
paradox voltának kifejezői voltak több-
ségükben. Mivel úgy gondolom, ezek az
előadások lehetnének mások, lévén mind
technikailag, mind szellemileg függetlenek
az adott színházi struktúrától és
színházpolitikától, ezért volt fájdalmas
felismerés számomra, hogy e műfaj sem
termelt ki magából egyebet e pár év alatt,
mint ugyanazt a színházi rossz köz-érzetet
és az ezzel járó alkotói felemásságot, mint
amit a nagyszínházi előadások ma már
„profi módon" művelnek. A színész kibújt
a színházi, számára rossz közegből, és
belebújt saját rossz közérzetébe, és ezt
vagy titkolva, vagy kiteregetve eljátszik a
monodráma gondolatával. Többnyire, mert
azért a Dózsa és a Szókratész védőbeszéde
nem ez volt, hanem igazi színházi este.

Pedig a jó monodráma-előadás - füg-
getlenül a műfaj esztétikai és egyéb teo-
retikus szempontjaitól - a XX. század jó
értelemben vett primitív színpadi műfaja
lehetne. Kísérlet arra, mit képes a szín-ház
testközelségével, közvetlen színpadi
megnyilvánulásaival, primér szinten, in-
dulatokban a színészből és a közönségből
előcsalogatni. A monodráma lehet-ne az a
primitív drámai műfaj, az az indulati-lírai
monológ, mely színpadi egy-szerűségével
és érzelmi gazdagságával kérdőjelezné
meg az adott színjátszási konvenciókat,
feleselve mindazzal a hamissággal, amit a
mai színház magában hordoz. Ezáltal
egyáltalán nem lenne önálló műfaj - a
színész sem önálló, ha-nem társulati lény,
az író pedig, ha drámát ír, ugyancsak
színházi ember. Nem lenne független sem
az adott drámaterméstől, sem a
nagyszínházi előadásoktól, sem a színházi
struktúrától, sem a társadalomtól.
Látszólag önállósodott, valójában par
excellence feleselő léte mind-azzal, amit
ma a színház jelent, valami olyan
politikusi indulatot hordozhatna és kellene
hogy hordozzon, amit Brecht songjai
hordoznak a maguk tömegindulataival,
soha nem egyénien, hanem par excellence
társadalmian. Nyilván ez a hasonlat is
paradox, csak éppen termékenyebbnek és
drámaibbnak tűnő, mint a létező
monodrámák kulisszákból ki-növő
paradoxonai. Talán el kellene ismer-ni,
hogy a monodráma mindenképpen
paradoxon, csak éppen lehetne terméke-
nyítően is az. De ahhoz mindenekelőtt a
színésznek ki kellene bújnia privát in-
dulatokat szülő rossz közérzetéből, és
onnan indulnia el újra, ahonnan még ka-
maszos álmai idején elindult - a hivatás és
a színház szeretetéből.

DÉVÉNYI RÓBERT

Bábjáték - bábok nélkül

Heltai-Gozzi: A Szarvaskirály
az Állami Bábszínházban

A gyerek- és ifjúsági színházak, felnőtt
társaikhoz viszonyítva fokozottan réteg-
érzékenyek. Négytől tizennégy évig, az
egymást követő korcsoportok ízlését és
kívánalmait egy világ választhatja el
egymástól, és csak az a társulat tud hű-
séges és értő közönséget nevelni magának
(és ezzel egyben a majdani felnőtt
színháznak), amely a változó érdeklődés-
hez igazodva képes a próteuszi alakvál-
toztatásra. Hogy ez mennyire így van, azt
az Állami Bábszínház tudja a legjobban.
Felnőtt produkcióikat itt nem említve:
szinte tudományos megalapozottsággal, a
gyermeklélektan és pedagógia
iránytűjével felszerelkezve készülnek a
műsorok az óvodások, kisiskolások, si-
hederek sajátos befogadói szintjéhez,
illetve igényeihez alkalmazkodva. Annál
meglepőbb, hogy új, Heltai Jenő A
Szarvaskirály című játékának bemutató-
jánál mintha eldöntetlen maradt volna,
hogy kinek szánják. A varázsmese színes
látnivalóival betelni vágyó picinyeknek, a
fordulatos kalandokért hevülő
kamaszoknak vagy a szellemes
„szövegelésre", esetleg ínyencműfajra
nyitott fel-nőttebb korosztálynak.
Heltai szövegkönyve első megközelítésre

szabályos mesejátékot ígér. Valójában
természetesen nem az, a szónak a
gyerekirodalomban érvényes értelmé-ben.
Ízig-vérig felnőtt mese ez is, akár Az
ezerkettedik éjszaka vagy A néma levente.
Nem feladatunk itt Heltai szín-padi
munkásságát értékelni, azt mérlegelni,
hogy népszerűségét irodalmi kvalitásainak
vagy simulékony ,,fogyaszthatóságának"
köszönheti-e. Annyi bizonyos, hogy
Heltai szándéka szerint a meseköltés a
hétköznapok nyomasztó szürkeségét
elviselhetővé színező képzelet működés,
védősánc, csengő-bongó rímekbe
menekített igazságosztás, csekélyke
lázítás a kor prózai kötöttségei ellen. Épp
ezért ez a mesejáték csak akkor hat
élvezetesen, ha az is megjelenik benne,
amit elrejt: a valóság, amit Heltai bölcs
iróniával, vérbelien pesti, naprakész
asszociációkkal véleményez, csipked. Ter-
mészetes, hogy az ötvenes évek elején
íródott Szarvaskirálynak ezek a fel-

hangjai felfoghatatlanok a gyermeki érte-
lem számára. Az ő kedvükért tehát le
kellett egyszerűsíteni a darab számos
mozzanatát bizonyos szövegrészek el-
hagyásával vagy hangsúlytalanná tételével
Az előadásban például Deramó király
makulátlan mesehős, akivel a közönség, a
gyermekszínház örök törvényei szerint,
hiánytalanul azonosul. Heltai viszont
sokkal bonyolultabb mesefigurát alkotott.
Deramó ármányos ellenfelének,
Tartagliának kénytelen bevallani, hogy
gyakran tapadt uralkodói kezéhez vér, és ,,
...szomorú, de így van, / Tovább csak úgy
maradt enyém a trón / Hogy olykort egy
barom bőrébe bújtam". Átértelmezi Heltai
a feleségválasztás próbatételét is. Ez a
szituáció a maga nép-vagy gyermekmesei
közegében soha nem kelt zsarnoki
képzeteket. Heltainál igen.

felajánlkozás megalázza, meggyötri a
kényszerű jelentkezőket, és Deramó éppen
barbár énjétől váltódik meg szerel-
mesének, Angelikának őszintesége révén.
Természetes, hogy a gyerekelőadás a
jellemfejlődéssel és általában a lélektani
finomságokkal aligha tudna mit kezdeni.
Heltai darabjának irodalmi többletét
viszont éppen ezek adják. Mint ahogy
áldozatául esett az életkori irányzéknak a
játék kellemesen fűszerezett erotikája,
mindenekelőtt a Truffaldino-Smeraldina
buffópáros enyelgése, pedig gondolom, a
szövegkönyvet nem ismerők is elhiszik
becsületszóra, hogy Heltai épp e
berkekben van igazán elemében.

Heltai a darabot Gozzi játéka nyomán
verselte meg, illetve korszerűsítette.
Felmerül hát a kérdés, hogy talán az ere-
deti darab meséje olyan remeklés, ami az
átdolgozás vakolatát itt-ott lehántva is
gyönyörködtet. Sajnos, ez sem áll. Gozzi
fantasztikus-regényes-érzelmes, lélek- és
szerepcserékre épülő szövevényes
kanavászai nem többek a felnőtt-
közönséget ajzó ügyes rutintákolmá-
nyoknál, amelyeknek csak színészi lehe-
tőségei ígérnek esztétikai létjogosultságot.
A S

z
arvaskirály csupasz története is

önmagában felszínes, formailag ormótlan.
A hosszadalmas expozícióból meg-tudjuk,
hogy Deramó király Farfarelló főmágus
oltalma alatt áll. 0 küldi udvarába
tanítványát, Brighellát is, hogy el-
lenségeinek ármányát meghiúsítsa. Bri-
ghella, akinek ez mágusi vizsgafeladata,
egy mellszobrot készít a királynak, ami
vigyorával figyelmezteti, ha arra méltatlan
nőt kívánna a trónra maga mellé ültetni.
Ettől függetlenül korábban Farfarelló egy
amulettel is megajándékozta



Deramót, amelynek felirata varázsmon-
dókaként feltámasztja a halottakat, illetve
lélekcserét tesz lehetővé. Tartaglia, a
gonosz miniszterelnök hízelkedésével
kicsalja a titkot, és sikerül a király testé-
be költöznie, míg amaz egy koldus alak-
jába számkivettetik. Szerencsére Bri-
ghella résen van, ellenvarázslata győze-
delmeskedik, és minden jóra fordul. Nos, e
meséért aligha volna értelme A Szarvas-
királyt színpadra állítani. Más a helyzet,
ha egy izgalmas stíluskísérlet kedvéért
kanyarodunk vissza Gozzihoz, ne-
vezetesen, hogy Heltai szövegét a com-
media dell'arte talajába plántáljuk át.

Balogh Géza rendező érezhetően erre a
lehetőségre hajlik. Hogy elképzeléseit
megvalósíthassa, mindenekelőtt előcsa-
logatta a bábszínészeket a paraván mögül,
és előszínészekké léptette elő őket.
Különös, hogy éppen egy bábrendező jut
erre az ötletre, de jogosan. A
Szarvaskirályt ma már úgysem lehetne
Heltai műfaji címkéjéhez ragaszkodva
bábjátékként előadni. A fölött a
szövegköz-pontú, irodalomtolmácsoló,
miniatürizált színházhasonmás-bábozás
fölött - amit Heltai 1950 táján ismerhetett
- már jó egypár évtizede meghúzták a
lélekharangot, és éppen az Állami Báb-
színház alkotógárdája tette következetes
művészi munkájával végleg a sírba. A
Gozzi-féle commedia dell'arte feltá-
masztása viszont igen vonzó stilizációs
lehetőséget ígér. Emlékezzünk Vahtan-
gov színháztörténelmi jelentőségű Tu-
randot hercegnőjére, amely Gozzira támasz-
kodva a végletekig színházasította az
alapanyagot, zseniálisan egyenjogúsítva a
színészi és színpadi hatáseszközöket az
irodalmival. Hogy Balogh ezt az esz-
ményképet igyekezett felvállalni, azt a
nyitójelenet, a beöltözés, a nyilvános
átlényegülés Vahtangov megoldására rí-
melő ceremóniája bizonyítja. Ehhez ké-
pest vártuk a folytatást: eleven tempót,

sziporkázóan attraktív megoldásokat,
álmélkodásra késztető bravúrokat, meg-
hökkentő, kiélezett fordulatokat, a fe-
szültség, izgalom meg-megújuló roha-
mait. Tehát mindazt, amivel a commedia
dell'arte többet tud az irodalomtolmá-
csoló színháznál. Ami egyszerre életko-
rilag is helyére tehette volna a produk-
ciót, sőt akár közös lázba hozhatta volna
a kicsinyeket és nagyokat, előbbieket a
játék önfeledtségével, utóbbiakat vi-
háncoló groteszkségével vonva bűvkö-
rébe.

Sajnos ez a várakozás betöltetlen ma-
radt. A Szarvaskirály alkotógárdája szinte
már a küszöbön megtorpant. Csak
bizonyos külsőségeiben élesztgeti a com-
media dell'arte stílusát, szüntelenül óva-
kodva, nehogy szétfeszítse egy óvodai
maskarázás kereteit.

Felemásság érződik mindjárt a maszkok
megválasztásában. A commedia dell'arte
férfigalériája mind igen karakterisztikus
maszkot visel, az átvétel, illetve
kiterjesztés a női szereplőkre is a
stílushűség szellemében fogant. Azzal is
egyet kell érteni, hogy színháztörténeti
hitelességre törekedni viszont felesleges,
hiszen egy hagyományos Tartaglia-,
Brighella-vagy Pantalone-arcmás a mai
nézőnek (és különösen a gyerekeknek)
nem mondana semmit, csak furcsálkodást
okozna. De a commedia dell'artéban a
maszk sűrített jellemzés, a színpadi fátum
csalhatatlan hírharangja. Ezt a tá-
jékozódást csak Tartaglia és Smeraldina
maszkja segíti. A többieké jórészt leragad
a mesejáték általános típusaiban.

Fontosabb ennél maszk és játékmód
komplementeritásának elhanyagolása. A
commedia dell'artéban az arcjáték, a
mimika hiányáért bőven kárpótol a gesz-
tus, a mozgás attraktív feldúsulása, a
szituációk tartalmának akciógazdag testi
kifejeződése. A Szarvaskirály előadó-

gárdája meg sem kísérli e magasságok
ostromát. A játék maszkban is a szöveg-
tolmácsolás igényeinél reked meg.

És végképp paradox helyzet alakul ki
azáltal, hogy a szöveg nem élő-elevenen,
hanem magnószalagon szólal meg. Az
Állami Bábszínházban ezt a külföldön
korábban indokolatlanul divatozó
playback-metódust csak csínján hasznosí-
tották. Ott, ahol a helyén van : a zenei mű-
vek bábos adaptációiban. A prózai
darabokat akkor szinkronizálták, ha csak
ezen az áron szavatolhatták az irodalmi
értékű szöveg művészi és akusztikai ar-
tikuláltságát. Ha a báb-Csongor csak Gá-
bor Miklós hangján szólalhatott meg él-
vezetes gazdagságában. De A Szarvas-
király nem bábjáték, az előadást élő szí-
nészek prezentálják. Ráadásul javarészt
kezdők. Vajon mi célja van, hogy önma-
guknak kölcsönzik konzervhangjukat?
Technikai kényszerűségből született ez a
megoldás ? Attól tartottak, hogy a teljes
arcfelületet borító, légzési nehézségeket
okozó maszk torzítja a beszédet? Miért
nem hagyták akkor szabadon a szájat,
mint ahogy az eredeti commedia dell' arte-
maszkok esetében ez a szokás? Vagy az
indítékok koncepcionálisak? Mert
megengedem: a test-csere jelenetekben a
playback kézenfekvő megoldást kínál,
még maszkot sem kell váltani, mint a
commedia dell'artéban. De ami megtérül a
réven, sokszorosan el-vész a vámon. A
szinkronszöveghez igazodás óhatatlanul
leblokkolja, meg-béklyózza a színészi
invenciót. Az ihletett, mindenoldalú
lehetőségtől feltöltődött színészi jelenlét a
technikai eszközökhöz tapadt illusztrálássá
szürkül. Pont fordítottja játszódik le, mint
a zenés báb-pantomimek esetében. Amíg a
Petruska vagy az Aventure bábművészeit a
playback tehermentesítette,
felszabadította, lehetővé tette, hogy
minden idegszálukkal sajátos mozgatási
feladatukra összpontosítsanak, A
Szarvaskirály fiatal szereplői a
szinkronizálásból keletkező űrt nem tudják
kitölteni. Az élő szín-padi helyzetek
unalmasan konganak.

Azok közé tartozom, akik már többször
felvetették, hogy az Állami Bábszín-ház
kissé egyoldalú „képzőművészeti
elkötelezettsége" elcsökevényesítheti a
színészi képességeket, a látvány rész-
elemeinek művészi alázatú szolgálata,
valamiféle puzzle-bábozás nem jelentheti
a művészek vágyainak netovábbját. Örül-
nöm illene tehát, hogy a Bábszínház e
kísérletével egyértelműen a színészi

Jelenet a Bábszínház Szarvaskirály-előadásából



igénybevétel felé nyitott. Ennyiben haszna
is lehet a társulatfejlesztésben. A köz-
reműködők a színház másod-, harmad-
vonalából és a friss diplomásokból ver-
buválódtak, akiknek műhelymunkája más
elbírálás alá esne, ha nem produkcióként
kellene értékelnünk. Ahhoz kevés. Talán a
rendező és a játékmester Barlanghy István
nem mert nagyobb terhet róni a
szereplőkre, ismerve képességeik határát,
vagy ellenkezőleg, a művészi vezetés
kishitű inspirációi nem mozgósították
kellően a színészek alkotóvágyát? - Azt
hiszem: is-is. Akadnak egyértelműen ren-
dezői lapszusok. A már említett
feleségválasztó jelenetben például egy
szobor-fejnek kell vigyorával
figyelmeztetnie Deramót, ha a kiszemelt
ara hazudik. Heltai szándékai szerint
természetesen titkos jelként, csak a király
számára lát-hatóan. Az előadásban viszont
a fej vissz hangosított lármával röhög,
tehát a le-lepleződésnek az ajánlkozó
számára is nyilvánvalónak kellene lennie.
Megszégyenülésnek vagy dacnak viszont a
szín-padi szituáció megfogalmazásában
nyoma sincs, a hiátus eljátszhatatlanná
torzítja a jelenetet. Színészi gondatlanság
árnyékolja be Tartaglia alakítójának
játékát. Az intrikus irányítói szerepkörhöz
különben is erőtlen Deák Sándor nem tud
mit kezdeni a figura dadogásával. A com-
media dell'arte stílusában -- de a playback-
technika miatt különösen - a beszédhiba
csak akkor hatásos, ha tikké erősödik fel,
ha látható is, nem csak hall-ható. A
színészi feszélyezettség azokra is
fékezőleg hat, akikben érezhetően
türelmetlenebb játékvágy lobog, mint
például Blasek Gyöngyiben vagy Török
Ágnesben. A színi házi feladatot igyekvően
oldják meg Németh Tibor és Juhász
Ibolya.

Kár az elszalajtott lehetőségért. .A
megvalósított commedia dell'arte ter-
mészetesen illeszkedett volna a színház
törekvéseinek egyik fő vonulatába. Az
Állami Bábszínház komoly zenei misz-
szióját kibővítve mindinkább részt kér az
iskolai kötelező irodalom eleven élménnyé
formálásából is, lásd az Odüsszeuszt,
Gullivert, Szentivánéji álmot, Csongor és

Tündét vagy a Kalevalát. Egy a commedia
dell'arte stílusát idéző produkció az
élményen túlmenően eminens lehetőséget
nyújthatna arra is, hogy az iskolások
betekintést nyerjenek a szín-háztörténet e
vonzó, ám - drámairodalmi hátország híján
- mostohán kezelt tartományába.

CSIK ISTVÁN

Mítosz, mese, költészet

A Kalevala - bábszínpadon

A hajdanvolt korok, letűnt világok em-
lékét őrző, ősi eposzok úgy élnek, úgy
vannak jelen korunk emberének tudatá-
ban, hogy a velük kapcsolatos élmények
túlnyomó többsége másodlagos, harmad-
lagos. Hiszen ki az, aki rohanó korunkban
- ha csak nem szakmája a filológia -
nemcsak kézbe veszi, de el is olvassa az
Iliászt, az Odüsszeát, a Ramajanát, a
Kalevalát? Ki az, aki akár csak az ősi
énekek nyomán, mintájára született
eposzokat kézbe veszi ? Olyan műveket
ráadásul, amelyeket a „kötelező
olvasmány" címke amúgy is
ellenszenvessé tesz minden egézségesen
gondolkodó középiskolai tanuló előtt?
Bizonyos, hogy van-nak ilyenek, de
számuk alighanem el-enyészően csekély.
Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom:
nem tudnánk megtölteni egyetlen színház
egyetlen előadásának nézőterét sem.

A legtöbb ember a leleményes
Odüsszeusz vagy a vasverő Ilmarinen
kalandjairól csak annyit tud, amennyit a
különféle tartalmi kivonatok zanzáiból a
jeles, jó vagy elégséges osztályzathoz
feltétlenül meg kellett tanulnia, és talán
még azt, ami ezen felül, a régi eposzokon
nevelkedett, klasszikus vagy modern, de
olvasottabb írók műveiből célzásként, uta-
lásként a tudatáig eljutott. Olyan ez, mint
a hold világa... Halovány vissz-fénye az
eredetinek, mint az a tündöklő napnak;
többnyire éppen a lényeg hiányzik belőle.

A holdvilághoz szokott szem bele-
káprázik a nap fényességébe; efféle nap-
felkelte az Állami Bábszínház előadása
azok számára, akik a Kalevalát csak hírből
ismerik. Mert ebben a játékban - ami
pedig se nem pontos, se nem teljes, és a
szó szoros értelmében még csak nem is
hűséges - a mű lelke tárul fel előttünk.

A Kalevala tudós elemzői, kutatói sokat
vitatták, hogy - csakúgy, mint szinte
valamennyi ősi eposz esetében - keve-
redik-e, és milyen arányban, hogyan
keveredik mítosz és történelem a régi
énekekben. A kutatók számára ez valóban
fontos, hiszen a mű egy-egy apáról fiúra
szálló mondata a régészet, a nép-rajz és
más tudományok vitás kérdései-

ben válhat döntőbíróvá. Az olvasó, a néző
számára azonban a költészet a lényeges; a
költészet, amely a mítoszt és történelmet
egységbe ötvözi. A költészet, és még
valami... A naiv eposzok minden
változatában ott rejtőzködő, minden érző
és gondolkodó emberhez könnyen közel
férkőző - mese.

Bármilyen meggondolások vezérelték
az Állami Bábszínházat akkor, amikor
úgy döntött, hogy az ősi eposzok feldol-
gozásával, színpadra állításával bővíti
repertoárját - szerencsésebben nem is
dönthetett volna. Erre bizonysággal
szolgált már az Odüsszeusz is; de a Kale-
vala bemutatója mindennél ékesebben
bizonyítja, hogy a naiv eposzok világa
mily közel áll a bábszínpad világához; él-
tetőjük, mindkettő éltetője a mítosz, a
mese, a költészet.

A bábszínházi Kalevala, amint már
mondottam, se nem pontos, se nem teljes,
se nem hűséges az Elias Lönnrot
szerkesztette szöveghez. Csak hű - már
ami a lényeget illeti. És a hajdani turkui
orvos, aki a karjalai erdőkben, a világtól
elzárt kicsiny településeken összegyűjtött
számtalan töredékből, szövegvariációból
úgy szerkesztett egységes egészet, hogy
szinte sorró sorra válogatta, illesztette
egymás mellé a más-más helyen. gyűjtött
legszebb mondatokat, aligha-nem
hálásabban fogadná az efféle hűtlen
hűséget maga is, mint valamilyen filoló-
giailag pontos, ám száraz adaptációt.
Hiszen a bábelőadás alkotóinak módszere
sokban hasonlít az övéhez.. .

Lönnrot a sok-sok változat, szerteágazó
apró részlet, néha már dzsungellé
szövevényesedő történetismeretében bát-
ran szerkesztett egymás mellé más vidé-
ken, más közegben feljegyzett sorokat;
Koczogh Ákos, aki Rácz István fordítá-
sának felhasználásával színpadra írta, és
Urbán Gyula, aki rendezte a bábszín-házi
Kalevalát, ugyanilyen bátran szer-
kesztették a fikét utazás - a lánykérőbe,
illetve a szampó visszatéréséért útra kelő
hősök vándorlása - dramaturgiai ívére a
Kalevala egyes epizódjait. Alighanem
azért is választották a Rácz-féle fordítást
kiindulási alapnak, hogy szabadabban
mozoghassanak; Vikár Béla már-már
klasszikus, sőt nyugodtan mondhatjuk,
klasszikus szövege jobban kötötte volna
őket. A történet - amelyet egy öreg és egy
fiatal énekmondó jelenete keretez,
mintegy érzékeltetve a szöveg évszáza-
dokat átívelő, apáról fiúra szálló ritmusát,
lüktetését - dramaturgiailag egységes,
kerek egész, mégis ott érezhető mö-


