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„Don Quijote az aszkétikus, gyenge emberi szellem
harcba indulása az igazságért, a bajba jutottakért,
az eszményképeiért. Ő az, aki mindig tragikomikus
vagy tragikus szituációkba kerül. Mellette, aki mindig
két lábbal áll a földön: a pragmatikus Sancho Panza.
És valami nagyon humánus dolog történik: Sancho
eltanul valamit Don Quijote idealizmusából, de Don
Quijote is átvesz valamit szolgája gyakorlatiasságából.
És ez nagyon szép.
Számomra a donquijotizmus azt jelenti, hogy az em-
ber vállalja felelősséggel a kiválasztott utat, őrizze
meg a spiritualitását, és ne fulladjon a realitás nyo-
morába, ne alacsonyodjon le, ne hagyja el magát,
harcoljon az elveiért, a céljaiért, a közlendőjéért,
amit a világnak szán. Ezért rendeztem meg Nagy-
váradon Fuchs Palival 1956-ban, csak bábokkal, de
nem volt elég ereje. Másodszor Kecskeméten ren-
deztem meg, 1994-ben. Ott találtam rá egy sokkal

átfogóbb megoldásra, a realitás, az álmok és a játék
színpadára, vízszintes elrendezésben. A kifejezési
eszközök: álarcos ember, pantomim, bábu, árnyék.
Az álmok színpada egy kis színpadocska volt ma-
rionettekkel, a realitásé egy pódium, ahol az em-
berek civakodtak. Beiktattam néhány hordószó-
noklatot – á la Hyde Park –, a királyét az erőről,
az ördögét a politikáról, a Halálét életről-halálról,
a bohócét a játékról, az angyalét a szerelemről.
A rendezés alapja az a kaland, amikor Don Quijote
egy szekeret lát a királlyal, az ördöggel, a katonával,
az angyallal és a bohóccal. Nálam ők vándorszí-
nészek, akik a Don Quijotét játszót elvesztik az
úton, mert részeg volt. Sanchójuk se volt. A trupp
az utcáról szed össze egy Don Quijotét, egy értel-
mes, szakállas civilt, aki belemegy a játékba. De
honnan kerül Sancho? Nos, ő a teremben ült és
chips-et majszolt – alacsony volt és szemtelen.
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Előadás az előadáson belül: Pedro mester bábszínháza

Amikor a színészek felvonszolják a színpadra, első
kérdése: „Jó-jó, de mennyit fizettek?” És pénzért
szerződik le. Így kezdődik a darab.”74 (Kovács Ildikó)

„A kecskeméti harsány, vásári tradíciót közép-
pontba állító előadást néhány év múlva egy tel-
jesen más rendezői felfogásban színre vitt Don
Quijote követi: egy kamaraszínpadi változat, há-
rom szereplővel.
A keretjáték egy hétköznapi szituációval indítja az elő-
adást. Három munkást látunk műszak után az öltö-
zőben. Egyikőjük kilóg a sorból, könyvet olvas. Ő az ál-
modozó, az idealista típus, akit kollégái elkezdenek
ugratni. Ő válik Don Quijote megtestesítőjévé, Kálid
Artúr személyében. A másik két színész – Csák Zsolt
és Tárnok Marica – játssza az összes többi szerepet.
Kálid Artúr kivesz az öltözőszekrényéből egy mell-
vértet, és felcsatolja. Majd egyik társa közelről egy

erős reflektort fordít a szemébe, mintegy elvakítva
őt, mialatt a másik ráteszi a félmaszkot és a bor-
bélytál sisakot a fejére. Ezután formálódik a ka-
rakterhez a mozgása is. Elkezdi keresni a figurához
illő mozgásformát, mely pantomimes helyben já-
rássá alakul.
A jelenetekben eltérő típusú és méretű bábok je-
lennek meg. Don Quijote állandó kísérője, Sancho,
csak bábként szerepel. A lovaggá ütés jelenetében
egy pajzsot kap hősünk, melynek a tetején, egy
kis szamáron ülő bábfigura látható. Vagyis Don Qui-
jote maga alakítja Sancho szerepét is. Híres lova,
Rosinante egy játék vesszőparipa, hosszú boton.
Kalandjai során először egy birkanyájjal találkozik,
amelyet ellenséges hadseregnek vél.
A nyájat festett vászonra rávarrt birkafigurák alkotják
reliefszerűen. Az egyiket egy rúdra rögzítve mozgatja
az egyik színész, míg a másik színész a szoknyaként

74 Részlet Horatiu Damian interjújából. (Fordította: Seprődi Kiss Attila. In.: Kovács Ildikó bábrendező. Szerk.: Szebeni Zsuzsa.
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kialakított nyájképbe bújva mozog a színpadon.
A színpadon minden lehetséges, hiszen a játékról
szól, melyet a nézőkkel összekacsintó rendező
irányít. Így lehetséges az, hogy Don Quijote fegyvere
nem más, mint egy zöld esernyő, ezzel támad
a birkanyájat mozgatókra. Ettől válik Don Quijote
figurája is tragikomikussá. A gályarabok jelenetében
az egyik színész rabjelmezben jelenik meg, a másik
fegyőrként tart a vállán egy hosszú csövű puskát,
melyen a rab bábok csüngnek. Ezek valójában ki-
tömött rongybabák, ennek megfelelően is moz-
gatják őket.
Pedro mester bábszínházával a marionett játék tra-
díciója kerül ironikus megvilágításba. A két színész
behoz egy alacsony asztalt, azon egy kisméretű
marionett színpaddal. A díszes portál mögött azon-
ban nincs háttérfüggöny, emiatt a bábok mögött
láthatóvá válnak a mozgatók. Mivel csak a testük
középső részét emeli ki a keret, groteszk testképeket
alkotnak a kicsiny bábokkal. A keret csak felmutatja
a konvenciót, de az illúzió megtörése felvállalt. Don
Quijote pedig végignézi saját hőstetteit: ahogy
legyőzi a bikát vagy a kínai sárkányt, hogy meg-
mentse Dulcineát. Az idillikus szerelem képe után
következik a groteszk parafrázis. Dulcinea egy frivol
óriásbábként jelenik meg a színpadon. Vad tangóba
kezd a lovaggal. A két mozgatója úgy veszi körül
a rongybabát, hogy Don Quijotét körbefogják. Aléltan
dől le a padra, de Dulcinea ráugrik és közösülést
imitál vele. Don Quijote hirtelen kicsúszik alóla,
a padlón kapkod levegő után, mintha csak egy 
rémálomból ébredne.
A Tükrös lovag óriásbábja egyik végpontja a báb-
technikai skálának. A nála másfélszer nagyobb fi-
gurától sem retten meg Don Quijote, amikor rátá-
mad, éppen tükörfóliás pajzsával találja szembe
magát. A drámai szembesülést önmagával – vagyis
azzal az idejemúlt eszmével, mely nem ad meg-
oldást a jelen problémáira – csend követi, majd
leveszi maszkját, és a Tükrös lovag bábja is lelep-
leződik. A fényváltás kioltja az illúziót, a pajzs

mögött láthatóvá válik a napszemüveges moz-
gató, aki gúnyosan kacag a lovagon. Don Quijote
megpróbáltatásai azonban ezzel még nem érnek
véget. Maszkjától megszabadulva immár jelenbe
tér vissza, és korunk civilizációs problémái (há-
borúk, éhínség, nyomor, betegségek, globalizáció,
környezetszennyezés) ellen veszi fel a küzdelmet,
melyek a háttérfalra kivetítve videó montázsként
jelennek meg. Don Quijote, aki most már hadban
áll az egész világgal és az azt reprezentáló médi-
ával, ezekkel is tehetetlenül küzd. Észre sem veszi,
hogy küzdelme reménytelen, hiszen amivel ha-
dakozik, az csak szimulákrum. Ez a jelenet is hir-
telen, dinamikus fény- és hangeffekt váltással ér
véget. A lovag egyedül marad az üres színpadon,
leül a padra, csak hű fegyverhordozója, Sancho
marad mellette. A túl sok impulzus szinte az őrü-
letbe kergette. A bábnak mondja el gyötrő gon-
dolatait, miközben a szélmalmok elleni utolsó küz-
delmére készül, melyből érzi, hogy nem fog
visszatérni. Az előbbi vetítővászon most árny-
vászonná változik. A szélmalom egy forgó venti-
látorpropeller árnyékaként jelenik meg. Don Quijote
belép a vászon mögé, és őt is árnyként látjuk. Az
ütemes dobszóra egyre magasabbra emeli karját,
míg egy fényváltás után lehull a vászon, a színész
eltűnik, és az anyaghalmon egy kicsiny Don Quijote
báb jelenik meg a fényutcában: az ikonikus figura
szellemiségének örökérvényűségét jelzi.
A kilencvenes évek során elfogadott konvencióvá válik,
hogy a bábu mögött látható a mozgatója is, és vi-
szonyrendszerük a narrációtól a különféle szerepfelvétel
játékokig árnyaltan strukturált, de hogy az előadásszö-
veg ennyiféle stílus és játékmód modult kombináljon
egy koherens egésszé, az csak Kovács Ildikó rende-
zéseiben tapasztalható.”75 (Fekete Anetta)

(Kovács Ildikó – Zalán Tibor: Don Quijote de…
Zene: Gyöngyössi Levente. Tervező: Dan Frāticiu.
Rendező: Kovács Ildikó. Szereplők: Kálid Artúr, Csák
Zsolt, Tárnok Marica)

75 Fekete Anetta: Tradíció és invenció. (DLA doktori dolgozat, SZFE 2018)


