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„Legutóbb 2007-ben szántam rá magam, hogy
korábbi tapasztalataim alapján még egyszer ne-
kivágjak A szarvaskirály meghódításának. Két
dolgot biztosan tudtam, azt, hogy ezúttal bábokkal
fogom színpadra állítani, és hogy csak akkor
leszek képes más, új színeket, új gondolatokat
felfedezni Heltai átköltésében, ha le tudom gyűrni
elfogultságomat, és el tudok szakadni a korábbi
két találkozás szemléletétől. Az utóbbihoz először
olyan segítőtársat kerestem, aki tárgyilagosabban
és racionálisabban nyúl az anyaghoz, mint én.
Nánay István, aki dramaturgként szerepel az új
előadás plakátján, valójában elsősorban a vita-
partner szerepét töltötte be. Először a saját korábbi
átalakításom, Gozzi szövegkönyve és Heltai
1955-ben megjelent változata nyomán drasztikus
átalakításokat végzett azon a szövegen, amelyet
én még mindig némi meghatottsággal tudtam
csak kézbe venni. Elhagyta Brighellát, a varázslót,
aki valamennyi korábbi változatban a háttérből
mozgatta az eseményeket. Helyette Angelára
bízta a megoldást:

„Sznipp, sznapp, szparadrapp, egy lélek se mozdul!
Megszabadítlak, Deramo, a gonosztól!
Az én szavamban megszólal a végzet,
Én, a szerelmes varázsolok s igézek.”

Aztán hosszasan foltoztuk, javítgattuk azt a nemes
és szép anyagot, amelyet egy 18. meg egy 20.
századi varázsló ránk hagyott.
A szereplők belső szándékait, titkos gondolatait
a manapság sokszor unalomig alkalmazott »nyitott«
bábszínház tudja leleplezni. Aligha lehet eszményibb
közege ennek az alakváltozásokra épülő történetnek,
mint az a játékforma, amelyben együtt van jelen
a szerep és a színész: látom a szerep életre keltőjét,
aki megosztja velem legbensőbb, legtitkosabb gon-
dolatait, partnerével pedig vagy őszintén és nyíltan
beszél, vagy alakoskodik, szerepet játszik. Bonyolult
kapcsolatrendszer jön így létre színész és báb, szí-
nész és partner, egyik és másik báb között.”80

(Balogh Géza)

„A rendező nem kívánt aktualizálni, a mai korra
utalni, a történeten túlmutató asszociációkat
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A vadászat

80 Balogh Géza: Változatok egy magyar bábjátékra. (Art Limes, 2008. 5. 81–83. o.)
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ébreszteni. Leszűkített, lekerekített mesevilágot te-
remt, ahol egyértelmű, ki a jó, ki a rossz, és kötelező
a hepiend. A sebesen pergő, a figyelmet mindvégig
ébren tartó cselekményben a változtatások ered-
ményeképp még az eredeti darabhoz képest is
nagyobb hangsúlyt kap a szerelem. (…)
És bár hókuszpókusz nélkül nem képesek sem fel-
ismerni, sem megszerezni az igaz szerelmet, a varázslás
ebben az előadásban nem hatalom, csak eszköz,
csupán egyik látványos eleme a történetnek. A rendező
lényegében kihagyja az előadásból a drámában fontos
szerepet játszó varázslót. A változtatás következtében
a történet szereplői kevésbé tűnnek dróton rángatott
báboknak. Angela és Deramo szerelme olyan erős,
hogy még varázslói közbenjárás nélkül is le tudják
győzni az erőszakot. Mielőtt még Deramo végleg
lemond a becsapás művészetéről, és letépi nyakából
a varázsigét tartalmazó amulettet, Angela állítja
helyre a rendet. Heltainál Brighella az, aki ördögi

manipulátorként előre látja és befolyásolja az ese-
ményeket, s ő oszt igazságot. Balogh Géza, varázsló
híján, egy ötletes játékkal sejteti, hogy itt majd „király
a királyra tőrt emel”.
Az előadás kezdetekor minden színész megkapja
a hozzá tartozó bábfigurát. A bábok a megfelelő
színész kezébe kerülve életre kelnek, igazi karak-
terekké válnak. Egyedi gesztusrendszerük és moz-
gásuk lesz. Bár a színészek mindvégig láthatóak,
egyforma téglaszínű ruhájukban szinte el is tűnnek
a kifejező arcú, gazdagon díszített reneszánsz ru-
hákba öltöztetett bábok mögött. Általában minden
bábot egy színész mozgat, de egy-egy bonyolultabb
mozdulat létrehozásában mások is segédkeznek,
mint a bunraku-báboknál. A segítők ilyenkor arcuk
előtt téglaszínű maszkot viselnek, kissé erőltetetten
nyomatékosítva, hogy ők csak mozgatói, nem meg-
testesítői a karakternek. Olykor azonban a színészek
kilépnek bábjaik árnyékából. Amikor egy figura olyasmit

Erdős István (Pantalone) az Angela-bábbal, Csajághy Béla (Brighella), Rusz Judit (Clarice) és Schneider Jankó (Leandro)
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Az igaz szerelem próbája. Ellinger Edina (Angela), Erdős István, Schneider Jankó (Deramo)

Dadri és Deramo
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fogalmaz meg, amit nem mer vagy nem szabad
kimondani, a báb »csendben marad«, és az őt
mozgató színész beszél helyette. A legőszintébb
mondatok, a rejtett igazságok tehát nem a bábon
keresztül, hanem közvetlenül a színész által jutnak
el a közönséghez. Mintha a báb lenne a test, a szí-
nész pedig a lélek.
A darab rendezésének mindig kritikus pontja a sze-
repcsere, az, hogy miként vándorol egy lélek más
testébe. Ez itt úgy van megoldva, hogy a báb mögé
másik színész kerül, így azonos marad a burok,
a test, de más személyiséggé formálja azt a másik
színész. Végül a bábok a megfelelő kezekbe, a lelkek

a hozzájuk tartozó testekbe kerülnek, a denevérré
változott gonosz Tartaglia öngyilkos lesz. A győze-
delmeskedő jók pedig reneszánsz táncot lejtve ün-
neplik az igazi varázslatot: a szerelmet.”81 (Maul
Ágnes)

(Carlo Gozzi – Heltai Jenő: A szarvaskirály. Tervező:
Balla Margit. Zene: Darvas Benedek. Dramaturg: Ná-
nay István. Rendező: Balogh Géza. Szereplők: Schne-
ider Jankó/Kemény István, Beratin Gábor, Rusz
Judit/Papp Orsolya, Erdős István, Kovács Judit/Ellinger
Edina, Ács Norbert, Radics Rita, Csajághy Béla/Bassa
István, Szabó Lajos.)

Megcserélt szerepek: Schneider Jankó (Leandro) a Clarice-bábbal, Rusz Judit (Clarice) a Leandro-bábbal

81 Maul Ágnes: Testen kívüli élmények. (Színház, 2008. 1. 19. o.)


