogy lehet színpadon ezt érezhetően megvalósítani?
A fiatalkori lelkesedésből fakadó halmozásoknak az elemzése után lemállik a fölösleg. Az ember hisz valamiben, aztán építget,
halmoz, csomó előadás, rengeteg kellékkel.
Csak tapasztalati úton lehet leszűrni a tanulságokat, és amikor az újraépítés beindul, akkor
alapvetően a tisztítás műveletét be kell hozni.
Egy két évtizedes ciklus után éreztem, hogy
egy kört már lefutottam. Akkor éreztem, hogy
most kell a keresések mellett egyre több időt
szakítani azokra a belső elemzésekre, amikor
visszagondolom és visszaérzem magunkat.
Mit kell letisztítani? Mik a törvényszerűségei
a világnak, és a maga csupaszságában mire
hasonlít? Így próbálok egyszerűsíteni, ami nem
jelenti azt, hogy egyszerűbb lesz a struktúrája.
A komplexitása továbbra is megmarad, csak
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a belső érzet szintjén olyan, mint egy vezérvonal. Vissza kell jutni az alaplépésekhez, az
alapgesztusokhoz. Azt visszahallani és tisztítani. Hogy egy festőt említsek, ahogy Tóth
Menyhértnek például az élete vége felé a képei letisztulnak, szó szerint kifehérednek. Volt
szerencsém látni az utolsó rajzait. Akkor épp
nem volt pénzem megvásárolni őket, és a mai
napig fáj, hogy mások vették meg. Hihetetlen,
ahogy egy-két vonalba, egy-két lényegibb,
minimális gesztusba tudta sűríteni azt a drámai feszültséget, amit egész életműve jelenthetett. Úgy érzem, nem is lehet ezt másképp
csinálni. Idővel szembesülni kell a magunkban
hordozott maggal és azt megjeleníteni a maga
egyszerűségében, izzásában. És, hogy ez mi
re hasonlít? Arra keresem most a megfelelő
választ.
Kapadohányillata miatt imádta nagyapja
szobáját. A megörökölt hamutálat most ön
használja. Arról mesél valahol, hogy szeretne
egy átolvasott telet, amikor az ön szobája is
hasonló illatú lehet.
Sajnos még egyelőre ilyen hosszabb periódust nem tudok kiszakítani magamnak.
Télen-nyáron turnézunk. Itt-ott van egy kis
kiszakított idő, de olyankor mindig valami új
dolgot indítok be. Megállás nélkül dolgozom.
De valahogy ez fekszik is nekem. Ironikusan
jegyeztem meg, hogy jó lenne egy-két hónapra csak úgy leülni. Csak úgy lenni. Olvasni, rajzolni. De azt hiszem, erre még egy jó néhány
évig várnom kell.
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Cristian Pepino

szobor, báb,
objektum
A

z első elméletíró az [animáció] szakterületén Kleist, aki, habár egy marionettről szóló
rendkívül fontos esszének a szerzője, írásában tulajdonképpen nem a marionettről beszél, hanem a drámai színházról és a táncról. Természetesen a romantika az, amikor a modern
művészetek elméleteit megalapozzák, de az animációs színházzal kapcsolatos elméletek csupán
a 19. század végén jelentek meg.1
A 19. század végén sztárszínészek által gyakorolt színjátszás elutasítása (amely a rendezés
kialakulásához és fejlődéséhez vezetett) sokaknak az érdeklődését irányította az animációs művészet felé, de nem csupán ez volt az egyetlen kiváltó ok. Arra kezdtek rákérdezni, hogy hogyan
reprezentálnak egy szereplőt egy élőlény által. Az első Maeterlinck volt, aki egy 1890-ben írott
esszéjében kijelenti: „Meglehet, hogy kénytelenek leszünk az élő embert eltávolítani a színpadról.
Nem tagadom, hogy ilyen módon visszatérünk azokba a régmúlt időkbe, amelyeknek az utolsó
nyomai a görög tragédiaírók maszkjai. Lehet, hogy egy szép napon majd szobrot használnak fel
azok iránti tiszteletből, akik furcsa kérdéseket tesznek fel a szobrokról. Vagy lehet, hogy az emberi lényt egy árnyékkal helyettesítik majd, egy ernyőre kivetített reflexióval.”2
Craig ugyanolyan határozott volt a színpadi szereplő reprezentálását illetően: „A maszk az
egyetlen közvetítő, amely révén hűen vissza tudjuk adni a lélek kifejezését a vonásokon keresztül.” És „A színésznek tehát el kell tűnnie, s helyét az élettelen alak foglalja el, akit – amíg jobb
nevet nem vív ki magának – Übermarionettnek hívhatunk. A bábról vagy marionettről sok mindent leírtak már. (...) Manapság (...) sokkal inkább valami felsőrendű babát látnak benne, és azt
képzelik, valóban a játékbabából fejlődött ki. Ez tévedés. A báb a régi templomok kőszobrainak
leszármazottja; mára pedig valamilyen elfajzott istenség lett belőle.”3 Craig saját korszakának a
bábszínházát egy ősrégi szent művészet elkorcsosult formájának tartotta. Ebből a nézőpontból
elítélte a korabeli bábosoknak az emberi mozdulatok hű másolására irányuló törekvéseit, a színházi színész utánzását. Craig tökéletesen érti ennek a művészetnek a lehetőségeit. Észrevételei
a művészetről való mélyreható elmélkedés eredményei, és kétségtelenül nagy hatást gyakoroltak
a 19. századi animációs művészetre. Úgy tartotta (ahogyan Kleist is), hogy van egy alapvető
Jelen írás részlet Cristian Pepino Automaták, idolok, bábok – egy világ mágiája című könyvének Az animáció
elmélete Maeterlincktől Argheziig fejezetéből (De la Maeterlink la Arghezi, Atelier, nr. 1-2/2001, UNATC) – a
ford. megj.
2
Maurice Maeterlinck: Menus propos. In: La Jeune Belgique, nr. 9/1890.
3
Edward Gordon Craig: La Mascara. vol. 1-2, Firenze, 1908. április. (Magyarul: A színész és az Übermarionett. Színház 1994/9. A Pepino által idézett román fordítás nem egyezik pontosan a magyar, Szántó Judit
által készített fordítással – a ford. megj.)
1
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ellentmondás az emberi lét, a színész élettana, az ő élő lénye és a szerep között, amelyet el kell
játszania egy olyan színház perspektívájából, amely meg kellett alkossa [a szerep] minden ösz
szetevőjét. Érdekes, hogy az ő esztétikai eljárása az animációs színház felé közelített, de nem a
groteszk vagy karikaturisztikus ábrázolás keresésének perspektívájából, hanem mert a fennkölt
reprezentálására kívánt megfelelőbb formát keresni. Tud-e az „élő ember”, akinek a jelmezen
és a festéken áttűnő biológiai léte van, a néző befogadásában shakespeare-i hős lenni? Groteszknek tűnt számára az élő embernek az az igénye, hogy hőst reprezentáljon. Az emberfeletti
ábrázolásához, reprezentálásához egy Übermarionettre volt szüksége. A fennkölt reprezentálása
a képzőművészetekhez vezette. És nem véletlenül. A szent színház általában maszkos színház
vagy éppenséggel bábszínház. A középkori misztériumjátékokban Jézust nem ember, hanem
festett kép reprezentálta. A színpadon vajon reprezentálhatja Jézust egy ember? Szűz Máriát
mozgatható bábuval reprezentálták (ez olyannyira elterjedt volt, hogy maga a marionett elnevezés is abból ered).
Ez volt Craig problémája is. Vajon felmehet a színpadra Feri vagy Zoli és állíthatja magáról,
hogy ő Hamlet, a Craig által szentnek tekintett hős? Ennél az oknál fogva fordult az animációs
színház felé, ahogyan ma már a virtuális színház felé fordulna, vagy a számítógépes animáció
felé. Az ellentmondás, amit Craig szóvá tett, sok esetben kiváltja a nevetést, és olyan erőteljesen, hogy sok komikus hatás alapjának tekinthetjük. Tulajdonképpen ugyanazon ellentmondás,
amelyet Hegel és más szerzők is meghatározónak tartanak a komikus műfaj esetében. Mind
Maeterlinck, mind Craig írásai különleges hatást gyakoroltak a 20. század eleji színházra. Először
Alfred Jarry készített olyan előadásokat, amelyben a marionett felépítése már nem az élő emberi
test utánzásának eredménye volt, hanem egy alkotó folyamaté, amelynek célja, hogy megtalálja
a legmegfelelőbb kifejezést a sűrített mozdulat által. Az ilyenfajta struktúra érdekelte a Bauhaus
alkotóit is, akik animációs előadásokat hoztak létre, és nagyban befolyásolták ennek a művészetnek a plasztikai nyelvezetét. De nem csupán Schlemmer vonzódott ehhez a művészethez, hanem a modern művészet más képviselői is. Egyesek, mint Fernand Léger vagy Sophie TaeuberArp, készítettek bábukat és érdekes gondolatokat fogalmaztak meg és hagytak hátra erről a
művészetről. Huszár Vilmos, a Hollandiában letelepedett magyar származású festőművész, akit
mind Piet Mondrian neoplaszticizmusa, mind a dadaizmus befolyásolt, maga is több előadást
készített, amelyek közül néhányat az 1923-as dadaista kampány alkalmával is bemutattak. Az
előadáscímek is (Gestaltendes Schauspiel – formaalkotó előadás, Mechanikus táncoló figura
vagy Mechano-táncosok) nagyon tisztán meghatározzák az akkori művészek esztétikai érdeklődését. Az ő céljuk egy újfajta művészet, a képzőművészetek, az animációs színház és a balett
találkozásának megvalósítása volt, kiiktatva a látható emberi létezést, akár a bábuk használatával, akár a szilárd anyagokból készített maszkokkal és jelmezekkel, amelyek belülről mozgatott
bábukként is meghatározhatóak. Ezek a belülről mozgatott bábuk egyre sűrűbben jelentek meg
a balettelőadásokban, mint például a Picasso díszletterveivel készült Parade című előadás.
Szintén Gyagilev Orosz Balettje számára készít hasonló bábukat a futurista Fortunato Depero,
aki úgy kerül az animációs színház közelébe, hogy plasztikai alkotásaihoz hangot és mozgást
társít. Más futurista művészek plasztikai előadásokat vetítenek ki, amelyekben elektronikusan vezérelték a mechanikus marionettek mozgását (El Liszickij Nap fölötti győzelem című futurista operatervezete). Mindezek az ötletek Craig elméletében gyökereznek, amely ismert volt a kor művészeinek körében. Az animációs színháznak ez az újjászületése felhívta az esztéták figyelmét, akik
nagyon komolyan felvetették a bábszínháznak a többi művészet rendszerébe való integrálását.
Az egyik közülük Lothar Buschmeyer, aki a Die Kunst des Puppenspiels4 című könyvében azt
írja: „Ez a műalkotás, amelyet emberi lény teremtett, a tapasztalat emóciójának közvetítésével
születik; olyan termék, amely megtestesíti az emóciót, de egy időben közvetíti is.”
4

Selbstverlag, Erfurt, 1931.
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A bábszínház helyét keresve a művészetek rendszerében Buschmeyer felteszi magának a
kérdést, hogy a bábszínház vajon mozgó szobor vagy játék (Spiel). Felfigyel arra a tényre, hogy
a bábunak mint a drámai kifejezés közvetítő eszközének a határai művészi értékének bizonyítékául szolgálnak. Szerinte a művészet a valóság transzformációja, és az ilyen átváltozásnak a két
lehetséges irány egyikében meg kell nyilvánulnia: vagy kiküszöbölnie, vagy felerősítenie a realitás
elemeit. Craighez hasonlóan ő is megállapítja a bábu alapvető előnyét: az általa reprezentált szereplővel való teljes azonosulását. Buschmeyer arra a tényre is felhívja a figyelmet, hogy a bábu
konstrukciós rendszere meghatározó fontosságú a színpadi nyelvezet kialakításában. Először
fordul elő, hogy egy esztéta elemzi az építési technikának az irodalmi stílussal vagy esztétikai
kategóriával való megfeleltetését. Úgy véli, hogy a fennkölt és a szatíra csak az árnyszínház
számára hozzáférhető, míg a többi műnem és kategória, amelyet felsorol (tragikum, komikum, a
paródia, humoros, a fantasztikus történetek, az epikus saga), más mozgatási rendszerek számára (kesztyűs báb, wayang, marionett) elérhetőek.
Ez a kutatási irány, amelyet Buschmeyer jelöl ki, felhívja a figyelmet ennek a művészetnek
egyik alapelemére, az animációra. Mindenik animációs rendszer kifejleszt egy saját színpadi nyelvezetet, amely abban a kulturális hagyományban gyökerezik, amelyben megjelent, olyan sajátos
stílusként, amelyet erőteljesen befolyásolnak a bármelyik technikában rejlő lehetőségek és korlátok.
Egy másik jelentős esztéta Hoger Sandig, A bábszínház expresszív potenciálja és annak
drámai következményei c. tanulmány szerzője, amely Münchenben jelent meg 1958-ban. Úgy
tartja, hogy minden bábunak archetipikus szerkezete van, és a bábu plasztikus reprezentálását
a tipikus és az egyéni határai közé helyezi. Azt tartja, hogy a bábu mesterségessége jól társul az
eltávolítási effektussal (Verfremdung), amelyet színházelméletében Brecht írt le, és aláhúzza, hogy
a bábuk repertoárjának összhangban kell állnia a kifejezési lehetőségeikkel. A mű igényességének meg kell egyeznie azzal, amit a báb valójában képes megcsinálni.
Sandig említett művében Georges Polti Les Trente-six Situations Dramatiques, (1895) c.
munkájából inspirálódik, amely Gozzi műveit elemzi. Sandig azt állítja, hogy ebből a 36 drámai
helyzetből a bábszínház tizenkettőt hatékonyan ábrázol: azokat, ahol tiszták a szándékok, amelyek a stilizációhoz, a szimbólumok bevezetéséhez tudnak vezetni, amelyek a tiszta cselekmény
és a kifejező gesztus rendszerén alapulnak. Az ő elemzése a bábu kifejezési képességének határait bizonyítja az élő színésszel szemben, és ebből a perspektívából jelenti ki, hogy a bábuk
repertoárjának nagyban kell különböznie az élő színházétól, és hangsúlyozza, hogy a marionett
sajátossága a színpadi cselekvés, ami inkább közelíti a pantomimhez, mint az írott drámához. Ez
a kijelentés szerintem különleges jelentőségű, és szükséges ahhoz, hogy megértsük az animációs művészetet. Nagyon sokszor fordul elő, hogy a dramaturgok és más bábszínházi alkotók
nem tartják tiszteletben ennek a művészetnek a korlátait, ami abból adódik, hogy a szereplője
egy plasztikai alkotás, és nem egy élő ember. Nem tudja megváltoztatni ezt az alaphelyzetet az
olyan technika kifejlesztése sem, amely lehetővé teszi a bábu esetében a mimika használatát
(mozgatható száj, mozgatható szemhéjak stb.). A bábszínházi szövegkönyv vagy forgatókönyv
kigondolása meg kell hogy adja a lehetőséget arra, hogy az előadás felfejlődjön a kompozíció és
a plasztikai kifejezés szintjén. Ha a drámai színházban lehetséges a szereplők lélektani fejlődése,
és a konfliktus fokozása elegendő ahhoz, hogy a nézők figyelmét ébren tartsa, az animációs színház esetében a kép egyfajta eróziója következik be, amennyiben nem történik jelentős vizuális
módosulás, olyan vizuális újdonságok megteremtése, amelyek a plasztikai eszközök segítségével fejezzék ki a drámai feszültség növekedését. Fritz Eichler A kesztyűs báb és a marionettszínház lényege c. munkájában5 érdekes megállapítást tesz, amely szóba hozza az egyes mozgatási
technikák sajátosságait, és amelynek olyan jelentős hatása van az esztétikai nyelvezetre, hogy
5
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akár arra is feljogosíthatna, hogy a két technikát, a kesztyűs bábot és a marionettet két különböző művészethez tartozónak gondoljuk.
A kesztyűs bábot a kéz egyszerű meghosszabbításának tekinthetjük, vagy egyes esetekben
csak egyszerű alkotóelemnek, amely hozzá van rendelve a bábos kezéhez (pl. egy gömb, amely
a fejet jelképezi), vagy a szereplőt egyszerűen csak a bábos kezével reprezentálják.6 Hasonló
helyzettel találkozhatunk az új keletű előadásokban, ahol a bábos lába egy egyszerű elemmel
kombinálva reprezentálja a szereplőt. Ezt az eljárást nem kell összetéveszteni a pars pro totóval
(rész az egészért), amely helyzet azt feltételezné, hogy az egészet annak egy részével reprezentáljunk, és egy olyan eljárást jelent, amely szintén meghatározza egy különleges nyelvezet kifejlesztését. A legkülönlegesebb a kesztyűs báb esetében az üzenet többértelműsége és komplexitása, amely abból fakad, hogy szimultán módon érzékeljük a bábos kezét mint kezet és mint
a szereplőt reprezentálót. De erről a jelenségről csak abban a különleges esetben beszélhetünk,
amikor a bábos keze nincs elrejtve (nem beszélhetünk például a hagyományos kesztyűs báb
esetéről, ahol ez a kettősség nem áll fenn). Hasonló helyzetet eredményezett az emberi testnek
plasztikai elemekkel való kombinálása a Madarak találkozása c. előadásom esetében.
Ez a művészet vajon különbözik a bábszínház művészetétől? Határozottan igen, ha a plasztikai alkotást Eichler 1937-ben kiadott munkájának szemszögéből nézzük. Határozottan nem,
ha a jelen szemszögéből tekintünk rá, mert a plasztikai tárgy megszűnt kötelezően mesterséges
lenni. A modern művészeti kiállításokon egy sor reális vagy természetes dolgot mutatnak be
plasztikai alkotások gyanánt, lisztkupacoktól elkezdve reális személyekig. Ebből a szemszögből
nézve azt mondhatjuk, hogy a reális kéz úgy működik, mint a bábu összetevője, és az összes
poétikus, metaforikus és szemantikai vonatkozásával nem más, mint anyag, amely egy új formát
alkot, amelyet bábunak nevezhetünk (a kifejezés tágabb értelmében, amely a színház számára
6

Mind a német, mind a román nyelvben a kéz és a báb szavak összetételével (Handpuppe, păpușă de mâna)
jelölik a bábos technikát, míg a magyarban a kéz helyett kesztyű áll, ezért nem érthető azonnal, hogy miben
áll a kéz kettőssége, ami Pepino következő gondolatmenetének az alapja – a ford. megj.
Fux Pál: A kis Mukk

Fux Pál: Lúdas Matyi
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készült szereplő plasztikai reprezentálása), vagy egész egyszerűen plasztikai reprezentációnak,
mivel a modern esztétika megengedi, hogy anyagnak vagy összetevőnek tekintsük a reális kezet.
Természetesen az élő anyagnak az élettelennel való társítása rendkívül komplex üzenetet eredményez, és ebből a szempontból a jövőben lehetségessé válik, ha ez a nyelvezet fejlődik majd,
hogy külön művészetként kezeljék. De Eichler idejében nem ez volt a helyzet.
Eichlernek érdekes észrevételei vannak a marionettel kapcsolatosan. Szerinte a marionett
objektum (eltérően a kesztyűs bábtól, amely csak akkor létezik, ha mozgatják, és a bábos keze
tölti meg élettel, formát, tömörséget ad neki). A marionett el van választva a mozgatója testétől,
és megvannak a saját mechanikus törvényei. A fizikai elválasztás lelki elválasztást eredményez,
és ez a kijelentés érdekes következtetésekhez vezethet, amelyek Kleistéhoz hasonlóak. Eichler
azt rója fel a marionettnek, hogy nem más, mint a drámai színház utánzására tett kísérlet, és lehetséges, hogy kora előadásainak realitása jogossá tette ezt a kritikát. Mégis furcsának találom,
hogy Eichler nem ismerte a vele kortárs előadásokat, mint például a Podrecca, Schlemmer vagy
Sophie Täuber-Arp előadásait, amelyek éppen egy realizmusellenes tendenciát követtek. Az ő
munkája vezet be egy olyan fogalmat, amely sokáig nagyon elterjedt volt a bábosok között, habár sokan közülük nem ismerik az eredetét, éspedig a Puppenhaft kifejezést (bábszerű)7, amely
főleg a groteszk, fantázia és költészet segítségével nyilvánul meg. (…)
1950 után, főleg Kelet-Európában, ahol nagy számban létesítettek ebben a műfajban állandó
bábszínházakat, újfajta előadások születnek, a bábszínház eszközei megújulnak, következésképpen ez a művészet igényli az újradefiniálását. Az előadásokban a bábut a néző szeme előtt
kezdik mozgatni, a színész kezd megjelenni a bábu mellett egy új formájú előadásban, amelyet
a híres esztéta, Henryk Jurkowski „harmadik műfaj”-ként nevez meg.8 Jurkowski azt jelentette ki
akkor: „A harmadik műfaj a bábszínház és az élő színház kifejezési eszközeinek keveredéséből
áll. Megtöri a bábu mágikus életének konvencióját, elveit, és mégsem képes megszüntetni a
színész biológiai életének konvencióját. Ilyenformán, a bábu mágiájának az elpusztítását nem
követi a színésszel való hasonló bánásmód felszámolása, és a harmadik műfaj nem az esztétikai
forma kiegyenlítéséhez vezet el. A kifejezési eszközök keverése csak a színész számára előnyös.
Ilyenformán, a bábunak és színésznek mint alkotóelemeknek a színpadon való együttélése megteremti egy új metaforikus színházi nyelv lehetőségét”.
És valóban, nem telt el sok idő, a harmadik műfaj ilyen típusú előadásokkal ajándékozta meg
a színházat. Peter Schumann, G. Berechet, Joan Baixas, Cătălina Buzoianu és sokan mások a
70-es évektől kezdődően olyan előadásokat hoztak létre, amelyek eszköz-kombinációkat használtak egy olyan költői nyelv létrehozására, amelyben az eszközök megválasztása volt a színpadi
metafora alapja. (…)
Mi határozta meg a bábszínház és a drámai színház szintézisének a kialakulását? (Pontosabban az újra megjelenését, mert ez már a kezdetekben megtörtént). Egyrészt az, hogy életképes
megoldást jelent a repertoár kialakításában, ahol a hangsúly a kimondott szóra esik. Másrészt, a
síkban, képként vagy rajzként kialakított díszletek plasztikai lehetőségei kimerültek, és érezhetővé vált az igény a színpadi tér mélységének meghódítására. A bábuk egyre nagyobb és nagyobb
mérete elvezetett a belülről mozgatott bábuk, vagy maszkkosztümök kialakításához. A színház
általában sokkoló, látványos effektusokat keresett, és az utcára való kivonulása vagy a nagyobb
számú néző megnyerése teremtette meg azt a gyakorlati igényt, amit a román hagyományos
bábszínházban „spreh”-nek hívtak, hogy megnöveljék a bábu hatását, hogy felhívják a figyelmet
rá, hogy „fordítsák” a szöveget, hogyha nem volt tisztán hallható, hogy ösztönözzék és közvetítsék a közönséggel való kapcsolatot.
Fordította: Novák Ildikó
7
8
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Az eredeti román szövegben elírás eredményeképpen Puppenhalf áll – a ford. megj.
Henryk Jurkowski: Perspektywy rozwoju teatru lalek (A bábszínház fejlődésének perspektívái). Teatr Lalek,
Varsó, 1966.
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Novák Ildikó

bábos alternatívák
erdélyben
Magánkezdeményezések, magyar vándorbábosok a 20−21. században.

A

bábos és a vándorlás fogalma, ha mára már nem is olyan nyilvánvalóan, mégis össze
tartoznak: egymáshoz tapadtak az évezredek során. Mert a bábosok időtlen idők óta
hátukon, szekereiken zötyögő bábos ládákban hordták a mindennapi vagy szent történetek tanulságait megelevenítő bábuikat. Erdélyben sem voltak ismeretlenek a különböző mesterségeket
gyakorló vándorok: pl. drótostótok, ablakosok – vagy az akár kóberes szekerek árnyékába elbújt
sátorosok látványa –, akik megfoltozták a kilyukadt fazekat, ólmot öntöttek, vagy tenyérbe nézve,
a jövő kirajzolodó árnyékából próbáltak vacsorát varázsolni a bográcsba –, így a vándorkomédiások, a fel-felbukkanó bábjátékosok alakja sem volt szokatlan1. A 20. század közepe után
azonban ez a kelet-európai jelenség is lassan kikopott, feledésbe merült, és eltűnt a hétköznapok
látványvilágából. A negyvenes−ötevenes években intézményekbe költözött a bábjáték, szervezett, ellenőrzött keretek közé került a pusztulás elől.
Az intézményes keretekhez idomult bábos mesterség azonban nem zárkózott véglegesen a
kőfalak közé, hiszen, természeténél fogva, onnan mindig is kitekintett. Ugyanis az erdélyi magyar
nyelvű bábszínházak megalakulásuk pillanatától kezdve kimozdultak a kőszínházi körülményeik közül, és a magyarlakta vidékek falusi és városi gyermekei számára igyekeztek elvinni – és
napjainkig is elviszik – előadásaikat. Itt most a nagyváradi, kolozsvári és marosvásárhelyi állami
bábszínházak kulturális szolgálatáról van szó (vagyis arról, hogy a rendszer nyújtotta lehetőségeket megpróbálták a magyar anyanyelvi kultúra javára fordítani)2, hiszen a 20. század közepén
történt intézményesítés következtében hosszú ideig kizárólag ez a három intézmény játszott a
magyarlakta vidékek gyermekközönségének. De az intézményes rendszer a totalitárius eszmék
nyomására meglazult: 1989 előtt a társulatok szinte kivétel nélkül nagy vérveszteségeket szenvedtek a nagymértékű kivándorlás miatt, amely a határok 1990-es megnyitásával felgyorsult, és
a bábszínházak szakembereik nélkül maradtak – ezek vagy nyugdíjba vonultak, vagy elvándoroltak. Generációváltás és mentalitásbeli változások következtek be. A másfajta szemlélet pedig
máskéntgondolkodást eredményezett, ami vagy a szabadságot, az eszmék friss áramlását, új
intézményes formák keresését eredményezte, vagy pedig a kialakult formákhoz való görcsös
Többek között Ioan Massoff Teatrul românesc c. munkájában is ír a sajátos erdélyi helyzetről, amelyben a
több nemzetiség lakta régióban a színjáték kialakult (Masoff 1961, 108).
2
Ez a kérdés sokrétűbb annál, minthogy néhány mondatban pontosan megfogalmazhatnánk. Ezzel a témával alaposabban foglalkozom a Fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből (1949−1975)
c. munkámban.
1
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ragaszkodást jelentette. Kovács Ildikó, a kolozsvári bábrendező, A mágia színháza c. írásában
így fogalmazott: „Ez a művészet nem tűri a hivatalos szakosítást, ősi ösztönössége, szabad szelleme, nonkonformizmusa ledobja magáról az intézményesítés korlátait, sémáit, merevségét.”3
A máskéntlátás szellemi szükségletének következtében a 20. század végén az intézményes
rendszer nehézkesen működő gépezetéből apránként kiléptek azok, akik valamiképpen másként
láttak, gondoltak. A korszak szellemisége azt diktálta, hogy merhet, akarhat az, akinek elképzelése és bátorsága van változtatni. És így történt ez a bábos mesterség berkeiben is. Erdélyben is
akadtak olyanok, akik létrehozták az egyéni elképzeléseiket tükröző magántársulatot, a nyugaton
már évtizedek óta műküdő minitársulatok mintájára. Ezek a kezdeményezések nem mindig elismertek, de mivel hiányt próbálnak pótolni az erdélyi (a magyar nyelvű) bábszínházi piacon, fontos
ismertté tenni őket.
Szót kell itt ejtenünk arról is, hogy a bábos mesterség évezredek óta magányos szakma.
A szakmai ismereteket évszázadok óta családban őrizték, vagy esetleg gondosan kiválasztott
tanítványok juthattak a mesterség fortélyainak birtokába. Ez a helyzet némiképpen a 20. század
végére, ill. a 21. század elejére módosult: mára már egyetemi szinten is meg lehet ismerkedni
a műfaj sajátosságaival és el lehet sajátítani a mesterség gyakorlásához szükséges szakmai ismereteket.4 Az egyetemen kívüli térben azonban felmerül a kérdés, hogy vajon van-e kommunikáció a műfajban dolgozók között, illetve van-e igény egy működő kommunikációs rendszer
kialakítására? Az intézményes keretek azért is fontosak, mert a szakmai diskurzus kialakításához
elengedhetetlenül szükséges a találkozási lehetőségek megteremtése. Van-e lehetőség és igény
a találkozásra? Ismeri-e egymást, tiszteli-e egymást a szakma, képes-e a párbeszédre?
Ebből a szempontból fontos lehetőségeket hordoznak a fesztiválok. A kolozsvári Puck Fesztivál meghívottai általában a román és magyar tagozattal működő kőbábszínházak, a felsőfokú
tanintézmények, valamint rangos külföldi társulatok. Az első alkalommal megrendezett nagyváradi 2013-as Fux Fesztre, a Hivatásos Magyar Bábszínházak Fesztiváljára a magyar nyelvű
állami támogatással működő bábszínházak kaptak meghívást: így a nagyváradi Szigligeti Színház
Lilliput Társulata, a kolozsvári Puck Bábszínház, a Marosvásárhelyi Ariel Gyermek- és Ifjúsági
Színház mellett, a temesvári Csiky Gergely Színház Bábtagozata (2001), a szatmárnémeti Brighella
Bábtagozat (2003), ill. a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház (1998) volt jelen. Az utóbbi
három társulat szintén a kilencvenes évek után alakult meg. (Sőt, a legfiatalabb társulatot, az
udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Bábtagozatát csupán 2014-ben sikerül megalapítani.)
E rövid, általános áttekintés után vizsgáljuk meg, hogy miként is alakult át a kommunista
diktatúra bukása utáni helyzet az erdélyi bábszínháztérképen. A három, 1949−1955 közötti intézményesítés következtében működő Állami Bábszínház, a nagyváradi (1950), kolozsvári (1950)
és a marosvásárhelyi mellett (1949), amelyek bérletrendszerben működtek és kizárólagosan uralták a bábszínházi piacot, 1990 után máshol is felmerült a helyi bábszínházak megalapításának
igénye, esetenként a már működő színházak tagozataként. Ennek következtében alakul meg a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház mellett a Bábtagozat Nagy Kopeczky Kálmán vezetésével 1998-ban, aki a baróti Műkedvelő Bábosok vezetője is volt 1997-től. Ezt követően indul
Szatmárnémetiben a Brighella Alapítvány keretén belül egy bábos mozgalom, amelynek képviselői Kovács Ildikó irányításával dolgoztak, és akik később, a 2003-ban a szatmárnémeti Harag
György Színház Brighella Bábtagozatává alakultak át Szilágyi Regina vezetése alatt. Temesváron
is felmerült a bábtagozat megalapításának kérdése, és 2001-ben a Csiky Gergely Állami Magyar
3
4
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Kovács in: Szebeni Zsuzsa (szerk.): Kovács Ildikó bábrendező. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2008.
A Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem keretén belül 2002-ben elindult a román nyelvű bábszínészképzés, majd a következő évben, 2003-ban pedig magyar nyelven is. Mára már a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen kiváló körülmények között, jól felszerelt műhellyel, tantermekkel és saját stúdióteremmel rendelkező, külön erre a célra tervezett épületben tanulhatnak, alap- és mesterfokon, a bábművészet iránt
érdeklődő diákok.
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Színház keretén belül meg is valósították. Az intézményes keretek azonban a kényelmi faktorok
mellett nagyon sok hátránnyal is járnak. Ugyanis a kőszínházi körülmények között a „bábos” elnevezést takaró tartalom kevesebbé vált, mert maga a fogalom jelentésmezeje szűkült le.
Kovács Ildikó meghatározását idézném a különbség érzékeltetésére: „A bábos fogalma magába foglalja mindazt, amit e sajátos művészet megkövetel. A bábos ír, dramatizál, tervez, mintáz, varr, játszik és rendez. Alkotó bábos – ha így jobban hangzik.”5 Azonban az intézményesült
bábszínházban a bábos nem tervező, nem rendező – csupán bábszínész, akinek nincs beleszólása a rendszer működésébe. A bábszínházak pedig, a bérleti kötelezettségeik teljesítése mellett,
nehezen tudnak eljutni olyan vidékekre, ahol szintén igény lett volna a gyermekelőadásokra. Ebből az igényből indultak ki az első független kezdeményezések.
Elsőként a Matyi Műhely Bábszínház alakult meg Nagyváradon 1991-ben, de önálló magánbábszínházként 1993-tól működik. Bár zömében tájelőadásokat játszanak, a váradi várban
volt néhány évig állandó székhelyük. Jelenleg Biharpüspökiben a Bocskai István Közösségi Ház
ad otthont a társulatnak. A honlapjukon található adatok alapján „a tenni akarás szándékával
hozta létre az állami bábszínház művész- és műszaki személyzete, Meleg Attila társulatigazgató
vezetésével.”6 Fennállásuk alatt megszaporodott a társulat7. Megalapításuk óta több mint 170
Kovács in Szebeni, i. m., 107.
Honlap: http://mm-podium.ro/matyi-muhely-babszinhaz/#more-40. Az alapító tagok: Meleg Attila, Meleg
Ibolya Márta, Papp Péter, Stéfán Bodor Mária, Németi Emese, Vojticsek Árpád, Vojticsek Ilona, Uszkai
József, Uszkai Enikő.
7
A kezdetek óta a bábszínház tagjai voltak: Karalyos Sándor, Búder Hajnal, Széles Deodáth, Németi Enikő,
Takács (Varga) Friderika, Rápolti Mónika, Bődi Arlette, Lenkár Laura, Ambrus Tünde, Fekete Katalin,
5
6

Két mese a hársfa alatt. Lilliput Társulat, Nagyvárad. Fotó: Dudás Levente
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helységben léptek fel Románia, Szlovákia magyarlakta településein, valamint Magyarországon
is. Előadásaikat klasszikus mesék alapján készítik, kevés szereplővel, ezért a társulat sok helyen
meg tud fordulni, előadásaikat úgy tervezik meg, hogy nem igényelnek különösebb technikai
feltételeket. Évente 250−300 előadást játszanak, valamint megszervezik a Matyi Napok elnevezésű bábos fesztivált is. Az évek folyamán bemutatott előadásaik: Az aranytulipán (Benedek
Elek gyűjtése), Simonyi vármesék, A hókirálynő, A kis kakas gyémánt félkrajcárja, A halász meg
a felesége, Kádár Vitéz legendája, avagy Rákóczi kapitánya, Piroska és a farkas, Lúdas Matyi,
Mátyás király Váradon, Jégország királya, Színezd ki a varázslatot, Csodálatos világ, Tóbiás és
Kelemen, A három kismalac, Csacsifogat (interaktív zenés műsor iskolásoknak, id. Papp Attila
megzenésített verseiből), Pomádé király új ruhája, Regélő mesélők (népmesék-népdalok), Zenés
Meseváros (verses, mesés, zenés műsor), Csizmás Kandúr.
2000-ben a váradi Matyi-napok alkalmával született meg egy másik jelentős szakmai kezdeményezés, az Erdélyi Magyar Bábos Céh. Udvardy Frigyes A romániai magyar kisebbség
történeti kronológiája 1990−2006 c. munkájában olvasható adatok alapján: „A Matyi-napok
rendezvénysorozat alkalmából febr. 24−26-a között Nagyváradon találkoztak az erdélyi magyar
bábtársulatok képviselői. A megbeszélésen jelen voltak: Nagy Kopeczky Kálmán – Tamási Áron
Színház /Sepsiszentgyörgy/, bábtagozat; Szőke Kavinszki András – Arcadia Gyermek- és Ifjúsági
Színház , Ludas Matyi Társulat (Nagyvárad), György László – Puck Bábszínház, magyar tagozat
(Kolozsvár), Szilágyi Regina – Brighella Bábszínház (Szatmárnémeti), Bereczky Gyula – 1001
Mese Bábszínház (Dés), Meleg Attila – Matyi Műhely Magánbábszínház (Nagyvárad), Vincze
László – Keljfeljancsi Komédiás Kompánia (Kolozsvár). További két meghívott (a marosvásárhelyi
Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház magyar tagozata, valamint a kolozsvári Sétáló Bábszínház)
nem képviseltette magát a találkozón.”8 A tudósítás egyúttal új társulatok létezéséről is hírt adott,
továbbá arról, hogy a jelen levő társulatok képviselői bejelentették az Erdélyi Magyar Bábos Céhnek, a magyar bábosok érdekképviseleti és szakmai szövetségének a megalapítását. 9
Amint látjuk, a tagozódás jelensége alól Kolozsvár sem volt kivétel, hiszen a kolozsvári Állami
Bábszínház (jelenleg Puck Bábszínház) társulatából 1990 után többen is kiváltak és indultak
el saját útjukon. Bereczky Gyula 1998-ban alapította meg az 1001 Mese Bábszínházat, azzal
a céllal, hogy minél több helyszínre, főleg szórványvidékre tudjon eljutni előadásaival. 2002-ig
többszemélyes volt a társulat, viszont azóta Bereczky Gyula az egyszemélyes bábjáték képviselője lett. A bábok elkészítésében felesége, Varga Csilla, a Kolozsvári Állami Magyar Színház
művésze van segítségére. A megalapítás óta eltelt időben évente egy előadással mutatkozott a
közönség előtt: Két gyűrű (1998), Morgó Marci (1999), Ügyes Tamás (2000), Farkaskirály (2001),
Vízi Sándor (2002), Szekrénymese (2003), Borsóci (2004), Napsugár (2005), Nagymama meséje
(2006), Árvácska (2007), A kígyónyelvű sárkány (2008). Elmondása szerint 2009 után nem készült új előadás, mert ebben az időszakban a régi előadásokat újította fel. Ezenkívül nyaranta bábostáborokat szervezett.10 Nincs állandó székhelye, mondhatjuk, hogy egyszemélyes intézmény,
saját erőből tartja fenn magát.
Vincze László, aki szintén a kolozsvári Állami Bábszínház kötelékéből vált ki, először a Homo
Ludens Alapítványt (1997) hozta létre, majd két év múlva megalapította a Keljfeljancsi Komédiás
Kompániát (1999), amelynek keretén belül dolgozik máig is, hol egymagában, hol társakkal.
Murányi Krisztina, Veress Mária, Gáti Ferenc, Létai Katalin, Hermann Csilla, Göndör Mónika, Szilágyi Edit.
Állandó zeneszerzőjük: Dankó János, tervezők: Nagy Emília, Bányai Sz. Katalin, Kádár Zoltán, dramaturg
és rendező: Meleg Attila.
8
Megalakult az Erdélyi Magyar Báboscéh. Szabadság. 2000. márc. 1., (Kolozsvár) http://udvardy.adatbank.
transindex.ro/
9
Vezetőség: Meleg Attila elnök, Nagy Kopeczky Kálmán és Vincze László alelnökök.
10
Összesen hat tábort, három alkalommal Nagybányán, egy alkalommal Csíkszentdomokoson, és két alkalommal Krasznán.
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Mivel nincs kolozsvári székhelye, főként tájelőadásokat játszik(-anak). Elmondása szerint az intézményes keretek merevsége miatt hozta létre a saját vállalkozást, célja volt eljutni minél több
magyarlakta településre. Kérdésemre válaszolva elmondta: „Korábban sajnos súlyosan vissza
szorult a magyar népmese szerepe az erdélyi bábszínházak repertoárján a Grimm-, Perrault- stb.
dömpinggel szemben, ezért egy másik célkitűzésünk volt rámutatni gyökereinkre, táplálkozni
azokból, és azokat közönségünkben is tudatosítani. Ezért szinte kizárólag magyar népmeséket tűztünk műsorra, valamint az azokból táplálkozó magyar klasszikusokat (János vitéz, Lúdas
Matyi). Egy másik küldetés, amit felvállaltunk, a kommunizmus által elnémított vásári bábjátékok
hagyományának felélesztése. Végezetül meg kell említenem a dramatikus néphagyományok, nevezetesen a betlehemes játékok hagyományának felelevenítését.”11 A társulatnál az évek során
több bábos és színházi szakmabeli dolgozott.12 Több ízben dolgoztak Kovács Ildikó rendezővel
is, aki, amellett, hogy rendezett a társulatnál (Ki az úr a háznál?, 2000), tanításával, tanácsaival,
szakmai és erkölcsi támogatásával segítette a társulat fejlődését. Bemutatott előadásaik Vincze
fentebb idézett szemléletmódját tükrözik.13
Nyilvántartásaik szerint több mint 260 helységben léptek fel, Erdély és Románia kis és nagy
településein (ebben az összesítésben néhány moldvai csángó falu is szerepel),14 valamint más,
határon túli, magyarok lakta területeken, ezenkívül a nyugati magyar szórványban teljesen idegen
nyelvű közönség előtt is: Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában, Svájcban, Németországban, Svédországban, Finnországban. 2001-ben A csillagszemű juhász című produkciójukkal a
legjobb előadás díját szerezték meg Nyíregyházán, a Határon Túli Magyar Bábszínházak Fesztiválján.
A fent említett Homo Ludens Alapítvány szervezésében valósult meg a bábos szakma fontos
szakmai fóruma, a Romániai Magyar Bábostalálkozó, amelyet Vincze László 1999 és 2005 között szervezett meg Kolozsváron. 2005-től néhány évre megszűnt a rendezvény, majd 2009-ben
a Tamási Áron Színház Bábtagozata, a Cimborák Bábszínház vállalta a találkozó megszervezését
és élesztette újra a kezdeményezést. (Az alapítvány segítségével sikerült a társulat munkájának
pályázati rendszerben való finanszírozása is.)
Egy másik kolozsvári kezdeményezés az Apáczai Csere János szellemi berkeiben nevelkedett amatőr bábjátszásból vált ki. A tanítóképzős diákok Vakvarjúcska elnevezésű bábcsoportjának, és a korábban szintén a kolozsvári Állami Bábszínház társulatában dolgozó két bábszínész:
Hajós János és Juhász István Géza találkozásából alakul ki a Sétáló Bábszínház.
A honlapjukon található adatok szerint a Vakvarjúcska nevű bábcsoport 1995-ben alakult
meg.15 A kezdeti előadásokat16 először a diákokkal közösen játszották, majd gyakorlati okok
miatt szükségszerűvé vált a diákoktól való elkülönülés (1998). Ekkor vált szét a Vakvarjúcska és a
kéttagú Sétáló Bábszínház. 2000 után a két bábszínész, azaz a Sétáló Bábszínház egy új stílusú
és hangvételű előadást hozott létre: a Lyukas mesét. A társulatnak nincs saját előadóterme: iskolákban, óvodákban, vidéki kultúrházakban, szabadtéren is játszanak. A bábelőadásokon kívül
hagyományőrző íjászattal is foglalkoznak és kézműves-foglalkozásokat is tartanak, falunapokon,
születésnapokon is fellépnek. Sarkítva akár azt is mondhatjuk, hogy a „vásári szórakoztatás”
Interjú Vinze Lászlóval. Kézirat.
Az évek során munkatársak voltak: Balló Zsuzsa, Bardócz Orsolya, Borbáth Szőcs István, Csáki Csilla,
Demeter Ferenc, Dénes József, Fegyveresi István, Imre Vilmos, Lenkár Laura, Madarász Lóránt, Palocsay
Kata, Soós Emőke, Szabó Attila.
13
A közönségnek bemutatott előadásaik: A csillagszemű juhás; Ki az úr a háznál? (két vásári játék); Mily
nagy ragyogás látszik! (betlehemes játék); Vitéz László és az elátkozott malom; Betlehemnek nyissunk ajtót!
(betlehemes játék); Fehérlófia; Üssed, üssed, botocskám!; Lúdas Matyi; Mátyás király és a kolozsvári bíró;
János vitéz.
14
A társulat saját nyilvántartása.
15
http://setalobabszinhaz.c8.hu
16
A sétáló ház kalandjai, Az Üveghegytől Délre.
11
12
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funkcióját is felvállalták. Minden előadásukat ketten játsszák, az előadások alatt használt élő
zenét is ők szolgáltatják, hiszen hangszeren is játszanak mindketten.17
Marosvásárhely sem képezett kivételt, magánkezdeményezés nyomán megalakult a Tamacisza
Társulat, amely 1997 decemberében került bejegyzésre alternatív színházi kezdeményezésként.
A társulat megalakulása óta versszínházként működik. Előadásaiban színházi, bábszínházi eszközökkel, zenével próbálja a verset szövegkönyvvé alakítani, és esetenként interaktív módszerekkel közelebb hozni a nézőkhöz (gyerek- és felnőttközönséghez egyaránt). Alapító tagjai: Kozsik
József színművész, aki a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozatának társulatából vált
ki 1998-ban és Kozsik Novák Ildikó bábszínész, aki párhuzamosan az Ariel Gyermek- és Ifjúsági
Színház tagja is volt 2001-es távozásáig. A társulatnál több frissen végzett bábszínész is elhelyezkedett (2009−2010-es évad).18 Megalakulásuk óta felléptek Erdély kis és nagy településein,
Magyarországon, Szlovákiában, Svédországban és az Egyesült Államokban.
A társulat 2007 őszétől 2012 januárjáig a marosvásárhelyi középkori vár Kádárok bástyájában működött, ahol verselőadásokat mutatott be gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Munkájuk jól szemlélteti azt a kortárs tendenciát, amely széles kapcsolódási és átfedési területet teremt
a bábszínház, gyerekszínház, illetve a drámai színház, felnőttszínház változatos formái között. 19
A társulat szinte teljes mértékben önerőből tartotta fenn magát. Az eltelt időszakban való tevékenységéért 2000-ben a Magyar Állam Milleniumi Ezüstérmét kapta a társulat, valamint Ex Libris
a Magyar Művészetért díjat 2013-ban.
Bár nem tartozik a hivatásos magánkezdeményezések közé, mégis említésre érdemes, hogy
az amatőr bábozás is jelen van Marosvásárhely kulturális terében. Bartha Júlia 1998-ban tanítóképzős diákokkal magalapítja a Habakuk Ifjúsági Bábjátékos Egyesületet, amelynek azóta is
vezetője, és menedzseri erénye, hogy megalakulása óta pályázati támogatással működik. Ennek
a bábos kezdeményezésnek sajátossága, hogy minden évben gyerekek játszanak gyerekeknek.
Kolozsvár viszont továbbra is vezető helyen van a magánkezdeményezések terén. Ugyanis
Demeter Ferenc, a Puck Bábszínház fiatal bábszínésze már a kétezres évek elején a színházi tevékenységével párhuzamosan közreműködött a Keljfeljancsi Komédiás Kompánia előadásaiban,
majd 2007-ben kilépett az állami támogatással működő intézményes keretek közül. Bevallása
szerint „szellemi és anyagi függetlenségre” vágyott. Excalibur Bábteatrum elnevezéssel Kovács
Istvánnal közösen megalapította saját vállalkozását. Első előadásuk Veress Zoltán Tóbiás és
Kelemen c. verses meséjéből készült, majd kb. két év után elváltak útjaik. Demeter Ferenc következő előadása, Petőfi Sándor János vitéze, a néhai Kovács Ildikó ötlete és rendezői utasításai
nyomán készült el Simó Enikő díszlet- és bábtervei alapján.20 Szétválásuk után Demeter Ferenc
létrehozta a Kolozsvári Bábjátszótér elnevezésű társulatot, amelynek különlegessége, hogy három nyelven is szól a közönségéhez, a Boldog herceget román nyelven, A medgyesi Margit-

Bemutatott előadásaik: Lyukas mese; Napleánya, Holdfia; Sosemnevető király; Kolbászorrúkirály; Világszép
Hóember; Tigrisből nem lesz szalonna; Szabad-e béjönni Betlehemmel?
18
Az alapítás óta eltelt időszak alatt munkatársaik voltak: Váradi Imre, Máthé Emese, Maier András, Fehér
Csaba, Molnár Ildikó, Kozsik Szabolcs, Dénes Emőke, Király Anna, Lukács Emőke, Tollas Vanda.
19
Bábszínházi és gyerekelőadásaik: Ugrabugra Ákombákom (válogatás Móra Ferenc, Zelk Zoltán, Kassák
Lajos, Weöres Sándor, Kányádi Sándor verseiből, 1998); Krumpli és Pityóka (átdolgozás Méhes György
azonos című bábjátéka nyomán, 1999); Vacogó, reszkető királyfelmelegítő (Móra Ferenc Didergő király c.
verses meséje Tarbay Ede, Weöres Sándor, Donászi Magda, Pákolitz István, Kányádi Sándor verseinek
felhasználásával, 2001); Csili-csali ez a játék (válogatás Weöres Sándor verseiből, 2002); Kuli kuli kulimász
(válogatás Kovács András Ferenc és Mészely József verseiből, 2003); Mese morzsák (Dénes Emőke, Lázár
Ervin, Benedek Elek meséinek feldolgozásával, 2009), Terembura bolondóra (Illyés Gyula, Péterffy Emília,
Nagy Bandó András, Kemény János, Soltész József, Tamkó Sirató Károly verseinek felhasználásával,
2010).
20
További előadásaik: Kőleves; A két pásztor karácsonya (betlehemes játék), Oscar Wilde: Boldog herceg;
Mátyás király lopni megy; A medgyesi Margit-napi vásár.
17
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napi vásárt pedig németül is játssza. Fellépett Románia-szerte Erdélyben és szórványvidékeken
(Máramaros, Zsil völgye, Csángóföld) és természetesen Magyarországon is.21
Szintén Kolozsváron alakult meg frissen végzett színészekből 2010-ben a Váróterem Projekt
nevű független színházi társulat, akik bábelőadásaikkal szintén a bábszínházi alternatív kezdeményezésekhez is sorolhatóak, még akkor is, ha főként színházi szempontú a kísérleti színházi kezdeményezésük. Előadásaik bizonysága szerint sok műfajban dolgoznak, a bábszínháztól a gyerek- és a felnőtt-, az improvizációs színházig, kísérleti jellegű produkciókig.22 A társulat honlapja
szerint állandó rendezővel, dramaturggal, díszlet- és jelmeztervezővel, valamint menedzserrel
rendelkezik.23 A társulat szakmai tanácsadói: Hatházi András, Palocsay Kisó Kata, Rumi László.
Legfrissebb kezdeményezésként 2012-ben Csíkszeredában is bejegyzésre került a Bábu elnevezésű kulturális egyesület, amelynek alapító tagjai Deák Réka, Albert Zsuzsanna és Kémenes
Lehel. Közülük Deák Réka és Albert Zsuzsanna a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábszínész szakán végezték tanulmányaikat.
Továbbá meg kell említenünk, hogy szintén vándorbábosként 2011-től 2015 nyaráig Csíkszeredában élt és szabadúszóként dolgozott Király K. Anna is, aki hasonlóképpen a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábművészet szakán végezte el alapfokú és mesteri tanulmányait.
Végezetül megállapítható: áttekintésünk azt bizonyítja, hogy a válságos gazdasági helyzet
ellenére az 1990 után létrejött magántársulatok fennmaradtak, többnyire egymástól elszigetelten,
és változatos intézményes szerkezetet alakítanak, amelyben egyre fontossabbá válik a gyakorló
bábosok szakmai közösségének megteremtése. Nyilvánvaló az is, hogy az anyagi nehézségek
sok esetben megakadályozzák a magántársulatok művészi színvonalának emelkedését, hiszen a
túlélési gondok, az egzisztenciális nehézségek olykor háttérbe szorítják a nyilvánvalóan szükségszerű szakmai igényeket. Elérhető pályázati támogatási rendszer nélkül pedig nem tudják felvenni
a versenyt a hivatásos bábszínházakkal,24 amelyek még mindig állami támogatással működnek.
Ezek a társulatok/személyek nincsenek megfelelőképpen reprezentálva a nyilvánosságban (ezért
is nehéz dokumentálni a tevékenységüket, létüket: soknak nincs székhelye, honlapja, hirdetési
lehetősége, a sajtóban nincsen nyomuk). A vándor létformából következően – gyakran a bábos
saját lakása és intim tere az intézmény székhelye, a bábos teste az intézmény maga.
Egyre határozottabban rajzolódik ki az igény egy olyan fórumra, ahol a gyakorló bábosok
találkozhatnak, megismerhetik egymás problémáit, sikereit, céljait és jövőbeli terveit, valamint
élénkebb szakmai életet alakítanak ki. Ahogyan az eddigi rendezvényeken megmutatkozott, erre
legfőképpen az egyetemi rendszerben tanuló diákok jelenthetnek garanciát, szakképzettségük a
szakmai párbeszéd feltétele.

Az elmúlt évek során Demeter Ferenc munkatársai voltak: Kovács Ildikó, Simó Enikő, Vincze László, Vadas
László, Liviu Matei, Bora Liviu, Kató Árpád, Szabó Attila, Urmanczi Jenő, Szabó Jenő, Gazdag Erzsébet,
Barabás Réka.
22
Gyerekelőadásaik: Szökevény szeplők (2011); Borsópróba (2014); A magányosan sétáló macska (2015).
23
A társulat tagjai: Csepei Zsolt (színész), Imecs Levente (színész), Molnár Margit (színésznő), Ravasz Tekla
(színésznő), Sebők Maya (színésznő), Vetési Nándor (színész), Visky Andrej (színész, rendező), Bertóti
Johanna (dramaturg), Imecs Tamás (technikai munkatárs), Kürti Andrea (díszlet- és jelmeztervező, arculat), Makkai Júlia Anna (PR-menedzser, arculat), Visky Sámuel (technikai munkatárs, filmrendező, arculat).
(http://www.varoteremprojekt.ro/hu/)
24
A hét hivatásos bábszínház Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Temesváron és Székelyudvarhelyen működik.
21
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Biró Árpád Levente

„tetszett

a dolgozóknak”
Felnőttelőadások az ötvenes években a nagyváradi Állami Bábszínházban

J

elen írás része a nagyváradi Állami Bábszínház levéltári és sajtóanyagának rendszerszerű
feldolgozását célzó kutatásnak. Tanulmányomban az ötvenes évek kiemelkedő felnőttelőadásait tárgyalom, amelyeknek zöme a Kovács−Fux szerzőpáros nevéhez fűződik. A bábszínház
1950−1955 közötti időszakának rövid áttekintése az új műfaj meghonosításának nehézségeit,
az intézményesülés problémáit körvonalazza. Ezután az intézményes fejlődés kontextusában
tárgyalom a korai felnőttelőadásokat, majd azokat a műhelymunkákat tekintem át, amelyek egyrészt a társulat művészeti útkeresését, másrészt pedig az újszerű bábjátszás országos tendenciáit mutatták. A két irányzatra szakadt intézményes hálózatban a korabeli sajtó beszámolói szerint
a nagyváradi színház azt a progresszív hangot képviselte, amely nemzetközi szinten is értékelhetővé tette a hazai bábelőadásokat.
Támpontok a nagyváradi Állami Bábszínház történeti rekonstrukciójához
Míg a színház már a 18−19. századtól kezdődően a nyilvánosság jelentős tényezője, addig a
bábszínház társadalmi hasznosságára, vagy egyáltalán esztétikai alaptermészetére csaknem egy
évszázaddal később kérdez rá a művelődéstörténet. Az 1950-es évek szocialista kultúrpolitikája,
valamint az államosítás meglehetősen új kontextusba helyezi az addig peremjelenségként kezelt
műfajt, létrehozván azt az infrastruktúrát és szakmai hálózatot, amely mind a mai napig alapvetően meghatározza a bábjátszás régióbeli arculatát.1
Az állami bábszínházak megalakulása összetett jelenség: rajta keresztül a műfaj intézményesülése, szakmaiasodása és a metadiskurzus, azaz a specializált kritika kialakulása válik vizsgálhatóvá. Kutatásomban e három tényezőt a nagyváradi Állami Bábszínház helyzete felől tárgyalom, meglátásomban ugyanis a lokális tények országos szinten is tapasztalható tendenciákat
mutatnak.

1

56

„A bábszínháztörténetben, amelynek sok közép- és kelet-európai országban kapóra jött a fordulat évét
követő államosítás: a szovjet minta nyomán létrejött egy tekintélyes bábszínházi hálózat, amely mindmáig
meghatározza a bábjátszás helyzetét, rangját Bulgáriában, az egykori Csehszlovákiában, Lengyelországban, a volt NDK területén, Romániában, még (...) Jugoszláviában is (a Szovjetunióban a negyvenes évek
végén már mintegy nyolcvan hivatásos bábszínház működött).” (Molnár Gál Péter − Balogh Géza: Bábszínház 1949−1999. Budapest, 1999, 4. o.)
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A műfaj meghonosításának eszköze a moszkvai Központi Bábszínház gyakorlatának importálása, amely egy országosan egységes, központilag elfogadott repertoárt eredményez. A
kezdetben országszerte forgalmazott fordításirodalom mellett csupán kisszámú eredeti műről
számol be a sajtó, ezek egy része a helyi folklórból inspirálódott adaptáció, más része pedig a
szovjet „új hagyomány” szellemében született mű2, amelyet az ideológiai beállítottság, az évforduló-érzékenység jellemez. A propagandisztikus irányultság a műsorpolitikán túl a műfaj képzőművészeti kivitelezésére is rányomta bélyegét: az első években született előadások a realisztikus
ábrázolásmód jegyeit viselik. Ennek megfelelően a darabok értelmezési kerete is meglehetősen
szűk határok között mozog; a színpadra vitt jellemek a szocialista társadalom jellegzetes szereplői (a kizsákmányolt paraszt, a kizsákmányoló burzsoázia, a munkáshős), az esztétikai élményt
pedig alapvetően a munka éthoszának újabb és újabb megfogalmazásai jelentik.
A nagyváradi viszonyok feltérképezésében elsősorban a korabeli sajtóanyagok beszámolóira, valamint a bábszínház levéltárában található dokumentumokra támaszkodom. A kutatás
nehézségét egyrészt az anyagok rendszertelensége, másrészt pedig a sajtó erősen cenzúrázott
jellege adja. Ez utóbbi ellenpontját a még élő alapító tagokkal (Bóné Gabriella igazgatónő, Seres
Lajos bábszínész, rendező) készített életútinterjúk képezhetik – ezek egyúttal a kutatás további
perspektíváit is megszabják.
A nagyváradi Állami Bábszínház 1950-ben jött létre az Állami Magyar Színház tagozataként:
„Nemrég az ideiglenes bizottság hathatós támogatásával a nagyváradi Állami Magyar Színház
vette kézbe az ügy megoldását. Ez erőfeszítések eredményeként vasárnap már meg is nyithatja
kapuit a bábszínház, a Bazár Épület színház felőli részének helyiségében”3. Az ünnepélyes megnyitón két mesét, a Kincses barlangot, valamint a Szorgalom és lustaság jutalmát tűzték műsorra
a Farkas Adél által vezetett lelkes amatőrök. A műsort kezdetben hetente cserélték, a produkciókat pedig két nyelven játszották.
A bábszínház kezdettől fogva az ifjúság szocialista szellemben való nevelésének sajátságos
formája – ezt erősíti az az 1950-ben született tanácsi határozat is, miszerint hét év alatti gyermekek nem látogathatják az úgynevezett felnőttszínház előadásait; számukra a „kisszínháznak”
vagy „babaszínháznak” becézett intézmény szolgáltat műsort.
A nagyváradi intézmény az első fél évben ex lex működik: bár működését már februárban
megkezdi, az intézményt ténylegesen létrehozó határozat csak júniusban születik meg. Az 1952ben kéttagozatossá (román és magyar nyelvű tagozat) alakított szervezet bizonytalanságára jellemző, hogy 1955-ig nem rendelkezik állandó székhellyel; csaknem háromszor váltanak helyszínt,
mígnem 1955. október 2-án beköltöznek a mai napig használatos egykori Bonbonniere-kabaré
épületébe. 4
A korai felnőttelőadások
Az Állami Bábszínház első felnőttelőadása az 1953 márciusában bemutatott Botcsinálta doktor. A Molière művéből született bábos produkcióról érdembeni leírás nem maradt fenn, a Fáklya
egy korábbi cikke azonban arra enged következtetni, hogy a felnőttek számára szóló vígjátékra
maga a közönség tartott igényt: „Most újabb bemutatóra készülnek. Előadják Molière Botcsinálta
A hazai bábdramaturgia kezdeteinek kiemelkedő alkotója Fuchs Ligeti Herta írónő, a marosvásárhelyi bábszínház alapító tagja.
3
Megnyílik vasárnap városunk állandó bábszínháza. Fáklya, 1950. február 19., 2.
4
„Ebből az alkalomból megjelent a tartományi pártbizottság és a néptanács számos küldötte, résztvett
továbbá a bukaresti és kolozsvári szakemberekből álló küldöttség és még sok meghívott. A megjelentek
méltatták a Bábszínház tevékenységét, azt a szép fejlődést, amit a nagyváradi bábjátszás az utóbbi években elért. A szép, korszerűen felszerelt Bábszínház büszkesége Nagyváradnak.” (Megnyílt a Bábszínház.
Fáklya, 1955. október 5., 3.)
2
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doktor című vígjátékát felnőttek részére. Az ötletet a Lemnul Szövetkezet dolgozói vetették fel. Az
elmúlt évben meghívták a bábszínház tagjait a szövetkezet télifaünnepélyére, s mivel az előadás
nagyon tetszett a dolgozóknak, kérték a színház vezetőségét, hogy a jövőben felnőttek részére
is rendezzenek előadásokat. Az ötlet helyesnek bizonyult, ma már egész előadásokat lekötnek
egy-egy üzem dolgozói”5.
A jelenség nem egyedülálló a térségben: a felnőttelőadások részben az Obrazcov által teremtett művészbábszínház hagyományába látszanak beleilleszkedni, másrészt pedig annak a
felismerésnek az eredményei, hogy az erősen átpolitizált színház nem képes maradéktalanul
ellátni a feladatát.6
Az egyértelmű közönségsiker ellenére a felnőttelőadások nem válnak tényezővé a bábszínház arculatának kialakításában.
1954 áprilisában mutatják be Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékát. A Molnár János
és Dálnoki Ilona által rendezett darab nem csupán méreteinél és kivitelezésénél fogva tűnik nagy
vállalásnak (héttagú zenekar, tíz bábos, akinek 44 bábot kell mozgatnia), hanem abból kifolyólag
is, hogy a csapat ekkor ismerkedik meg a wayang-technikával (díszlet- és bábtervező: Oriold
György).7 Az előadást a térségben, valamint az erdélyi turnén csaknem 150 alkalommal láthatta
a közönség.
Az új épület magyar nyelvű nyitó előadása, a Lúdas Matyi Kovács Ildikó első rendezői, valamint Fux Pál első díszlet- és jelmeztervezői munkája az immár önálló nagyváradi Állami Bábszínháznál. Kettejük munkássága nyomán egy céltudatos, nyitott társulat képe rajzolódik ki, amely
kísérleti alkotásaival csakhamar kivívja a hazai és nemzetközi szakma figyelmét az olyan műhelymunkák, elsősorban felnőtteknek szánt előadások kapcsán, mint a Szarvaskirály, a Don Quijote,
a Moment, vagy Románia első báboperája, az Úrhatnám szolgáló. Nem véletlen tehát, hogy egy
1958-as cikk így ír a nagyváradi társulatról: „A nagyváradi Állami Bábszínház az ország legérdekesebb, mondhatni legizgalmasabb bábszínháza, nem csak a gyerek vagy felnőtt néző, hanem a
bábszínházi szakember számára is. A színház jó hírének megalapozói két fiatal művész: Fux Pál
képzőművész és Kovács Ildikó rendező”8.
Dolgozatomban a fent említett, 1955−1958 között létrehozott előadások befogadástörténeti
rekonstrukciójára teszek kísérletet a korábban már felsorolt forrásanyagok alapján.
Szarvaskirály, Don Quijote, Moment, Úrhatnám szolgáló: egy egyedi művészi nyelvezet kialakításának állomásai
Az 1955/1956-os évadban három produkciót tűz műsorára a nagyváradi Állami Bábszínház,
mindhárom rendezését a frissen Váradra szerződtetett Kovács Ildikó jegyzi. A repertoáron Carlo
Gozzi Szarvaskirály (Heltai Jenő átdolgozásában) című bábkomédiája is szerepel, amely jelzi:
„ez a lelkes kis együttes új útra lépett”9. A paradigmaváltást a cikk szerzője is érzékelteti akkor,
amikor szembeállítja a társulat eddigi megvalósításait a Szarvaskirály által megnyitott lehetőségekkel: a „merész út” gyökeresen szakít a „konzervatív bábszínház” felfogásával. Fekete Attila
meglátásában a bábszínház „megfeledkezett arról, hogy a bábjáték célja nem szűkíthető le a
gyermekeknek való mesejátékok előadására”, ugyanakkor megjegyzi, hogy a felnőtt bábjátszás
irodalmában kevés a jó magyar szöveg. A darabválasztás ezért nem független a kelet-európai

Fekete Attila: A bábszínház – a gyermekek nevelésének jelentős tényezője. Fáklya, 1953. február 26., 2.
Hasonló helyzetről számol be Balogh Géza a Budapest Bábszínház történetéről írott dolgozatában (Molnár
Gál Péter – Balogh Géza, i. m.)
7
M. Implon Irén: A nagyváradi Bábszínház János Vitéz című előadása. Fáklya, 1954. május 11., 2.
8
Sztankovits Júlia: Beszélgetés a bábokról (Szigligeti Színház archívuma).
9
Fekete Attila: Szarvaskirály. Fáklya, 1956. május 20., 2.
5
6
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színházi tendenciáktól: a kulturális minisztériumhoz küldött kérvényben a nagyváradiak a prágai
és a budapesti Szarvaskirály-feldolgozásokra hivatkozva kérik a darab jóváhagyását.
A négy felvonásos bábkomédiát két szereposztásban, élő zenekarral játszották (zenekari vezető: Thurzó Sándor, zeneszerző: Ránki György).
A Szarvaskirály emlékezetessége a rendhagyó darabválasztáson túl a képzőművészeti kivitelezésében rejlik. A tervező Fux Pál a díszletben egyszerűségre, a bábok esetében pedig azok
legfontosabb jellemzőinek kiemelésére törekedett. Ebben az értelemben a darab legsikerültebb
figurája Truffaldino, aki „egyesíti magában a legeredetibb népi humort, őszinteséget, józan észt,
s emellett kicsit korlátolt, kicsit nagyképű is. Mikor megjelenik a színen, az ember egy pillantással
felmérte mindezt – pusztán külseje után ítélve”10.
A Kovács−Fux páros következő előadását 1956. szeptember 26-án mutatják be. A Don
Quijotéből készült bábelőadás dramaturgiáját Diósszilágyi Ibolya jegyzi. A jó dramaturgiai érzékkel megírt szövegkönyv („A búsképű lovag ennyi emberi tanulságot rejtő történetéből finom írói
ösztönnel válogatta ki azt, ami a legtöbbet mond, ami legjobban kidomborítja ezt a megragadó
emberi jellemet”11), a pontosságra és logikus cselekményvezetésre törekvő rendezés mellett az
előadás legfőbb érdeme a különleges színpadkép, amit részben a forgószínpad alkalmazása,
részben pedig Fux Pál terveinek köszönhető: „Amikor a függöny felgördül, a reflektor fénye egy
lapos kúpban végződő, vízszintesen elhelyezett korongot világít meg, amelyen perspektivikusan,
mintegy madártávlatból látszó apró tájrészletek váltogatják egymást. (...) S mikor a cselekmény
megkezdődik, a korong ismét lassan forogni kezd s végigkíséri a hős egész útját, az előtérben
pedig mintegy felnagyítva, de csak szimbolikusan és stilizálva jelennek meg azok a díszletek,
amelyek a távoli táj legjellemzőbb elemeit emelik ki”12.
Uo.
Lőrincz László: Bábosok találkozója. A búsképű lovag útja. A nagyváradi Állami Bábszínház bemutatója
(Szigligeti Színház archívuma).
12
Uo.
10
11

Kecafán és Hacafán (1958). Lilliput Társulat, Nagyvárad
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Az 1956. október 1−7. között a bukaresti Țăndărică Bábszínház szervezi meg első alkalommal a vidéki bábszínházak seregszemléjét, amelyen a nagyváradi színház három előadással vesz
részt: a magyar társulat a Szarvaskirállyal, valamint a Don Quijotével, a román társulat pedig A
mesék szekerével (Căruța poveștilor) vendégszerepel a fesztiválon.
A bábos találkozón a Cervantes-adaptáció körül kialakuló vita részben a műfaj alaptermészetére, részben pedig a színházak egyedi teljesítményére kérdez rá. A tervezői munkák kapcsán
a cikkíró megjegyzi: „Az első díjat nyert Rusan Alexandru kivételével egyik tervező sem mutatott
igyekezetet, hogy színházának valamilyen egyéni arculatot vagy színt adjon. Az igyekezet abban
merült ki, hogy a fővárosi stílust hűen utánozzák”�.
A nagyváradiakkal kapcsolatban Méhes megjegyzi: „Egy vonatkozásban kétségkívül ők jutottak legmesszebbre: a báb belső életének, ha úgy tetszik, lelki világának ábrázolásában. Előző
és a bukaresti versenyen kívül előadott Gozzi−Heltai-darabjuk, a Szarvaskirály s a Don Quijote
egyaránt bizonyítják ezt”13.
Ebben a kontextusban a Don Quijote a társulat sajátságos nyelvezetének kialakítására tett kísérletként értelmezhető, amelynek értéke a szöveg, a látvány és a rendezés közötti összhangban
áll, ezt a fajta kölcsönhatást pedig elsősorban az elemelt játékmodor, valamint a „groteszk” és
az „abszurd” esztétikai kategóriájának működtetése teremti meg. A nagyváradi előadás először
tematizálja a realisztikus és expresszív előadásmód közötti eltéréseket: „két fő irányzata van a
hazai bábjátszásnak. Az egyik realizmus címen versenyre kel a színpaddal, s a bábok úgy mozognak, mint az emberek. A versenyen részt vevő együttesek többsége (Galaţi, Brăila, Gyulafehérvár, Botoşani, Temesvár, Szeben és Marosvásárhely) az itt bemutatott daraboknál igyekezett
nagyszínpadi hatást kelteni. A másik irányzat (Kolozsvár, Nagyvárad, Iaşi és Sztálinváros) viszont,
kisebb-nagyobb mértékben a jelképes-stilizált előadásmód felé közelített (...)”14.
Míg az Irzsik vitéz 1952-es nagyváradi bemutatója kapcsán a szerző szerint az alkotók, különösképpen a díszlettervező „feladata mostmár, hogy a színpad képe a valóságot adja. Ne csak
arra törekedjen, hogy a díszlet szép legyen. Azt is nézzék, hogy az hasonlítson a valóságra”15,
addig ugyanaz a napilap két évvel később az obrazcovi minta alapján szerveződő esztétikai
fordulatról számol be. Az élettel való hasonlóság illúzióját követő szemlélet „maradandóbb képet
nyújt a gyermekeknek”16, így a vizualitás valóságreferenciája az esztétikai vetületen túl lélektani
megközelítésben is kiemelt szerepet kap. A karakterképzésben, azaz a bábok tervezésében és
felépítésében pedig, azok kifejezőképessége mellett, az arányosság is követelményként fogalmazódik meg. Ehelyett azonban Szergej Obrazcov a bábu szatirizáló és túlzó lehetőségeire
hívja fel a figyelmet. Ez a megállapítás egybecseng Kovács Ildikó elképzeléseivel: „A báb nem
utánozhatja az embert, mert akkor kiderülnek a gyengeségei, hogy nincsen lába, rövidek a karjai,
arányaiban kötve van az emberi kéz méreteihez stb. Tudnunk kell azt is, hogy a báb (...) kiválóan
alkalmas egy jellem, egy emberi tulajdonság eltúlzott, hangsúlyozott ábrázolására”17. Ugyanebben az interjúban a fiatal rendező így összegzi az általa vezetett társulat művészi hitvallását: „A
báb bábvoltának tiszteletbentartásával, a zene s a képzőművészet alkotó elemként való hasznosításával, tömör, stilizált, ugyanakkor játékos produkciókkal próbálja nevelni gyereknézőit, szórakoztatni, javítani felnőtt látogatóit”18.
Ezen művészi bátorság, az egyediség hiányából kifolyólag a bukaresti fesztivál felhozatalának
nagyrésze a középszerű és szürke jelzőkkel illethető, a bábszínház provokáló alaptermészete pe-

Kóbor Jenő: A bukaresti bábos találkozó tanulságai. Fáklya, 1956. október 17., 2.
Uo.
15
Méhes György: Versengő bábosok (Szigligeti Színház archívuma).
16
Berényi Mária: Minél élethűbb játékot az Állami Bábszínházban. Fáklya, 1952. február 20., 2.
17
Uo.
18
Sztankovits Júlia, i. m.
13
14
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dig többnyire elsikkadt.19 Bár az 1956-os fesztiválon a Don Quijote kétségkívül az újszerűséget,
a kortárs bábjátszás kívánalmainak megfelelő víziót képviseli, a váradi trupp bemutatóját csupán
egy különleges díjjal jutalmazzák.20
Az 1956-os versenyen már bejelentették: a bukaresti bábszínház nemzetközi fesztivált kíván
szervezni. Az időzítés stratégiai szempontból tökéletesnek bizonyult: az 1957-ben, Moszkvában
szervezett bábos konferencián a Țăndărică Bábszínház meghívta az európai bábjátékosok legjobbjait. A fesztiválra 1958. május 15–június 1. között került sor a fővárosban, a programban pedig a nagyváradi intézmény mindkét társulata helyet kapott, ráadásul a bemutatandó előadások
mindegyikét Kovács Ildikó rendezte (a román társulat A három narancs című darabbal nevezett
be a versenyre).
A Kecafán vagy Hacafánnak fordulatos története van: 1957-ben az Asszony a szapulóban,
valamint A szomszédasszonyok című dramolettekkel egyetemben, Vérző bábszívek címmel adják
elő. A három felvonásos bábparódiából később csupán a romantikus rémdráma marad meg,
Bukarestben pedig már a Moment című előadás második felvonásaként szerepel. A beszámolók
szerint a Kecafán vagy Hacafán igazi közönségsiker, a szakmabeliek elismerését pedig kivételes
képzőművészeti megalkotottságának köszönheti (tervező: Fux Pál).
A fővárosban rendezett nagyszabású ünnepélyre a magyar társulat eredetileg Mészöly Miklós,
a budapesti bábszínház egykori dramaturgjának Emberke, oh című drámája alapján felépített
rendhagyó és országszerte úttörőnek számító bábpantomimmel készült21, később azonban – a
cenzúra nyomására – a Moment első felvonásaként mutatják be.
A cenzúrának köszönhetően az Emberke, oh című előadás leírása meglehetősen hiányos –
az emberiség történelmét és mítoszait egy báb életével párhuzamba hozó darab jobbára csak
említések szintjén létezik. A bábpantomim legteljesebb leírását a bukaresti fesztivál műsorfüzetében találjuk: „A nagyváradi Állami Bábszínház színpadán bemutatott előadás egy sor olyan
jelenetből áll, amely lényegi módon mutatja be vágyunkat a szépség és magasztosság iránt. A
bábu, amely a mindenkori embert jelképezi, hosszas kutatás után megleli boldogságát, amelyet
a tisztaság és szépség szimbóluma, a virág jelképez. Ezt az örömöt azonban az ellenség túlereje
elrabolja tőle. Ebből az élethelyzetből származik az igény, hogy az ember ne egyedül, hanem
társával, barátaival együtt éljen. A jelenetek sorozatában a bábu feleséget talál, gyermekei pedig
tovább küzdenek az ősi célért: visszaszerezni az ellopott boldogságot. A gyermekek világgá
mennek, és haza sem térnek addig, amíg küszködéseik eredményét nem tudják felmutatni őseiknek. Törekvéseik szimbóluma egy, a családi ház udvarában elültetett, mélyen a földbe gyökerező
fa, amely ellenáll a gonosz erők ostromának, és sikerre viszi az ősi ügyet”22.
A Moment a Bukaresti Nemzetközi Bábszínházi Fesztiválon elnyerte a kiemelkedő zenei teljesítményért járó ezüstérmet (a díjazottak között a lengyelországi, moszkvai, bukaresti, craiovai,
a francia, a német és az angol együtteseket találjuk), mely díj egyben a váradi társulat munkásságának elismeréséül szolgált.
Románia első báboperáját mutatja be a váradi magyar társulat 1958. december 21-én.
Pergolesi Úrhatnám szolgáló című vígoperájának fordítását Tátray Barna vállalta, zenei vezetője
Thurzó Sándor, szólóénekesei Czeglédy Ilona és Farkas András, az előadás rendezője pedig az
Állami Színháztól bábszínházba szerződött színész, Mogyoróssy Győző. A rendhagyó előadás
rendhagyó kontextusban született: a bukaresti nemzetközi elismerés ellenére a helyi tanács a
gyermek- és ifjúsági előadások készítésében határozza meg a bábszínház feladatát, háttérbe
szorítva ezzel azt a kísérletező munkát, amelyet a Kolozsvárra visszaszerződő Kovács Ildikó
kezdett meg. Talán éppen ezzel magyarázható, hogy Mogyoróssy Győző különleges vállalkozáUo.
Méhes György, i. m.
21
Kóbor Jenő, i. m.
22
A Bukaresti Nemzetközi Bábszínházi Fesztivál műsorfüzete, 12. o. (ford. B. Á.)
19
20
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sáról nem született a Fáklyában olyan szemléletes leírás, amely alapján érdemben rekonstruálni
tudnánk az előadást.
Összegzés
Kovács Ildikó 1958-as távozásával kétségtelenül lezárult egy jelentős időszak a nagyváradi
Állami Bábszínház életében, amelyet a nemzetközi szinten is jegyzett művészi útkeresés jellemzett. A kezdeti ötévi bizonytalanság ellenére a Kovács Ildikó rendezte és Fux Pál tervezte előadások egy szakmailag is nyitott, fejlődőképes társulat arculatát alakították ki, ezzel párhuzamosan
pedig megteremtették a színvonalas bábjáték iránti közönségigényt is. Szerencsés egybeesés,
hogy kettejük munkássága éppen abban az időszakban kezdődött, amelyben a bábos mozgalom is növekvő népszerűségnek örvendett. A fentebb említett két fesztivál, valamint az 1957-es
nemzetközi bábos konferencia a szakma elismertségét célzó ambíciók, amelyek nyomán kialakulni látszanak azok a szakmai fórumok, amelyek meghatározó tényezői lehetnek a műfajról
szóló igényes diskurzus megteremtésében.
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Mező Borbála

imbolygó
bábszínház
Beszélgetés Gren Middletonnal, Juliet Rogersszel és Kate Middletonnal, a
Puppet Theatre Barge alapítóival.

H

a most lenne lehetőség interakcióra, és megkérdezhetném, hányan láttak az olvasók
közül marionett-színházi előadást életükben, vajon hányan tennék fel a kezüket? Valószínűleg nem sokan, de ez Angliában sincs másképp. Mára a marionett szinte teljesen eltűnt
a bábszínházi életből, annak ellenére, hogy alig száz éve még kilenc-tíz marionettszínház várta
közönségét a West Enden. Ezek helyett ma egyetlen ilyet találunk, ez se a West Enden áll, hanem
London kanálisain, és inkább csak imbolyog, méghozzá egy hajón. Ezt különben a neve is elárulja: Puppet Theatre Barge (a barge jelentése angolul: bárka).
Az alapítók, Juliet Rogers és Gren Middleton 1982-ben nyitották meg a hajószínházat. Három lányuk született, akik mind részt vesznek a színház működésében, ahogy most már unokáik
is. A társulatot az idők során gyakornoki programmal bővítették szűk családi körről körülbelül
harminc−negyven emberre. A bábosokat előadásokra szerződtetik, a bábokat maguk faragják,
semmilyen állami vagy alapítványi támogatást nem kapnak. Gren meggyőződése, hogy a bábozás és a színészet két teljesen különálló és egymástól független képesség, ami ritkán találkozik
egy emberben, ezért minden előadáshoz hangfelvétel készül prózai színházi színészekkel. Idén
bemutatott felnőtteknek szóló bábelőadásuk, az End Games, a demenciát és az öregedést járja
körül Finuala Dowling költészetén keresztül.
A könyvedben írod, Gren, a szabadságról: „Körbeutaztam a világot és minden kétség nélkül
kijelenthetem, hogy Anglia, de különösképpen London, a világ azon kevés helyei közé tartozik,
ahol az ember szabad lehet.”1 Milyen szabadságról írsz itt? Milyen szabadságot tapasztaltál meg
Angliában, mikor ideköltöztél, amit máshol nem?
Gren Middleton: A „szabadság” bonyolult szó, sok mindent jelent. Egyrészt beszélhetünk
politikai szabadságról, ami Dél-Afrikában, ahol felnőttem – noha ezt nem láttam át akkoriban –,
nem adatott meg mindenkinek. Aztán Angliába költöztem, és megtapasztaltam, mit jelent, ha ez
a szabadság tényleg létezik. Másrészt beszélhetünk az alkotás és a művészet szabadságáról is,
1

Middleton, Grenville: Like a dead bird flying: Who do I think I am? (Preface). Mule Publishing, York, 2014.
(Fordítás a szerzőtől – a szerk.)
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ami megint csak teljesen eltér a világ különböző pontjain. Harmadrészt viszont azt is látjuk, hogy
a politikai és művészeti szabadságon túl, ami igazán meghatározza az embert, az a társadalmi
helyzetéből fakadó szabadsága. Én a bábszínházban találtam meg a szabadságomat. Szabadságot arra, amivel mindig is foglalkozni szerettem volna: az önkifejezésre, az alkotásra. A bábszínház teret enged a bábok elkészítésétől kezdve, a hangon és zenén át a világítás kitalálásáig
mindenre, amire azelőtt nem volt lehetőségem. Ezt értettem alatta.
Ha jól tudom, Juliet, Gren a te hatásodra kezdett el bábszínházzal foglalkozni. Hogy történt ez?
Juliet Rogers: Amikor megismerkedtünk, Gren már évek óta a filmiparban dolgozott operatőrként, én pedig akkoriban kezdtem a Little Angel Theatre-nél (1961-ben nyílt londoni bábszínház, eredetileg kizárólag marionettel foglalkoztak, ma már más technikákra fektetnek hangsúlyt,
alapítója: John Wright – M. B.) bábozni. Természetesen örült, hogy szeretem, amit csinálok, de
őt a bábszínház nem különösebben vonzotta. Mindketten csináltuk a dolgunkat. Aztán egyszer
felkért a színház akkori igazgatója, John Wright, hogy menjek el velük egy görögországi turnéra.
Gren azt gondolta, érdekes lenne filmre venni az utazást, úgyhogy ő is velünk jött. Az idő nagy
részét egy görög szigeten töltöttük, ahol a fesztivál zajlott, és rengeteg társulattal találkoztunk a
világ minden pontjáról. Gren akkor ismerte fel, mekkora lehetőség van a bábozásban. Hiszen itt
teljességgel az alkotó kezében van az irányítás, minden aszerint történik, ahogy azt ő elképzeli.
Találkoztunk pár olyan társulattal is, akik kommunista országokból érkeztek, és úgy tűnt, rengeteg támogatást kaptak, minden felszerelésük megvolt, különféle világítás- és hangtechnikai
szakembereket alkalmazhattak, és ez nagyon vonzó volt Gren számára. Aztán kiderült, hogy
a fesztivál után minden támogatást megvontak tőlük, és keservesen meg kellett küzdeniük az
életben maradásért.
Ekkor döntöttétek el, hogy felállítjátok a saját társulatotokat?
Juliet: Rögtön utána eldöntöttem, hogy otthagyom a Little Angel Theatre-t, de maga a folyamat ennél sokkal hosszadalmasabb volt. El kellett tartanunk a családunkat és pénzt kellett
gyűjtenünk, hogy végleg el tudjunk szakadni. Úgyhogy Gren visszament a filmiparba, dolgozott
még pár filmben, én pedig továbbra is különböző előadásokban báboztam.
A könyvben, Gren, azt írod, hogy amikor John Wrightnak meséltetek a társulatalapításról, ő
azt válaszolta, hogy ezzel csak az a baj, hogy nem értetek a bábkészítéshez. Milyen nehézségeket
jelentett ez a kezdetekkor?
Juliet: Tíz évet dolgoztam bábszínházban, ennyi idő alatt rengeteg tudást magamba szívtam.
Tudtam, hogyan épül fel egy marionett báb, bár nem volt lehetőségem azelőtt faragni egyet. A
Little Angelben mindig arra kellett koncentrálni, azt kellett csinálni, amit mondtak nekünk, nem
a saját ötleteinkből merítkeztünk. Szóval csak bele kellett vágnunk. Eleinte, ha jól emlékszem,
bábkészítőket szerettünk volna felkérni…
Gren: Igen, ez az én ötletem volt, de nem volt rá pénzünk.
Juliet: Én viszont azt szerettem volna, ha mi faragjuk ki a saját bábjainkat, hiszen sok múlik
a bábok karakterén.
Gren: Végül így is lett. Rengeteg könyvet olvastam a bábkészítésről, és sokat utaztam John
Wrighttal különböző európai fesztiválokra is. Szép lassan kezdtem elsajátítani a tudást, amire
szükségünk volt. Egyszer például nálunk járt egy német bábos barátunk, és ő tartott nekem háromórás kurzust a bábkészítésről. Lenyűgöző volt, nagyon jó tanárnak bizonyult.
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Ezenkívül még három dolog segített. Az egyik az iskolai technikaóra, ahol heti egyszer fafaragást is tanultunk, a másik pedig, hogy Dél-Afrikában nőttem fel, gyakorlatilag a sivatagban, ahol,
ha lerobbant valami, nem volt hova elvinned, hogy megjavítsák. Már nagyon korán megtanultam
megjavítani bármit, ami elromlott. Más szavakkal: ha valami elromlik, akkor abból, ahogyan egykor működött, ki tudod következtetni, hogyan lehet megjavítani. Ez nagy segítség volt a bábok
készítésekor is. Na meg a film, ahonnan a világítástechnikát és mindenféle elektronikai képesítést
hoztam magammal.
Nagyon kevés bábszínházi társulat fektet energiát a világításba. Ha asztali bábokkal dolgozol,
ahogy azt a többség teszi, kevesebb is a lehetőség. Nem lehet a világítást elég finoman használni, mert báb és bábos közvetlenül egymás mögött állnak. A marionettnél a néző nem látja a
mozgatót, ezért a színpadot vászonként használjuk, amire a fényekkel festeni tudunk.
Mit mutattatok be először a társulattal?
Kate Middleton (Gren és Juliet lánya): Az első előadásunk a Sir Gawain and the Green
Knight volt, amivel 1976-ban kezdtünk el turnézni országszerte. Az egész család részt vett benne, én és a két testvérem is. Két évig voltunk úton.
Juliet: Azok a bábok még elég primitívek voltak, de valahogy mégis illettek a mű költőiségéhez.
Gren: Láttunk belga és szicíliai bábokat, amiket ugyan felülről irányítottak, de mégsem marionettek voltak. A fejüket egy rúd kötötte össze a kontrollal (a báb irányítására szolgáló farudak,
amelyeket többnyire zsinórok kötnek össze a báb testével – M. B.). Ez a technika nem csak a Sir
Gawainhez illett, de a mi akkori képességeinkhez is, ugyanis a marionett sokkal nagyobb pontosságot és tudást igényelt volna. Később átalakítottuk a bábokat marionettre, de az előadásnak
amúgy is nagy sikere volt.
A Puppet Theatre Barge hajója kívülről. Fotó: Gren Middleton
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Juliet: Amikor John Wright eljött megnézni minket, azt mondta: „Bájos! Színes és bájos.”
Később, ha megnézte az előadásainkat, mindig mindent nagyon dicsért. Tíz évet dolgoztam a
színházában, rengeteget tanultam tőle nem csak a bábkészítésről, de a marionettmozgatásról is.
Nagy szükségem volt az elismerésére.
A társulatot 1978-ban alapítottátok Moving Stage Marionette Company (Mozgó Színpad
Marionett Társulat) néven. Mi vezetett végül saját előadóhely keresésére?
Gren: A turnék során hamar kiderült, hogy nem igazán van lehetőség válogatni a helyszínek közül. A tér alaphangulata teljesen tönkretehet egy előadást. A marionettek általában kis
teret igényelnek, finomabb kifejezésmódot tesznek lehetővé, ugyanakkor kevésbé látványosak.
A hatalmas színes bábok, a sok akció, bohócok és lovagok könnyebben megélnek a nagyobb
térben, mint egy nehezebben emészthető dráma. Igazság szerint John Wright ezt már az elején
megmondta, csak nem hittem neki. Aztán a tapasztalat megtanított. Például azok a magyar
bábelőadások, amelyeket én láttam, nagyobb, színesebb pálcás bábokkal készültek, tele erős
mozdulatokkal. A nyelvet sosem értettem, de a történetet mindig ki tudtam olvasni az akcióból.
Hogyan indult tehát a Puppet Barge? Kik vettek részt benne?
Kate: Amikor Gren és Ju megvették a hajót és elkezdték átalakítani, én és az ikertestvérem
még egyetemisták voltunk. A Barge családtaggá vált. Nyolcéves koromtól részt vettem mindenben, eleinte bejártam Juliethez a színházba, kisebb részeket kaptam előadásokban. Az egyetem
elvégzése után a Barge-on kezdtem dolgozni. Akkoriban hárman voltunk, Ju, Gren és én. Elég
intenzív volt.
Hogyan fogadta a bábvilág az új bábszínházat?
Kate: Nehéz volt, azt hiszem, leginkább Juliet múltja miatt a Little Angelnél. Az akkori reakciók miatt mindig is élt egyfajta bizonyítási vágy, megfelelési kényszer a Barge-on. Sokan amolyan
„hippi” dolognak tartották az egészet, amin azt értették, hogy amatőr. A függetlensége miatt pedig valahogy mindig más volt, mint a többi színház. A marionettbábozás már nem divatos, mindenhol tárgyanimációval és asztali bábozással foglalkoznak. Az előadásokban a báb és bábos
közti kapcsolat kap nagyobb hangsúlyt. A Barge előadásaiban a bábosok sosincsenek szem
előtt, ezt a közönség mindig megjegyzi, a bábos szakma viszont inkább hibának tartja. Ennek
ellenére több nagyon sikeres előadás vagy elismert előadásunk volt, például amiket Howard
Barker vagy Wendy Cope írt a felkérésünkre. Az évek során, úgy érzem, kivívtuk a magunk helyét
a bábosok közt.
Mit gondoltok, miért látni egyre kevesebb marionettszínházat a bábszínházak között?
Gren: Marionett-előadást és -bábokat készíteni sokkal körülményesebb és költségesebb,
mint más technikákkal bábozni. Ha csak a Suspense Festival programját is nézzük (londoni
bábfesztivál felnőtteknek – M. B.), a meghívottak közül a Barge az egyetlen kizárólag marionettel
foglalkozó bábszínház. Néhány előadásban vannak „marionettelemek”, de az is kevés. Walesben
és Észak-Angliában van még talán egy-egy marionettszínház, de ők is szinte csak kabaréval
foglalkoznak. Drámákat nem visznek színre.
Kate: Én azt gondolom, ez a pénzhiány miatt van így. Angliában a támogatási rendszer alapja
az Arts Council England nevű szervezet, ami állami támogatást oszt szét előadó-, képző- és
irodalomművészeti projektek, társulatok között. A pénz elosztása az úgynevezett karnyújtás66
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nyi távolság (arm’s length) elve alapján működik, amivel a részrehajlóságot igyekeznek elkerülni
valamely kívülálló, független, de kompetens fél bevonásával. E támogatás nélkül nagyon nehéz
színházat üzemeltetni, ráadásul a bábszínház mindig is kevesebb támogatást kapott, mint a
prózai. A Little Angelön figyelhető ez meg a legjobban. Ők alapítványi támogatásból tartják fenn
magukat, ezért megengedhetnek maguknak nagyobb létszámú társulatot és szervezői csapatot;
ellenben azt kell csinálniuk, amit az alapítvány diktál. Nem kísérletezhetnek. A Barge csak azért
tud az lenni, ami, mert sikerült megőriznie a függetlenségét, és mindenféle állami támogatás
nélkül tud működni.
Miért érdemes mégis marionettel foglalkozni?
Juliet: Mert hatalmas szabadságot ad. Ha prózai színházat vagy filmet néz az ember, a
színész mindig ott áll az útjában mint akadály. A karakter a színészen alapul és nem lehet tőle
elvonatkoztatni. A filmek esetében mindig megmarad az, hogy most éppen például Tom Cruise-t
nézem. Ezzel szemben a marionett maga a karakter, ami lehetőséget ad a nézőnek arra, hogy
teljesen felfüggessze a hitetlenségét. A marionett üres maszk, amit bármivel ki lehet tölteni.
Kate: Én a marionett szürrealitását szeretem. Sokkal elvontabban lehet fogalmazni, elvinni
a nézőket egy egészen más világba. A marionett olyan egyedülálló világot teremt, amit sosem
láttam még kesztyűs, pálcás vagy asztali báboktól. Sokkal finomabb mozdulatokra képesek,
mint más bábok.
Mi a marionettezés hátránya?
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Gren: A marionettel nehéz igazi érzelmeket kifejezni. A kifejezés a mozdulatban tud csak
megjelenni vagy a világításban. Könnyű dolga van a prózai színháznak, ahol a színész, ha kell,
hangosan sír vagy nevet. A másik nehézség az, hogy nagyon kevés jó marionettbábos van, aki
pontosan ismeri a technikát. Sok bábos bukott színész. Játszani akarnak, de rossz színészek,
ezért nem kapnak munkát. Aztán a bábozás jó ötletnek tűnik, kezükbe vesznek egy bábot, és
megszólaltatják. Csak az a baj, hogy továbbra is rossz színészek, és továbbra is játszani akarnak.
Úgyhogy a báb háttérbe szorul, és a színész kerül az előtérbe. Ebből pedig semmi más nem lesz,
mint rossz bábozás, sőt még rossz színészet is a tetejébe!
Kate: A legtöbbször, amikor olyan bábelőadást nézek, ahol a színész adja a hangot a bábnak, pontosan ezt tapasztalom. Mi ezért mindig felvett hangot használunk, és ezek rögzítésére
képzett színészeket kérünk fel. Úgy gondolom, ha igazán minőségi előadást akarunk létrehozni,
elengedhetetlen, hogy a színészek is nagyon jók legyenek – főként, ha az egy Shakespearevagy mondjuk egy Barker-darab. Ennek ellenére vannak néha nézők, akik megkérdezik, hogy
hol vannak a színészek, mert azt hiszik, hogy a hang is élő. A Barge ebben is különbözik a többi
bábszínháztól.
Ezért döntöttetek úgy, hogy gyakornoki rendszeren keresztül képezitek ki a bábosaitokat?
Gren: Eleinte csak arra volt szükségünk, hogy valaki segítsen nekünk a hajón a nyári turné
során. Nem reklámoztuk, még csak gyakornokságnak se hívtuk, csak megkérdeztünk pár embert, volna-e kedvük kisegíteni minket. (A Barge minden nyáron lehajózik Little Venice-ből Richmondba, mára ennyire zsugorodott a turné. Eredetileg majdnem Oxfordig hajóztak a Temzén – M. B.)
Akkor még csak a család bábozott az előadásokban, de aztán lassan rájöttünk, hogy jó volna a
bábozásba is bevonni az embereket. Úgyhogy minden nyáron felvettünk két gyakornokot, akik
egymást váltották az előadásokban; míg az egyik bábozott, a másik a nézőkkel foglalkozott, és
fordítva. Emellett fizikai segítségre is szükségünk volt, mert a tetőt kéthetente fel kellett húzni és le
kellett engedni. (A Barge keskeny kanálishajó, amit az útnak indulás előtt gyakorlatilag össze kell
hajtogatni, hogy elférjen az alacsony hidak alatt. Ez a művelet egy napot is igénybe vehet. – M. B.)
Juliet: Mindenki, aki jelenleg a Barge-on dolgozik, gyakornokként kezdte. Néhányan aztán
elmentek és saját társulatokat hoztak létre, vagy más technikával kezdtek el foglalkozni. Mások
soha többet nem foglalkoztak bábszínházzal.
Kate: A gyakornokság az egyetlen módja annak, hogy a Barge mögött állandó csapat legyen, akikre előadásokat lehet építeni. Angliában egyetlen bábos kurzus van, Londonban, ahol
viszont nem foglalkoznak marionettezéssel. Az a pár hónap, amit a gyakornokok a hajón töltenek, nagyszerű alapot ad, elindít az úton. Nem mindenkinek való a Barge, de akinek igen, annak
a gyakornokság egyfajta önismereti folyamat is, hogy választ találjon olyan kérdésekre, mint: „mit
is akarok valójában?”, „mit szeretnék csinálni az életemben?”. A Barge olyan, mint egy titkos
kapu, és leginkább azok számára jelenik meg, akik nem is keresik.
Az új produkció, az End Games, felnőttek számára szól, és igen súlyos témákat boncolgat.
Hogyan állt össze az előadás?
Kate: Eredetileg az idősödésről szerettem volna előadást csinálni. Írtam egy jelenetet, amiben egy fej beszélget egy pókkal, ez végül be is került az előadásba. Nem teljesen értek össze
a gondolataim akkoriban, csak azt éreztem, hogy szeretnék beszélni az öregedésről, arról a folyamatról, ahogy az elme és a test fokozatosan szétválik. Mindeközben Gren, mint kiderült, nagy
érdeklődéssel olvasta Finuala Dowling verseit, ami szintén ezeket a témákat öleli fel. Párhuzamosan kezdett el mindkettőnket foglalkoztatni ugyanaz a dolog. Ráadásul akkoriban egy közeli
rokonunk már egy ideje demenciától szenvedett. Természetesnek tűnt, hogy beszélnünk kell róla,
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így a munkafolyamat során egyre inkább ez vált a darab központi témájává. Úgy éreztem, hogy
ez a probléma elég absztrakt, és a bábszínház tökéletesen alkalmasnak bizonyult a kifejezésére.
Például abban a jelenetben, amiben az idősek ülnek az otthonban, és Lil megszólal, hogy meg
kell etetnie a lovakat – az számára maga a valóság, neki meg kell etetnie a lovakat. Ezért aztán
mi konkrétan illusztrálhattuk ezt a valódiságot: ebben a jelenetben a háttérben áthaladt egy „valódi” ló. Az, hogy ezt a bábszínházban megtehetjük, egyszerre feloldja a hallucinációt és igazolja
annak valóságosságát. Ez a zseniális a bábszínházban, hogy lehetőséget teremt ilyen képek
megalkotására. Az volt a célunk, hogy ünnepeljük a személyes valóságokat, és hogy megosz
szunk élettörténeteket. Az előadásban elhangzó történetek mind igazak, mindet mi gyűjtöttük.
Sokat beszélgettünk, interjúztunk emberekkel, és ezeket a tapasztalatokat mind beépítettük a
szövegkönyvbe. Aztán Grennek és Junak eszébe jutott a Punch-jelenet (Mr. Punch, az angol
vásári bábjáték Vitéz Lászlója – M. B.), amit nagyon érdekes metaforának tartottam. Punch – aki
soha nem találja el a szavakat, összekeveri a jelentéseket, agresszív, határokat feszeget, kiszámíthatatlan. Csupa olyan jellemző, ami mind érvényes lehet a demenciától szenvedő emberekre
is. És mit tesz vele a társadalom? Börtönbe zárja. Mit tesz a társadalom a demenciától szenvedő
emberekkel? Otthonokba helyezi őket, amik gyakran ugyanolyan szigorúak, mint a börtönök.
Általánosságban véve ezeknek az embereknek az élete intézményesül.
Gren: Ha a legelejéről szeretnénk indítani, akkor az egész onnan indult, hogy feliratkoztunk
egy negyedévente megjelenő verseskötet-sorozatra. Az egyik ilyen kötetben találkoztunk Finuala
Dowling verseivel, ezek nagyon erős, keserűen humoros szövegek. Dowling nem sokkal utána
publikált egy kötetet Notes from the Dementia Ward címmel, ami Kate-nek és nekem is nagyon
tetszett. Elkezdtünk arról beszélni, hogy kellene csinálnunk egy előadást a verseiből. Az volt az
első gondolatom, hogy felkerestem Howard Barkert, aki a Barge-nak már két drámát is írt, hogy
lenne-e kedve írni még egyet, ezúttal a demenciáról. Azt válaszolta, nem, mert túl divatos a téma.
Úgyhogy magunknak kellett megírnunk a szövegkönyvet.
Mára már van annyi tapasztalatunk, hogy tudtuk, amikor egy verset próbálsz színpadra tenni,
nagy valószínűséggel azokat az érzéseket fogod illusztrálni, amiket a vers belőled kivált. A néző
viszont így nem a verset hallgatja, hanem a színpadon történő mozgásra koncentrál. Mi azt szerettük volna, ha a vers önmagában is teret kaphatna a térben. A megoldást egy afrikai turné alatt
találtuk meg. Részt vettünk ugyanis egy Baroque in the Bush címet viselő hangversenyen, ahol
egy klasszikus zenekar barokk zenét játszott a gyönyörű mozambiki tájban, a zenekar vezetője
pedig napközben arról a zenéről tartott előadásokat, amit este meghallgattunk. Beszélt lassú és
gyors „mozdulatokról”, amelyekre a zene épült. Ezeknek nem volt kőbe vésett rendszere, bármilyen sorrendben következhettek egymás után. Akkor jutott eszembe, hogy egy olyan előadást
kellene csinálni, amit hat különböző mozdulatra osztanék. A mozdulatok mind egy-egy verssel
kezdődnének, amelyek egyfajta metaforaként indítanák a jeleneteket, aztán ebből bontakozna ki
a mozdulatsor. De amíg a vers elhangzik, a kép mozdulatlan, hogy semmi se zavarja a nézőt a
vers hallgatásában. Végül aztán ebből indultunk ki.
Juliet: Nem gondolkoztunk azon, hogy a közönség mit fog majd gondolni az előadásról. De
sok pozitív visszajelzést kaptunk, és ez számít. Ha már egy vagy két emberben elindít valamit, az
elég. Nem az a fontos, hogy hányan jönnek el megnézni. A pénz sem fontos. Sokkal inkább az,
hogy képes vagy magad kifejezni egy bizonyos nyelvezeten keresztül.
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Bábjátszás Kínában

A

bábszínház megalakulását három kínai legenda is feldolgozza. Szergej Obrazcov A kínai
színház1 című könyvében Sun Kai-ti2 kínai bábtörténésztől egy közel kilencszáz éves,
a Song-dinasztiából3 fennmaradt ősi legendát idéz, amely egy bizonyos Yang Shi bábmester
történetét és első előadásait mutatja be. Eszerint ez a bábmester készítette el az első bábokat,
és rendszeresen előadásokat tartott Zhou Wu Wang4 császár udvarában. Bábjátékai általában a
hős harcos katonák csatákban szerzett győzelmeit idézték és játszották újra. A legenda szerint a
császár egyszer arra lett figyelmes, hogy a bábok a feleségére és tisztségviselőire kacsintgatnak,
ezért a bábkészítő lefejezését kérte. Mielőtt a tragédia megtörtént volna, a bábmester kardjával
kettévágta a bábokat, ezzel azt bizonyítva, hogy azok nem élő emberek, hanem fából és bőrből
készült mozgatható tárgyak. A császár ezt látván megnyugodott, és visszavonta a halálítéletet.
Viszont, hogy a jövőben ne legyenek hasonló félreértések, megtiltotta a nőknek az előadások
megnézését. Ez a szokás, miszerint a nők nem vehettek részt bábelőadásokon, a feudális Kínában nagyon sokáig fennmaradt.
Egy másik legenda szerint, amelyet a Tang-dinasztiában5 egy bizonyos Tuan An-chien népzenekutató jegyzett le, Moto kán, egy nomád törzs vezére ostrom alá vette a mai Datong (大同)
várost, Gaozu6 császár székhelyét. A várost a császár egyik bizalmas embere mentette meg, aki
tudta, hogy az ostromra készülő kán felesége nagyon féltékeny természetű nő, ezért egy ember
méretű gyönyörű bábot készíttetett, amelyet aztán a városfal tetején táncoltatott. A feleség, a
gyönyörű testet látván azt gondolta, hogy vetekednie kell majd férje kegyeiért ezzel a nővel, ezért
halálrémültében rábeszélte férjét az ostrom visszavonására. Így menekült meg Datong város az
ostromtól.
Szergej Obrazcov: A kínai színház. Gondolat Kiadó, Budapest, 1960.
Obrazcov a történészt Szun Kaj-tiként említi. Jelen írásban a nevek helyesírásához a kínai karakterek pinyin
átírását használtam. (B. E.)
3
Song-dinasztia (宋朝) i. sz. 960−1279.
4
Zhou-dinasztia (i. e. 1066 − i. e. 256) első uralkodója Zhou Wu Wang (周武王) i. e. 1046−1043 és i. e.
1045−1043 között.
5
Tang-dinasztia (唐朝) i. u. 618−907.
6
Gaozu (高祖), eredeti nevén Liu Bang (刘邦) i. e. 247−195, a Han-dinasztia (i. e. 206 − i. sz. 220) megalapítója.
1
2
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A harmadik történet szerint, amely azonban nem jegyzi pontosan a történelmi adatokat, egy
császár megelégelte az egyedüllétet és a különböző szeretőkre való hosszas várakozást, ezért
megparancsolta a szolgáinak, hogy készítsék el a szeretői hasonmását papírból, és tegyék egy
kifeszített vászon mögé, hogy láthassa azok árnyékát.
A három történet ismeretében elmondhatjuk, hogy Kínában a hivatásos bábjátszás a császári
udvarokban alakult ki először, de ez a kijelentés azért nem teljesen helyénvaló, mert azok az írástudók, akik a polgárság körében ezeket lejegyezhették volna, vagy nagyon kevesen voltak, vagy
egyáltalán nem léteztek. A bábosok többsége is írástudatlan volt. Ugyanakkor a nők kitiltása a
bábelőadásokról nem annyira a kacsintgatás miatt történt, hanem sokkal inkább a keleti kultúrához és a nő jogfosztottságához kapcsolható – ez egyébként nemcsak Kínában volt így, hanem
más ázsiai országokban is.
A kínai bábszínház gyökereinek kutatását megnehezíti az is, hogy a kínai nyelv azonos szót
és karaktercsoportot használ a maszk- és bábelőadások esetében (Kuileixi 傀儡戏). Ugyan ma
már más szót is használnak, ha bábszínházról esik szó (mu’ouxi 木偶戏), de a korábbi feljegyzések alapján nehéz eldönteni, hogy maszkot viselő emberekről vagy bábokról van szó. Két dolog
viszont biztos a fennmaradt ősi könyvek és dokumentumok alapján: a maszkok értékes fából és
bőrből készült ún. tárgymaszkok, és nem pedig festett arcmaszkok, illetve a bábosok nemcsak
egy, hanem több bábtechnikát is ismernek és használnak. Az öt legjelentősebb és leggyakoribb
technika a kezdetekben a mérlegrúdszínház, a zsinóros bábtechnika, a lőporos bábtechnika, az
úszó bábok és az élő bábok színháza. Tudjuk viszont, hogy ezeken kívül a pálcás bábok és a sík
árnyfigurák is népszerűek voltak.
A mérlegrúdszínház általában egy- vagy kétszemélyes, a színész vállán, egy farúdon cipelhető színház. Ez a rúd szolgál támaszul annak a házikónak, amely mögül a színész bemutatja a
kesztyűsbáb-előadást. Ez a fajta színház leginkább az európai paravánbábszínházhoz hasonlít,
ám a bábfigurák és -történetek eltérnek a jól ismert Vitéz László-, Pulcinella-, Petruska- vagy
Hanswurst-történetektől. A korábban említett előadásoktól eltérően, a kínai bábelőadásokban
nincs zene, a különböző méretű gongok és dallamos hanglejtés viszont gyakran azonosítható zenei partitúraként. Ezek a bábosok tehát egy személyben bábmozgatók, zenészek és mesélők is.
Kínában a zsákbábok megjelenése (budaixi 布袋戏 vagy budai muou’xi 布袋木偶戏) az európai kesztyűs bábokhoz képest néhány évszázaddal korábbra tehető, ezt az anatómiailag precízen kidolgozott bábfigurák is bizonyítják. Míg Európában a fej és a test aránytalanul illik egymáshoz, Kínában a fej és a test a legapróbb részletekig kidolgozott és arányos. Ez viszont azt
vonta maga után, hogy az előadásokat nem sokan tudták egyszerre nézni, hiszen csak közelről
lehetett látni az apró figurákat és azok apró, virtuóz mozdulatait. Ehhez hasonló a pálcás báb is,
amely abban különbözik a kesztyűs bábtól, hogy nem a csupasz kéz, hanem három, általában
bambuszrúd segítségével mozog.
Mind a marionett, mind pedig a zsinóros bábok mozgatásához elképesztő kézügyesség
szükséges, hiszen egy bábos gyakran tíz, de akár tizenöt zsinóros bábot is mozgat egyszerre. Kínában a marionettszínház bábuinak mozdulatai az idők során egyre tökéletesebbekké és
virtuózabbakká váltak, a bábos képes volt arra, hogy akár harminc−negyven zsinóros bábot is
mozgasson, ilyen módon a bábok szeme, szempillája, ujjai vagy szája is mozogni tudott, ezzel
felmutatva azt, hogy mennyire hasonlít az élő emberi testhez. De még mindig nem tudott annyira
„emberré válni” a (marionett)báb, mint amilyen bábfigurává tudott válni az ember. Az élő bábok7
csak a Song-dinasztiában8 voltak jellegzetesek. Az előadások során beöltöztetett gyerekek a
felnőttek vállán ülve, merev test- és kézmozdulatok segítségével játszottak el bizonyos történeteket. Mozdulataikkal a bábokat utánozták.
7
8

Obrazcov, 1960, 229.
Song-dinasztia (宋朝) i. sz. 960−1279.
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Lőporos bábok9 ma már nincsenek Kínában, és nem is tudjuk pontosan, hogy akkoriban
miként működtek ezek, de Vietnámban mai napig létezik és használják ezt a bábtechnikát. Feltételezések szerint ezeket a bábokat nem emberek, hanem különböző mechanikus szerkezetek
mozgatták, amelyek egy-egy kisebb robbanás következtében lendültek mozgásba. A rövid ideig
tartó, látványos pillanatok talán a mai tűzijátékokhoz lehettek hasonlatosak. Úgy, ahogy lőporos
bábok, úszó bábok sem léteznek már Kínában. Nehéz elképzelnünk azt a technikát, ahogy ezeket a bábokat mozgatták. Ezekben az előadásokban általában fából készült korongokra vagy
keresztfákra erősített nagyméretű bábokat helyeztek egy tó felszínére, amelyeket aztán pálcával
mozgattak és tologattak egyik helyről a másikra.
Egy sokkal később kialakult, de Kínában mind a mai napig népszerű bábtechnika az árnyjáték vagy árnyszínház (piyingxi 皮影戏), amelyet a világörökség egyik kincseként és a kínai kultúra
nagy büszkeségeként tartanak számon. Nevezhetnénk ezt a film vagy az animáció őseként,
hiszen a szamárbőrből kivágott, félig áttetsző, gyakran színes sziluettek egy megvilágított vászonhoz simulva a bábos segítségével kelnek életre. Általában három kisebb (vízszintes) pálca
segítségével mozgatják ezeket a bábokat, s így a vászon másik oldalán ülő néző szinte tökéletes
mozgóképet lát. Nem véletlen tehát az sem, hogy a kínai nyelvben a film (dianYING 电影) megnevezésére használt szó azonos az árnyjáték (piYING 皮影) megnevezésével, a különbség csak
abban áll, hogy míg az árnyjáték a szamárbőrt (pi 皮) és gyertyát használja segédanyagként, a
film az áramot (dian 电) és filmszalagot.
Az árnyszínház repertoárja, a szereplők mozgásának jellege, arckifejezése, ruhája, zenéje stb.
nagyon hasonlít, sőt szinte azonos az élő színészek által előadott hagyományos előadásokkal.
Természetesen megkerülhetetlen ebben az esetben a kérdés, hogy mi volt előbb? A bábszínházi
előadás vagy „élő” színházi előadás? Sok érv felsorolható mindkét fél javára, de a korábban említett Sun Kai-ti bábkutató elméleteiből az derül ki, hogy a bábelőadás létezett először. Ő többek
között a színész mozgását a színpadon, illetve az árnyfigura lehetséges mozdulatait vizsgálja,
és ennek következtében megállapítja, hogy a mechanikus járás, a meghajlások és térdelések
megegyeznek a báb mozdulataival. Mindezek ellenére, ha tudatában vagyunk annak, hogy a sík
figurák élő emberi ábrázolások, és az emberhez hasonlóvá lettek alkotva, nehezen állíthatjuk azt,
hogy a báb volt előbb. A bábszínház tehát az „élő” színház kölcsönös kapcsolatában jött létre, ez
a kettő a történelem során folyamatosan építkezett egymásból.10
A kínai bábelőadások történetei általában népi legendákat dolgoznak fel. Sok olyan történet van, amely a különböző dinasztiákban élő császárok és harcosok hőstetteit idézi fel (pl. a
Cao Cao 曹操 vagy Zhuge Liang 诸葛亮-hoz fűződő legendák), de gyakoriak a nők sorsával
foglalkozó darabok (pl. Hua Mulan 花木兰 vagy Fehér Kígyó 白蛇), és a különféle tanítómesék
is, amelyeknek szereplői általában állatok. Az egyik legismertebb tanítómese A két barát című
darab, amelyben egy kis majom egy görögdinnyére cseréli az összegyűjtött barackjait, majd
a görögdinnyét egy sokkal méretesebb tökre cseréli el, de az végül túl súlyosnak bizonyul. A
történet végén a medve lesz az, aki segít megbirkózni a folyóba gurult nagy tökkel. Egy másik
történet A daru és a teknős címet viseli, amelyben a daru azzal büszkélkedik a teknősbékának,
hogy bármikor a magasba tud repülni. Addig-addig gúnyolódik a teknőssel, amíg az átharapja a
daru torkát. A mese nem ér boldog véget, mint ahogy a legtöbb kínai előadásé sem, a tanulság
levonása pedig rendszerint a nézőre van bízva.
Kínában a bábszínház sokkal fejlettebb volt, mint más országokban. A 20. és 21. században
bekövetkezett gyors technikai fejlődés következtében viszont sok más műfajhoz hasonlóan ez
a műfaj is hanyatlani kezdett, de a kínai színházban a mai napig jelen van mind az árnyjáték,
mind pedig a pálcás és kesztyűs bábok. Ezeknek a fajtái és formái tartományonként változnak.
9

Obrazcov, 1960, 229.
Obrazcov, 1960, 234.
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Az árnyjáték ma a Hebei (河北), Shanxi (山西), Sichuan (四川), Hunan (湖南) és Zhejiang (浙江)
tartományokban a legnépszerűbb, ahol külön iskolák foglalkoznak a technikával, és ennek következtében számos kis társulat is létezik. Megemlítendő itt az a törpe növésű bábosokkal dolgozó
társulat, amely évtizedek óta az ország különböző részein mutatja be rövid, virtuóz történeteit.
Kínában a színész és a bábos mind a mai napig nagyra becsült tagja a társadalomnak, a
báb pedig becsben tartott kincs, sőt műalkotás, a színész vagy bábos egyenrangú társa. Ennek
ellenére főként az idősebb nemzedék körében a legnépszerűbb, hiszen a gyors gazdasági és
technikai fejlődés kisebb hatással van a mindennapi életükre. Ugyanakkor a bábszínház számukra még megengedhető kiadást jelent sok más szórakozási lehetőséggel szemben. Városon
a saját kisvállalkozást fenntartó ember számára, aki saját idejét igényei szerint osztja be, fontos
olykor elmenni a legközelebbi bábszínházba, és megnézni egy húsz−harminc perces előadást.
Tulajdonképpen nem is neki kell alkalmazkodnia egy előadás programjához, hiszen sok bábtársulat nem pontosan meghatározott időpontokban, vagy a közönség létszáma függvényében
játszik, hanem az éppen érkező, betévedt nézőnek. Gyakran két-három embernek is eljátsszák
a jól ismert történeteket, melyek közül a legnépszerűbbek császárokról, katonákról vagy harcosokról szóló történetek. Ez azért is van, mert mindenki saját büszkeségének tartja egyik-másik
híres harcost, sőt magukat akár ezek leszármazottaiként tartják számon. Apáról gyerekre szálló
családnevük alapján, ami leggyakrabban Han (韩), Zhou (周), Wang (王) vagy Yang (杨) határozzák meg, hogy éppen melyik harcosnak vagy uralkodónak a leszármazottai.
A marionett-színházi előadások ezzel ellentétben gyakran a köztereken, templomok vagy
imádkozási helyek közelében kerülnek előadásra. Ez főként vallási szempontból fontos, hiszen a
vallás helyes gyakorlatára hívja fel a néző figyelmét. A nyugati marionettszínháztól eltérően, Kínában a bábmozgató gyakran nem a paraván mögül bábozik, hanem a báb „hús-vér” partnereként.
Ebből is láthatjuk, hogy a báb, bár egyre kevésbé, de még mindig része a mindennapi életnek.
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Biró Eszter

történetek európán
innen és túlról
Beszámoló a 2015-ös Spielart Fesztiválról

A

Spielart Fesztivált, amely önmagát a szabad színházi formák fesztiváljaként határozza
meg, 1995 óta kétévente rendezik meg Münchenben, idén jutott el tizenegyedik kiadásához. Tilmann Broszat, a fesztivál művészeti igazgatója változatos esztétikai formációkat hívott
meg a világ minden tájáról. Szerinte az idei kiadás arra tett kísérletet, hogy „megfesse korunk
élőképét”, illetve hogy a meghívott produkciók és a fesztivál ideje alatt zajló beszélgetések és
különböző művészeti platformok segítségével olyan kérdéseket vessen fel, amelyek segíthetnek
megérteni és újradefiniálni konfliktusokkal telített világunkat és saját szerepünket benne. Ember
legyen a talpán, aki a több mint harminc előadásból, szimpozionokból, kiállításokból és szakmai
beszélgetésekből álló bőséges programot hiánytalanul képes végigkövetni! Nekem nem sikerült,
szívesen megosztanék viszont – a teljesség igénye nélkül – néhány izgalmas előadásélményt és
benyomást a 2015-ös Spielart Fesztiválról.
A fesztivál első hetében az Európán kívüli színházaké volt a főszerep, félidőben pedig az Arts
in Resistance elnevezésű háromnapos rendezvény keretében a világ minden tájáról érkező művészek és aktivisták számára kínált platformot. A fesztivál második felében New Works gyűjtőnév
alatt olyan fiatal alkotók munkáit mutatták be, akik a fesztivál előző kiadásairól már ismertek lehetnek a müncheni közönségnek. A Spielart tehát felvállaltan igyekszik reflektálni aktuális szociális témákra és problémákra, amelyek egyrészt a német színházba járók mindennapjait is átitatják,
másrészt egyáltalán nem nevezhetőek lokálisnak: az idei kiadás fókuszában többek között a szír
polgárháború és a közel-keleti válság, a menekültválság és a magát újragondolni kényszerülő
Európa, a klímaváltozás, illetve az egyéni és társadalmi ellenállás különböző formái álltak.
Több produkció is felvetette a nyugat-európai színházba járó, magát olykor katasztrófaturista státuszban elcsípő néző pozíciójának problémáját és az esetleges kényelmi pozícióból való
kimozdulás lehetőségét. A nyitó előadás, a brazzaville-i Dieudonné Niangouna Le Socle des
Vertiges című produkciója bele is csapott a lecsóba, és az ellentmondásos fogadtatás ellenére
is karakteres felütése volt a fesztiválnak. Niangouna előadása dühös és provokál: egy kizsigerelt
és reményvesztett, erőszak elvű társadalom életteréről kapunk sűrű és megrázó képet. Gyakorlatilag egyetlen, kétórás pulzáló-üvöltő dühkitörés tanúi vagyunk. Öt fekete színész kaméleonként vált át egyik figurából a másikba: skandálnak, énekelnek, táncolnak, kiabálnak és darálnak
szünet nélkül, s bár a tempó annyira gyors, hogy a szöveg gyakran követhetetlenné válik, a
produkció nem veszít sodrásából. A kusza töredékekből egy véres családi dráma rajzolódik ki,
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amely filozófiai-politikai eszmefuttatásokkal keveredik. A show hol zenés revübe csap át, hol
költői monológokat hallunk, olykor brutálisan kegyetlen felvételekkel illusztrálva. „Egy átlagos nap
Brazzaville-ben” – ismétlődik számtalanszor, miközben férfiak beszélnek egy felvételen a korrupcióról, bandaharcokról, politikáról és gazdasági érdekekről. Az erőszakáradat vagy magával
sodorja, vagy eleve kiveti a nézőt, és izgalmasan piszkálja meg a posztkolonialista lelkifurdalás
témakörét is: a befogadók zavarát már csak a nem túl lelkes, de annál kötelességtudóbb tapson
is lemérhetjük.
Hasonló problémákat vet fel a mexikóvárosi Teatro Línea de Sombra Amarillo című előadása
is: szintén egy kilátástalan, erőszak elvű társadalom sötét látleletét kínálja azzal a különbséggel,
hogy itt konkrét menekülési (illetve szökési) útvonal is megfogalmazódik a kitörni vágyók számára. Észak – vagyis az USA, a jólét és az emberséges élet. Az előadás központi díszleteleme egy
hatalmas fal, előtte kapucnis fiatalember kucorog, aki egyszerre több néven is bemutatkozik: ő
Jorge, Alejandro, Esteban stb. – minden jobb sorsra vágyó mexikói férfi, aki vállalja a kockázatos
utat át a sivatagon, és megpróbál illegálisan átjutni a határon. A dokumentarista anyagot vetítésekkel, hang- és képkollázsokkal elegyítő előadás a szökés lehetséges forgatókönyveit veszi
számba, megjelenítve az otthon maradt nőket és a rájuk váró kényszerpályákat is. Izgalmas képi
világa ellenére az Amarillo hagy némi hiányérzetet az emberben. Az ok egyrészt a nyugat-európai
befogadókban keresendő: a téma az elmúlt hónapokban annyira hétköznapivá vált, hogy – szégyenszemre – kissé immunissá váltunk iránta. Másrészt a Teatro Línea de Sombra alkotói által
talált forma, bár árnyalt és sokrétű, összességében mégsem eléggé átütő, így a néző érzelmileg
távol marad, és legfeljebb illedelmes kultúrturistának érzi magát.
A kongói és mexikói kitérő után a fesztivál következő napjai olyan előadásokat és performanszokat is tartogattak, amelyeknek egy személyesebb hang megtalálásával sikerült közelebb hozni a világ más sarkain zajló társadalmi problémákat. Az eredetileg bejrúti, de Londonban élő Tania
El Khoury interaktív hanginstallációja, a Gardens Speak a szíriai polgárháború civil áldozataival
Blind Poet. Needcompany. Fotó: Bea Borgers
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foglalkozik. Szíriában túltelítettek a temetők, ezért nem ritka, hogy az áldozatokat hozzátartozóik
saját házuk kertjében temetik el. El Khoury installációja egy ilyen temetőkertbe enged betekintést
és belépést: miután levetettük cipőnket-zokninkat és magunkra öltöttünk egy műanyag köpenyt,
bevezetnek egy elsötétített térbe, amely közepén egy téglalap alakú földsáv húzódik, két oldalán
síremlékekkel. Korábban ki-ki választott egy képeslapot, a rajtuk álló neveket kell kikeresni a
síremlékeken zseblámpánk fényénél. Miután megtaláltuk és kisilabizáltuk „halottunk” nevét, két
kézzel a földbe kell vájnunk, hogy a halott hozzánk szóljon: az áldozatok a földbe ásott kis hangfalakon keresztül mesélik el történeteiket annyira halkan, hogy fejünket a földre kell hajtanunk.
Miután meghallgatom a Jamal névre hallgató fiatal áldozat történetét, siratódal csendül fel a föld
alól, majd lassan minden sír felől ugyanaz a dal szól kánonban. Ezután papírt-írószert kapunk:
levelet írhatunk a halottnak és eláshatjuk a sír mellé, levelünket állítólag eljuttatják majd a halott
hozzátartozóinak. Bár El Khoury installációja első ránézésre egyszerű érzelmi manipuláción alapul, mégis nehéz kivonni magunkat a hatás alól.
Szintén az érzékekre hat a Studio Beirut (Rani Al Rajji egyszemélyes projektje) és a Politique Culinaire nevű társulás, vagyis a német Franziska Pierwoss és Santra Teitge, Once Upon a
Sweet Levantine Evening elnevezésű gasztroperformansza. A Gasteig egyik félemeletén hosszú,
elegánsan terített asztal köré invitálják a kiválasztottakat. A többi érdeklődő kicsit hátrébb ülve
figyeli az eseményeket és kap néha egy kis kóstolót az asztalnál ülők jóvoltából. Damasztabrosz,
előkelő evőeszközök, tálkán gránátalma, szőlő, füge, szalvétánkon pedig a Levante régió – azaz
a mai Szíria, Libanon, Izrael, Palesztina és Jordánia területének – térképe és egy kis menü,
rajta különböző francia nevű desszertek és puncs. A házigazda, a turbános-szakállas Rani Al
Rajji gasztrokalandra hív: miközben fejezeteket mesél a Közel-Kelet történelméből az Oszmán
Birodalom hanyatlásától és bukásától napjaink kaotikus helyzetéig, a Politique Culinaire tagjai
ínycsiklandozó fogásokat tálalnak fel: csupa keleti édességet (pisztáciás grízdesszert, kuglóf,
mézes-fahéjas puncs), amelyet – mint megtudjuk – több évszázados receptek alapján készítettek
korhű módszerek felhasználásával. Al Rajji különböző történelmi fordulatokba és összefüggé
sekbe avat be bennünket, és felfedi kissé leegyszerűsített megoldási javaslatát is a Közel-Keleten
dúló konfliktusokra: küldjünk kizárólag pozitív energiákat, mert akkor azt is kapunk vissza. Egy
délután erejéig tehát belekóstolhattunk a döntéshozók édes életébe: bár az egyszemélyes történelemóra is nemes ötlet, azt hiszem, talán mégis az ízekre fogunk tovább emlékezni.
A Riding on a Cloud című előadásban a bejrúti színész-rendező Rabih Mroué szintén a Közel-Keletre kalauzol el bennünket, és egy nagyon is személyes történet szűrőjén keresztül mesél történelmi eseményekről: bátyját, Yasser Mrouét tizenhét évesen, a libanoni polgárháború
idején találta fejen egy mesterlövész golyója. Yasser túlélte, de lassan épült fel a sérülésből, és
hosszú ideig afáziás zavarokkal küzdött, vagyis komoly nehézségei voltak fogalmak és szavak
megfeleltetésében, és újra kellett tanulnia beszélni. A performansz egyetlen szereplője a ma is
nehézkesen mozgó, középkorú Yasser Mroué. Mroué, aki időközben költő lett, felolvas saját szövegeiből és levetít néhányat azon kisfilmek közül, amelyeket gyógyulása alatt készített azért, hogy
segítségükkel újratanulja a tárgyak és őket jelölő szavak viszonyát. Az előadás során személyes,
családi és társadalmi emlékek fonódnak össze belső útirajzzá, záróakkordként pedig a rendező
is színpadra lép, és a testvérek közösen gitároznak-énekelnek el egy dalt.
Az idei Spielart „nagy nevei” közé tartoztak Jan Lauwers és a belgiumi Needcompany, illetve
a svájci Milo Rau, aki két előadással is jelen volt a fesztiválon. A fesztiválon bemutatott előadásaikban mindkét rendező komplex, emberközpontú és személyes történetekből összeszerkesztve
kísérli meg Európa történelmét felvázolni. Lauwers elmondása szerint a Needcompany Blind Poetjének létrejöttekor eredetileg két córdobai költő művei (a X. századi arab Abu l-’Ala al-Ma’arri és
a XI. századi andalúz Wallada bint al Mustakfi), illetve az akkoriban kulturálisan és gazdaságilag
egyaránt pezsgő Córdoba szolgált kiindulópontként. Illetve a tény, hogy hiába volt akkoriban
Córdoba a világ közepe és Párizs hozzá képest provinciális porfészek, ez mára teljesen feledés76
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be merült, hiszen a történelmet mindig a győztesek írják, azaz írják felül. Vajon hány hazugság,
véletlen és csúsztatás alakította olyanná a kanonizált történelmet, ahogy ma ismerjük? – szegezi
nekünk a kérdést a Blind Poet. Az önmagukat és őseiket egyszerre képviselő társulati tagok a
próbafolyamat alatt több száz évre visszamenőleg mélyültek el családfájuk történetében, majd a
történelmi tényeket fikcióval elegyítve közösen alkották meg a kapcsolódási pontokat. Hol vicces
anekdotákat, hol húsbavágóan személyes és fájdalmas családi történeteket hallunk; a szereplők
sztereotípiákat emelnek ki és rombolnak le, éles poénok, ironikus és önironikus kommentárok
röpködnek, miközben a nagyszabású, festményszerű képek és az élő zenei betétek a szemünk
előtt állnak össze az európai olvasztótégely pannójává.
A zürichi Milo Rau jelenleg Európa-trilógián dolgozik. A trilógia harmadik része még bemutatás előtt áll, az első kettőt – a The Civil Warst és a The Dark Agest – viszont elhozták a Spielartra.
A szociológusi és újságírói háttérrel rendelkező Rau elsősorban dokumentarista színházi előadásairól híresült el az elmúlt években. Európa-trilógiájának első két részét ugyanaz az egyszerű
és erőteljes forma határozza meg: egy realistán berendezett szobabelsőben (a The Civil Wars
esetében egy lakályos nappaliban, a The Dark Agesében pedig egy dolgozószobában) üldögél négy-öt különböző nemű, korú és nemzetiségű színész, és felváltva mesélnek családjukról,
múltjukról. A mesélőt mindig élőben filmezi egy másik szereplő, a felvételt pedig (vagyis a mesélő
arcának nagytotálját) a szobabelső fölé helyezett kivetítőn követhetjük. A The Civil Wars eredetileg az önként a dzsihádba induló jól szituált európai fiatalok jelenségét akarta megvizsgálni, ezt
őrzi a kerettörténet is: egy olyan apa története, aki a fia után utazott Szíriába, és hatalmas erőfeszítések árán hazahozta. De ahogy a Blind Poet esetében, a próbafolyamat során a hangsúly
egyre inkább a szereplők saját történeteire terelődött: ahogy ki-ki saját apjával való viszonyáról
kezdett el mesélni, rádöbbentek, hogy a változatos kulturális hátterek ellenére bizonyos minták ismétlődni látszanak. Kisiklott, megbicsaklott életek: autóbaleset, depresszió, alkoholizmus,
erőszak, magány, elhidegülés. Egy (illetve több) generáció problémás apakapcsolatai és az ehGespenster. Fotó: Kommun.ch
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hez köthető identitásválságok – mindannyiunknak megvannak a privát polgárháborúi, az egyéni
egyetemessé válik. A The Dark Ages központi eleme a háború és az újrakezdés. Az öt szereplő
közül három a délszláv háború területéről származik, ők tizenévesként élték át a háborút. A negyedik szereplő Oroszországból érkezett Németországba a kilencvenes években, ötödik társuk
pedig egy idősebb német színész, aki a második világháború utáni Németország újjáépüléséről
mesél. Menekülés, rettegés, újrakezdés, idegenség és múltbéli traumák feldolgozása: apafigurák
helyett (illetve mellett) itt erőteljes és határozott anyafigurák tűnnek fel. Rau mindkét előadásban
ugyanazt a fúgaszerű konstrukciót használja: a történetek egy pontosan felépített dramaturgia
alapján fonódnak egymásba, az est pedig öt nagy fejezetre oszlik, még a zenei etűdök (Bach
és Händel, illetve Laibach-dalok) szerkezete is azonos. A szereplők saját történeteiket mondják
ugyan, de érződik, hogy megkonstruált, elidegenített szövegekkel van dolgunk. Nincsenek érzelmes pillanatok, a színészek egyszerre önazonosak és önmaguk reprezentációi. Ugyanez a
kettősség leképeződik a színpadképben is: a szobabelsők túlsó fele egyik esetben egy színházi
páholy, másikban pedig egy klasszikus szónoki pulpitus. A kint és a bent, a felfedés és az elhallgatás játéka mindkét előadást végigkíséri, a nézőben meg ismét felmerülhet a kérdés: kik is írják
a történelmet?
A „nagy formátumú” színházi előadások mellett érdemes szót ejteni a formabontókról is, akik
– bár egyiküket sem nevezhetnénk feltétlenül ifjú titánnak – újszerű formátumokkal csempésztek
friss színeket a fesztiválra. A malmöi Iggy Malmborg Boner című egyszemélyes performanszának
középpontjában szubjektum és objektum, ember és tárgyak viszonya áll. Malmborg elméletét,
miszerint az egyes helyzeteket nemcsak a cselekvő egyén, hanem az illető helyzetben szerepet
játszó tárgyak szempontjából is meg kell vizsgálni, néhány példával támasztja alá: hány perc alatt
képes erekcióra „natúrban”, és mennyi idő alatt működik ugyanez egy Viagra bekapása után? A
performansz során egész konkrét választ kapunk a kérdésre... Na és sírni mennyi időbe telik –
kínai balzsammal és anélkül? Elpirulni is könnyebb, ha az ember közben felfúj kb. harminc lufit.
Malmborg társai a színpadon néhány öntudatos, saját hanggal létező tárgy, s bár a köztük levő
alá- és fölérendelt viszony minduntalan megkérdőjeleződik, tény, hogy nem a tárgyak, hanem a
karizmatikus Malmborg teszi szerethetővé ezt a fura produkciót.
Egy másik formabontó előadás a londoni „the vacuum cleaner”, azaz James Leadbitter
Mental című egyszemélyes előadása volt. Ahogy a Riding on a Cloud, a Mental is a főszereplő
betegségének történetét dolgozza fel. Míg Mroué előadása klasszikus színpad-nézőtér beosztással dolgozott, a Mental alkotója a lehető legintimebb teret alakítja ki az egyszerre kb. húsz főt
befogadó produkció számára, ezáltal teljesen más irányt és jelleget jelölve meg. Egy belvárosi
lakás előterében gyülekezünk, amíg várunk, répatortával és teával kínálnak, majd betessékelnek
a hálószobába. A hálószoba már-már klausztrofóbiásan szűk, pláne mert több mint felét elfoglalja
a hatalmas, fehér takaróval letakart matrac. Eköré ülünk kis párnákra, annyira közel a matrachoz,
hogy aki szeretné, akár be is vackolhatja a lábát a takaró alá, ami alól lassan, félszegen előbújik
a bajuszkás fiatalember, maga az egyszemélyes aktivista kollektíva, vagyis the vacuum cleaner. A
következő másfél-két órában saját történetét meséli el tinédzserkorától a jelenig. Mint megtudjuk,
Leadbetter tizenévesen szembesült először saját szuicid hajlamaival, húszas évei javát hol különböző pszichiátriai intézményekben és szociális szállásokon töltötte, hol antiglobalizációs aktivista-mozgalmár tevékenységekbe merült. Mindezt a rengeteg hivatalos okmánnyal támasztja
alá, amelyeket szintén a takaró alól kap elő vaskos dossziék formájában: saját klinikai adatlapjai,
rendőrségi és perdokumentumok ezek, amelyeket nemrég igényelt a hatóságoktól. Szerelmek,
barátságok, rengeteg gyógyszer és kilátástalanság. Minderről pörgősen, már-már vidáman mesél, közben serényen váltogatva a matrac mellett levő lemezjátszón a groove-funk-soul bakeliteket – a vidám hangulat ellenére egyre fogy a levegőnk (a szó szoros értelmében is), majd egy
adott pillanatban maga a mesélő is elbizonytalanodik. Leadbetter szeme könnybe lábad, felnéz
a szoba sarkában kucorgó asszisztensre, és azt mondja, ennyi volt, haza szeretne menni. Talán
78

HATÁRÁTLÉPÉSEK

sosem fogjuk megtudni, hogy megkonstruált pillanattal van-e dolgunk, vagy tényleg valóságos
az előadás megszakításának lehetősége, a zavar mindenesetre kézzelfogható. Ugyanez a zavar
bizonyos értelemben belengi az egész produkciót. Legkésőbb akkor, amikor meglátjuk a vállán
levő heget: „This civilisation is fucked”, gyomorba vág a felismerés, hogy amit látunk, nem jól fésült művészeti produktum, hanem egy ember szenvedésének magánpanoktikuma. Ugyanakkor
ez a tökéletesen megkoreografált performansz nem kínál számunkra szinte semmilyen mozgásteret: odamegyünk, megnézzük, tétován hazaindulunk. Még a felkínált répatorta gesztusa
is gondosan megkomponált: ez volt James utolsó vacsorája egyik öngyilkossági kísérlete előtt.
Apropó utolsó vacsora: amikor megérkezünk a fesztivál egy másik formabontó one man
show-jára, az Executed Storiesra, egy kis cédulára fel kell írnunk, hogy ki mit kívánna utolsó
vacsora gyanánt. Mire véget ér a hóhérmesterségről szóló előadás, a szerencsés nyertesnek
már ki is hozzák azt, amire vágyott. A köztes időben pedig a finn Juha Valkeapää csodásan
karizmatikus és informatív módon avat be a hóhérok világába: morbid tárlat elevenedik meg
előttünk több évszázad kivégzési hagyományaiból. Kivégzettek és hóhérok summás életrajzával ismerkedhetünk meg, emellett kisebb tudományos eszmefuttatásokat hallunk, grafikonok és
szemléletes demonstrációk által felfedezzük a különböző kivégzési módokat a nézők soraiból
kikerült hóhérasszisztensek segítségével. Valkeapää mesterien tartja fenn a figyelmet, és kellő
humorral és eleganciával adja át a hihetetlenül informatív, társadalomkritikával finoman meghintett tananyagot.
Míg az Executed Storiesban a halál mindvégig groteszk, végső soron elvont fogalom marad,
a hildesheimi Markus&Markus duó Gespenster (Kísértetek) című előadása megrendítően emberközelivé teszi azt, gyakorlatilag tanúivá téve a nézőket egy ember halálának és az arra való felkészülésnek. A két fiatal színész-rendező fogta az Ibsen-dráma alapproblémáját és megkereste
a maga hús-vér Osvald-figuráját: felkerestek egy eutanáziára specializálódott svájci szervezetet,
és rajtuk keresztül találtak rá alanyukra, a 81 éves Margot-ra, aki szellemileg még ép, de egyre
Sons of Sissy. Fotó: Rania Moslam
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komolyabb fizikai fájdalmakkal kell szembenéznie. A hölgy tehát elhatározta, hogy meg szeretne
halni, és beleegyezik, hogy a fiúk elkísérjék és dokumentálják életének utolsó heteit a jövendőbeli
előadáshoz. Miközben a kivetítőn részleteket látunk a fizikai fájdalmai ellenére is derűs és energikus Margot-val való találkozásról – a közös bevásárlásoktól és főzésektől a parkban való sétákig
és nagy kacagásokig –, az előtérben a két Markus harsányan és groteszkül járja körül a halál
(főként az öngyilkosság) témájának különböző ábrázolásmódjait, operaáriák zengedezésétől
kezdve a világirodalom ikonikus alakjainak megidézéséig. A végletekig túlzó, patetikus kommentárok és ökörködések önmagukban akár idegesítőek is lehetnének, a felvételekkel kiegészülve
azonban megtalálják a saját funkciójukat, fesztelenül szórakozunk a két csetlő-botló, üvöltöző
mókamesteren. A kezdetben véletlenszerűnek és kaotikusnak tűnő tárgyhalomból lassan kirajzolódik Margot kis lakása, a teljes látványvilág egyetlen hommage-zsá áll össze, amelyről részben
maga az elhunyt rendelkezett. A rengeteg irónia és elidegenítés (például a végeérhetetlen orvosi
leletek és a búcsúlevelére kapott válaszok üvöltve történő felolvasása, egy korábbi öngyilkossági
kísérletének parodisztikus-morbid ábrázolása) szerencsésen megóv az idejekorán ránk törő érzelmi rohamoktól, csak ritkán szorul el a torkunk, egész az előadás utolsó feléig, amikor végleg
komolyra fordul a szó. A felvételen Margot búcsúzik és rendelkezik, miközben az alkotógárda
tétován szipog és búcsúzkodik tőle; a nézőtér ekkorra már egy emberként zokog, és a játszók
sem leplezik megrendülésüket, amikor újranézik a pillanatot. Az utolsó jelenetben arról mesélnek,
hogy Margot még mindig gyakran megjelenik álmaikban és valósággal kísérti őket – azt hiszem,
a nézők is sokáig így lesznek ezzel.
A sok komor hangvételű produkció után a fesztivál egyik üde színfoltja volt a montréali Jacob
Wren és PME-ART The DJ Who Gave Too Much Information című produkciója, három zeneszerető fiatal kedvenc zenéit játssza az egybegyűlteknek, és mindegyik dal mellé mesél egy-egy történetet (személyes sztorit, anekdotát vagy kortörténeti adalékot). Jacob Wren, Caroline Dubois
és Claudia Fancello éjszakába nyúlóan szolgáltatja a zenét és a sztorikat, és nem csak a hármuk
lelkesedése töretlen, a nézők sem unnak rá a performanszra, sőt: valódi koncerthangulatban ülik
végig a három órát.
Jó hangulatban talán csak egy másik produkció vetekedett a kanadaiakkal: a bécsi Simon
Mayer Sons of Sissyje, amelyben négy zenész-táncos szed ízekre felső-ausztriai néptáncos és
népzenei hagyományokat. A négy fiatalember kezdetben egyszerű dallamokat játszik komótosan
két hegedűn, egy nagybőgőn és egy harmonikán, majd énekelni kezdenek, hamarosan pedig
táncra is perdülnek, tovább követve a zene ritmusát. A két szakállas táncolja a férfi koreográfiát,
két társuk pedig női tánclépésekben lejt. Különböző viszonyrendszerek vázolódnak fel és variálódnak a táncban: két egymással versengő pár, a két férfi versengése, miközben a „női” figurák szédületes ritmusban pörögnek körülöttük, szó szerint kifulladásig. A csoportos jeleneteket
egyéniek váltják, a táncosokról lassan lekerülnek a ruhák. Van abban valami egészen meghökkentő és nagyon erőteljes, ahogy a négy férfi meztelenül táncol és zenél tökéletes összhangban
egymással és a ritmusban, vérprofin. Továbbra is matematikai pontosságú kompozíciókat hoznak létre és bontanak le, az akrobatikus teljesítményt pedig végig laza humorral ellensúlyozzák.
A Sons of Sissy úgy beszél nemi sztereotípiákról, ösztönökről és hagyományokról, hogy közben
létrehoz egy izgalmas és erős formát – az előadás joggal vált a fesztivál egyik legnagyobb közönségsikerévé.
Számomra ez volt egyébként a fesztivál egyik konklúziója: valóban fontos, hogy a színházban
(is) megtörténjen a szembesülés a jelenünket meghatározó társadalmi problémákkal, ezek tematizálása viszont önmagában még nem garancia a jó és izgalmas színházi élmény létrehozására.
Szerencsére a kínálatban bőven voltak kompromisszummentes csemegék is, 2017-ben pedig
újra lesz Spielart Fesztivál!
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Kedves Emőke

érvényes az,
ami érvényesül
A Fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből (1949–
1975) című könyvről1

A

társulatalapításnak mindig van egy
sajátos hangulata, körüllengi a kezdeti
lelkesedés, kíváncsiság, bátorság, aggódás,
barkochbázás az ismeretlen jövővel kapcsolatban. Ezek az érzések még hangsúlyosabbak, ha valakik egy ismeretlen műfaj meghonosítására készülnek. Novák Ildikó könyvében
ez a hangulat elevenedik meg, amikor bemutatja a marosvásárhelyi Állami Bábszínház
megalakulását, az útkeresést, valamint az
aranykor kezdetét.
Nem hallgathatjuk el azt a tényt sem, hogy
a politikai hatalom nem véletlenül indítványozta és támogatta a bábszínház létrejöttét – tudjuk, hogy a század közepén a színházi törekvéseket (is) erősen befolyásolta a politika. A
marosvásárhelyi bábszínházat szovjet mintára
indították. A tagok képzésének alapját Obrazcov és Demmeni szovjet bábművészek munkái képezték. Ezek mellett kiemelt szerepe volt
a képzésben a beszédtechnika, a színpadi
mozgás és a bábmozgatás fejlesztésének.
A szerző tömérdek adatot és ismeretet
bemutat a közel harminc évből. Hogyan ismerkednek meg az alapító tagok a bábszínház fogalmával? Hogyan fogadja a színházi
1

Novák Ildikó: Fejezetek a marosvásárhelyi Állami
Bábszínház történetéből (1949–1975). UArtPress
– Mentor, Marosvásárhely, 2011.

szakma ezt az új műfajt? Hogyan toboroz az
intézmény tagokat? Hogyan hódít teret a város kulturális életében és a lakosok mindennapjaiban az új műfaj? Ezekre és hasonló kérdésekre kapunk választ a könyvben.
Pártunk és kormányunk után kinek is
köszönhető a marosvásárhelyi Állami Bábszínház megalakulása? Ki jártas ebben az új
műfajban? A válasz: egy bécsi zsidó nő. Ligeti
Herta a koncentrációs tábort megjárva nem
tér vissza Bécsbe, hanem Marosvásárhelyre költözik. Itt indítja el ötödmagával a bábszínházat 1949-ben. Ez idő tájt a környéken
ismeretlen volt a bábszínház. Az alapítóknak
és a később csatlakozott tagoknak sem volt
semmilyen tapasztalatuk a műfajjal. A csapatból hamar kiválik Antal Pál. Ő az, aki nemcsak
rezonál a műfajjal, hanem kíváncsian, lelkesen
beleveti magát a bábszínház műfajának felfedezésébe. Felismeri, hogy a kis társulatnak
szakmai fejlődésre van szüksége, ő maga tanítja az előadó-művészet és a bábmozgatás
fortélyait. Antal Pál példája megmutatja, hogy
milyen távlatokat nyit az alkotó számára a műfajba vetett hit és érdeklődés.
Novák Ildikó a bábszínház történetének
feldolgozásán keresztül bemutatja a bábszínház műfaját is. Megelevenedik az a folyamat,
amelyben Antal Pál rendező és Haller József
díszlettervező felfedezik a bábok világának le81
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hetőségeit és megtalálják a saját hangjukat.
A szerző érdekes párhuzamba állítja a bábszínházat a különböző korok színházi tendenciáival.
Már a próbafolyamatok felépítése is mutatja, hogyan keresték és fedezték fel az alkotók azokat az utakat, amelyek közelebb vitték
őket a bábok életre keltésének művészetéhez. Kezdetben az olvasópróbát rögtön bábozás követte, később azonban megszületett
az az ötlet, hogy építsék fel előbb élő színészi játékkal a mise-en-scène-t. Így könnyebb
megérteni a karaktert, és ezáltal hitelesebben
lehet életre kelteni a bábut.
1949-ben a Székely Színház tagozataként
indított Zenei Kis Színház feladata a gyerekelőadások készítése volt. Az Antal–Haller alkotópáros és a bábszínészek művészi elköteleződésének tudható be, hogy a bábszínház
az 50-es évek közepén megszűnt a Székely
Színház „kis színháza” lenni. Ez azt is eredményezte, hogy nemsokára megért az idő a felnőtt-bábelőadások színrevitelére is. Mindezek
a sikeres lépések egyrészt oda vezettek, hogy
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a bábozás egyre erősebb színfoltként jelentkezett a térség kulturális életében, másrészt a
műfaj sajátosságait felfedezve a társulat nemzeti és nemzetközi sikereket ért el.
A bábszínház struktúrájának, műsorpolitikájának felkutatása, valamint az előadáselemzések megmutatják az intézmény viszonyát a kor ideológiáival. Kezdetben olyan
előadások jöttek létre, amelyek behódoltak a
hatalmi szerveknek és a szocialista esztétikának. Az aranykorban már olyan alkotásokat
mutatott be a bábszínház, melyek kijátszották
a cenzúrát.
A színháztörténeti bemutatásnak üde
hangulatot kölcsönöznek a képmellékletek és
a szövegmellékletek. Az itt közölt éves pártjelentések hozzájárulnak ahhoz, hogy az olvasó el tudja képzelni a kor hangulatát minden
visszásságával, abszurditásával együtt. Talán
ennél is értékesebb a szintén mellékletben közölt megannyi személyes hangvételű beszélgetés, melyeket Novák Ildikó készített egykori
bábosokkal, rendezőkkel, munkatársakkal. A
szerzőnek még sikerült interjút készítenie a
bábszínház egykori alkotóival, például Haller
Józseffel, az Állami Bábszínház volt díszlettervezőjével, Krón Ernő nyugalmazott bábszínésszel, Nagy Ilona színésznővel, Kerekes
Tóth Erzsébet volt igazgatóval vagy Csíky
Boldizsár zeneszerzővel.
A könyv bemutatja a marosvásárhelyi
művészi bábjáték megteremtésére irányuló
törekvés lépéseit. Az évszámok, történetek,
elemzések olvasása közben megszületik a
gondolat: a bábszínház egy aktuális színházi forma, amely több figyelmet érdemel. A
marosvásárhelyi Állami Bábszínház története
megmutatja a műfaj érvényességét, hiszen
kivívta, hogy a bábukat és életre keltőiket egy
teljesen ismeretlen terepen elismerjék.
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Hegyi Réka

hogyan lesz a
szerepből maszk?
Lőrinczi Máthé Rozália Az ember
és báb viszonya a színházi műfajokban című könyvéről1

Á

ldott-áldatlan állapot, sok fiatal egyetemi oktatót érintő probléma: csak az
taníthat, még művészeti oktatásban is, akinek
doktori címe van. És tudományos publikációi.
Punktum.
Az UArtPress Kiadó többek között hasonló kiadványok megjelenését teszi lehetővé: a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktoranduszai és kutatói közölnek a Symbolon
című színháztudományi szemlében, disszer
tációk, nehezen hozzáférhető bibliográfiai tételek fordításai látnak itt napvilágot, egyetemi
jegyzetek és egyéb, a színvonalas oktatáshoz
elengedhetetlen publikációk. Ezek sorában jelent meg nemrég Lőrinczi Máthé Rozália animációs színháztudományi munkája, Az ember
és báb viszonya a színházi műfajokban.
Magyarul különösen kevés a bábszínházi
szakirodalom, és tanár legyen a talpán, aki
úgy tudja összeválogatni a kötelező bibliográfiát, hogy az hozzáférhető legyen mindenki
számára, így a kezünkben tartott kötet talán
legnagyobb erénye, hogy sillabuszként (tanmenetként) használható, az egyetem bábos
szakán tanuló diákok számára fontos fogódzó

1

Lőrinczi Máthé Rozália: Az ember és báb viszonya
a színházi műfajokban. UArtPress – Mentor, Marosvásárhely, 2014.

és animációelméleti háttér, oktatási segédanyag.
Bár sem fülszöveg, sem alcím, sem előszó
vagy bevezető nem árulkodik róla, a könyvet
lapozva és a szerzőt, oktatóját ismerve, hamar
kikövetkeztetjük, hogy Lőrinczi Máthé Rozália
doktori disszertációját tartjuk a kezünkben.
Még egy nyomra vezető sor: a kötetet dr.
Kovács Levente lektorálta.
A bevezető is egy tudományos szakdolgozat bevezetője, sok meghatározás idézésével, a rendelkezésünkre álló elméleti munkák
számbavételével. Az egyszeri olvasó hiányolhat belőle egy kis történetet vagy egy vallomást, amiből kiderül azok számára is, akik
nem ismerik a szerzőt, hogy miért izgatja őt a
báb, a maszk, az élettelen tárgy és a hús-vér
színész viszonya.
A három fontosabb egységre osztott kötet
első része a szerző által „harmadik műfajnak”
nevezett, a paraván lebontásával kezdődő
animációs színházi műfaj kialakulását ösz
szegzi. A fontosnak ítélt bábtörténeti fordulópontok felsorolása után, véli Lőrinczi, az illúzió
megszüntetése és a báb, illetve az őt mozgató ember szimultán megjelenése a játéktérben
egy önálló, harmadik műfajt eredményez, ami
sem a vegytiszta drámai színházzal, sem a
hagyományos értelemben vett, rejtőző bábos
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által irányított bábelőadással nem tévesztendő össze.
A következő rész a bábos műfaj képzőművészeti vonatkozásait taglalja, a XX. század
nagy irányzataiból emelve ki azokat az alkotásokat, amelyekben egy-egy stílusteremtő
és mai napig korszakalkotónak tekintett tervező tett tanúbizonyságot arról, hogy a színházi műfajok megújulása a látványtól várható elsősorban. Az übermarionett-elmélet, az
embergépek és a posztdramatikus színház
animációs elemei kerülnek előtérbe: a báb
nem kultikus tárgy, nem egy csoda szereplője,
hanem egy jól kigondolt, technikailag tökéletesen felépített szerkezet, és ekként szolgálja
az alkotói szándékot.
A maszknak szentelt harmadik rész a
könyv legterjedelmesebb fejezete: a rögzített
struktúra felépítése és életre keltése a szerző meglátása szerint éppen azt a folyamatot
és átváltozást követeli meg a maszkot viselő
színésztől, mint az animációs műfajok szerep-
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lőjétől. A maszk és szerep viszonyát pedig a
színlelés, az ösztönös megközelítés vagy a
határátlépések, az átváltozások szemszögéből taglalja, ezt egészítik ki maszkos gyakorlatok (kísérletek) leírásai és elemzései.
A szerep maszkjának megalkotásáról szóló alfejezet határozottan a kötet legizgalmasabb és legolvasmányosabb része. Érzékelhető, hogy a szerző ebbe a részbe nagyon sok
személyes élményt belesűrít. És persze ez az
a fejezet, amelynek állításaival legkönnyebb vitatkozni, hiszen ezek nem tudományos konklúziók, nem vitathatatlan tények.
A függelék egy-egy fontosabb (báb)színháztörténeti munkát idéz képekben, és a teljesség igénye nélkül sorakoztat melléjük olyan
erdélyi bábelőadásokon készült fotókat, amelyekre a szerző utal a kötetben.
Lőrinczi Máthé Rozália nem feszeget határokat és nem fogalmaz meg szentenciákat. Keresésnek nevezett munkája valójában
számba veszi a számára elérhető tudományos
munkák vonatkozó részeit, vallástörténeti hivatkozásokkal és teatrológiai munkákkal bővíti a kontextust, és leginkább arra koncentrál,
hogy az őt foglalkoztató átváltozás, a színészi
identitás és a maszkok rögzített formája közötti kapcsolat kérdéseit megtalálja, megértse,
elemezze. Sajnálhatjuk, hogy szakdolgozata
nem mindenütt tudott átalakulni élvezetes,
kérdéseket feszegető, magával ragadó olvasmánnyá.

KÖNYVRECENZIÓ

Bertóti Johanna

újramesélés
a jelennek
A dráMAI mesék – kortárs magyar
gyerekdarabok című sorozatról1

A

dráMAI mesék sorozat igazi kincs. Túl
azon, hogy az összegyűjtött gyerekdarabok jók, a kötetek koncepciója átgondolt,
a könyvterv igényes – hasonló kezdeményezés (kortárs gyerekdarabokat közreadó sorozat) jelen pillanatban nincs. De a könyvpiac egykötetes gyerekdarab-gyűjteményektől
vagy egy gyerekdarabot közreadó könyvektől
sem hemzseg. A dráMAI mesékre is részben
igaz, hogy nehéz hozzáférni. A kiadó nem rejti
ugyan hétlakatos láda mélyére vagy világvégi
szigetre a köteteket, népszerűsítésükre Facebook-oldalt2 is létrehoztak, de könyvesboltokban nem kaphatóak, csupán rendelés útján
lehet hozzájutni a könyvekhez. A terjesztés
módjában tetten érhető, hogy egy szűkebb
olvasóközönséget céloznak meg ezek a kötetek. A fülszövegben olvashatjuk, hogy a
szerkesztők egyrészt a színházak, másrészt a
színjátszó kört vezető pedagógusok figyelmébe ajánlják a sorozatot.
A kiadvány olyan gyerekdarabokat gyűjt
egybe, amelyek egy-egy előadáshoz készültek, és korábban létező – mesegyűjteményekből, a magyar népmesekincsből származó
vagy a vásári bábjáték hagyományából táplálkozó – történeteket mesélnek újra dramatikus
Markó Róbert – Papp Tímea (szerk.): dráMAI mesék – kortárs magyar gyerekdarabok. Vaskakas
Bábszínház, Győr. 1., 2.kötet (2014); 3., 4. kötet
(2015)
2
https://www.facebook.com/dramaimesek?fref=ts
1

formában. A gyerekdarabok jelentős része így
születik, hiszen, ahogy Nánay István is megállapítja az első kötethez írt rövid tanulmányában, az adaptáció a bábdarab-irodalom szinte
kizárólagos alapja lett.
Aki kézbe veszi a dráMAI meséket, nem
csupán színdarabokat olvashat, hanem tájékozódhat azok kontextusáról is. Az előszó3
után maguk a darabok olvashatóak, amelyek
megítélésében, mélyebb megértésében támaszt nyújt az utánuk következő tanulmány. A
kötetek végén a szerzők rövid életrajzát és a
darabok bemutatóinak adatait is megtaláljuk.
Minden egy helyen van tehát ahhoz, hogy ösz
szetett képet kapjunk a kiadott szövegekről.
A darabok témák szerint csoportosítva
kerülnek a kötetekbe. Jelen recenzió megírásáig négy kötet jelent meg (Régi magyar történetek; Grimmek újratöltve; Legkisebb fiúk; A
halhatatlan Vitéz László), azonban még nincs
lezárva a sor (tervezett kötetek: Andersenek
újratöltve; Tündérek, királylányok, boszorkányok; Mai magyar mesemondók stb.; kilenc
kötetig látnak előre a szerkesztők – a legköze-

3

Kiemelném, hogy a 3. kötet előszava lazább, közvetlenebb hangvételének köszönhetően garantált
derűvel állhatunk neki az olvasásnak, a 4. kötet
előszava pedig olyan információkat közöl a vásári
bábjátékszövegek kialakulásának körülményeiről,
amik minden bizonnyal sokak számára újdonságnak számítanak.
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lebbi, az Andersen-kötet megjelenését 2015
novemberére tervezik).
A témák, amint látható, bizonyos esetekben a forrásműre irányulnak (kinek a meséi
vagy milyen mesék alapján íródott a darab?),
máskor a szereplők kilétére. Szerencsésnek
tartom, hogy a darabok csoportosítva vannak, ugyanakkor valamelyest vitatható a csoportosítás logikája. A témák bizonyos mértékben fedik egymást, ennek eredményeként
egy-egy darab olykor több témához is besorolható. Például a Legkisebb fiúk kötetben helyet kapó Hüvelyk Matyi a Grimmek újratöltve
kötetben is szerepelhetne. Talán ha a témák
csak egy szempont szerint dőltek volna el (pl.
az eredetük alapján), a logika sem bicsaklana. Egy másik kritikai megjegyzés az igazán
alapos korrektúra hiányára vonatkozik, ami elkerülhetővé tehette volna, hogy a kötetek fülszövegében mind a négy esetben ugyanazok
a hibák forduljanak elő.
Az eddig megjelent könyvek szerzőivel
kapcsolatban szembetűnő, hogy legtöbben

szoros viszonyt ápolnak a bábszínházzal,
de legalábbis a színházzal. Vannak közöttük
olyan bábszínházi emberek, akiknek nem az
írás az elsődleges tevékenységük: rendezők,
bábszínészek. Ők sok esetben megrendezik, eljátsszák a maguk írta darabokat. Ez a
jelenség összefüggésbe hozható a bábművészeknek azzal a régóta meglévő szokásával,
hogy gyakran egy személyben (voltak) bábkészítők, színészek, írók, rendezők, zenészek. A
bábszínház gyakorlati oldalán tevékenykedők
nagy eséllyel írnak jól játszható darabokat, az
irodalom felől jövő szerzők pedig a stílus és
a forma terén tudnak elsősorban kiemelkedőt
alkotni. (A felvázolt két út nem válik el élesen
egymástól.)
A kiadott darabokban közös, hogy mind
a jelennek íródtak. Olyan újramesélésről4 van
szó, ami a mai olvasónak, a mai nézőnek szól.
Ezt változatos eszközökkel érik el a szerzők.
A dramatizálás során új részletek adódhatnak
hozzá az eredeti meséhez, de az is előfordul,
hogy elmaradnak bizonyos elemek. Van olyan
darab, amelyik csak kiindulópontnak használja az eredeti történetet – ilyen Fekete Ádám
Hüvelyk Matyija; van, amelyik több nézőpont
ütköztetésével ér el dramatikus hatást –
Tasnádi István: Piroska és a farkas; van olyan
keretes darab, ami álomnak állítja be a történetet – Markó Róbert: Borsszem Jankó; van
olyan, ami új szereplőt vezet be a hagyományos játékba – Fabók Mariann Vas Juliskája
ilyen szereplő a Vitéz László és Vas Juliska
című darabban stb.
A szereplők beszéde a mai nyelvhasználathoz igazodik. (Ha előfordulnak archaikus
vagy archaizáló kifejezések a szövegben, az
tudatos döntés eredménye – példák Pallai
Mara Hanyistók, avagy a grófkisasszony és
4
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A 3. kötetben, Sándor L. István és Szűcs Mónika
Hősmesék hőstelenítése? című tanulmányában
ez olvasható: „A mese a szóbeliség műfaja volt,
s az állandó újramesélés tartotta életben évszázadokon, évezredeken keresztül – s vele együtt
az a hagyomány, amely támpontokat adhatott az
élethez. (De az újramesélés az állandó irányokat
mindig újabb és újabb aktuális tartalmakkal volt
képes feltölteni, miközben a szabadon keveredő
történetek számtalan variációját teremtette meg.)”
(162. o.)
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a lápi szörny története c. darabjából: stimulancia, kreatúra, exkuzálom magam, lamentál,
pákosztoskodik –; ezek nem teszik nehézkessé a szöveget, inkább a mesés jelleget erősítik, jelzik, hogy a történetek mélyen gyökereznek az időben.) A mai nyelvhasználat, ami az
egyszerű köznapi szavaktól egészen a szlengig terjed (pl.: éceszgéber, hígagyú, flangál,
kecmec stb. – Fekete Ádám: Hüvelyk Matyi)
frissességet kölcsönöz a szövegeknek.
A nyelvhasználaton túlmenően is megtapasztaljuk, hogy a mesevilágba beszüremlenek olyan elemek, amelyek hétköznapjaink,
illetve a modern valóság részei. Veres András
Tündérkeresztanya című darabja például így
indul: „Nem mesélek. Minek? Az emberek
már a következő sarkon elfelejtik, hogy miről
szól a mese, és csak rohannak, rohannak, rohannak. Rohannak a föld alá, a vonatokhoz,
rohannak a kirakatok elé, rohannak, hogy le
ne késsenek valamiről” (1. kötet, 135. o.). Hasonló példa Tasnádi István Piroska és a farkas (2. kötet) c. darabja, aminek keretét egy
törvényszéki per adja, vagy Fekete Ádám
Hüvelyk Matyijának (3. kötet) gengsztervilága.
A valóságra direkt módon utaló elemek nem
hatnak idegenül a kirajzolódó fantáziavilágokban, nem önmagukért valóak, hanem szerves
részei a daraboknak. Felvállalásuk jelzi, hogy
a történetmesélés most zajlik, és hogy a régmúltban gyökerező történetek a jelen számára
is releváns üzeneteket hordoznak.
A recenzió írása közben azon kezdtem el
gondolkodni, hogy vajon tényleg csak színházakat és színjátszó kört vezető pedagógusokat képes megszólítani ez a sorozat? A darabok kétségkívül színpadra íródtak (egyrészt
már kiállták a színre állítás próbáját, másrészt
készen állnak újabb rendezésekre), de olvasmányélményként is megállják a helyüket.
Ezért azok számára is kincs lehet ez a sorozat, akiket egyszerűen érdekel a (báb)színház,
vagy szeretnek olvasni, vagy lélekben gyerekek, vagy egészen azok.

A kötetekben olvasható darabok:
1. Régi magyar történetek
Hanyistók, avagy a grófkisasszony és a
lápi szörny története (Pallai Mara)
Lúdas Matyi (Tasnádi István)
Rózsa és Ibolya (Gimesi Dóra)
Tündérkeresztanya (Veres András)
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
(Gimesi Dóra)
2. Grimmek újratöltve
Farkas és Piroska (Tasnádi István)
Hamupipőke (Gimesi Dóra)
Holle anyó (Veres András)
Jancsi és Juliska (Pallai Mara)
Szemenszedett mese (Gimesi Dóra)
3. Legkisebb fiúk
Borsszem Jankó (Markó Róbert)
Erős János (Orbán János Dénes)
Fehérlófia (Szálinger Balázs)
Hüvelyk Matyi (Fekete Ádám)
Vas Laci! (Markó Róbert – Tengely Gábor)
4. A halhatatlan Vitéz László
Vitéz László és az elátkozott malom
(Korngut Kemény Henrik)
Vitéz László és az elásott kincs (Korngut
Kemény Henrik)
Vitéz László csodaládája (Kemény Henrik)
Vitéz László és Vas Juliska (Fabók Mariann)
Vitéz László és a síró baba (Korngut
Kemény Henrik)
Órajáték (Kovács Ildikó, Pályi János, Veres
András)
Batu-tá kalandjai (Kovács Géza)
+ 5. Andersenek újratöltve
Pöttöm Panna (Góczán Judit)
A harmadik hableány (Markó Róbert –
Tengely Gábor)
A rút kiskacsa (Kolozsi Angéla)
Borsószem hercegkisasszony (Szabó T.
Anna)
Fülemüle (Borbély Szilárd)
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TALÁLT KÉP

Mirkó királyfi (r. Lengyel Pál), Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely, 2015
Fotó: Barabás Zsolt
Ajjaj, mondta a királyfi, amikor a paripája felfeslett és lassan, mint a pólya, lehámlott a bábnedves sárkányról. Az gyűrötten és csatakosan is férfiasabbnak tűnt, mint a királyfi. Még röptükben elcsábította az éppen megszabadított királylányt. A királyfi megértő volt, nem tette szóvá a
dolgot, sőt abba is beleegyezett, hogy a fiatalok a királyi istállóban húzzák meg magukat. Néha
lelátogatott hozzájuk, gyertyafénynél folytattak szomorú és érzelgős beszélgetéseket a csábítóval, akiben ő még mindig egykori lovát szerette. Adomázgattak és türelmesen várták, hogy a
királyfiból előrágja magát a sárkány, a királylányból a ló, a sárkányból pedig a királyfi, és folytathassák a félbehagyott játékot.
Papp-Zakor Ilka
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Bíró Árpád Levente

Mese habbal
Szereplők:
Márton
Kiflifejű
Rezső király
Minerva kisasszony
Viharfelhő úr
Tölgyfané
Tanító néni
Matektanár
Becsengetnek. A Tanító néni belép az osztályba. Színes tér, tele játékokkal. Márton alszik.
Tanító néni Márton! Márton!
Márton Nem én voltam, tanító néni!
Tanító néni Ma te felelsz, Márton. Hol a házi feladatod?
Márton Hát... hát... tetszik tudni...
Tanító néni Már megint elvitte a cica?
Márton Nem...
Tanító néni Már megint megette a kutya?
Márton Nem...
Tanító néni Hát akkor?
Márton Tetszik tudni, én már régóta gyanítom, hogy valakik összeesküdtek ellenem.
Tanító néni Nahát...
Márton A múltkor is, ha tetszik emlékezni, eltűnt a töltőtollam. Meg... meg a rágógumim innen a
pad széléről, amit azért tettem oda, mert nem tetszik szeretni, ha rágózunk, meg a radírom...
meg az az origami, amit kézimunkára kellett volna hoznunk... na meg egyszer a füzetem is...!
Egy pillanatig nem figyel az ember, és huss! Már nem találok semmit. Tegnap aszondtam: na
megállj, te, lopótök, megtalállak. És akkor ilyen megfigyelő üzemmódba helyezkedtem. És
vártam. És vártam. Jó, mondom, időm még van. Hát az csak érthető, hogy az ember nem
kezd el rögtön dolgozni... mert mi van, ha pont akkor lopják el a füzit, amikor már majdnem
megvan a házival! Na és akkor így vártam, és egyszercsak...
A füzet mozogni kezd a padon.
Márton A füzet után vetettem magam. Az az enyém! Mit mondok megint a tancinak, ha kéri a
házi feladatot?! Hallod? Halló-halló! A csudába, adjátok vissza. És ahogy így pöfögtem, meg
mufogtam, meg moftoltam, meg sírtam – nem, nem sírtam, mert azt csak a csajok szokták –,
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szóval, ahogy utánavetettem magam a füzetrablóknak, hát elképesztően nagyon melegem
lett hirtelen. Mondtam anyának, hogy nem kell zoknit húznom, mert a szobámban meleg van,
de nem hitt nekem. Hé! Hiszen ez nem is a szobám!
Az osztályterem képe megváltozik. A berendezési tárgyak ugyanazok maradnak, de a színek
és fények változnak. Kicsi, furcsa manók tömege járkál és hord egy nagy kupacba füzeteket.
Márton Az a Bence törifüzete! Mit keres nálatok? Nem kéne mondanom, de még a tantónéni
régi füzetét is ott láttam. Nem adod vissza, te, kiflifejű?
Kiflifejű Kiflifejűűű?! Te szőke kóla!
Márton Minibili!
Kiflifejű Kalácsképű!
Márton Műguminudli!
Kiflifejű Igazán választékos, de most dolgom van.
Márton Ezt nem hagyhatom! Vissza kell szereznem a cuccot! Várj! Hová hordjátok az én füzetem, meg a Bence füzetét, meg a tantónéni füzetét?
Kiflifejű Ennyit se tudsz, hígagyú? Rezső király fázik.
Márton Hát hogy a viharba fázik ez a Rezsó király, mikor itt olyan meleg van, hogy zoknit sem
kell húzni?
Kiflifejű Rezső király folyton csak fázik. Vacog júniusban, didereg júliusban, rázza a hideg augusztusban, szóval télen-nyáron sapka-sál.
Márton És ez a nagy... nem: óriási... nem: bazi nagy füzethalom ott?
Kiflifejű Azt mind eltüzeljük.
Márton Nahát, engem hidegen hagy ez a Rezsó király...
Kiflifejű Hidegen hagy! Haha! A fagyoskodó király hidegen hagy! Vicces kölyök vagy te...
Márton Ifjabb Mártonfalvy Márton.
Kiflifejű Vicces fiú vagy te, Márton.
Márton És akkor visszakaphatom az én füzetemet, meg esetleg a Bence füzetét és a tantónéni
füzetét?
Kiflifejű Nem.
Márton De.
Kiflifejű Nem.
Márton Ami az enyém, az az enyém!
Kiflifejű Tán írja rajta a neved?
Márton Igen.
Kiflifejű (zavarba jön) Nem számít.
Márton Pimasz!
Kiflifejű Az olyan, mint a komisz?
Márton Nem tudom, anya szokta az ilyen helyzetekben azt mondani, hogy pimasz.
Kiflifejű Igazán választékos, de nekem most már tényleg...
Márton És ez a Rezsó...
Kiflifejű Rezső!
Márton ...szóval ez a Rezső király miért fázik?
Kiflifejű Tizenhuszonharminc évvel ezelőtt elvitték Rezső király lányát, Minerva kisasszonyt,
elrabolta a gonosz Matektanár. Azóta libabőrös reggeltől estig a király. A kihűlt szívet, azt
mondják, csak a szeretet olvaszthatja fel. Ha talán újra szeretni tudna valakit, akkor...
Márton Akkor?
Kiflifejű Akkor lehet, hogy nem lesz szükség a füzetedre. A füzetekre, pontosabban.
Márton Nagyszerű. Akkor tehát, ha megmentem Enervát, visszakaphatom a füzetem.
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Kiflifejű Minervát!
Márton Minerva, Enerva, mindegy… Ha visszahozom a kiscsajt, akkor a Rezsó Rezsőnek lesz
kit újra szeretnie, és felolvad a szíve, és nem lesz többé libabőrös, és visszakaphatom a füzetem, hogy még időben megírhassam a házi feladatot holnapra a tantónéninek.
Kiflifejű Pontosan.
Márton Sima ügy! Akkor én nem is késlekedek, megmentem Minerva kisasszonyt!
Kiflifejű Az nem olyan egyszerű. A gonosz Matektanár csak akkor engedi szabadjára Minerva
kisasszonyt, ha cserébe megoldanak neki egy fejtörőt.
Márton A tantónéni mindig dicsér, hogy jó vagyok fejtörőkből.
Kiflifejű Ebbe a fejtörőbe már sokaknak beletört a feje. Érted – fejtörőbe beletört a feje.
Márton És akkor nézzem tétlenül, hogy elégetik a füzetem?! Hiszen holnapra házi feladatom
van! Nem késlekedhetek, még ma este házi feladatot kell oldanom.
Kiflifejű Jó utat!
Márton De merre is...
Kiflifejű Mi merre?
Márton Hát merre lakik a Matektanár?
Kiflifejű Pofonegyszerű! Látod azt az utcát?
Márton Igen.
Kiflifejű Na, nem arra. Itt, balra fordulsz, mész három lépést, három lépés után megteszel negyvenszázöt kilométert, aztán jön a Nagyfolyó, a Nagyfolyón át kell kelned, de nincs rajta híd,
onnan még ezeregy mérföld, és ha elérkezel az ezerkettedik mérföldkőig, ott jobbra fordulsz,
s az erdő közepén ott a ház.
Márton Balra, három lépés, még három, negyvenszázöt kilométer, Nagyfolyó... Hé, hé, Kiflifejű,
hová mész? Ne menj el... Nahát... az igazán nem lehet jó, ha folyton fázik az ember... Sál,
sapka, nagykabát! Hogy utálom, amikor anya beöltöztet, hogy mozogni is alig tudok. Mint
egy egyiptomi fáraó. De hogy egész évben, télen és nyáron, nyáron és télen mindig csak
fázzak, s egyéb elfoglaltságom se legyen... Szegény Rezsó Rezső.
És akkor, tessék elképzelni, igazából el sem tetszik tudni képzelni, hogy, mert én sem tudom
elképzelni, hogy, de hirtelen ott termett előttem a füzetem, és repült! Mint egy óriási griffmadár, de inkább, mint a LEGO Hero Factory Sárkányvillám! Én megtehettem volna, hogy
akkor visszafordulok, és megírom a házi feladatot, mert ugye visszarepült hozzám a füzet,
de az már igazán érthető, hogy az ember nem hagyhatja, hogy miatta megfagyjon egy egész
birodalom, s felégessék minden más gyermek füzetét! Szóval felszálltam az óriásra, nem...
bazi nagyra nőtt LEGO Hero Factory Sárkányvillámfüzetre, és felrepültünk az égbe! Veszélyes
menet volt! Egészen magasan egyensúlyoztunk, láttam az iskolát, és az iskolaudvaron a
leveleket sepregető Tibor bácsit! Akkora volt, mint egy borsszem! És sok fehér bárány legelt
ott fenn a kékségben, köztük pedig ott prüszkölt egy fekete bárány! Helló, te fekete bárány!
Viharfelhő Úr Nem fekete bárány vagyok, hanem Viharfelhő úr!
Márton Jó napot, Viharfelhő úr! Miért ilyen kócos ma, mint egy bárányka?
Viharfelhő Úr Volt egy kis elintéznivalóm a Széllel. Erőszakos egy úrfi. Megtenné, kérem, hogy
elrendezi boglyas hajamat? Látogatóba készülök, nem engedhetem meg magamnak, hogy
szedett-vedettnek nézzek ki.
Márton Persze. Így ni!
Viharfelhő Úr Köszönöm szépen. Tudja, Szél úrfinak volt némi kifizetetlen számlája a lakótársulásnál, s miatta le akarták vágni az áramot.
Márton Aha.
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Viharfelhő Úr Én meg a kedves lakóközösség úgy vélekedtünk, nem ejthet egy ilyen suhanc
foltot a becsületünkön. Jómagam vállaltam, hogy tárgyalási pozícióba helyezkedek.
Márton (feltűnően unja) Ne haragudjon, Viharfelhő úr. Ismerem a helyzetet, a harmadikon a zsémbes Irén néni is mindig erről beszél anyával. Most viszont fontos feladatom van: vissza kell
vinnem Enerva... Minervát az apjához, hogy visszakaphassam a füzetem, amit holnap majd
megmutatok a tantónéninek.
Viharfelhő Úr Igazán nem akarom feltartani magát, derék fiatalúr. Dicsérendő, hogy ilyen fiatalon, ilyen céltudatos... na mindegy is. Hogyan hálálhatnám meg?
Márton Izé, nemtom. Majd kitalálom. Ha a helyzet úgy hozza, mindenképpen szólok! Viszontlátásra!
És átrepültünk a Nagyfolyón, amin nem volt egy árva híd sem, zuhatagos, forgatagos folyó
volt, kakaós kávéból, és néhol volt benne vízesés is, ott hab volt rajta, sok-sok tejszínhab. Hihetetlen, ugye? És amikor az ezerkettedik mérföldkőhöz értünk, ott megpillantottuk a házat.
Szálljunk le ide, erre a tölgyfaágra, füzetecském.
Leszállnak a fára. A fogas felnyög, köhög.
Márton Meg tetszik lenni fázva?
Tölgyfané Én azt hiszem, ez gyógyíthatatlan. Ez az idő... száraz nyár... száraz köhögés. Teljesen
kiszáradtam. Elmentem az orvoshoz, hogy kérjek valami gyógyszert rá, de goromba volt:
maga már megint beteg? Ezt kérdezte. Fakopáncs doktor úr, hiszen az elmúlt félévben alig
hétszer jártam magánál. Mert tudja, kedves ágamon landolt idegen, eléggé beteges természetem van: múlt hónapban például a májamra panaszkodtam, azelőtt vesegörcsök gyötörtek.
Márton Olyan tetszik lenni akkor, mint Ica mama! Ő is mindig panaszkodik, ha jó idő van, azért,
ha hideg van, azért.
Tölgyfané Hát igen... csak Ica mama nincs a halálán. Én viszont tényleg nagy bajban vagyok.
Ha én nem kapok egy csepp vizet, teljesen kiszáradok.
Márton Nem venném szívemre! De tudok valakit, aki talán segíthetne. Hahó, Viharfelhő úr! Most
kéne a segítsége!
Viharfelhő Úr Miben segíthetek, kisfiú?
Márton Tölgyfané itt majdnem kitikkad! Meg tudná tenni, hogy mielőtt elmegy vendégségbe,
kicsit megöntözze őt?
Viharfelhő Úr Jótett helyébe jót várj.
Tölgyfané Nahát, milyen friss! Milyen pompás! Pompás! Egészen életre kaptam. Köszönöm,
Viharfelhő úr.
Márton Ifjabb Mártonfalvy Márton.
Tölgyfané Hogyan hálálhatnám meg a kedvességed, Márton?
Márton Izé, nemtom. Meg kell oldanom a gonosz Matektanár fejtörőjét, hogy kiszabadítsam
Rezső királyfi lányát és megmentsem a birodalmat a teljes fagytól, azért, hogy visszakaphassam a füzetet, amiben a házi feladatokat szoktam leírni.
Tölgyfané Akkor fogadd ezt ajándékul.
Egy tölgyfaceruzát ad Márton kezébe.
Tölgyfané A csodaceruza majd kisegít téged minden helyzetben.
Minerva Jaj, jaj. A gonosz Matektanár fogságában élek tizenhuszonharminc éve, és kénytelen
vagyok minden másnap számháborút játszani vele. Más már feladta volna, én viszont tu-
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dom, hogy valahol létezik egy férfi, akit csak nekem szántak az egek. Aki okos, aki bátor, aki
megment és visszavisz apámhoz!
Márton Ez csak Minerva kisasszony lehet! Megyek, kisasszony, megyek!
Matektanár Csak ne olyan hevesen, kisfiú, csak ne olyan hevesen.
Márton Jó napot kívánok!
Matektanár Ha számításaim nem csalnak, Minerváért jöttél, ha nem csalnak számításaim.
Márton Így igaz. Követelem az ő szabadságát.
Matektanár Bárhogy is osztok-szorzok, erre csak egy mód van. Bárhogy is osztok-szorzok.
Márton Jól tudom, a fejtörő!
Matektanár Ezt jól összeadtad, jól!
Márton De miért mond el mindent kétszer, kétszer?
Matektanár Te pimasz, te. Majd meglátjuk, hogy mire viszed a feladattal, hogy mire viszed,
meglátjuk.
Márton Addsza ide.
Matektanár Kapcsos zárójel, szögletes zárójel, mínusz, plusz, kiadok, szorzok, összeadok, micsinálok? Na tessék.
Márton Ohó, hát ide csodaceruza se kell! Hiszen az eredmény nulla!
Matektanár Mi?
Márton Nulla!
Matektanár Kapcsos zárójel, szögletes zárójel, mínusz, plusz, kiadok, szorzok, összeadok…
Tényleg nulla, tényleg!
Márton Ide a lányt!
Matektanár A fenébe. Pedig megoldhatatlan feladat volt!
Márton Kérem, tanár úr, tessék sietni a lány ideadásával, mert nekem még házi feladatot kell
oldanom ma este, miután visszakapom a füzetemet Minerváért cserébe.
Matektanár Szinusz-koszinusz! Hiszen egyedül maradok, egyedül, dehiszen…
Márton Helyesebb lett volna, ha a becsületes úton marad. Ez olyasmi, mint a Pitagorasz-tétel:
az átfogó mindig rövidebb, mint a két befogó összege. Maga a kerülőutat választotta, s akik
nem az egyenes úton járnak, azok pórul járnak. Ennyit már igazán megtanultunk a tantónénitől mi is.
Minerva Te királyfi vagy?
Márton Nem.
Minerva Hát persze, a királyfiak nem lehetnek ilyen okosak!
Márton Gyere, Minerva kisasszony, nem késlekedhetünk, mondtam már, még meg kell oldanom
a házi feladatot holnapra a tantónéninek.
Minerva Házi feladatot? És... és akkor nem is veszel el feleségül?
Márton Feleségül? Egy nyolcéves kisfiúnak jobb dolga is akad, mint feleségül venni holmi királylányt!
Minerva Nahát... és akkor mi lesz most?
Márton Most visszaküldelek édesapádhoz, hogy megkaphassam végre a füzetem!
És akkor elköszöntünk illedelmesen a Matektanártól, Tölgyfanétől, az egekben pedig láttuk,
ahogy Viharfelhő úr szomszédolni megy. Átkeltünk a Nagyfolyón, amiben most narancslé
csordogált, a partján pedig gumimaci kecskék legeltek. Hihetetlen, ugye? Rezső királybátyja,
meghoztam Minervát! Az öreg belevörösödött a boldogságba! Azonnal lekerült sál, sapka,
nagykabát. Az izzadó kis manócskák eloltották a tüzeket, a nap pedig újra kisütött a birodalomban. A Kiflifejű megmutatta a hazafelé vezető utat, bár meg kell mondanom a tantónéninek, hogy Minerva kisasszony igen nehezen engedett vissza. Sírt is, ahogy a csajok sírni
szoktak. De én azt mondtam, haza kell mennem, megoldani a házi feladatot, és már amúgy
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is késő van, anyáék aggódni fognak. És mire végre valahára hazaértem, akkor hirtelen elaludtam. Érthető már ugye, hogy miért nem tudtam... egy ilyen fárasztó misszió után, házi
feladatot?
Tanító néni És a Bence törifüzetét hol hagytad? Hát az én füzetemet?
Kicsöngetnek.
Márton Az... az már egy másik mese.

Vége
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CRITICĂ
Conectându-se la tematica teatrului de păpuși și de tineret, în columna de critică puteți citi despre Fux
Fest, organizat din doi în doi ani la Oradea. Réka Hegyi prezintă spectacolele festivalului și evenimentele profesionale, poziționând în același timp festivalul în contextul teatrului de păpuși din Transilvania.
Yvette Jankó Szép analizează cea mai nouă operă a veritabilului auteur clasic Silviu Purcărete, creată la
Teatrul Maghiar din Cluj – un Iuliu Cezar cu imagini caracteristic puternice, condensate într-o viziune tulburătoare.
Lilla Proics scrie despre creația unui regizor tânăr: Sardar Tagirovsky a regizat la Oradea un spectacol
bazat pe Cazul, text premiat la un concurs de dramaturgie contemporană ( drama lui Tímea-Aletta Szíjártó se
poate citi în numărul de primăvară al revistei noastre). Felul în care spectacolul tratează timpul creează situații
limită atât pentru prezența actorilor cât și cea a spectatorilor.
Și Anikó Varga scrie despre un regizor debutant: Botond Nagy a regizat la Teatrul Figura Studio din Gheorgheni Monstrul de nisip, textul lui Csaba Székely despre problemele cuplurilor, publicat în numărul nostru
de vară. Regia lui Nagy se distanțează de la oferta de limbaj teatral a textului și creează un spectacol cu o
dinamică puternică și vizualitate marcantă.
Eszter Kovács ne oferă critica unui spectacol al teatrului din Satu-Mare: Zoltán Lendvai a regizat drama
lui György Spiró, Hello, doctor Mengele! desemnată cea mai bună piesă a anului de către Breasla Dramaturgilor Maghiari.
INTERVIU
În columna de interviuri vă puteți întâlni cu trei creatori de teatru de păpuși și pentru copii din Transilvania.
Beáta Péter stă de vorbă cu Attila Budaházi, dramaturgul de la Csíki Játékszín din Miercurea-Ciuc,
despre situația profesională a teatrului de păpuși și pentru copii: dorind să fie vizibili profesional, majoritatea
regizorilor teatrali din România creează mai ales spectacole pentru adulți, deoarece teatrul pentru copii este
deocamdată greu accesibil pentru profesioniști. Aflăm despre metodele de lucru ale lui Attila Budaházi, despre felul în care concepe un spectacol de tineret bun, dar și despre Festivalul Lurkó organizat de teatrul din
Miercurea-Ciuc și nevoia care l-a inițiat.
Emese Gy. Turoczki a realizat un interviu cu József Nagy Lázár, fondatorul Teatrului de Păpuși Cimborák
din Sf. Gheorghe. Aflăm cum s-a întâlnit József Nagy Lázár cu teatrul, de ce a fost atras de spectacolele de
păpuși și pentru copii, ce a însemnat pionieratul în teatrul de păpuși la Sf. Gheorghe și ce dificultăți a trebuit
să înfruntă trupa creatoare de tradiție. József Nagy Lázár mai vorbește și despre însușirea mânuirii păpușilor,
despre însuflețirea lor și despre primele spectacole regizate de el.
Tünde Timea Csomós a întrebat-o pe Regina Nagy (Szilágyi) ce înseamnă să fii fondatoarea a două trupe
de teatru de păpuși: Secțiunea de Teatru de Păpuși Brighella a Teatrului de Nord din Satu-Mare și secțiunea
de păpuși a Teatrului Tomcsa Sándor din Odorheiu-Secuiesc. Regizând spectacole atât pentru cei mai mici,
cât și pentru cei mai mari, Regina Nagy (Szilágyi) găsește plusul care lipsește din spectacolele convenționale
în instrumentarul teatrului de păpuși.
La ce servește o cutie de chibrituri, cum se poate face ordine în lume, și cum am putea lua parte în
evenimentele teatrale ale lumii? La toate aceste întrebări va răspunde József Nagy, un dansator și coreograf
de renume mondială, care încet cu încetul mută Teatrul Jel la Kanjiža, formând propriul centru în Kanjiža și
Budapesta.
ESEU, STUDIU
Se poate înlocui omul viu cu o statuie sau o umbră? Păpușa are o viață magică? Cum se creează limbajul
teatral metaforic în teatrul de animație? Eseul lui Cristian Pepino analizează teoriile referitoare la teatrul de
animație începând de la Maeterlinck prin Craig și le pune într-o lumină nouă din perspectiva artelor teatrale
de astăzi.
În Europe de Est a anilor cincizeci a avut loc o reînnoire a teatrului de animație. Árpád Levente Biró
analizează felul în care artiștii de la teatrul de păpuși din Oradea au creat forme speciale și o estetică nouă în
pofida imboldurilor ideologice: spectacolele pentru adulți au avut un succes răsunător, conform unui ziar al
vremii „le-au plăcut oamenilor muncii”. Ildikó Kovács și Pál Fux au experimentat la limita dintre stilul realistic
și cel expresionist cu opera și comedia cu păpuși și cu drama de groază romantică.

Cine sunt păpușarii ambulanți de azi? Cum arată instituțiile alternative de teatru de păpuși în Transilvania? În studiul său îndreptat spre alternativele în teatrul de animație contemporan, Ildikó Novák cercetează
transformările structurale în teatrul de păpuși de după 1990. Studiul urmărește schimbările funcțiilor actorului păpușar din teatrul de repertoriu și renașterea idealului păpușarului multifuncțional, în timp ce oferă
și un inventar al instituțiilor teatrale foarte variate, cu structuri specifice. Concluzia este că adesea „corpul
păpușarului este instituția însăși”.
TRECERI DE GRANIȚĂ
În interviul intitulat Teatrul de păpuși clătinător facem cunoștință cu creatorii de la Puppet Theatre Barge,
un teatru de marionetă cu sediul pe o ambarcațiune din Londra. Gren Middleton și Juliet Rodgers și-au
deschis teatrul plutitor în 1982 și de atunci lucrează la această instituție independentă împreună cu copii și
nepoții lor, precum și cu alți artiști. Borbála Mező, momentan stagiară acolo, a vorbit cu cei doi fondatori și
cu fiica lor, Kate Middleton.
Emőke Bodor a scris un eseu despre teatrul de păpuși chinezesc, intitulat Între tradiție și modernitate.
Textul se ocupă cu legendele despre creația păpușii chinezești, cu diferite tradiții de teatru de păpuși și cu
locul teatrului de animație în cultura chineză. Aflăm care dintre genurile enumerate (păpuși pe băț, păpuși
sac, marionete, păpuși cu praf de pușcă, jocul de umbre) mai sunt prezente în cultura teatrală chinezescă și
ce înseamnă să fii artist păpușar în China.
Eszter Biró relatează despre Spielart Festival din München în articolul Dincoace și dincolo de Europa.
Majoritatea spectacolelor prezentate în articol tratează teme de actualitate cu care se confruntă deja și
cetățenii occidentali și care au ramificații dincolo de Europa. Astfel sunt menționați mexicanii care trec granița
Statelor Unite, trecutul și prezentul încărcat de războaie al Orientului-Mijlociu (victimele războaielor civile din
Siria și Lebanon, radicalizarea tineretului occidental etc.), dar primim și descrieri ale unor spectacole despre
depresie, despre oameni care se luptă cu tendițe sinucigașe, despre călăi și eutanasiere.
RECENZII DE CARTE
În columna de recenzii de carte prezentăm două volume rezultate din tezele de doctorat a două cadre
universitare de la specializarea teatru de păpuși a Universității de Arte din Tg-Mureș.
Ambele au apărut în urma colaborării dintre UArtPress, editura universității și Mentor, o altă editură
târgumureșeană. Cartea de istorie de teatru de animație a lui Ildikó Novák, intitulată Fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház történetéből 1949–1975 (Capitole din istoria Teatrului de Păpuși de Stat din Tg-Mureș
1949–1975) a apărut în 2011. Printre altele putem citi în ea despre atmosfera perioadei de fondare a trupei
și despre viața artistică din comunism. Volumul scris de Rozália Lőrinczi Máthé, Az ember és báb viszonya
a színházi műfajokban (Relația dintre om și păpușă în genurile teatrale) din 2014 are unele elemente istorice,
dar tratează teoria teatrului de păpuși cu un accent deosebit pe problematica măștii.
Pe lângă opere teoretice ne ocupăm și cu beletristica aferentă teatrului de păpuși și prezentăm seria de
cărți publicate de Teatrul de Păpuși Vaskakas (Cocoșul de Fier) din Győr, Ungaria. Seria intitulată dráMAI
mesék (Povești dramatice) conține piese contemporane pentru copii, mai ales adaptări organizate tematic.
Recenzia prezintă primele patru cărți, apărute în 2014-2015: Régi magyar történetek, Grimmek újratöltve,
Legkisebb fiúk, A halhatatlan Vitéz László (Povești vechi maghiare, Grimm reloaded, Cei mai tineri fii, Nemuritorul László Vitéz). Seria editată de Róbert Markó și Tímea Papp continuă și până la data apariției acestui
număr al revistei se va găsi și cel de-al cincelea volum, Andersenek újratöltve (Andersen reloaded).
DRAMĂ
În secțiunea de dramaturgie publicăm Mese habbal (Scorneală), textul tânărului dramaturg orădean
Árpád Levente Biró. Piesa lui Biró prelucrează situația de bază a inventării unor povești ca scuze pentru
sarcinile neîndeplinite și vorbește despre fantezia necesară pentru elaborarea poveștilor. Personajul principal
este un elev destul de leneș și dezordonat, dar dotat cu o imaginație bogată care, în schimbul temei de casă
nefăcute și cu speranța de a fi iertat, oferă învățătoarei o întreagă călătorie imaginară. Textul lui Biró lasă deschisă întrebarea dacă scorneala începe de acasă sau la școală, dar ne arată consecvent un lucru: procesul
plin de bucurie al imaginării, în care elementele și dramaturgia basmului clasic se împletesc cu fragmentele
realității cotidiene a personajului devenit erou de poveste.

REVIEWS
Connecting to the theme of puppet and youth-theatre, in the review column you can read an account
about the Fux Fest organized biannually at Oradea. Réka Hegyi offers a survey of the performances and the
professional events while positioning the festival in the context of Transylvanian puppet-theatre.
Yvette Jankó Szép analyses the new work of acclaimed director, Silviu Purcărete at the Hungarian Theatre in Cluj – a customarily visually powerful Julius Caesar compressed into a disturbing vision.
Lilla Proics writes about the work of a young director: Sardar Tagirovsky directed at Oradea a performance based on the award winning text The Case (Tímea-Aletta Szíjártó’s drama featured in our spring
issue). The time-management of the performance creates boarder-line situations for actors and spectators
alike.
Anikó Varga also reviews a young director’s performance: Botond Nagy directed at the Figura Studio
Theatre in Gheorgheni Csaba Székely’s Sand Monster, a play about hardships of couples, published in our
summer issue. Nagy’s direction diverts from the theatrical language offered by the text and creates a performance with powerful dynamics and imagery.
Eszter Kovács writes a review of a performance at the Satu-Mare theatre: Lendvai Zoltán directed György
Spiró’s Hello, doctor Mengele! – voted best play of the year by the Guild of Hungarian Dramaturges.
INTERVIEW
In our interview column we offer three interviews with creators of puppet and youth theatre from Transylvania.
Beáta Péter talks to Attila Budaházi, the dramaturge of the Miercurea-Ciuc Theatre about the professional situation of children’s theatre. Driven by their need of professional affirmation, the majority of theatre
directors create mainly performances for adult audiences because children’s theatre is hard to approach at
the moment. We become acquainted with Attila Budaházi’s methods, his opinions about the features of a
good children’s performance, but we also hear about the Lurkó Festival organized by the Miercurea-Ciuc
Theatre and the demand that has created it.
Emese Gy. Turoczki interviewed József Nagy Lázár, the founder of Cimborák Puppet Theatre in Sf.
Gheorghe. During the conversation we find out how József Nagy Lázár got in touch with theatre and why he
was attracted to puppet and youth performances, what the pioneering puppeteers felt like in Sf. Gheorghe,
as well as what kind of difficulties the tradition-establishing company encountered. József Nagy Lázár also
talks about learning puppet-manipulation and his first directions.
Tünde Timea Csomós asked Regina Nagy (Szilágyi) about the feeling of being founder of two different
puppet theatres, the Brighella Puppet Section of Satu-Mare North Theatre and the puppet section of Tomcsa
Sándor Theatre in Odorheiu-Secuiesc. Regina Nagy (Szilágyi), who directs performances for the youngest
and the oldest alike, often finds the plus lacking from conventional performances in the means and tools of
puppet theatre.
What is a box of matches good for, how can one make order in the world and how can we take part in
the theatrical events of the world? These questions will be answered by the world famous choreographer
and dancer, József Nagy, who is gradually moving Jel Theatre to Kanjiža, making both Kanjiža and Budapest
his new base.
STUDY, ESSAY
Can the living human being be substituted with a statue or a shadow? Does the puppet have a magical
life? How does a metaphorical theatrical language develop in puppet theatre? Cristian Pepino’s essay surveys theories related to puppet theatre from Maeterlinck and Craig shedding light on them from the perspective of today’s performing arts.
In the Eastern-Europe of the nineteen-fifties puppet theatre had a renaissance. Árpád Levente Biró’s
study focuses on the ways in which the artists of the puppet theatre in Oradea created unique forms and
a new aesthetics in spite of ideological constraints: the performances for grown-up audiences had a great
success, according to the newspaper of the era “the workers liked them”. Ildikó Kovács and Pál Fux experimented on the narrow line between realistic and expressionistic styles with puppet-comedy, puppet-opera
and romantic horror shows.

Who are the trouper puppeteers today, what are alternative puppet theatre institutions like in Transylvania? Ildikó Novák’s study analyses the structural changes in puppet theatre resulting from the change of
regime in 1990 focusing on contemporary puppet theatre alternatives. The study follows the transformations
in the function of the repertoire theatre puppet-actor and the rebirth of the ideal of the know-it-all puppeteer
while creating an inventory of the multi-coloured and uniquely structured puppet theatre institutions. The
conclusion is that quite often “the body of the puppeteer is the institution itself”.
TRANSGRESSING BORDERS
In the interview entitled The Wobbly Puppet Theatre we get acquainted with the creators of Puppet
Theatre Barge, a London marionette theatre located on a ship. Gren Middleton and Juliet Rodgers opened
their floating puppet theatre in 1982 and they have been working with their children, grandchildren and other
artists in this independent institution. Borbála Mező, currently an intern there, talked to the founders and to
their daughter, Kate Middleton.
Emőke Bodor wrote an essay about Chinese puppet theatre entitled Between Tradition and Modernity.
The text deals with the legends about the creation of the Chinese puppet, different traditions and the place
of puppetry in Chinese culture. The essay reveals which of the genres enumerated (scale-rod theatre, cloth
pouch puppets, marionette, gunpowder puppets, shadow-play) are still present in Chinese culture and what
it means to be a puppet artist in China.
Eszter Biró reports about the Spielart Festival in Munich in her article Stories from Europe and Beyond.
The majority of the performances presented deal with current issues that European citizens are confronted
with and that reach beyond Europe. This is how the Mexicans crossing the US border are mentioned, as well
as the war-loaded recent past and present of the Middle-East (the victims of civil wars in Lebanon and Syria,
the radicalisation of western-European youth), but we also get reviews of performances dealing with depression, people struggling with suicidal tendencies, executioners and euthanasia.
BOOK REVIEWS
In the book review column we will present two volumes born from doctoral theses of academics from
the Puppet Theatre Department of the University of Arts in Tg Mures. Both books are the result of cooperation between the publishing house of the university, UArtPress and Mentor, another publishing house from
Tg Mures. Ildikó Novák’s puppet theatre history volume: Fejezetek a marosvásárhelyi Állami Bábszínház
történetéből 1949–1975 (Chapters from the History of the State Puppet Theatre in Tg-Mureș 1949–1975)
appeared in 2011. Among other subjects we can read about the atmosphere of the founding of the company
and artistic life in the communist era. Rozália Lőrinczi Máthé’s volume, entitled Az ember és báb viszonya a
színházi műfajokban (The Relationship between Man and Puppet in Theatre Genres) was published in 2014
and, although containing some elements of history, it mainly focuses on theoretical issues with a special
emphasis on the mask.
We also review literature for puppet theatre by reporting on the series of books created by the Vaskakas
(Iron Rooster) Puppet Theatre in Győr, Hungary. The series entitled dráMAI mesék (Dramatic Stories) contains
contemporary dramatic texts for children, mainly adaptations organized thematically. The review presents the
first four books that appeared in 2014-2015: Régi magyar történetek, Grimmek újratöltve, Legkisebb fiúk,
A halhatatlan Vitéz László (Old Hungarian Stories, Grimms Reloaded, Youngest Sons, The Immortal László
Vitéz). The series edited by Róbert Markó and Tímea Papp will continue, and by the time the present issue of
our magazine appears the fifth volume, Andersens Reloaded will probably be also available.
DRAMA
In the drama section we publish Mese habbal (Tall Tale) by Árpád Levente Biró, a young playwright from
Oradea. Biró’s text develops into a dramatic story the situation of inventing stories to cover up for unsolved
tasks and speaks about the amount of imagination required to spin a yarn. The main character of the story
is a rather lazy and disordered young schoolboy endowed with a powerful imagination, who offers a whole
fantasy-trip to the teacher hoping to be forgiven for not doing his homework. We do not find out from the text
whether the invention of the story starts at home or in the classroom, but it consequently shows us one thing:
the joyful process of imagining in which the elements and the dramaturgy of the classical tale intertwine with
the everyday reality of the character turned into hero.
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