
Pornográfia

A narrátort ezúttal is Witoldnak hívják,
társa Fryderyk, a történet színhelye a
német megszállás alatti Lengyelország,
egy vidéki birtok; Witold és Fryderyk
azért érkeznek ide, hogy „összehozzák"

Hankát, a földbirtokos tizenéves lányát és
Karolt, az intéző hasonló korú fiát. Az
akciót nehezíti, hogy a fiatalok nem is
vonzódnak egymáshoz, sőt Hanka már
eljegyezte magát Waclawval, az ügyvéd-
del. A birtokon feltűnik Siemian, a gyáva
partizántiszt, aki nem meri teljesíteni a
rábízott küldetést, hisz az szinte a biztos
halált jelenti. S ezzel megszületett a mű-
ködési terep a „démoni" Fryderyk előtt, aki
épp azzal hozza közel egymáshoz Hankát
és Karolt, hogy eltervezteti velük, közösen
végeznek a hazaárulóval, ám Waclaw,
ugyancsak Fryderyk „fel-bujtására",
megelőzi őket, s maga vág neki, hogy
Siemian feladatát teljesítse. Azaz Waclaw
elpusztul, Hanka és Karol egymáséi
lehetnek. Witold, a narrátor fizikai
értelemben passzív, nem vesz részt az
akcióban, ám ezúttal nemcsak az olvasót
keresi, hogy Fryderyk tetteit interpretálja,
hanem mintegy hierarchizálja, átrendezi a
regénybeli valóság tényeit, s ezáltal felépít
egy „másik", „pornográf" valóságot: az
egész cselekménysornak épp az az igazi
(írói) értelme, amit az akció felszín alatti,
rejtett erotikájának nevezhetnénk.

A Pornográfia a varsói Ateneum Szín-ház
stúdiójában afféle színházi ínyenc-falatnak
számít; maga a regény, mely 1960-ban
jelent meg Párizsban, hazai kiadásban nem
olvasható, s színházi adaptálására is most
került sor először. Ráadásul az ellenállási
témával az író a nemzeti öntudat máig akut
kérdéseit érinti, noha hangsúlyozza, hogy
az ellen-állási Lengyelországról ő csak
„imaginárius" képet fest, hisz ekkor már
Argentínában élt. De épp ez a távolság az,
ami Gombrowiczot a mai közönséghez
közel hozza: az „imaginárius" valóság
íróját „szabad fantáziája" vezérli a „lengyel
csúfság" felfedezésében. Mindazon-által
Andrzej Pawlowski, aki színpadra
alkalmazta és megrendezte a Pornográfiát
(ez egyúttal főiskolai rendezői diplo-
mamunkája), a dramatizálás műfaji csap-
dáit és nehézségeit illetően nem tud lé-
nyegesen új dolgot feltalálni. Ez a sűrű
atmoszférájú, többnyire jó tempójú,
feszesen szerkesztett előadás ugyanúgy
nem tudja „színházra" lefordítani az
epikus előadásmód sajátos „öntematikus"

elbeszélői struktúráját, ahogy Ko-

rinnak sem sikerült Wroclawban a Trans-
Atlantykkal.

Mégis van valami a varsói Pornográ-
fiában, ami érdekes adalékot szolgáltat a
bevezetőül felvetett hogyan kérdéséhez.
Nevezetesen jerzy Kamas alakítása
Fryderyk szerepében. Ez a szerény
megjelenésű, félénk férfiú, akit Witold
„őrültnek" tart, aki mulatságos társasági
figurának tűnik, csak lassan árulja el
perverz hajlamait. S ahogy sikereit aratja,
úgy hullik szét, nemcsak belsőleg, hanem
még testtartását is elveszítve, ami neki
magának egyre elviselhetetlenebb
gyötrelem. Különös, meghökkentő
színészi mutatvány: a forma és az alak-
talan ösztönvilág, a kötöttséggel-rabsággal
szembeforduló rombolási vágy
gombrowiczi drámája egyetlen színészi
jelenlétben megformázva. A Pornográfiát
jerzy Kamas kelti életre az Ateneum
Színház stúdiójában, a többiek jól-rosszul
asszisztálnak hozzá. Bizonyos értelemben
maga a rendező is, aki a színésznek e
lehetőséget megteremtette.

Ha akarom, jerzy Kamas Fryderyk-
alakítását élő cáfolatnak is tekinthetem,
amellyel ellentmond Gombrowicznak, a
színészi trivialitásról szőtt elméletnek. De
ne feledjük, Kamas nem Gombrowicz-
drámát játszik, hanem regényt. S ez a
„képtelenség" alighanem meg sem fordult
az író fejében, annyira lehetetlen-nek
érezte a műfaji átültetést. Holott
tagadhatatlanul ez is egyfajta Gombro-
wicz-interpretáció, és tagadhatatlanul hi-
teles. Csak éppen receptnek nem tekint-
hető. Sőt, épp az egyszeriségében, színész
és író kivételes találkozásában rejlik a
siker nyitja. S ha e véletlenszerűen
egymás mellé sorolt, vázlatosan ismerte-
tett előadásokból a Gombrowicz-játszásra
valami tanulság levonható, az is
hasonlóképp hangozhat. Gombrowicz
csal, e lételeme szerint oly provokatív
íróval csak az a színész boldogulhat, aki
„felveszi a kesztyűt", szembenéz és felel
az író kihívására: önmagát adja.

RAJK ANDRÁS

Vitéz László városától
Punch úr városáig

Nemzetközi bábfesztivál Londonban

1984-ben alkalmam nyílt részt venni a
Nemzetközi Bábszínház Fesztiválon,
amelyet - immár másodízben - Londonban
rendeztek meg. A jelen volt sok kimagasló
szakember, az angol sajtó, rá-dió, televízió
megállapítása szerint a legátfogóbb
seregszemlét láttam, amely a több ezer
éves műfaj történetében valaha
végbement. Ezen nem csak azt kell érteni,
hogy öt földrész tizenkilenc országából
harmincegy társulat (közte egy-személyes
„társulat" - ez azonban nem értékmérő)
mutatkozott be a magyar-országnyi város
tizennyolc színházában. Valamit persze
efféle adatok is monda-nak, de nem a
lényegről. A lényeg, hogy az
egybegyűltek az ősi műfaj minden
árnyalatát, műfajon belüli valamennyi al-
műfaját képviselték, a mai legmagasabb
színvonalon. Ez pedig csaknem olyan
összetettséget, sokféleséget jelent, mint-ha
azt mondanám: drámafesztivált láttam -
meg nem határozva, hogy görög
tragédiáktól népi játékokon át happenin-
gekig terjedt a kínálat. S nem csak szín-
házak sokaságában, hanem London né-
mely nevezetes terén és utcáján is.

Angolok, „tiv"-ek és mások

Szakembereket mondtam - néhányukat
indokolt kiemelni. Ott volt az angol
bábszakértő jan Bussel; a műfaj fárad-
hatatlan megszállottja, Penny Francis; a
rendező David Currel; a témában négy
könyv szerzője, a ma is aktív bábos
George Speaight; a nagy nemzetközi
megbecsülésnek örvendő magyar Szilá-
gyi Dezső; a lengyel Adam Kilian; a
görög Eugenio Spatharis; a holland Henk
Boerwinkel; az ausztrál Nigel Triffitt; a
csehszlovák Frantisek Vitek és Vera
Ricarova - s ezzel csak a szak-mában
legismertebbek közül említettem
néhányat. Nem szóltam ugyanakkor
olyan elképesztő és sajátos tudású mű-
vészekről, mint akik a jávai „wayang kulit

"

és ,,wayang golek" (különböző stílusú árny-
és bábjátékválfajok, ősi modorban játszó
hangszeres együttessel) játékmódját
mutatták be és mint amilyen sajnos
névtelenül hagyott „dalang"-juk, az
összetett játék mestere és lelke.



Jean-Paul Hubert egyszemélyes színháza

Vagy az ugyancsak meg nem nevezett "tiv"
nemzetségű nigériai fekete művészek
(négymilliós nép lányai-fiai) és vezetőjük,
akik a tánccal, énekkel elegy bábozás
réges-régi tudományában járatosak. Ezek
említése mellett is nevek sokaságával
maradok adós, amelyeknek a viselőit
méltán sorolhatnánk a világ ki-magasló
művészei, művészeti szakértői közé.

Mostoha hivatás a bábozás? Ami a
világhírnevet (vagy akár országokon belüli
hírnevet) illeti - általában annak mondható.
Több szempontból viszont nem mostoha.
Amilyen kifejező és elragadó - érthető,
hogy megszállottai van-nak öt földrész-
szerte. Előnye az élő szín-házzal szemben:
nemzetközi nyelvet be-szél, többé-kevésbé
mindenütt egyformán érthető. S még egy :
viszonylag könynyen mozdul és járja be a
világot. (A mi Állami Bábszínházunk négy
földrész fél-száz országában szerepelt,
Londonban az itt taglalt alkalommal
harmadszor.)

Royal Victoria „Club"?

Néhány szót általában erről a kiválóan
szervezett, szerény eszközökkel magas
színvonalon megoldott fesztiválról. Mű-
ködik Londonban - kissé távolabb, a
Temzén túl - az úgynevezett Battersea
Arts Centre (hazai fogalmak szerint kul-
túrház) - benne egy olyan, önerőből lét-
rehozott bábközpont, műhely, archívum,
amelyről csak a legnagyobb tiszteIettel
szólhatok. Félig-meddig ez volt a fesztivál
központja.

Félig-meddig, mert volt egy másik is -
átlósan szemben a Nemzeti Színházzal,
csaknem a Temze partján, benn a város
közepén, a Covent Garden mellett, szintén
egy régi épületben, a Wellington utca i 8.
szám alatt. A. dolog azért érdemel
említést, mert az angol bábmegszállottak
energikus és eredményes munkáját dicséri.
Ez az épület a közelmúlt időkben afféle
hírnévnek örvendett, mint

a Maison „Frida" hajdan Budapest bel-
városában (Magyar utca - jelenleg Jászai
Mari Színészotthon). Az angol felsőbb
körök bordélyaként teljesített szolgálatot
évtizedeken át, a jól hangzó Royal
Victoria Club néven. Az említett lelkes
bábosok Nagy-London baloldali (a kon-
zervatívok által sajnos megszüntetésre
ítélt) tanácsa segítségével birtokba vették
a nevezetes., de eléggé lerobbant épületet,
és most folyamatosan igyekeznek be-
rendezni a korábbinál nagyobb szabású,
tanításra, gyakorlatok tartására, kiállí-
tásokra, valódi bábos klubéletre alkalmas
központtá. Néhány kiállítást már ezúttal is
itt rendeztek be. A bábművészet általános
hasznára válna, ha törekvésük egy
harmadik londoni nemzetközi fesztivál
idejére megvalósulna, lévén az angliai
bábművészek és szakértők esztétikai
törekvéseikben őszinte internacionalisták.

Magyarok a Sadler's Wellsben

A sokból néhány előadás lényegét igyek-
szem itt a lehetséges mértékig érzékeltet-
ni - a mienken túl mindenekelőtt azo-

kat, amelyek talán a szavak közvetítésével
is kifejeznek valamit a műfaj sok-
színűségéből és sokarcúságából.

Ami a mi, jó értelemben reprezentatív
együttesünk az Allami Bábszínház lon-
doni szereplését illeti, több szempontból
sikerült igazolnunk a magyar vendég-
szereplésnek előlegezett bizalmat. Ez
utóbbira utalt a fesztivált megelőző hír-
verés, amelyben (nyomtatásban és a te-
levízióban) a világ fél tucat legkiválóbb
együttese egyikeként aposztrofálták tár-
sulatunkat. Erre vallott az a tény is, hogy a
háromszáz éves, nagy hagyományú és
nagyméretű Sadler's Wells Szín-házat
kaptuk játszáshelyül. A műfaj is-merői
előtt persze világos, hogy ez utóbbi
hízelgő ugyan, de gyakorlatilag hátrány,
hiszen a bábszínház kamaraműfaj,
általában a méretei sem szívelhetik a nagy
nézőtéri távolságot. Az viszont tény, hogy
a mindenben szolid fesztivál-nak a
bevételre is tekintettel kellett len-nie, s
tizenegy felnőtt-, valamint három
gyermekelőadásunk ebből a szempontból
is megfelelt a rendezők várakozásának. A
lelkes nézőtéri reagálásokon túl

Eric Bass Őszi portrék című előadása



a sajtó is elismeréssel szólt darabjaink
többségéről, kivált a változatos báb-
technikát képviselő Klasszikus szimfóniáról
és a Petruskáról (Prokofjev zenéjére, illetve
Sztravinszkij balettjére Szilágyi Dezső,
Koós Iván bábműve, Szőnyi Kató
rendezése) sok jó vélemény jelent meg a
vezető angol lapokban (Times, Daily
Telegraph). A Sunday Times olyan nagyra
értékelt londoni szín-házi esemény
bírálatával közös cikkben elemezte a
magyar előadást, mint a Royal Balett
bemutatója. A csodálatos mandarin ellenben
sem a közönségnél, sem a kritikánál nem
aratott sikert. A Tűmadár helyzete amolyan
köztes volt, mindkét közelítésben.
Bábjátszásunk színvonalát mindenesetre
valamennyi kritika a mű-faj felső
régiójában határozta meg.

Ha már Vitéz László városa bábosai-nak
Punch úr városában végbement
szerepléséről szólok (Punch úr az angol
bábozás olasz eredetű klasszikus alakja, az
ismert élclap címadója, kicsit Chaplin
elődjének is mondható), hadd kövessek
egy Angliában tapasztalt jó szokást. Az
ismertetőkben itt okvetlenül szerepeltetik
minden érdemleges közreműködő nevét, a
műszakiakat is ideértve (a neveket gyakran
kivetítik előadások után is). Méltánytalan
dolognak tartom, hogy bábművészetünk
sok és nagy nemzet-közi sikert arató
művészeinek - köztük Érdemes, és
mindenképpen érdemes mű-vészeknek - a
nevét még szökőévenként sem publikáljuk.
Hadd legyen most egy rendhagyó szökőév:
Csajághy Béla, Elekes Pál, Erdős István,
Gruber Hugó, Gyurkó Henrik, Kássa
Melinda, Kozári Eszter, Pataki Imre,
Szakály Mária, Szőllősi Irén színészek és a
műfajban az átlagosnál is jelentősebb
művészi hozzájárulást adó Faházi Lajos,
Fehér Dezső, Hegyi János, Kisgyörgy
Enikő, Kosztelnik Győző, Kürti Károly,
Lánszki Péter, Lőkös Sándor, Nagy
Sándor, Papp Erzsi és Villányi László
műszakiak képviselték a magyar
bábművészetet Londonban.

Bábcsillagok - fából

Az ősi művészeti ág napjainkban is szün-
telenül fejlődik, alakul. A továbbiakban
igyekszem a legértékesebb és legérdeke-
sebb tapasztalatokra szorítkozni.

Londonnak a tenisz révén világszerte
ismertté vált negyedében, Wimbledonban
működik Anglia négy, kőépületben
működő bábszínházának egyike, a
templomhallból átalakított „Polka" (Polka
children's Theatre Company). A
nemzetközi fesztiválra létrehozott, mű-

fajtörténeti jellegű műsoruk (Wooden Stars
- hadd fordítsam így: „Bábcsillagok -
fából") magában megérdemelne hosszabb
méltatást - még inkább azonban az
eszközök, amelyek révén a mű-vészek
(Richard Gill, a nálunk is ismert művész
vezetésével) ezt az átfogó programot
összeállíthatták. A Polka egész világot és
egész műfajt reprezentáló báb-anyaga a
maga nemében egyedülálló - évszázados,
fából (és sok más anyagból) faragott
bábjaikat félmillió fontra biztosították. S
ez csak, hogy úgy mondjam, piaci
értéküket fejezi ki - kultúrhistóriai értékük
ki nem fejezhető. A műfaj gyöke-rét
képviselő ázsiai (japán, indiai, jávai, Sri
Lanka-i, burmai) bábgyűjtemény nem is
százados, hanem több évezredes anyag.
Legidősebb eredeti darabjuk az
időszámításunk előtti 500. évből való. Az
angol bábművészek bámulatos felké-
szültséggel sajátították el életre keltésük
különböző módozatait. A sok közül is
kivételes kézügyességet igényel a japán
Kyoto leporellóféle kezelése, ahogyan a
művész, a mese menetének követelményei
szerint, a hajótól a kalapig, a legyezőtől a
házig, a legkülönfélébb tárgyakká formálja
a rakottszoknyaszerűen hajtogatott papírt.

Ma már alig-alig fellelhető, extra él-
mény, amit a Fratelli Napoli kínál. A
Cataniából érkezett család egyszerű
mesteremberekből áll, amatőrökből, akik
immár harmadik generációban gyako-
rolják - csaknem utolsóként - egyedül-álló
művészetüket. Hozzátehetem: meg-
érdemelt világsikerrel (amerikai körútról
érkeztek Londonba). Apa, anya és felnőtt
gyerekek, a tradícióknak meg-felelően,
maguk állítják elő életnagyságú, roppant
súlyú (30-35 kilogrammos), vértezetbe,
illetve egzotikus ruhákba öltöztetett
behemót figuráikat, és hatalmas fizikai
erőkifejtéssel maguk mozgatják őket egy
állványzatról, takartan, felülről, a
súlykülönbségtől eltekintve
marionettszerűen. Itt Ariosto Őrjöngő
Lórántjának nagy párbajjelenetét mutatták
be, jellegzetes olaszos figura-
gesztikulációkkal improvizált szöveggel,
mely utóbbit azért hangsúlyozom, mert a
családfő olvasnitudása nemigen terjed
bonyolult irodalmi szövegek el-
sajátításáig. A véres történet felidézése a
monstruózus alakokkal ellenállhatatlan
hatású, mind a művészet ősforrásai-nak
felidézésével, mind sajátos, egyszerre
borzongató és elragadó humorával.

Indonézia bábművészei - a „Sasona
Mulia" néven ismert jávai kulturális

centrum együttese - külön fejezet. Már a
kifejezés sem egészen helyénvaló, mert
bábművészeten mi Európában jórészt mást
értünk, mint amit az itt látott összetett
művészet jelent. A színes árnyjátékra
alapozódó, elöljáróban érintett „wayang
kulit", valamint a főleg bábjátszásra épülő
„wayang golek" sokkal inkább amolyan
igazi összművészet (képzőművészeti
hatásokat is messzemenően ide értve),
amiként a Távol-Kelet művészete általá-
ban. Mindjárt azért is, mert tíz fős, élő-
ben látható és hallható együttes adja elő,
élményt nyújtva az ottani hangszeres
zenéből és közös éneklésből is (nem
mondok kórust, mert ez félrevezető volna
- itt másról van szó). A tulajdonképpeni
játszó bábos a színen látható „da-lang",
aki teljes testével, hangjával, beszédével
és bámulatos ügyességű kezével és
lábával játszatja el látványnak is pazar
bábjaival a cselekményt (Ramajana-rész-
leteket láttunk). A játszási mód végső
soron eltanulhatatlan, akárcsak - felnőtt
számára - a nyelvek hibátlan kiejtése;
részleteiből, metodikájából ellenben eu-
rópai művészek is sokat tanulhatnak.

Éppen ebben az összefüggésben térek át
a lengyelekre. A gdanski Miniatura
előadása a fesztivál jeles eseménye volt.
Szó sem lehet persze egybevetésről az
ázsiaiakkal, hiszen a lengyelek művészete
félreismerhetetlenül európai (és lengyel!)
- az azonban bizonyos, hogy a hatások
összetettségében és összességé-ben helye
van az utalásnak. A z öreg muzsikus és az
angyalok, Jan Wilkowski és Adam Kilian
megérdemelt jó hírnek örvendő játéka,
valamint az Oscar Kilberg írásaira épülő
Mazurka élő figurák-nak, muzsikusoknak,
képzőművészet-nek és bábművészetnek
frappáns együtt-játszatása, naivnak,
groteszknek és lírai-nak igazán szerencsés
ötvözete. A varsói Ateneum Színház
nálunk is bemutatott Passiója, a merőben
eltérő műfaj ellenére, összhatásában
rokonítható ezzel az előadással. A
folklorisztikus alap, a zene mellett a
látványelemeknek: a a díszleteknek,
tárgyaknak, változatos humorral telített
szcenikai megoldások-nak - mint a
lengyel színházművészetben mindig - a
megszokottnál nagyobb a szerepe. Átütő
sikerük tökéletesen meg-érdemelt volt.

Az Ausztráliában hét éve alakult
Handspan Theatre Company előadásában
láttam a Titkokat, Nigel Triffitt
összeállítását. Mindenekelőtt élő alakok
és bábok nagyon érdekes, korszerű fény-
hatásokkal erőteljessé tett együtt játszatása



jellemzi a stílusukat. Az élőnek és az élet-
telennek az együtt cselekvése természetes
egységet képez. Az előbbiek úgy lehel-nek
életet az ember méretű utóbbiakba, hogy
ezek a játékban teljes értékű partnerré
válnak. Gyakran alkalmazzák a két elem -
élő színész és báb - elválaszthatatlan
egyesítését: az élő fej együtt él, mozog a
bábtesttel. Az anyagiak tekintetében
láthatóan jól eleresztett ausztrál bábosok
tudatosan keresik a művészeti ág
újításának lehetőségeit. Olykor erő-
szakoltan is, de vitán felül eredmény-nyel,
felismerésekkel, amelyekből ugyan-csak
lehet tanulni.

Bábozás szárazon és vízen

Több további nagy együttesről is volna
még mondanivaló - a maradék helyet
azonban a kamaraelőadások követelik.
Méghozzá nagyon. Ebben a műfajban az
egy-két személyes „társulatok" és az
egyszemélyes színházak között nem kevés
a világrangú művész, aki éppen a bábok
révén találta meg fontos mondanivalójának
a kifejezésrendszerét - társadalomról,
emberekről. (Magyar olvasóknak,
nézőknek nem kell ezt olyan nagyon
bizonygatni, ha Obrazcovra, az
egyszemélyes bábszínháznak is klasszi-
kusára gondolunk.)

Londonban ennek a játékfajtának több
nagy egyénisége bemutatkozott, többféle,
tökéletesen eltérő stílusban. A fiatal Eric
Bass (USA) elgondolkodtató dramoletteket
ad elő, nyíltan együtt játszva bábuival.
Hozzáteszem: elsőrendű színész és nagyon
muzikális. Ehhez a stílushoz ez nagyon
fontos. Barry Smith és néhány társa
(Nagy-Britannia) is a személyiség és a
változatos méretű bábok együtt játszásából
alakítja ki jórészt humoros, itt-ott fanyar,
de Bass mélységeit el nem érő műsorát.
Smith-t inkább virtuóznak mondanám.
Nagy művész a francia Jean-Paul Hubert.
Ő a klasszikus egyszemélyes bábszínház, a
szó szoros értelmében, hiszen a testén
hordja egész színházát (kicsiny paravánját)
és vala-mennyi, elképesztő ügyességgel
szervezett, mozgatott „színészét". A görög
mitológia közismert alakjait politikai
aktualitások remek persziflálására hasz-
nálta. Hollywood című műsora frenetikus
karikatúra.

Három színházról szólok még, ame-
lyeknek egyenként két-két ember a lelke,
mozgatója, a szó minden értelmében. Az
első az angol Movingstone Marionette
Company. Gren és Juliet Middleton
szegény, mostohácska szubvención

és szerény belépti díjakon tengődő gyer-
mekszínháza nem annyira egyszerű, naiv
műsorára, sokkal inkább helyzetére
tekintette] érdemel figyelmet. A színház
egy öreg bárkán működik, amely a feszti-
vál idején London kevéssé frekventált
részén, a kies „Kis Velence" vizén (a
Temze mellékágán) volt kikötve. Csak a
legnagyobb tisztelettel szólhatok lelkes,
szép munkájukról, ahogyan a cseppet sem
ijesztő csontvázak rock and roll-jától
Coleridge költészetéig kedves és értékes
anyaggal szórakoztatják az angol folyók
környékén élő gyerekeket -
szeneskályhákkal fűtött bárkájukon télen
is végighajókázva színházukkal az angol
folyóvizeket.

Vera Ricarova (Csehszlovákia) a leg-
nagyobbak egyike. Egészen eredeti já-
tékot hoz létre élet- és művésztársa,
Frantisek Vitek idétlen, csupasz, nem is
túlságosan mozgékony bábui segítségével.
Piskanderdula című összeállításuk
fájdalmasan nevetséges légkört teremt, a
bábokkal együtt játszó nagyszerű szí-
nésznő habitusa Giulietta Masina tiszta
világra csodálkozását, a kegyetlenséggel
szembeni örök értetlenségét juttatja a
néző eszébe. Ezzel a lelkülettel telíti,
jobbára ilyen hangulatú, kereplős, csen-
gős, sípos, nyekergő muzsikára mozgatja
ártatlan, meztelen fafiguráit is; a
szerelmespárt, a hegedűst, a táncoló
csontvázat, a fondorlatos Kasparcket.

Végül arról, ami számomra ennek a
művészeti ágnak a mai legmagasabb
európai színvonalát, felnőttműsoraiban a
legmélyebb gondolatiságot jelentette: a
holland Figurentheater Triangel, a
Boerwinkel házaspár színháza. Amikor
láttam, még nem tudtam, hogy ennek a
piciny színháznak az Ideák és kreációk című
műsora nemzetközileg elismert, nagy
teljesítmény. A húsz kis jelenet,

amelyre oszlik, a beszéd nyelvére termé-
szetesen nehezen fordítható - teljes egé-
szében saját és sajátos eszközeivel fejezi
ki magát. Ezért jó - akárcsak a jó muzsi-
ka, amelynek éppúgy nincs nyelvi meg-
felelője, mint az illatnak vagy az íznek. A
holland házaspár műsora társadalom-
kritikával, szarkazmussal, álmodozással,
poézissel, bájos, abszurd és fekete hu-
morral telített. A báb-ősasszony kerti
hálóhintán ringatja az ős-fogyasztói tár-
sadalomban elpuhult ősember férjét - ő a
túlmunkába, férjemuram a semmittevő
jómódba pusztul bele. Ötletek garmadája
jellemzi a kispolgár reggelijét, a pénz
megszállottját, az öreg koldusasszonyt,
valódi gazdagság és ál-erkölcs megannyi
színházi torzrajzát. Henk és Ans
Boerwinkel, ez a két, pazar
kézügyességgel is rendelkező, hol csak
bábjai által, hol velük együtt játszó,
kellemes művész - világszínházat csinál.

„Performers for the peace"

Megtanulni mindebből - ismétlem -
semmit nem lehet, mert sok szállal kötő-
dik földrajzi fekvéshez, társadalmi hely-
zethez, nemzeti kultúrák sajátosságai-hoz.
E ltanulni ellenben rengeteget lehet

és kell is. (Aminthogy hozzánk is jöt-
tek egészen elsőrendű szakemberek, mű-
vészek „lopni" - ez keresztül-kasul ter-
mészetes gyakorlat a műfajban. A szín-
ház más műfajaiban is csak ott kevésbé
vallják be.)

Egy bizonyos. A második londoni
nemzetközi bábfesztivál tökéletesen meg-
felelt a Covent Garden öreg vásárcsar-
nokainak a falán elhelyezett feliratának:
„Performers for the peace" („Művészek a
békéért").

Reményt keltő ilyen esemény tanulsá-
gait taglalni, fenyegető, rossz híradások-
kal terhes korunkban.

Jelenet a Mozart és Harlequin című játékból (London-München Bábjátszók)


