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KENYÉR ÉS BÁB
PETER SCHUMANN KECSKEMÉTEN

eter Schumann viseltes zöld
gyakorlónadrágban téglákat illesztget
egymásra Kecskemét főterén.
Negyedóra alatt elkészül a kemence, ez
a kötőanyag nélküli, „önhordó"

konstrukció, melyet bármikor bárki felállíthat, ha
kenyérsütésre támad kedve, és van hozzá való
jóféle rozslisztje meg érlelt öregkovásza. Peteré
állítólag százharmincöt éves. Még német
édesanyjától került hozzá, s tőle vitte át
Wrocławból az Újvilágba. Minden sütéskor éppen
akkora darabot csippent le a megkelt kenyér-
tésztából, amennyit az előzőből elhasznált hozzá.
Igy aztán sosem fogy el az ő kenyerének a lelke.

Bread and Puppet (Kenyér és báb) - ezt a
nevet adta színházának, amelyet 1963-ban alapí-
tott a Lower East Side-on, New Yorknak abban a
negyedében, amelyből azóta sem sikerült kipu-
colni az olyan szabad lelkületű művészeket, mint
amilyen Peter Schumann. Bár a gazdag sznobok
folyamatosan lehalásszák ezt a csodálatos re-
zervátumot, valahogy mégis sikerült máig meg-
őriznie egy darabot abból a bizonyos „öregko-
vászból".

Az egyébként rendkívül kiegyensúlyozott és jó
kedélyű Peter mindig idegessé és indulatossá
válik, ha színházként beszélnek arról, amit csinál,
ha megpróbálnak amolyan esztétikai tájleírást
adni a Bread and Puppet dolgairól. „Én nem
akarok rafinált hatásokat kitaláló művész lenni.
Nehogy megpróbáljátok reprodukálni, tovább
variálni, más előadásokban előszedni azt, amit itt
csináltunk együt t - mondta. - Nem mintha meg-
tiltanám, vagy azt gondolnám, hogy ez jogsértés
lenne, á, dehogy... egyszerűen csak azért, mert
mi nem színházi előadást készítettünk és mutat-
tunk be Kecskemét főterén. Tudom, hogy ezt
nektek, színházi embereknek nehéz most megér

teni, de gondolkodjatok el ezen, amikor majd újra
összejöttök."

A kenyér elkészítése és elfogyasztása Peter
számára nem valamiféle színházi metafora, ha-
nem a színház lényege: a legfontosabb táplálék,
amelynek elkészítéséhez és elfogyasztásához
mindenütt a világon közösségi rítusok kapcso-
lódnak. Lehet-e ennél nagyobb becsben tartani
azt, amit színháznak hívunk?

Cheap Art - Olcsó Művészet

A tegnapi sütés már asztalra került. Jasmila
Zbanic és Sabina Bambur, a két szarajevói
asszisztens meghozza az olivaolajban pácolt fok-
hagymapépet. A kemencében sülő kenyér meg
az átható fokhagymaillat odacsalja a téren
sütkérezőket: jönnek az otthontalanok; öreg né-
nikék (spájzolnak otthonra is az ingyenkosztból);
elvonási tünetektől és a hőségtől is meggyötört
alkoholisták, akik még az esti bedöntés előtt
állnak; egy amerikás magyar Chicagóból, aki va-
lami különös déjá vu folytán Peternek magyarul,
az őt kísérő kecskeméti rokonságnak pedig an-
golul magyarázza, hogy mitől jó a magyar kenyér,
és hogy milyen nagy dolog, hogy már amerikaiak
is süthetnek nálunk kenyeret; aztán szellemi fo-
gyatékos gyerekek veszik körül az asztalt, Peter
elemében van - játszik a nevekkel, kézjelekkel
kommunikál velük.

Már a friss sütés is az asztalon van, amikor
megérkeznek a játékosok. Kirakják portékáikat, a
„cheapart" tárgyakat, kezdetét veszi az árverés,
ahol különös módon lefelé megy a licit. Az em-
berek eleinte nem hisznek a fülüknek, minden-

áron felfelé akarják srófolni az árakat (zavartan
dadognak, hiszen az ilyen irányú alkuhoz egysze-
rűen nincsenek nyelvi formulák sem), aztán szin-
te szégyenlősen nyújták oda a műtárgyakért ki-
alkudott öt forintokat. A kollekció rendkívül vál-
tozatos: Rumi László egy demizsonvédő dróthá-
lóra szerelt, kétkerekű mobillal rohangászik a
téren, azt kiabálja, hogy a FIAT vezérigazgatója
már lefoglalta magának a műtárgyat, Kovács Gé-
za, a Ciróka Bábszínház igazgatója egy bekerete-
zett és középen ablakszerűen kinyitható újságlap
mögül kukucskál elő, művének címe: Ami a hírek
mögött áll. De kalapács alá kerül itt pingált
macskakő, fekete talpfára szögezett halott meny-
asszony - és sok-sok más műalkotás. Meghatóan
gazdag képzelet szülte e tárgyakat, és a büsz-
keség meg az öntudat, amellyel készítőik kínálják
őket, arra emlékeztet, amikor gyerekkoromban
az első magam készítette nyílpuskámat megmu-
tattam az apámnak.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a tárgyak
olcsósága nem játszott szerepet abban, hogy
annyi mindent összevásároltam a téren. Végre
egy árverés, ahol a magamfajta is kielégítheti
vágyait. Ha ezt most személyesen bevallanám
Peternek, ő biztosan hátba veregetne, és azt
mondaná: nincs ezen semmi szégyellnivaló,
pontosan ezt akartuk. „A művészettáplálék. Nem
eheted meg, de táplál. A művészet legyen olcsó,
mindenki számára elérhető és mindenütt jelen-
való, mert ez a világ belső oldala." (Az olcsó
művészet manifesztuma, 1984.)

(Egy átlagos nap.) A tér közepe körül lassan
felegyenesednek az indiánok. Öt-hat méter
hosszú felöltöztetett póznák, gigantikus madár-
ijesztők. Fejük és öltözékük műanyaghulladékból,
dobozdarabkákból, lomokból, színes papír-
csíkokból készült. Mindegyiket öt mozgató tartja
zsinórokon. A téren végigsöprő forró déli szél
időnként meglengeti őket, ilyenkor csörög-zörög
minden, ami rájuk került, mozgatóik pedig igye-
keznek egyensúlyban tartani ezeket a bizonytalan
állású figurákat. Eközben és ennek érdekében
valósággal körbetáncolják őket. Néha egy-egy
néző is velük mozdul, vagy azért, hogy segítsen,
vagy azért, mert fél, hogy esetleg rádől a báb.
Különös tánc alakul ki körülöttük és velük- senki
sem tudja pontosan, melyik az a pillanat, amikor
varázserejüknek már nem tud ellenállni.

Közben a templom homlokzata előtt, a kemen-
cével szemben lányok sminkelik magukat: agya-
got kennek az arcukra és a karjukra, ami megszá-
radva szoborszerű, szürke sáremberekké változ-
tatja őket. Ettől különös erő költözik tekintetükbe

Peter Schumann és Kovács Ildikó
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Schumann a legendás szarvassal

és minden mozdulatukba. Dobozkartonra festett
kunyhójukban egy átlagos napjukat látjuk: esz-
nek, vendéget fogadnak, imádkoznak, miközben
repülő száll föléjük, és bombát dob a házra. Ezt
az égi támadást az egyik asszony mutatja meg
újságpapírral és egy pálcikával. A színek, az
anyagok, az arányok, a lassan elmozduló állóké-
pek, a sík- és térbeli komponálás egymásba ját-
szatása, a szürke, élő-holt maszkarcok és kezek
valami különös időalagutat nyitnak. Az egész,
akár egy megfakult, bibliai jelenetet ábrázoló táb-
lakép, egyszer csak bekereteződik, és leválasztó-
dik mindenről, ami előtte és körülötte történt,
történik. Mintha a világ egyszer és mindenkorra
megtalálta volna a maga méltó foglalatát. „Egy
átlagos nap": az előre megfestett „Reggel", „Dél-
ben", „Este" címtáblákat az alkalmi kikiáltónak
szegődött szél sorra lefújja Peter Schumann
festőállványáról, ő pedig csak áll, kezében hege-
dű és vonó, szája előtt drótra erősített pauszpapír
harmonika, tekintetében, egész tartásában derűs
nyugalom.

A két szarajevói lány lavórokban vizet hoz,
hogy a szereplők lemoshassák magukról az
agyagot. A térről idejönnek a többiek is. Kifeszítik
a „Bábel tornya" feliratú vászontáblát. Különös
kórus kezd énekelni Schumann vezényletével,
pontosabban olyan hang- és zajmontázs keletke-
zik, melyben mindenki a maga nyelvén énekli,
zümmögi vagy kiabálja állandó „szólamát", hol
durva kakofóniában, hol pedig lágy harmóniában.
Hogy mikor melyik embercsoport kapcsolódik be
vagy lép ki a kórusból, az teljes egészé-ben a
karnagytól függ. Ahhoz, hogy pontosan
követhessék Schumann instrukcióit, egészen
rendkívüli koncentrációra van szükségük. Igy,
ilyen összefogással és odafigyeléssel születik
meg a káosz himnusza.

(A szarvasok megölése, toronyépítés.) A térről
most rövid időre mindenki eltűnik. Aztán gólya-
lábakon fekete ruhás vadászok táncolnak elő,
botokkal kezükben. Átlépnek a fejek fölött, neki-
lódulnak, megtorpannak - nyugtalanok és izga-
tottak. A tér egyik bokrokkal körülvett részéből
előjönnek a Monument for lshi című előadás
legendás szarvasai: testük paplanszerű zsákvá-
szonból, fejük festett dobozkartonból, agancsuk
száraz ágból. Minden állatot két ember mozgat.
Lassú, ingó járással, némán ballagnak felénk -
az illúzió tökéletes. Szarvascsorda Kecskemét
főterén. Az emberek tisztelettel utat nyitnak
előttük, néhányan megsimogatják a fejüket, az
egyik gyerek cukrot ad nekik. A tömeg védő
szeretettel veszi körül őket. A gólyalábasok közé-

jük mennek, és botjukkal egyenként felkapják a
szarvasfejeket, majd a fűbe hajítják a „trófeákat".
Az öldöklés szenvtelenül, szinte szakszerű pon-
tossággal zajlik - olyan az egész, mintha a vadá-
szok csak rendet csinálnának a téren, eltüntetnék
a sok oda nem illő állatot.

A bábeli kórus kis időre újra összeáll, majd
mindegyik szereplő egy-egy kartonbábbal a ke-
zében a tér közepére megy, hogy részt vegyen a
torony építésében. Eleinte még látjuk a karton-
papírra festett alakok mögött a mozgatókat, az-
tán eltakarják őket az egymásra torlódó papírtes-
tek. Szólamdarabjaikat valamennyien „beviszik"
magukkal ebbe a beszélő-éneklő toronyba. A
kép, amit látok, eszembe juttatja a tömegsírban
lassan földdel eggyé váló testeket, azokat, akik
az életnek már a másik térfelén vannak. Egyre
erősödik bennem a meggyőződés. hogy Peter
Schumann színházának szereplői maguk a meg-
testesült emberi lelkek, tehát az emberek nála
nem egyszerűen bábokat mozgatnak, eleveníte-
nek meg, hanem lelkeket támasztanak, illetve
„mutatnak föl" a szó szoros értelmében. A báb
az egyetlen médium, amellyel ez egyáltalán
megkísérelhető. Peter Schumann színháza Gor-
don Craig és Tadeusz Kantor birodalmával hatá-
ros. Annak az elemi erejű megrázkódtatásnak a
pillanatát lehet újra átélni nála, amikor - Kantor
szavaival - „...az emberrel (nézővel) szemben
először állt az ember (színész), akii megtévesz-
tően hasonlított ránk, ugyanakkor végtelenül ide-
gen volt, határon túli, elérhetetlen messzeségben
álló". (Halálszínház, Budapest-Szeged, 1994.
164. o.)

(Démonok, vitorlabontás.) A téren most minde-
nütt „démonok" ébrednek: a média, a közöny, a
nyomor és a kényelem démonai. Farce-ok, vad
jelenetek következnek. A szereplők szó- és fel-
iratzáport zúdítanak a nyakunkba, időnként meg-
jelenik egy-egy leletszerű tárgy, hozzá kommen-
tárként gúnyos felirat vagy szlogen. Az előadás-
nak ez a része közvetlen és aktuális dolgokból
indult ki. A későbbi beszélgetésekből tudtam
meg, hogy micsoda ellenállásba ütközött Peter,
amikor arra kérte a színészeket: gyűjtsék össze
az őket körülvevő leggyakoribb szlogeneket,
szavakat, fordulatokat, nevezzék meg mostani
életük legnagyobb gondjait. Az efféle közvetlen
politizálás teljességgel idegen a mai színházi
normáktól, nevetségesnek és primitívnek tartja
mindenki. És mégis, amikor ebben a
kontextusban, közvetlenül lehetett nevet adni
fájdalmaknak, igazságtalanságoknak, az életet
fertőző, pusztító megannyi démonnak, a
színészek érezték, hogy itt már egészen másról
van szó, mint amitől eleinte féltek: rájöttek, hogy
félreérthetetlen szavakat mondanak ki,
félreérthetetlen módon. Bátrak lehettek végre,
távol minden művészi elvárástól és nagyot
akarástól. Az ellenkezője következett be annak,
amire számítottak: az előadás nemhogy
ellaposodott volna, hanem még keményebbé s
provokatívabbá vált - senki sem nevet-te ki őket.
Aztán a tér egyik sarkából lassan felemelkedett
a hatalmas méretű fekete vitorla, rajta a virágba
borult, fehér csontváz-fa. Vala-mennyien
alágyűltek, és hajószerűen köréfeszítettek egy
fél méter széles, fekete szalagot, amelyre apró
figurák százait festette a művész.
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Peter egyetlen finom mozdulattal szélirányba
fordította a vásznat, az szelet fogott, és az egész
bárka lassan, méltóságteljesen kiúszott Kecske-
mét főteréről.

Egy szabad ember

Kecskeméttől tizenkét kilométerre található
Báron László tanyája. Itt dolgozott együtt két
héten át körülbelül harminc színházi ember
(bábosok, utcaszínészek, zenészek) Peter
Schumann-nal. A két hét alatt létrehoztak egy
utcaszínházi előadást, amelyet május 13-án
délután mutattak be Kecskemét főterén. Az
előadás után kint a tanyán beszélgettem a
résztvevőkkel.

(Rumi László színész, rendező, a Maskarás Ut-
caszínház alapítója:)

Minden nap meglepetés volt. Peter már reggel
hatkor felkelt, begyújtotta a kemencét, sütötte a
kenyeret. Fáradhatatlan pasas, teli kisugárzással
és energiával, amivel aztán ezt a sokféle embert
finoman tudta terelgetni egy cél felé.

Mindenkihez teljesen nyitottan közeledik,
nincs semmiféle előfeltevése. Keze alatt teljesen
levetkeztük színész, utcaszínész, bábos, báb-
színház-igazgató, bábkészítő mivoltunkat. Itt
most mindannyian „csak" tanítványok voltunk.
Ez a közös munka számomra egyfajta visszaiga-
zolást, megerősítést adott ahhoz, hogy az út,

amit választottunk, jó és járható, nevezetesen,
hogy fontos ünnepet létrehozni olyan emberek-
kel együtt, akik nem szoktak színházat nézni vagy
csinálni. A rítushoz igazából kicsi dolgok kelle-
nek, de ezeket szépen kell felmutatni. Itt
bátorságot nyertem ahhoz, hogy a kicsi
dolgokban is merjem megkeresni a művészit, a
felemelőt vagy a kozmikusat, és hogy le merjem
taszítani a piedesztálra emelt, kultusz övezte
dolgokat. Ki merjem mondani, ha valami nem jó,
nem kell. Peter ezt nagyon jól tudja. Normális
módon közeledik a kenyérhez, a színházhoz, a
zenéhez: szabad ember. Az ő úgynevezett
politizálása valójában ősi igazságok közvetlen
kimondását jelenti, amihez ebben az
agyonpolitizált, gyanakvással teli légkörben
már-már nincs is bátorságunk. Mindenkiből ki
tudja hozni azt a bizonyos ősi magot, a gyermeki
alkotókedvet, tekintet nél-kül arra, hogy valaki
mesterségére nézve színész, farmer vagy hentes.
Az ő titka, hogy hisz ebben.

(Tömöry Márta író, dramaturg, színész, a Hattyú-
dal Színház alapítója.)

Én már korábbról ismertem Schumannt. 1987-
ben volt itt a Szkéné Színház szervezésé-ben. A
Tűzoltó halála című előadást mutatták be akkor,
és utcán is láttam őket. A róla szóló könyveket,
tudósításokat korábban is, mint a Bibliát, úgy
forgattam. Kristálytisztán lehetett tudni, hogy a
XX. században ő az, aki a bábosok számára a
legtöbbet hozta, pedig elsősorban utca-
színházzal foglalkozott, nagy, látványos dolgok-
kal. Most végre közelről láthattam, hogy miként
is megy ez nála. A személyiségét tudtam végre
megismerni munka közben, az emberek közötti
közlekedni tudását. Ő az egyszerűségnek olyan
magas fokán áll, ami Petőfit juttatja eszembe.

Ilyet már csak az öreg parasztembereknél látsz.
Szeretettel, de szigorú fegyelmet tartva dolgozott
velünk, szeme sarkából sosem tűnt el az a huncut
mosoly, amellyel a világot szemléli. Ő mindig is
politikus színházat csinált, itt is ilyet akart. Rög-
tön azzal kezdte, hogy melyek itt a fő problémák,
mondjunk néhány vezérszót, szlogent. Na, ettől
mindenki egyből begombolkozott. Aztán hamar
rájöttünk, hogy őt ebben is csak az érdekli, hogy
az emberi élet hol van megtámadva itt Magyaror-
szágon. A tiltakozás vészcsengőjét akarta bekap-
csoltatni velünk.

Peter Schumann mindig arról beszél: ne gon-
doljuk, hogy a művészet az elithez szól. Ennél
sokkal keményebb feladat hárul rá. Hozott egy
szép példázatot is erre: az amazonasi indián
meglátogatja az amerikai elnököt Washington-
ban. Látja, hogy a városban mozdulni sem lehet
az autóktól. „Mióta vannak ezek itt? - kérdezi az
elnöktől. - Egymillió éve? Ezer éve?" „Nem -
feleli az elnök -, mindössze nyolcvan éve." „De
mit adtok majd enni a gyerekeiteknek, hiszen az
ócskavas, ami ezekből lesz, nem ehető." Ilyen
tisztán és egyértelműen beszél ő is.

(Sabina Bambur dokumentumfilm-rendező Sza-
rajevóból.)

Tulajdonképpen nem a workshopra jöttem,
csak a legjobb barátnőmet, Jasmilát akartam
meglátogatni, aki Peter asszisztenseként dolgo-
zott itt. Valahogy itt ragadtam a farmon. A mun-
kába csak az utolsó három-négy napon kapcso-
lódtam be, egyszerűen szükség lett rám is.
Ahogy itt belemélyedtem a dolgokba, egyre in-
kább úgy éreztem magam, mintha újra az egykori
óvodámban lennék.

Nem venném a bátorságot, hogy véleményt
mondjak Schumannról. Elfogult is vagyok, hiszen
a legjobb barátnőm vele dolgozik, doku-
mentumfilmet is készítettem róla, amikor Szara-
jevóban volt. Jasmila fél évet töltött el vele a
vermonti farmon, a legtöbbet az ő közvetítésével
tudtam meg róla. Tudom, hogy az életformája
táplálja mindazt, ami a művészetében megjele-
nik. És viszont, a művészete közvetlenül vissza-
hat az élettormájára. Jó ember-ennél okosabbat
nehezen tudnék mondani róla. Ez az egész
eszme, hogy a művészetet mint kenyeret nyújtsa
oda az embereknek, nagyszerű dolog.

(Sramó Gábor, a pécsi Bóbita Bábszínház igaz-
gatója.)

A nagy név, egy legenda vonzott ide engem is.
Vajon hogy néz ki, meg lehet-e szólítani? De a
kisördög is ott mocorgott bennem: vajon tényleg
olyan különleges dolgokat tud? Mi lehet az, amit
át tud adni nekünk, főleg két hét alatt, ráadásul
ilyen közegben, különböző helyekről összejött
emberek társaságában? Ha mindez simán ment
volna, még gyanús is lett volna, de nem ment

Kezdődik egy átlagos nap
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olyan simán. Például ez az egész politikai
színházasdi. Ez nagyon érzékeny pont nálunk,
félünk tőle. Valójában érdekel és érint bennünket,
de valahogy nem merünk hozzáérni, rettegünk
attól, hogy direkt politizálás lesz belőle. Itt pedig
kénytelenek voltunk ezt fölvállalni egy olyan szín-
házi szemlélettel együtt, ami teljesen eltér a
miénktől. Peter Schumannhoz ez is hozzátarto-
zik, ezzel együtt az, aki. Divatszavakat kerestetett
velünk, ilyeneket például, hogy reprivatizáció,
működőképes, Magyarország a magyaroké,
európaiság és még sok más hasonló napi barom-
ságot. Aztán ez az egész elkezdett burjánzani.
Játszani kezdtünk szavakkal, szlogenekkel, rek-
lámversekkel. Ez izgalmas volt, de mit tudunk
ebből-úgymond - megvalósítani. Nem értettük,
hogy mit akar Peter ezekkel a táblákkal, a rájuk
írt szavakkal, jelmondatokkal. Tisztán megmutat-
kozott, hogy milyen színházban gondolkodunk mi
és milyenben ő. Mi szituációs játékokat pró-
báltunk készíteni, agyaltunk, mint az őrültek,
sztorikat találtunk ki, hogy aztán mindezt élveze-
tes színészi játékkal töltsük fel. Peter meg folya-
matosan mondta, hogy nem, nem ezt akarom.
Két napig küszködtünk. Aztán elkezdtünk
játszani. Itt a játék szó nagyon fontos. Mert
elvileg mi a saját színházainkban,
együtteseinkben is játszunk, de ez a játék sokszor
éppen a hierarchia, a megfelelni akarás miatt
feszültséggel, gátlá-

sokkal teli. Itt viszont bárki, bármit csinálhatott,
Peter kifejezetten arra bátorított, hogy merjünk
rosszak lenni, hülyéskedni, és majd meglátjuk,
hogy mi sül ki belőle. Ez nagyon felszabadított
bennünket. Itt mindenki csinált mindent, és nem
voltak rosszízű, sanda megjegyzések arra, hogy
valaki valamiben rosszabb, mint a másik, nem
volt verseny. Az egyik színész kolléga ezt úgy
fogalmazta meg, hogy ő a legjobb akart lenni itt,
de pár nap alatt rájött, hogy ez butaság, itt nem
szabad ilyen mércét állítani. Itt közösen kell csi-
nálnunk valamit, amihez mindenki hozzájárulása
egyenértékű, függetlenül attól, hogy ő az ötödik
zsinórtartó vagy a báb tervezője. Megszűnt min-
den hierarchia, nem irányított senki, Peter sem.

(Kiss Rita színésznő, a kecskeméti Ciróka Báb-
színház tagja.)

Először mindenki hozta az ötleteit. Azok az
emberek, akik mindig meg akarják mutatni, hogy
ők milyen jók -tudnak elég hangosan beszélni a
téren, tudnak kézen és fejen állni, gólyalábakon
táncolni, cigánykereket hányni stb. lassan le-
csillapodtak. Ehelyett egyre inkább az lett fontos,

Támadás után

hogy közösen mit tudunk csinálni, hogy egymás-
sal mit fogunk kezdeni, áttudjuk-e venni egymás
rezdüléseit. Idejöttünk vagy harmincan az évad
végén, mindenki fáradt volt, a télnek is abban a
pillanatban lett vége, örültünk, hogy végre süt a
nap - tehát a föntiek is mintha pártfogásukba
vettek volna bennünket. Az első pár napon értet-
lenül, de boldogan hallgattuk a Mestert. Igen, ő
igazi mester - nem ő választott ki minket, hanem
mi választottuk őt. Ott festegetett mindennap,
várta, hogy ki néz el arra. Nem jött oda közénk,
tette a maga dolgát. Elmondta mindig, hogy mit
csináljunk aznap, mondjuk, zöld emberkéket
vagy démonokat. Nem kell, hogy nevet adjunk
nekik, csak csináljuk meg őket, ahogy tetszik.
Aztán bement festeni, kijött ebédelni, körülnézett
kicsit, mi is megnéztük, hogy ő mit csinál.

A második hét elejére különös hangulat tele-
pedett a táborra: kezdtünk örülni kis dolgaink-
nak, mindenki boldogan mutogatta, hogy mit
festett, készített. Soha nem dolgoztunk még így
együtt. De én ezt nem is nevezném munkának.
Persze sokszor nehéz volt. Forrón sütött a nap.
Arról lehetett felismerni bennünket, hogy aki pi-
rosra égett orrheggyel jön-megy, az táborlakó, a
többiek pedig csak benéztek ide. Érdekes, hogy
mennyire együtt tudtunk itt létezni. Es mindig
történt valami, amit nem akartál kihagyni. Hát
lehet elmulasztani a kenyérsütést?! Amikor vala-
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ki rítusnak titulálta ezt az előadás előtti aktust,
akkor Peter kijelentette, hogy ez számára nem
rítus, ő ezt az anyjától tanulta, és a világ legter-
mészetesebb dolga, hogy az ember kenyérrel
kínálja a vendégeit. De az előadást se csináljuk
úgy, mintha szertartást mutatnánk be egy ünne-
pen: a szarvasok megölése egyszerű gaztett, és
senki ne akarja ijesztőnek ábrázolni a gyilkoso-
kat, hagyjuk az eltorzult pofákat az amerikai
thrillerekre. A tömeggyilkosok többnyire nyak-
kendőt, fehér inget viselnek, tisztes polgári életet
élnek, családos emberek, a rendezett és törvé-
nyes államélet hívei.

Amikor először bekentem magam sárral az
Egy átlagos nap című jelenethez, éreztem, hogy
a többiekkel teljesen homogén leszek. Volt egy
próbánk itt a réten. Az indiánok ott álltak körülöt-
tünk, mi pedig lassan mozogtunk. Halálos csönd
ült mindenen, csak a madarak fütyültek körülöt-
tünk. Mintha megállt volna az idő, lelassult min-
den. Ennek majd ilyennek kell lennie - gondol-
tam. Es tényleg, mit rohangálunk összevissza!
Ma, amikor indultam be Kecskemétre játszani, az
volt bennem, hogy na, most, visszamegyek a
városba mindent lelassítani. Érdekes, hogy ez
másokban is megfogalmazódott.

Rituális mosdás - lavórban (Regős János fel-
vételei)

Az embereket különben biztosan megérintet-
te, amit csináltunk. Es nemcsak azokat, akik
egyébként is nyitottak az ilyesmire, hanem min-
denkit, aki ott volt. Senki és semmi nem zavart
bennünket a téren, mintha őrangyal vigyázott
volna ránk.

(Kovács Géza, a kecskeméti Ciróka Bábszínház
igazgatója, a workshop szervezője.)

Két éve kezdtünk dolgozni ennek a
workshopnak az előkészítésén. Csehországban
ismerkedtem meg Schumann-nal. Múltév őszére
akartam meghívni, de nem sikerült összeszednem
a szükséges pénzt. Pedig már az amerikai
kormány és a MALÉV különleges támogatását is
megszereztem. Ez a tavaszi időpont volt a
legvégső lehetőség, hiszen ha ez is elúszik,
komolytalanná válunk számára, és soha nem jön
el Magyarországra. Csak a Soros Alapítványtól
tudtunk első kérésre és a hivatalos pályázati
formákon belül támogatást kapni. A Nemzeti
Kulturális Alap szakkollégiuma kétszer is nemet
mondott arra, hogy Peter Schumann kéthetes
workshop keretében találkozhasson a magyar
bábosszakmával. Csak a Török Andrásnak írott
levelem mozdította meg a kuratóriumot.

Ezeknek a közösségi találkozásoknak óriási a
szerepük. Főleg abban a helyzetben, amelyben
most van a magyar bábművészet: itt egy sor
újonnan alakult, fiatal csoport, tapasztalatok nél-
kül, szükségük van a tanulásra. Ez mindig is
kézműves szakmának számított. Ezeket a kézmű-

ves-tapasztalatokat kell feleleveníteni, meg-
erősíteni. De ehhez szükség van olyan emberekre
is, akik köré oda lehet gyűlni. Peter Schumann
ilyen ember. De említhetném Kovács Ildikót vagy
a cseh Dvorakot is. Meg kell találnunk azokat az
embereket, akik egy-egy munka során segítenek
továbblépni. Egész egyszerűen nem volt hol
megtanulnunk a dolgokat.

Peter Schumann fanatikus ember. Az ő hatása
alól nem tudod kivonni magad. Még ha valaki
belsőleg tiltakozik is az olyasmi ellen, hogy poli-
tikai színház. Ennek az embernek olyan belső
tisztasága és hite van, ami - még ha nem is ért
vele egyet valaki - lenyűgöző. Mert ő visszahe-
lyezi a művészetet a hétköznapokba, de nem
hétköznapi szinten. Peter Schumann fantaszti-
kus képzőművészeti érzékkel és rafináltsággal
fest gyönyörű képeket - hiába mondja, hogy ő
nem művész. De ugyanilyen rafináltsággal épít
fel egy workshopot, abból meg egy előadást,
miközben pontosan tudja, hogy kiből mit és mi-
kor lehet kihozni. Művészet és hétköznapiság
észrevétlenül egymásba folyik nála: az egyik pil-
lanatban fest, majd két kép között megdagasztja
a kenyeret, utána beszélget valakivel - és mind-
ezt minden ceremónia nélkül. Nekem egyébként
is állandó kérdésem, hogy meddig és hogyan
szabad csinálni ezt az egészet, amiben benne
vagyunk. Ez a két hét arra döbbentett rá, hogy
nem szabad úgy, ahogy eddig csináltuk. Ez az
egész színházi szerkezet és működés, amelyben
a bábosok kisebb társulatai ma megpróbálják

leképezni a nagyobb színházak műkö-
dési rendszerét, vétek és hiba. Igy csak
középszerű vagy rossz előadások gyártására

kerülhet sor. Es ez a műfaj nem így
alakult ki. Ez az ember bebizonyította
ezt. A legfontosabb felismerésem, hogy
drasztikusan változtatni kell a működési
formákon. Mert végül is mi az a pénz,
ami egy ilyen workshopra kell? Másfél
millió, miközben egy szar elő-adásra a
színház elkölt hétmilliót. Az ilyen
műhelymunka viszont az egész
szakmára gyakorol döntő jelentőségű
hatást. Tehát nincs értelme tovább mű-
ködni ebben a formában, valamit ki kell
találni helyette, de ezt szét kell rombol-
ni. Azoknak az embereknek egy része,
akik itt voltak, úgynevezett családi báb-
színházi formában dolgozik és nem eb-
ben a rossz értelemben vett professzi-
onális bábszínházban. Ahhoz, hogy ér-
dekes, izgalmas produkciók jöjjenek
létre, a tíz hivatásos Kis Állami Bábszín-
ház helyett tíz-tizenkét ilyen báb-utca-
színháznak kéne működnie. A jelenleg
létező hivatásos formációk művészi
megújulásában - magunkat is beleértve -
nem hiszek már igazán.


