
„A bábszínház hatvanéves évfordulójára meghirdetett
jubileumi évad utolsó bemutatója Szabó Borbála –
Varró Dániel Líra és Epika című játékos irodalomórája
volt Mácsai Pál rendezésében. Mácsai most dolgozott
először bábszínházban és a tervező, Bagossy Levente
is most találkozott a műfajjal. Újságpapírból, hul-
lámkartonból és csomagoló papírból készült bábjai
mindenre képesek, amire a hátulról mozgatott ha-
gyományos pálcás bábok. A papír egyszerre utal
a történet és a szöveg irodalmi fricskáira és az egykor
volt főúri bábjáték eleganciájára. Egyszerre jelzés és
majdnem naturalizmus. A rendező pedig megérezte
a bábjátékban azt, amiről Josef Krofta így nyilatkozott
harminc év bábszínházi tapasztalatával a háta mö-
gött: »Az animáció nem annyit jelent csupán, hogy
mozgatjuk a bábot, hanem hogy lelket lehelünk
bele. Lelket lehelni egy élettelen tárgyba nem azonos

azzal, hogy létrehozzuk a valóság tökéletes másolatát.
Nem az a jó bábjátékos, akinek a bábja egy villával
képes felvenni és feltekerni egy szál spagettit. Ez mes-
terség, míg a művész arról győz meg bennünket,
hogy minden tárgynak, amit megérint, saját lelke
van, amelyet ő fedezett fel és ő kelt életre.«”82

(Balogh Géza)

„A mese szerint két ország, Epikum és Líria birodalma
között dúl az évszázados viszály. A két király úgy
dönt, hogy Líra herceg és Epika házasságával véget
lehet vetni a háborúnak, de az esküvő botrányba
fullad. A kifürkészhetetlen sors azonban úgy hozza,
akárcsak Rómeó és Júlia esetében, hogy az ellenséges
birodalom királyfija és hercegnője egymásba szeret.
Az előadásnak több fontos és jól működő találmánya
van. Az egyik maga a szöveg, amely egyszerre
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82 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. (Vince Kiadó, 2010. 217–219. o.) 

Uralkodói kupaktanács Líriában (Simándi Anna, Gyurkó Henrik, Pethő Gergő, Bercsényi Péter, Tatai Zsolt)
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Epikum jelképe az írógép, Líriáé a toll
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intellektuális és szórakoztató. Fanyar és megnevet-
tető. Játékos és olykor komolykodó. A legfőbb erénye
azonban, hogy partnernek tekinti közönségét, gye-
reket és felnőttet egyaránt. A premieren egyébként
főleg az utóbbiak kacagtak és lelkesedtek. A mű
egyik rétege ugyanis tele van mai közéleti kicsen-
géssel. Ahogy például a két ellenséges oldal repli-
kázik egymással, azt nem nehéz párhuzamba állítani
a mai pártok marakodásával. Persze, a színpadon
megjelenő figurákban sok a humor, az irónia és
az önirónia.
A második találmány a bábok világába elkalandozó
remek díszlettervező, Bagossy Levente fantasztikus
munkája. Bagossy bunrakura hajazó bábjai favázból
és papírból készültek. Elmondása szerint egy báb
elkészítéséhez legalább négy napra volt szüksége.
A líraiak kicsit elegánsabbak, az epikumiak ruhája
viseltesebb és elhasználtabb.
A harmadik találmány a szintén a bábok világába
kiránduló Mácsai Pál olykor csibészes, de végig
ízléses rendezése. Mácsai nem bújtatja színészeit
paraván mögé. Az előadás elején például feketébe
öltözve, még bábok nélkül, hosszasan tesznek-
vesznek a térben. A színészek, amikor aztán a bá-
bok is előkerülnek, végig reflektorfényben marad-
nak. Egyszerre játszanak a saját testükkel és
a bábjaikkal. A rendező és a színészek jól értik
egymást, egy nyelven beszélnek és ezt át is
tudják adni nézőiknek.
A Líra és Epika elgondolkodtató, többrétegű játék
nekünk, a kíváncsiságunkat megtartani igyekvő fel-
nőtteknek is.”83 (Balogh Gyula)

(Szabó Borbála – Varró Dániel: Líra és Epika.
Dramaturg: Gáspár Ildikó. Zene: Darvas Ferenc.
Tervező: Bagossy Levente. Rendező: Mácsai
Pál. Szereplők: Erdős István, Simándi Anna, Ka-
rádi Borbála, Ács Norbert, Beratin Gábor, Hárai
Ágnes, Gyurkó Henrik, Kovács Marianna, Ber-
csényi Péter, Pethő Gergő, Tatai Zsolt, Erdei Juli,
Giovannini Kornél)

Epika és Líra herceg
egymásra találása

(Karádi Borbála)  

83 Balogh Gyula: Líra és Epika nem csak kicsiknek. (Népszava, 2009. 05. 25.)


