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28 Keresztury Dezső: Az Állami Bábszínház megújult otthonában. (Színház, 1977. 9. 4. o.)

„Félelmetes erejével magaslik ki a színház minden
produkciója közül A csodálatos mandarin. Ennek
operai előadásai általában nem lépnek ki a librettó
előírta egyetlen helyiségből; legfeljebb a háttérben
idézik fel a nagyváros látomását. A Bábszínház elő-
adása töretlen természetességgel nyitja ki ezt a szűk
teret, viszi ki a cselekményt először az utcára, aztán,
az üldözés során, valami irreális forgólépcsőre, mértani
szabályosságukban is kusza labirintusokba, ha szük-
séges, a levegőbe emeli a szenvedély örvényében
hányódó-vetődő alakokat; felgyújtja, kioltja a körülöttük
levő világot: egyszóval a látvány tervszerűen mani-
pulált valóságon-túliságával nemcsak illusztrálja, ha-
nem ki is egészíti a zene látszatra tébolyult, lénye-
gében azonban kivételes logikával megszerkesztett
fokozását és összeroppanását.”28 (Keresztury Dezső)

„A csavargóknak nincsen arcuk. Domború mellük
kitinpáncélt hordó, hatalmas bogár potrohaként
domborul; üres a lány arca is; jellemében a báb-
szerűség hangsúlyoztatik, nincsen szeme, orra,
szája – csábítóan tekergő végtagjai, karcsún hosszú
lába és csábos karjai határozzák meg jellemét.
S amikor megjelenik a Mandarin: varázsos idegen-
szerűségében is az ő alakja hat a legembersze-
rűbbnek. A Mandarinnak van arca. Vannak emberi
vonásai. Az arctalanok, a tömegbe passzírozottak
között ő képviseli az emberséget.
De nemcsak az arctalanság és az arccal rendel-
kezés ellentéte emeli ki élesen a Mandarin em-
berszerűségét. Fokozza ezt a közte és a többi
báb között lévő ritmuskülönbség. A Mandarin las-
san, méltóságteljesen, szakrális megfontoltsággal
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mozog. Sebesen, idegesen a többiek. Azok szögle-
tesen mozognak, míg a Mandarin lágy, puha és
csonttalan mozdulatokat tesz. Széles gesztusok helyett
kicsiny rebbenésekkel árnyalatnyi »lelkiállapotokat«
fejez ki bábuja. Kicsiny remegések és megfeszülő
megdermedések, vágytól megmerevedő mozdulat-
lanságok és reszketések emelik ki különbözőségét.
Amikor elönti a vágy a Mandarin-bábut, bokorszerű
díszletelemek jelennek meg a háta mögött. Mintha
égő csipkebokrok volnának. A mozdulatlanul lángoló
piros és narancs rajzolatok elfedik a szürke rabló-
tanya szegényes, naturális berendezését.
A Mandarin a Lány után veti magát. Megkezdődik
a szenvedélyes rohanás. Egy pörgő-forgó, ördög-
motollaszerű csigalépcsőféleség (talán gerincoszlop,
talán életfa?) szabálytalan és rendszertelen fogazat-
rendszerében fut fölfelé üldöző és üldözött. A kis
méretűvé zsugorodott bábalakokra ránehezedik
a díszlet; hirtelen monumentálissá, fenyegetővé lesz

a környezet, és törékenyen esendővé válik szerelmi
harcuk. S már a Mandarinnal kapcsolatba került Lány
mozgásába is átszűrődik az emberszerűség: többé
nem érzéketlen lény, nem cinkosa, rabja és áldozata
a három csavargónak; még él benne az emberi
érzés és a fogékonyság a jóra.”29 (Molnár Gál Péter)

„Külön tanulmányt érdemelne a Lány alakjának
bábos megjelenítése. A Lány (Szöllősy Irén) az adap-
táció legszínesebb alakja, poétikus, elesett, szá-
nalomra méltó. Minden gesztusa, mozdulata egy-
egy további árnyalattal gazdagítja a róla alkotott
képet. Igazi remeklés a Mandarin megérkezése
utáni nagy szóló megoldása, az egyre hevesebbé,
erotikusabbá váló keringő. Talán kevesebb, de ele-
mentáris vonással jellemzi az előadás a címszereplő
(Pataky Imre) egyéniségét. Közülük a legfontosabb:
az erőt sugárzó nyugalom s a még nagyobb erőt
sugárzó dinamizmus.”30 (Breuer János)

A csavargók és a Mandarin

29 Molnár Gál Péter: Színház bábukkal. (In.: A mai magyar bábszínház. Szerk.: Szilágyi Dezső. Corvina, 1978. 27-28. o.)
30 Breuer János: Bábtáncoltató. (In.: Zene és bábszínpad. Zeneműkiadó, 1971. 84. o.)
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„Különböző dolgokból sikerült valamit úgy meg-
szerkeszteni, hogy megmaradjon gépkonstrukciónak.
Eleve tudtam, hogy valami föntről ereszkedik le
a színpadképbe, és erről a valamiről, mint a mari-
onettek, úgy függnek az emberek. Csak azt nem
tudtam, mi legyen ez a valami. Ekkor történt, hogy
ki kellett mennem az Elzett gyárba, és ott az udvar
hátsó részén felfedeztem egy csomó préshulladékot,
amiből néhány darabot elvittem. Első pillanatban
még magam sem tudtam, mihez fogom felhasználni.
A Mandarin témája régen foglalkoztatott, és egyszerre
megtaláltam a hozzá való formát – a kulcsot. A mo-
tívum maga a préshulladék volt, mely egyre na-
gyobbra nő, a léptékváltozásai révén hat olyan óri-
ásinak. Olyan félelmesnek. Akár népművészetet
használok fel forrásnak, akár – mint itt – városi,
köznapi motívumot, leggyakrabban egy egészen
kicsi részletet nagyítok fel, és az ilyenformán új ér-
telmet nyer. Ez a föntről benyúló konstrukció olyan
hatást kelt, mint egy fordított jéghegy – ettől is válik
olyan abszurddá.”31 (Koós Iván)

„Mivel Koós Iván otthonosan mozgott a húszas-
harmincas évek képzőművészeti avantgárdjában
is, könnyedén teremtette meg azt a közeget, ami
a Mandarin hátterét jelenti: a nagyváros, a csiga-
lépcsők, az utcasarkok szürkéből szürkébe játszó

világát. Ennek a városnak a szülöttei, a csavargók
ugyancsak szürkék és egyben nyomasztóak. Ebben
a fakó külváros-atmoszférában jelenik meg a Koós
Iván számára oly fontos elem, a csoda: a Mandarin.
A Mandarin figurája tökéletes ellentétben van min-
dennel. Ő maga a nap színeibe öltözik: ruhájának
keleti pompája a sárgától a narancssárgáig ragyog-
tatja fel az összes árnyalatot. Valószerűtlenségét
monumentális alakja is elősegíti: óriás a törpék bi-
rodalmában, fény a fénytelenségben, egyéniség
a névtelen, arctalan bábok között. Arcának tökéletes
merevsége ellenére, csupán mozgása révén a Man-
darin fokról fokra egyre élőbbnek, azaz szinte
az egyetlen élőnek hat a színpadon. Ami elevenné
teszi, sőt hajtja, gyötri, űzi: a szenvedély, amit ruhá-
jának ragyogó tűz-színe is kifejez.
A csodálatos mandarinban az összeütközés olyan
drámát teremt, ami nem illusztrálja, hanem újjá-
teremti Bartók eredeti elgondolását.”32 (Passuth
Krisztina)

(Bartók Béla – Lengyel Menyhért – Szilágyi Dezső:
A csodálatos mandarin. Tervező: Koós Iván. Ren-
dező: Szőnyi Kató. Szereplők: Szöllősy Irén, Pataky
Imre, Havas Gertrúd, Szakály Márta, B. Kiss István,
Elekes Pál, Erdős István, Gyurkó Henrik, Ősi János,
Varanyi Lajos)

Színészek és bábok 
a tapsrendben

31 Idézi Passuth Krisztina: Koós Iván. (Corvina, 1984. 43. o.)
32 Passuth Krisztina: Koós Iván. (Corvina, 1984. 43-45. o.)


