
HÁMORI ANDRÁS

Két találkozás
Rajkinnal

Ha egy Ieningrádinak elemesélem, hogy a
nyolc órakor kezdődő előadásra hat órakor
szereztem jegyet, 'hazugnak nevez. Amit
viszont én 'nem hittem volna: a nehezen
kikönyörgött jegyekkel a 'kezünkben három
kordonon verekedtük át magunkat, melyet
azok a bizakodók alkottak, akiknek nem
sikerült jegyet kapniuk, és eladó jegyre
vártak 'még az elő-adás szünetében is.
(Később egy tyume ni mérnök mesélte:
tavaly hivatalos úton Moszkvában járt, és
amikor meg-tudta, hogy este előadás lesz a
Miniatűr Színházban, átrepült Leningrádba,
felárral jegyet szerzett, majd 'még az éjjel
visszarepült.) Ezek után már nem cso-
dálkoztam az ötven-száz emberből álló
tömegen a színház előtt.

Nem csodálkoztam az előadás után sem.
Mellettünk valaki előre mondta a szöveget,
előre nevetett a poénokon. Harmadszor
látta ugyanezt a műsort.

Rajkinék a színpadon

A „Rajkinék" a színház összes színészét
jelenti. Ahogy az előadás brosúrája ír-ja, az
„egész társulatot". A prológot ugyanis az
egész társulat adja elő. Vagy inkább
végigbámulja. Mozdulatlan, né-ma
manökenek, divatos ruhákba öltöztetett
bábok. Az előadást nyitó első kép -
rezzenéstelen, fanyar arcok, a szereplők
csak ,mormolják, dúdolják az alájátszott
kuplét - érezteti: tessék vigyázni, itt valami
más következik, mint a m i t várnának! A
brechtien elidegenített nyitókép előre
megkérdőjelezi a pusztán
szórakoztatóiparrá esztrádosított „kabaré"
leglényegesebb elemét, a gondtalan,
kritikátlan kacagást.

Lehet-e választóvonalait húzni a kabaré
és a drámai színház közé? Ha igen, Rajkin
kabaréja inkább a színház, az abszurd
színház felé hajlik. Az abszurdban eleve
van valami komikus, a kabaré eleve
groteszk. A kettő ötvözésével nyújt újat a
Miniatűr Színház.

Rajkin tudja, mikor kell színpadra
Lépnie. A kétrészes műsort megjelenésével
négy részre osztja. A pergő mono-lógok,
végigkacagott miniatúrák után

kilép a szín
Képzeletbeli
és mesél ne
tréfás mono
nézőtéren m
amikor látha
szinte rászól
nyugton, nem
dolgokat mo
Kivívta a pil
ismerés csen
célja.

El lehet-e m
jelenetek? M
és ez term
tréfáknak a „
más egy ra
végigélvezni,
témákat köz
lógás 'mu
kiszolgáltatot
munkaidőben
szabónál ros
intézésére
fergeteges
színpadán. A
szövetségi m
remt: ostobán
magunkat.
megrendelőle
például a kö
kell visszak
igényüket j
értesítettük
nokságot." E
maradt megr
táviratozik
úszómesterek
Kell-e külön
mennyi komi
az „egyszerű

Komoly m
miniatúrák a
egyes része
peregnek. „
másodszor ke
És ez nem p
,mellékszerep
két mondatot
Ha nincs
vannak. P
betétekkel se

Igazságtala
csak Rajkinró
kezdve a s
kitűnő, bur
Hatalmas, kö
ha kell, id
kistisztviselő
elpityeredik.
világszínház
padra egy fáradt öregember.
unokáját vezeti kézen-fogva,

ki. Nem humoreszk ez, nem
lóg, nem is paródia. A
ár senki sem nevet. Sőt,
tatlan unokája arrébb húzza,
nánk: "Maradj már egy kicsit

látod, hogy nagyapa fontos
nd nekünk?" Rajkin győzött.
lanatnyi csendet, a magunkra
djét, ami a kabaré legfőbb

esélni, ,miről szólnak ezek a
indenesetre nehezen. Hiszen -
észetes - más ezeknek a
tartalmát" olvasni, és egészen
gyogó együttes elő-adásában

végigkacagni. Pusztán a
helyszerűnek érezhetnénk :
nkaidőben, a vásárlók
tsága, aktatologatás. De a
fodrásznál ülő hivatalnok, a

tokoló fodrász, a magánügye
várakozó szabó körtánca
komikummá válik Rajkin
z aktatologatás - össz-
éretekben ! - új eszközöket te-
ak, értetlennek kell tettetnünk

A bútorszállítmány
velét Rajkin paródiájában
vetkező halandzsaszövet gel
üldeni: „a répamagra való
ogosnak tartjuk, kérésükről

a területi tűzoltóparancs-
gyszerű, nem? És a hoppon
endelő sem tehet mást, mint
a minisztériumnak: „Az

oktatása megkezdődött."
bizonyítani, mennyi irónia,

kum lehetősége rejlik eb-ben
ügyben"?
unkát igényelnek ezek a
színészektől, hisz az elő-adás

i ,már szinte balestszerűen
Pergő", „peregnek" - már
rült a papírra ugyan-az a szó.
usztán szóismét-lés. Egyetlen
lő sincs, aki lustán odavetne
, és rohanna ki a színpadról.
szövege, akkor mozdulatai
antomim-szerűvé stilizált

gít meg-tölteni a színpadot.
nság lenne a műsor alapján
l írni. Bevezető monológjától

zínpadon van Lahovickij, a
leszkre született komikus.
vér testével úszik a színpadon:
ióta zsarnok vagy ostoba
, ha kell, fej-kendőt köt és
Vagy egy-

szerűen csak áll a színpadon egy zöld-
pirosra színezetit „cár-ágyúval" a kezében,
és ő sem érti, miért pont most ne-vet ezen
mindenki. Pedig naponta többször is
elmennek mellette, hisz kint van minden
ajándékbolt kirakatában, és akkor senkinek
sem tűnik fel. A jelenet másik
szereplőjével, az eladónővel is naponta
találkozhatunk Moszkva vagy Leningrád
bármely üzletében a pult vagy a kasszagép
mögött. De most mindenki kacag rajtuk.

Megint Rajkin. És a tisztelt publikum
egymásra pisszeg. Aztán mintha azt
mondaná: na, jól van, hát nem 'temetés ez,
ne tessék kérem pisszegni, tessék csak
bruhaházni - es felvesz egy vörös parókát,
elhelyez egy-két mulatságos szeplőt.

Szerző, színrész vagy clown? Nem tudom
eldönteni, melyiknek tartsam inkább. Az
igazi fehér clown - a legszomorúbb és a
legintellektuálisabb, akit valaha is láttam a
színpadon. Humora csak csehovi,
előadóművészete, figurája csak chaplini
mércével mérhető. Szomorú a színpadon és
megrovó. És a szeplős szobatudós átalakul
lógó orrú, csipás szemű tatárrá, majd
csöndes, ősz öregasszonnyá. Ekkor már
megint teljes a csend, nem nevet az a
mellettünk ülő középkorú úr sem, akire
többször rászóltak az előadás közben : mit
képzel, hol van, cirkuszban? Az utolsó
pillanatig teljes erőfeszítéssel dolgozik.
Utána le-tépi a maszkot - egy pillanatra
előtűnik fáradt, szomorkás arca -, de már
mosolyog, meghajol, köszöni a tapsot,
köszöni, hogy odafigyeltek arra, amit
mondott.

És megismétlődik az első kép. A ma-
nökenek mozdulatlanak, némák, az alá-
játszott finálé szövege ugyanaz, mint a
nyitóképben. A bábok nem változtak. A
közönség? ... Azt hiszem, a közönség igen.

Beszélgetés Rajkinéknál hármasban

Hármasban? Igen, ez volt az első
meglepetés! Az ajtóban ugyanis ismerős fo-
gadott: R. Roma, akit a színházban (többek
között a fent idézett jelenetben mint
Lahovickij csodálatosan mulattató
partnernőjét) már tegnap megtapsoltunk.
Kezdettől a Miniatűr színésznője, Rajkin
legközvetlenebb munkatársa. És a felesége.

Arkagyij Iszakovics, Ón színházában
nagy súlyt fektet a mozgásra. Újabban több
szó esett a burleszkről, halálá-



Arkagyij Rajkin három arca (MTI fotó - Külföldi Képszolgálat)

ról, illetve újjáéledéséről. Mi az Ön vé-
leménye a burleszkről, mennyire használja
fel műsoraiban?

 Burleszkelemek valóban szerepel-nek
műsoromban. A burleszk bizonyos
mértékig velejárója a komikumnak, a
nevettetés művészetének. Mégis úgy érzem,
nem szabad 'túl nagy jelentőséget
tulajdonítanom ennek a humorforrásnak.
Nekem annyira van szükségem a burleszkre,
mint a 'húsnak a mártásra. Ah-hoz, hogy
jóízűen megegyünk egy szelet húst, szinte
elengedhetetlen a szósz. Komolyra fordítva: a
burleszket azért alkalmazzuk, hogy
ízletesebbé, könnyebben befogadhatóvá
tegyük azokat a gondolatokat, amelyeket a
nézőnek szánunk meg-emésztésre. A másik,
nem lényegtelen szerepe, hogy a néző
kipihenje magát, igazán jóízűt kacagjon, és
erőt gyűjtsön egy következő szellemi össze-
csapásra.

 Amikor végignéztem az Ön műsorát,
az az érzésem támadt, hogy nem te-kinti
egyetlen és legfőbb céljának a ne-vetést, a
nevettetést.

 Ez csak félig igaz. Az emberek ter-
mészetesen szórakozni jönnek ide, és el-
felejteni gondjaikat. Ezt mi sem akarjuk
megakadályozni, ezt tekintjük mi is legfőbb
célunknak. De a nevetést nekünk kell
irányítanunk, és idejében rádöbbentenünk
az embereket, hogy vannak körülöttük
olyan jelenségek is, melyeket nem vesznek
észre, amelyeken esetleg még nem vagy
megszokásból már nem ütköznek meg.

 Egy kitűnő magyar író, Hámos
György ezt írta: „A dolgokat nem kell
addig csűrni-csavarni, amíg nevetséges

sé válnak. Csak nézni kell őket sokáig (...),
ha lehet, szeretettel. És akkor a dolgok
önmaguktól elmondják mulatságos
titkaikat." Mennyiben ért Ön ezzel egyet?

 Tökéletesen, de még tovább megyek.
A humoristának észre kell vennie ezeket a
dolgokat. Van ezenfelül még egy
feladatunk. Nevetni természetesen
mindenen lehet. De vannak olyan dolgok,
amelyeken csak a legrosszabbak, a
cinikusok tudnak nevetni. A 'feladat te-hát
válogatni : mi az, amin még lehet a nevetés
eszközével segíteni? A nevetés - és ez
meggyőződésem - jobbá teszi a dolgokat.
De vannak hibák, melyek ellen már nem
alkalmazható. Ezeken a valóban becsületes
ember 'már nem ne-s
vet.

 Kinek szól az Ön nevetése, és kik
ellen?
 Hogy kiknek szól, azt láthatták tegnap

az előadáson. Hogy kik ellen? Gogol
válaszol helyettem : „A nevetéstől még az is
fél, aki már semmitől sem fél." A nevetés
megszégyeníti, megrémiszti azokat, akik kis,
nevetséges hatalmukat elegendőnek tartják
ahhoz, hogy semmitől se rettenjenek vissza;
azokat, akik már azt hiszik, tőlük fél a többi.
Kigúnyoljuk a hiányosságokat, azokat is,
amelyek saját magunkban rejlenek.
Kigúnyoljuk azokat, akik nem fejlődnek
együtt a körülöttük élőkkel.

 Véleménye szerint szatírája jellem-
zően és kizárólag belső, szovjet jelensé-
gekkel foglalkozik?
 Londoni turnénk óta megbizonyo-

sodtunk arról, hogy azok a jelenségek,
amelyekről mi beszélünk, általános em-

beri vonatkozásúak. Fellépésünk előtt
közölték velünk, hogy három számunkat
nem vennék szívesen a műsorban. Az egyik
egy fej nélküli vezetőről szólt, a másik a
korrupcióval foglalkozott, a harmadik egy
emberrel, aki egyre feljebb kerül a létrán, és
egyre inkább el-veszti emberi formáját.
Végül vissza-esik a földre, és ismét ember
lesz. Az angolok saját társadalmi rendszerük
nyílt bírálatát látták benne, hiába bizonygat-
tuk, hogy ezek otthoni programunkon is
,szerepelnek. A közönség viszont ugyanúgy
elfogadott mindent, mint itt-hon. A Times
ez után az előadás után azt írta: „Elegünk
volt az amerikai viccekből Rajkin humora
gondolkodást igényel.
 A Miniatűr Színház harmincöt éves.

Visszatekintve, mennyiben látja szatíráját
az orosz-szovjet humor folytatásának?
Melyek a színház további tervei?
 Az orosz szatírának óriási hagyo-

mányai vannak. Az orosz klasszikusok
Krülovtól Gogolig, illetve a szovjet idő-
szakban Ilf ás Petrov vagy Majakovszkij egy
problémákkal teli kor művészi rajzát adták.
Mi az ő hagyományaikat folytatjuk, a
megvalósítás formái és esz-közei azonban
mások. A feladatunk is más, következik ez
'eszközeinkből es lehetőségeinkből. Mi az
embereket az úgy-nevezett „mindennapos",
aktuális problémáikon igyekszünk
átsegíteni. Ami-kor valaki megszületik, egy
bőröndnyi gondot, problémát hoz magával.

Van, aki csak cipeli ezt a bőröndöt, nem
meri felnyitni. A mi feladatunk az, hogy a
kezükbe adjuk a kulcsot. Kötelességünk.
hogy rádöbbentsük őket arra, hogy szem-
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szemle
e kell nézniük önmagukkal, észre kell
enniük a körülöttük zajló eletet, tevé-
enyen kell részt venniük ebben az oly
okat emlegetett „mindennapi életben".
erveink? Továbbra is így szeretnénk

olytatni és talán még jobban. Közelebbi
ervünk: májusban ismét találkozunk a
udapesti közönséggel.

rkagyij Rajkin a Leningrádi Miniatűr
zínház művészeti vezetője, színésze,
zerzője, a Szovjetunió Népművésze. Ez az
lnevezés nem csupán hivatalos cím.
ajkinék egyik barátja mesélte: amikor
rkagyij hosszabb ideig beteg volt, és
tána először lépett
zínpadra, üdvözölni a közönséget, a
zínház épülete előtt óriási tömeg gyűlt
ssze. Előadás után az emberek felugráltak
helyükről, és ezt kiabálták : „Gyógyulj
eg, és gyere vissza közénk teljesen

gészségesen!"

számunk szerzői:

ÁNYAI GÁBOR újságíró, a Népszabad-
ság munkatársa

ÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

ESZTI PÁL újságíró, a Magyar Hírlap
munkatársa

ÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
SZLAI ZOLTÁN, az Élet és Irodalom

munkatársa

ROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató

UX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet adjunktusa

IHÁLYI GÁBOR az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, a Nagyvilág szerkesz-
tője

ÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

ÓR ANNA táncesztéta, a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa

ÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

AÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

ZÁNTÓ ERIKA dramaturg-újságíró, a
Magyar Televízió munkatársa

ZÁNTÓ PÉTER egyetemi hallgató

ZEREDÁS ANDRÁS a Pannónia Film-
stúdió szinkrondramaturgja

KROÓ ANDRÁS

Vásári és művészi
bábjátszás
Magyarországon 1945-ig

A magyarországi bábjátékkultúrát követi
végig Belitska-Scholtz Hedvig új könyve,
amely a Veszprém megyei Múzeumok
Igazgatóságának kiadványa-ként látott
napvilágot. A kötet apropó-ja az 1973-ban
megrendezett tihanyi ki-állítás volt. A
könyvecske mintegy alapos katalógusként
szolgál a Magyar Szín-házi Intézet által
kiállított anyaghoz.

Mint ahogy azt a címe is ígéri, a könyv
két fő részből áll. Az első a vásári, a
második a művészi bábjátszást mutatja be a
felszabadulásig. Egy általános bevezető
után ( A báb játékról általában), az első
főrész további részekre bomlik. Az első
fejezet témája a Hincz-család
bábművészete. E család több generáción át
finomodó bábjátéka adja a tulajdonképpeni
gerincét a magyarországi vásári
bábozásnak.

A háromgenerációs Hincz bábdinasztia
legidősebb tagjának, Hincz Adolf nak a
működése egészen a XIX. század első
feliére megy vissza. A „nagyapa" először
1841. december 15-én Szenttamásban kap
tartózkodási engedélyt, bár anélkül, hogy
mutatványát pontosabban körülhatárolták
volna. Több állomás után végül 1849
február- jában, Varjason tűnik fial, először
szerepelve úgy, mint „
marionettenkünstler". Innentől kezdve az út
már jobban nyomon követhető. A bábuk
tanúsága szerint már Hincz Adolf
műsoraiban helyet kaptak a klasszikus
német báb-figurák is (Don Juan, Faust,
Kasperl). A család ekkortájt 17 bábuval
rendelkezett (igen magas szám!), és
Gáspáron, a Kis bohócon, a Kötéltáncoson,

illetve
az egyébsztárokon kívül birtokában volt
még négy férfi-nő páros, két gyermek
bábfigura, vagyis egy olyan társulat,
amelynek tagjaiból bármely darab sze-
reposztása kitellett. Mint Belitska-Scholtz
könyvében hangsúlyozza, lénye-gében
ezért mondható olyan gazdagnak Hincz
Adolf hagyatéka. És ennek a gazdagságnak
köszönhető, hogy fia. Gusztáv, aki 1876-
tól 1893-ig állt a színház élén, alig néhány
darabbal gyarapította a gyűjteményt. De az
új bábuk alacsony száma mellett is jelentős
előre-lépést jelentenek Hincz Gusztáv új
szó-lószámai, melyeknek főszereplői az
úgy-

nevezett metamorfózisos, átváltozó bábuk.
A „Széjjel-menő-ember", a „Lég-hajósnő"
a színpadon, játék közben egy ügyes
trükkel átalakult. (Az utóbbi például úgy,
hogy bő krinolin szoknyáját a feje fölé
kapta, ami így a léghajó léggömbjévé
változott.) A család ekkor már a
Városligetben játszik. A játszási
engedélyhez csatolt végzés így hangzik
„Figyelemmel azon körülményre, hogy
folyamodó magyar nyelvű bábszínháza
eddig is igen keresett szórakozóhelyét
képezi a gyermekvilágnak, fennállássá nak
további biztosítása a városligeti bizottmány
előterjesztése szerint is igen indokoltnak
látszik."

Hincz Károly több mint negyven évet
felölelő munkásságának a színtere már
kizárólagosan a Városliget. Nagy
átaIákulások kora ez. A bábjátszás
urbanizálódik, modernizálódik. Szórakoz-
tató üzemmé alakul. A bábállomány
megötszöröződik - 90 darab ! - az elő-adás
formája stabilan kialakul. (Első rész:
Zsákbábus Vitéz László jelenetek; Második
rész: Marionettelőadás, artistaszámok,
páros táncszámok.) Tipikusan nagyvárosi
bábfigurák jelennek meg: virágárus,
vendéglős, harmonikás.

A vásári bábjáték másik nagy repre-
zentánsát a Korngut-Kemény családot
hasonló módszerrel mutatja be a szerző;
erre most nem térhetünk ki hosszasabban.
Feltétlen figyelmet érdemel viszont a
Kasperl-Paprikajancsi-Vitéz László fejezet,
mely a bábszínpad népi hősének történetét
mondja el: e szemtelen, erő-

szakos, nagy hangú, de ugyanakkor bá-
tor, szegényeket oltalmazó hősnek, aki-nek
nemegyszer élő politikai személyeket
adnak a szájam. A történet általáában igen
egyszerű. Főszereplője egy nagy, kiadós
verekedés, amelynek során a népi hős
mindenkit elagyabugyál, végül
természetesen a halált is.

A könyv második része lényegében
három bábműviész: Blattner Géza, Büky
Béla és Rév Istváni munkásságáról számol
be, nem tagadva azonban a tenyt, hogy
nagy jelentőségű, három különböző irányba
vezető törekvésükkel iskolát nem
alapítottak, nem tömörültek köve-tők a
mesterek köré.

Belitska-Scholtz Hedvig műve nyilván
nem lesz bestseller. Ez a kis könyv nem
szól tömegekhez. Egy speciális művészeti
ág zárt világát mutatja meg, még
pontosabban annak is egy szeletét. Aki
ismereteit a bábjátszásról növel ni kívánja,
annak rendelkezésére áll ez a szakszerű,
pontos munka.


