
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-



götte a százfelé figyelő, szerteágazó, az
önmagához visszatérő össznépi képzelet.

Ahhoz természetesen, hogy mindez
valóban hasson a nézőre, a biztos kézzel
kiszabott drámai szerkezet, a fordítói
alázattal és költői merészséggel egységbe
foglalt, hömpölygő szöveg önmagában
még kevés. A mű, a színpadi mű a lát-
ványban teljesedik ki; a látványban,
amelynek a rendező elképzelése, a tervező
alkotó fantáziája éppúgy részese, mint a
paraván felett megmozduló tárgyakat
animáló, életre keltő színészek technikai
tudása és érzékeny művészete.

Koós Iván ehhez az előadáshoz olyan
színpadképet teremtett, amely a színek és
formák, a mozgás és mozgatás nyel-vén
teremti újjá, egyenértékűen a Kalevala
szómágiáját. A Koós tervezte bábok, a
színpadkép egészével együtt olyan
technikai lehetőségeket kínálnak, ame-
lyek még ma, az elektronikus trükkök és
video teremtette csodák korában is
elkápráztatják a nézőt, mégsem a techni-
ka az, ami magával ragad, hanem a ter-
vezői leleményt kiaknázó színészi-emberi
teljesítmény. A teremtést, Vejnemöjnen
születését megjelenítő látvány olyan
elementáris erejű, a színek és formák lük-
tetésével élményt teremtő epizód, amely-
hez hasonlót a korszerű technika minden
vívmányát felvonultató művészeti ágak
talán sohasem tudnának produkálni.

A Kalevala szavakkal megformált képi
világa, világszemlélete egyébként is közel
áll Koós Iván művészetéhez. A fűben,
fában, használati tárgyakban és természeti
jelenségekben az emberéhez hasonló tu-
lajdonságokat kereső, azokat megszemé-
lyesítő s önmagát is a természet részeként
átélő képzelet teremtette szöveg valóság-
gal szárnyakat adott a tervezőnek, aki
mindig, minden egyes munkájában em-
berszabásúvá varázsolt tárgyakat, a ma-
guk anyagi valóságával, tulajdonságával,
faktúrájával ható, humanizált tárgyakat
állított színpadra. Formateremtő munkája
során merített a népművészetből - a ma-
gyar, a finn s más népek művészetéből
egyaránt - , de nem doktrinér módon,
kizárólagos érvénnyel. Pedig a téma, az

ősi, népi eposz egy kevésbé erős egyéni-
ségű tervezőt könnyen erre, a kisebb el-
lenállás irányába sodorhatott volna.
Bátran alkalmazza a legváltozatosabb
formai megoldásokat, asszociatív képeket
- Louhi hatalmas madara, az üldözés és a
küzdelem pillanatai a sci-fi filmek
eszköztárát idézi, játékosan, ám mégis
félelmetesen -; amit elképzelt, megte-
remtett, életre hívott, az vitathatatlanul az
ő világa, s ugyanakkor az adott elő-
adáson színre kerülő öntörvényű dráma
öntörvényű képi világa is. Hasonló ereje
van Decsényi János nagyszerű, dra-
maturgiai funkciót is betöltő zenéjének.

Természetesen a színház kollektív mű-
vészet, és a bábszínház különösen az.
Ahhoz, hogy a bábok játszotta Kalevala
olyan lehessen, mint amilyennek írója,
rendezője, tervezője elképzelte, nemcsak
óraműpontossággal dolgozó technikai
szakemberekre, világosítókra, hangtech-
nikusokra van szükség - hiszen egyetlen
apró hiba, késés, csúszás, tévedés tönkre-
teheti az egész együttes munkáját -,
hanem óraműpontossággal dolgozó szí-
nészekre is.

A kritikus - ismervén a bábszínház
szigorú törvényeit - mindig zavarban van,
amikor a színészek munkáját kellene
értékelnie. Hiába hallja a színész hang-
ját, amely együtt él a paraván felett moz-
gó bábfigurával, hiába kerül a hang te-
remtette jellem s a vele csodálatos össz-
hangban mozgó bábban megtestesülő
színészi-animátori teljesítmény hatása alá,
tudja, hogy gyakorta a „hang Jákobé, a
kéz Ézsaué" - sokszor ugyanazt a bá-bot
ketten is irányítják. Ahhoz ugyanis, hogy
a figura mozgása olyan legyen, ami-
lyennek az összkép megkívánja, egyetlen
színész két keze kevés...

A hangból és mozgásból összefonódó
figurákat többé-kevésbé mégis egy em-
berhez kell kötni; Vejnemöjnen bölcs
megfontoltságát, varázslatos erejét, Il-
marinen keménységét, szilárdságát, fér-
fias bánatát, Lemminkejnen hetykeségét
Gruber Hugó, Pataky Imre és Gyurkó
Henrik nagyszerű tehetségéhez, Lemmin-
kejnen anyjának emberfeletti, csodát

teremtő anyai szeretetét Szőllőssy Irén,
Louhi, Észak asszonya hideg, számító
kegyetlenségét Szakály Márta kiemelkedő
teljesítményéhez. Néhány remekbe sike-
rült epizódfigurát Erdős István nevéhez
kapcsolva szeretnék a legnagyobb elis-
meréssel kiemelni, és hasonló elismerés-
sel nyugtázni Elekes Pál, Csajághy Béla,
Kássa Melinda, Sallay Virág és Kozáry
Eszter közreműködését.

A Kalevala, bár születésének időpont-ját
tekintve sokkal fiatalabb, mint az
Odüsszeusz, a társadalmi-történelmi idő-
rendet tekintve sokkal régebbi, ősibb
korba nyújt betekintést. Egy olyan ősi,
nemzetségi társadalomba, amelyben még a
munka, az alkotó tehetség az eszmény,
ahol még nem alakult ki a Tróját vívó
görögök kardforgató, harcos arisztokrá-
ciája. A messzi, hideg északon, a világtól
elzárt Karjalában sokkal tovább éltek az
ősi társadalmi formák, és ennek követ-
keztében az a gondolatvilág, amelyben a
bölcs énekes Vejnemöjnen és a vasat
olvasztó, csodálatos szampót szerkesztő
Ilmarinen története megszületett, sokkal
közelebb áll hozzánk, mint a harcos
achájoké. Bármily paradox módon hang-
zik, az újabb az ősibb, s az ősibb a kor-
szerűbb; talán ezzel is magyarázható,
hogy a Kalevala előadását is teljesebbnek,
erősebbnek érzem, mint az egyébként
ugyancsak sikeres Odüsszeuszt.

Azt hiszem, nem kell különösebb bá-
torság vagy a jövőbe látás képessége ah-
hoz, hogy ennek az előadásnak hatalmas
sikert jósoljak. Ez a Kalevala méltán so-
rakozik a társulat régi, világhírű - és
világszerte ismert - nagyszerű produkciói
mellé. A legjobbak mellé, ugyanis képes
arra, amire még ez a rendkívül magas
mércét támasztó együttes is csak ritkán
volt képes: egyszerre szólni a nézőtér
különböző rétegeihez. A kicsinyek a
mesét, a kamaszok a kalandot, a mítoszt,
a felnőttek pedig a költészetet érez-hetik
közel magukhoz; s az előadás egésze
minden nézőre hat. Arra is, aki még soha
életében nem hallott a távoli rokon-nép
ősi eposzáról, arra is, aki csak hírét
hallotta, s most szégyenkezve vagy kíván-
csian fogadja meg, hogy előbb-utóbb időt
szakít rá, és beleolvas Vejnemöjnen
történetébe. De alighanem magával ra-
gadja a vájtfülű irodalmárt is, aki az él-
mény hatása, a színpad varázslata alatt az
előadás után már alig várja, hogy hazaér-
vén leemelhesse a polcról a Kalevalát, s új-
ra ízlelgesse az ismerős sorokat : „Mostan
kedvem kerekedik, / Elmém azon töpren-
kedik, / Hogy ím dalra kéne keln i . . . "

A Kalevala a Bábszínházban


