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„Tarka olasz színház a színpadon. Hangol az or-
chesterben lévő zenekar. Meghajol a bábkarmester.
Akként kezdődik, mint Ingmar Bergman Mozart-
megfilmesítése (1974). Úgy közelíti meg a klasszi-
kussá lett operát, hogy mai játékszerré változtatja.
Koós Iván a Csili Művelődési Ház marionett-együt-
tesével, az Astrával elkészítette elbűvölő báboperáját,
majd a Budapest Bábszínházban kiérlelt bábjaival
és velük játékosan egybeforrott díszleteivel Meczner
János újrarendezte.
Az egyes képek után összezárul a piros előfüggöny.
Betartva az egykorú színház konvencióit, antedatálják
a produkciót. Pamina arcképe az egykorú árnykép-
kivágás modorában elevenedik meg. A múlt századi
délnémet préseltképek modorában elkészített figu-
rákkal nem a megszokott plasztikus bábukat állította
színpadra, hanem hangsúlyozta grafikus jellegüket.

A bábok taglejtése is antedatáltnak mondható:
az áriák közben olyan félszeg mozdulatokkal gesz-
tikulálnak, amint ódon operai előadásokban az éne-
kesek.”68 (Molnár Gál Péter)

„A Játszó-téren felállított kisméretű színpad két ol-
dalán páholyokban bábnézők foglalnak helyet.
Műsorfüzetet lapozgatnak, látcsővel pásztázzák
a nézőket. Egy elegáns úr virágot nyújt partnerének.
A zenekari árokban hangol a báb-zenekar, majd
megjelenik a karmester, és felcsendül az opera
nyitánya. (…)
Amikor Tamino megpillantja Pamina rokokó árny-
képként megjelenő arcmását és elénekli a Kép-
áriát, a sziklák hasadékában virágok nyílnak. Komor
éjszakai égbolt alatt, kősziklák között hangzik fel
az Éj királynőjének első áriája. A második (Bosszú-)
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Nyitány

68 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. (In.: Bábszínház 1949–1999. Szerk.: Balogh Géza. Budapest Bábszínház, 1999. 69. o.)
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Papageno és a fiúk

Tamino és a három Hölgy
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áriája közben denevérek röpködnek. Sarastro
templomát a Napkorong szimbolizálja. Sugarai
alatt győzelmi kórust énekelnek a szakállas papok,
köszöntve Taminót és Paminát, akik sikerrel kiállták
a hármas próbatételt. Amikor Papageno és Papa-
gena végre egymásra talál, a család tüstént meg-
szaporodik, apró Papagenók és Papagenák tucatjai
sereglenek elő. Amit a Salzburgi Marionettentheater
mindvégig komolyan vesz, azt a Budapest Báb-
színház előadása – ugyanannyi gonddal, szeretettel
és tisztelettel – idézőjelbe teszi.”69 (Balogh Géza)

„A papírszínpad századfordulós, elegáns operaházi
belsőt idéz, főúri közönséggel, nagy csillárral. A pasz-
tellszerű síkmarionett-figurák nemcsak az operai sta-
tikusság hű kifejezői, a hetvenes évekbeli, még igazi
grafikusok által tervezett mesekönyvek szín- és kép-
világát is visszaidézik. A papírszínház zenészei is sík-
bábok – egységes operai hangulat és légkör fogadja
a gyerekközönséget. A színpad színpadán zajlik az
egyszerűsített (bár a folytonos eltűnések és egymás
keresgélése miatt mégsem annyira érthető) játék.
Semmi nem túl ijesztő; ízléses, szolid a látvány.
Forgách András szövege inkább a képileg is nyo-
matékosított Éjszaka és Nap harcára összpontosít.

Hogy milyen célzattal kerül Pamina Sarastróhoz,
miféle nevelési elveket kell megcáfolni s jó irányba
terelni: ez a réteg hiányzik. A három hölgy sem
zavar sok vizet, a kisfiúk pedig talán a kelleténél
ritkábban jelennek meg. A gyerekek bizonyára szí-
vesen vennék a hozzájuk hasonlók gardírozását.
A sík marionett is sokat tud: visszacsúszik például
a főpapok ruhaujja, ahogy gesztikulálnak.
Ezek azok a kis csodák, amelyek hozzáadnak még
valamit a domináns zene csodájához. Nem tudni,
mi fogja meg a nyolc-tíz éves nézőket, de akár
a csillagos ég látványa, akár az operai vörösbársony
díszlet, akár a trillázó szép hangok teszik: tátott
szájjal, csöndben figyelnek. Pedagógiai célzatú, egy-
szerűsített, talán a humort is kevésbé kiaknázó
a játék: mégis teljesíti feladatát, azaz kereken
elmond egy mesét.”70 (Budai Katalin)

(Wolfgang Amadeus Mozart: Varázsfuvola. Adaptáció:
Forgách András. Tervező: Koós Iván. Rendező: Mecz-
ner János. Közreműködők (hangfelvételről): Ágay
Karola, Csengery Adrienn, László Margit, Réti József,
Melis György, Gregor József. Szereplők: Blasek Gyön-
gyi, Juhász Ibolya, Bognár Péter, Erdős István, Gyurkó
Henrik, Kemény István, Pataky Imre)

Tamino Sarastro 
templomában

69 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. (Vince Kiadó, 2010. 193-194. o.)
70 Budai Katalin: Papírfuvola. (Színház, 1995. 12. 16. o.)


