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PETRUSKA ,  1965

13 Passuth Krisztina: Koós Iván. (Corvina, 1984. 22. o.)
14 Idézi Passuth Krisztina: Koós Iván. (Corvina, 1984. 20. o.)
15 Molnár Gál Péter: Színház bábokkal. (In.: A mai magyar bábszínház. Szerk.: Szilágyi Dezső. Corvina, 1986. 24-25. o.)

„A Petruska másfél évtized távlatából is hibátlannak
és felejthetetlennek tűnik. Igen nagy szerep jutott
benne a meglepetésnek, a váratlan fordulatnak, mind-
kettőnek része volt a színpadi csoda megszületésében.
Az első vásárban botbábuk szerepelnek: egy helyen
– a balerina megjelenésekor – egészen váratlan
fekete színházas hatás érvényesül. Majd különös
megoldás következik: színház a színpadon. A második,
kicsi színpadon marionettek tűnnek fel: mozgatásukat
is látni véljük – valójában ez csak álmozgás. Ekkor
történik meg a váratlan – már drámai – fordulat, hogy
a Petruska-marionett fellázad az őt mozgató zsinórok
ellen, elszakítja magát, s kilép a marionettek zárt,
felülről irányított világából.”13 (Passuth Krisztina)

„A Petruska kulcsa a vásárban rejlik. A magam ré-
széről nagyon szeretem a vásárt, első dolgom vi-
déken, hogy elmegyek a piacra vagy vásárra, és
csak nézem: érzem, hogy benne vagyok. Így
vettem észre, hogy a vásáron vannak az előtéri
figurák és a háttérben mászkáló népség; az elsők
szorosan állnak – ezekből alakítottam ki a Petruska
paravánját –, akik hátul vannak, azok kicsikék, és
a kettő közt játszódik le a darab. Most már csak
meg kellett találnom a megfelelő típusokat, melyek
a vásárt elevenné teszik: a verklist, az iszákost
stb. A vásári forgatagot egy óriáskerékre helyeztem
át – ebből a forgatag is megszületett, koncentrálta
az egészet, emblémává vált – az összes részletet
egyesítette.”14 (Koós Iván)

„A Petruska talán sohasem volt ennyire ijesztő, mint
éppen a Bábszínház színpadán – holott itt egyáltalán
nem megy vérre a játék, hiszen az előadás végén
a Varázsló kirázza a meggyilkolt bábu testéből a fű-
részport. Mégis az, amikor a hatalmas maszkok és
pálcás bábok mellett a »bábszínház a bábszínház-
ban« három figurája – a Mór, a Balerina és Petruska

– marionettként jelenik meg, amikor a színházacska
előfüggönyén át meglátjuk árnyalakjukat, és Petruska
megmozdul a Varázsló akarata ellenére s görcsösen
és szenvedően rángatózni kezd, megelevenedő
tánca és kétségbeesett igyekezete, hogy a zsinór-
padra felkúszva leszakítsa a marionetteket mozgató
szerkezetet: fájdalmas jelenet, és a bábként rab-
ságban tartott művész vagy a szabadságáért, céljaiért
küzdő ember harcának pátoszát idézi.
A Bábszínház művészei minden elfogódottság nélkül
alkalmazzák a különféle, egymással ellentétes báb-
technikákat. Mindig dramaturgiai – sőt: bölcseleti –
megfontolásból váltogatják és vegyítik a technikákat.
Maszkjáték formájában jelenik meg a Varázsló és a vá-
sári bábszínház publikuma. A vásári sokaság nyüzsgése
régi orosz népi játékokból vagy használati tárgyakból
szerveződött bábjátékká. Céltáblák vonulnak be: sa-
tyakos, diákforma legényke lő rájuk. Egy kézenjáró kóc -
evő mutatványos lábait szétrakja, és két lábszára között
zsinór feszül, hogy azon, mint kötélen egyensúlyoz-
hasson kötéltáncos partnere. A kötéltáncos szoknyája
egy szétnyitott esernyő, két lába pedig az ernyő meg-
kettőződött fogantyúja. Jön egy részeg atyafi. Kezében
igazi, átlátszó flaska, benne vörös bor lötyög. Iszik, feje
helyén hasonló üveg. Ugyanaz a folyadék kotyog
benne, mintha a megrögzött borissza megtelt volna
már italával. Vaskos testű dadababák bújnak elő egy-
másból – matrjóskákként –, s önmaguk másaként kar-
jukon dédelgetik csecsemőjüket. A vásári figurák oxi-
dáltak és korrodáltak, mintha a sok tavaszi eső és
a hűvös szél koptatta volna ilyen fakóra színeiket.
A második vásári képben, a tragikus végkifejlet elő-
revetítéseként elkomorul a látvány: harcosabb, fe-
nyegetőbb publikum nézi Petruska párbaját a Mórral.
A korábbi kedvesen kópés figurinek mellé szarvval,
varázsmaszkkal, ördögfejjel felszerelt farsangi masz-
kák kerülnek. Fenyegetően torz pofájuk előrevetíti
a véres fejleményeket.”15 (Molnár Gál Péter)
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Két bábfigura a vásári forgatagból

Bábszínpad a bábszínpadon
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„A Petruskában nemcsak a különböző technikák
alkalmazása teremt többrétegűséget, hanem Koós
Iván tervező több képsíkja is. Koós a különböző
bábos technikák színpadstruktúráját alkalmazva te-
remtette meg a vásári forgatag összetettségét. A pa-
raván külső felére felfestett figurák feje nincs rögzítve,
a nézők felé fordulva jelzik az előadás elejét és
a végét. Amíg a fejek a közönségnek háttal vannak,
addig tart az előadás, így válunk mi, bábszínházi
nézők is szinte a darab részévé.
A színpadi nézők és a kis marionettszínpad ré-
tegén túl a közönségre utalva egy harmadik réteg
is létrejön. A színpadon megjelenő varázsló egy
külön kis marionettszínpadon mozgatja bábuit,
őt kezdetben maszkos színész jeleníti meg. Koós
Iván más önreflexív elemmel is élt: amikor Petruska
próbál megszabadulni az őt rabságban tartó ma-
rionettzsinóroktól vagy amikor meghal és faforgács
hullik ki bábtestéből. Az önreflexivitás elidegenítheti
a nézőt, hiszen arra figyelmezteti, hogy a látottak
a valóságtól minőségükben különböznek. Ezzel
megtörheti a varázst. A Petruska esetében dra-
maturgiailag indokolt e két momentum, egyszerre
illeszkednek és üthetnek el a történettől.
A legkülönfélébb tárgyak és az orosz népművészeti
elemek felhasználása többletet ad az előadásnak.
A bábok önmagukban is jelentést hordoznak, kü-
lönálló szobroknak tekinthetők. Az óriáskerék kabinjai
és a vurstli bódéi kis dobozokként szintén külön
kis képeket, tárgyegyütteseket alkotnak.
A vásár résztvevőinek bemutatásával kezdődik a da-
rab. Az óriáskeréknek mindig az a kosara kap kiemelt
világítást, amelyiknek a figuráját megelevenedni
látjuk: először a kocsmát az üvegfejű iszákossal.
Aztán a verklist, akinek arca a zenegép lyuggatott
lemeze és a táncos lányt, akinek szoknyája cintá-
nyérokból áll. Majd következnek a cirkuszi mutat-
ványosok: balerina ernyőszoknyával, késdobáló, tűz-
nyelő, akinek egy vaskályha kéménye alkotja a fejét.
Végül dobpergéssel jelzik a nagy attrakció kezdetét:
érkezik a bábos-mágus, a marionett-varázsló.
Miután előadja produkcióját és az önálló életre kelt
bábok is eljátszották történetüket, ismét a vásári

forgatag képei következnek: táncosok garmadája,
egymásból kibújó matrjoska-babák, ismét felbukkan
az iszákos, egy busófigura és még jónéhány egyéni
és egyéniséggel bíró báb. Ebből a szekvenciából
a medvetáncoltatót és medvéjét érdemes kiemelni:
megformálásuk és mozgásuk szinte »láthatóvá
teszi« a zenét. A marionettek színpada újra fel-
emelkedik, de ezúttal a Balerina, Petruska és a Mór
a vásár résztvevőivel azonos »minőségben« jelenik
meg. Miután a kegyetlen Mór ledöfte Petruskát és
a varázsló elvinni készül a mozdulatlan bábut, Pet-
ruska szelleme árnyékként, óriásira nagyítva neveti
ki fogvatartóját.”16 (Várszegi Vera)

(Igor Sztravinszkij – Alekszandr Benois – Szilágyi
Dezső: Petruska. Tervező: Koós Iván. Rendező: Szőnyi
Kató. Szereplők: B. Kiss István, Havas Gertrúd, Elekes
Pál, Levente Péter, Szakály Márta, Erdős István,
Gruber Hugó, Kemény Henrik)

Koós Iván terve a Petruskához

16 Várszegi Vera: Az Állami Bábszínház díszletei és díszlettervei. Koós Iván munkássága a hatvanas-hetvenes években.
(Szakdolgozat. ELTE, 2012)


