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Parázsfuvolácska. Szöveg: Schikaneder, Zene: Mozart, Átdolgozta: Lackfi János, R: Toronykőy Attila, Látvány: Juhász Katalin.
Magyar Állami Operaház, 2015. Fotók: Herman Péter
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2014-ben két olyan előadás született a kisiskolások
számára a magyar színházakban, amely eltér a szo-
kásos gyermekszínházi hagyományoktól. Új utakat
keres a célközönsége számára, és ehhez olyan
eszközöket választ, amelyek egyszerre felelnek meg
a posztmodernizmus irányelveinek és a korosztály
érdeklődésének.
Mozart Varázsfuvola című operáját sokan, sok
műfajban és sokféleképpen próbálták már a gye-
rekközönség számára hozzáférhetővé tenni.
Számos bábszínházi előadás alakította át a saját
törvényszerűségei szerint. A mesei elemeket hang-
súlyozta, a zenei anyagot lerövidítette, a dialógu-
sokat pedig úgy igazította, hogy a történet az öt-
tízévesek számára világos és szórakoztató legyen.
Valamennyi gyerekszínházi és bábszínházi vállal-
kozás azzal a céllal készült, hogy a gyerekek egy
igazi remekmű segítségével megismerkedjenek az
opera műfajával. 
A szándék nem kockázatmentes. A librettóval kap-
csolatban erősen megoszlanak a vélemények.
Sokak szerint Schikaneder szövege egy bájos, ám
nehezen kibogozható összevisszaság, amelynek
gyarlóságait csak Mozart géniusza képes megbo-
csájthatóvá tenni. Ráadásul olyan szimbólumrend-
szerre épül, amely ma már a felnőtt néző számára
is nehezen érthető.
A Magyar Állami Operaház sok szempontból meg-
hökkentő gyermekszínházi vállalkozásának már
a címe is arra utal, hogy ezúttal nem Mozart remek-
művét fogjuk látni (aki arra kíváncsi, természetesen
megtekintheti a dalszínház műsorán mindig sze-
replő, eredeti változatot), hanem egy kifejezetten
gyerekek számára készült, rövidített, átdolgozott
változatát. Az előadás természetesen magyar nyel-
vű, ebben is eltér attól az utóbbi évtizedekben
általánossá vált szokástól, hogy a világ operahá-
zaiban a művek a szövegkönyvek eredeti nyelvén
szólalnak meg.

A varázsfuvola parafrázisa nem a budapesti
Operaház 1884-ben megnyílt neoreneszánsz palo-
tájában kerül színre, hanem az intézmény 2600
néző befogadására alkalmas, 1953 óta működő
társintézményében, az Erkel Színházban. A cím egy
szójátékra épül, amely a librettót átdolgozó költő,
Lackfi János, számos gyermekvers és dalszöveg
népszerű alkotójának leleménye: Parázsfuvolácska.
Ez az eltérés nem szójáték csupán a varázs-parázs
szavak egybehangzásával, de a parázs a történet
harmadik próbatételénél, a tűznél nyeri el igazi
gyermekszínházi értelmet. A nézőtérre érkező gye-
rekek valamennyien egy-egy golyóstollat kapnak
a jegyszedőktől. Ha megnyomják, ezek piros fény-
nyel világítanak. Amikor Tamino – immár Paminával
együtt – elérkezik az utolsó, legveszélyesebb pró-
batételhez, a tűzpróbához, a gyerekek a játékmester
felszólítására bekapcsolják, és a nézőtéren kétezer-
valahányszáz mocorgó-vibráló-világító parázsszem
segít a főszereplőknek, hogy sértetlenül átjussanak
a tűzön. Ez az előadás legfelemelőbb és legjáté-
kosabb pillanata. Tökéletes és indokolt az interak-
ciós szándék és a gyerekek önfeledt, boldog rész-
vétele a játékban. 
A Parázsfuvolácska egy cirkuszban játszódik. A hely-
szín a manézs, amely körbefogja az egész játékte-
ret. A cirkusz kétségtelenül kissé elcsépelt színházi
metafora, ezúttal azonban sok minden indokolja.
A zenekari árok nem választja el a színpadi ese-
ményeket a nézőktől. A zenekar – mint minden
valamirevaló cirkuszban –, az elfüggönyözött bejárat
fölött foglal helyet, hiszen a karmester is szoros
kapcsolatot tart a történésekkel. 
A kórus úgy helyezkedik el kétoldalt, mintha a tagjai
maguk is nézők lennének. Sarastro a cirkuszigazgató,
továbbá bűvész, varázsló és a földi világ helytartója.
Ellenfele, az Éj királynője a levegő ura. A zsinórpad-
lásról ereszkedik le. Őt sikerült legkevésbé ebben
a cirkuszi hierarchiában elhelyezni, ahogy Sarastro

Balogh Géza 

POSZTMODERN  „DEZ INTEGRÁC IÓ ”  
GYEREKEKNEK  A MAGYAR  SZ ÍNHÁZBAN



B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z4 8
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és a Királynő kapcsolata is homályban marad, mivel
a mondai gyökereket és a szabadkőműves eszme-
világot nem érinti a leegyszerűsített történet. A „cím-
szereplő” varázsfuvola eredetére sem kapunk magya-
rázatot. A hangszer ugyanakkor erőteljes hangsúllyal
jelenik meg – szintén a zsinórpadlásról, vagyis
onnan, ahonnan az Éj királynője, ami nem kis foga-
lomzavart okoz az így megteremtett szimbólum-
rendszerben –, és különös kegytárgyként bánnak
vele a szereplők. (Az eredeti verzióban a három
hölgy ajándékozza Taminónak, és egykor Pamina
apja faragta „egy varázsos órán az ezeréves tölgyfa
legmélyéből” – mondja róla Pamina.) 
Tamino és Pamina fehér bohóc, Papageno és
Papagena tarka, vagyis auguszt és augusztin,
Monostatos pedig késdobáló. Fontos szerepe van
továbbá a Porondmesternek, aki a Sprecher (a
magyar fordításban Öreg pap) meg a három pap
funkcióját és néhány szólamát veszi át. Részt vesz
a cselekményben, de elsősorban ő az, aki közvetlen
kapcsolatot tart a gyerekekkel. Megszólítja, és több-
ször segítségül hívja őket. Az Artistaképző Intézet
növendékei nemcsak remek mutatványokkal szí-
nesítik az előadást, de különös állat-hangszereknek
öltözve az opera műfaját is átemelik a mesék,
a játék és a fantázia világába.

Természetesen a történet átalakítása szükségessé
tette, hogy ne csupán a prózai párbeszédek térjenek
el az eredetitől, de bizonyos vokális részek szöve-
gének tartalmát is meg kellett változtatni. Nyilvánvaló,
hogy Sarastro F-dúr áriája ezúttal nem Isishez és
Osirishez szóló ima, és E-dúr áriája sem emlegethet
szent csarnokot. Ezeket a költő-átdolgozó értelem-
szerűen megváltoztatta, anélkül, hogy a híres áriák
szellemisége és érzelemvilága csorbát szenvedne.
Sokan kétkedve fogadják az ilyenfajta beavatkozást
a remekműbe. A Salzburgi Marionettszínháznak még
megbocsátották a Varázsfuvola rövidítéseit, mert az
előadás a nagyopera hatását transzponálta bábszín-
padra. Carlo Colla1 vakmerőségét, aki az Aida befeje-
zését is átalakította, akárcsak egykor Schröder2

a Shakespeare-tragédiák tragikus végét, az utókor
már fejcsóválva vette tudomásul. A budapesti
Operaház csak bizonyos dramaturgiai elvek szerint
követi az egykori átigazításokat. A jelenkori posztmo-
dern operajátszás jóval többet enged meg magának,
mint hogy a gyerekek igényeihez igazodva cirkuszi
mutatványok sorozatává alakítja át a Varázsfuvola
mesebeli szimbolizmusát és megfoghatatlan kozmi-
kus világát. Ebben az előadásban azért megmaradt
annyi Mozart költészetének varázsszigetéből, amennyi
a kisiskolás korosztályt képes megérinteni. 

Parázsfuvolácska

1 Híres olasz marionettszínházi dinasztia. Alapítója Giuseppe Colla (1801–1861). A milánói Scala 1871-es ősbemutatóját re-
konstruáló Aidában boldog véget ér a címszereplő és Radames története; a sziklasír leomlik, a szerelmesek megmene-
külnek, és a Győzelmi indulóval zárul az előadás.

2 Friedrich Ludwig Schröder (1744–1816) német színész, rendező, színigazgató, a német színészet reformátora és kiemelkedő
egyénisége. Mint a hamburgi Deutsches Theater igazgatója Shakespeare munkásságát is áttöréshez segítette, de a tra-
gédiák végkifejletét a nézők érzékenysége miatt megváltoztatta, Othello, Desdemona, Romeo, Júlia, Lear király, Cordélia
és a többi tragikus hős életben maradt. 
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A kecskeméti Ciróka Bábszínház Hamupipőke elő-
adása látszólag semmiben nem hasonlít az
Operaházéra. Ez nem monumentális, hanem mini-
malista. Nem azokhoz szól, akik először találkoznak
a történettel, hanem azokhoz, akiknek már a könyö-
kén jön ki. Gondoljuk át újra, másképp, mint ahogy
Perrault és a Grimm-testvérek feldolgozásai alapján,
vagy Walt Disneytől megszoktuk. Másképp, mint ahogy
már az ókori Egyiptomban, Rómában, a 9. századi
Kínában vagy az észak-amerikai indiánoknál ismerték3.
És mindenekelőtt másképp, mint ahogy a hagyomá-
nyos bábszínházak romantikus ízlése kínálta az előt-
tünk járó nemzedékeknek. Ez közelebb áll a dadaisták
szelleméhez, az objet trouvé formanyelvéhez, mint
a múlt század ötvenes, hatvanas, hetvenes éveinek
elvárásaihoz. Már bábokra sincs szükség, hogy eljáts-
szuk a szegény árva kislány történetét. Elég néhány
kartondoboz, csomagolópapír, selyempapír, szalag,

szemétre hajított kályhacső, nejlonzsák, néhány
szemeteskuka, műanyag kupak meg söröskupak.
És persze egy eltökélt író, egy eltökélt rendező, öt
mindenre elszánt színész és színésznő, meg olyan
nézők, akikről eddig azt gondoltuk, hogy már kinőt-
tek a bábszínházból.
A különös eszköztárban néhány perc után tökéle-
tesen kiismeri magát a néző, aki egy különleges
és izgalmas tárgyjáték-kollázs segítségével élheti
újra a mesét. Kettős izgalmat kínál a játék: követ-
hetjük a jól ismert történetet, és közben a színé-
szek a tárgyak különös szimbiózisában alakulnak
át Mostohává, Királyfivá, testvérekké (a két testvért
egy színésznő játssza a két karjára húzott kályha-
csövekkel). A Királyfi egy zöld nejlonzacskó,
Hamupipőke egy szalaggal átkötött csomagoló-
papír. Ez a szalag fogja helyettesíteni az elvesztett
cipőt. A megtalált masni lesz a bizonyság a sze-

Hamupipőke. Szerző: Gimesi Dóra, R: Vidovszky György, T: Mátravölgyi Ákos, Zene: Monori András. Ciróka Bábszínház, 2014

3 Ulf Diederichs (1937–2014) német mesetudós szerint a mesének több mint 400 változata létezik szerte a világon.
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mélyazonosságára. Csomagolópapírból lesz a vitor-
la is a kartondoboz-hajón, amelyen hajótörést
szenved az édesapa. A hajóját megtámadja egy
törött üvegcserép-cápa, a hajó léket kap, elsüllyed,
az apa a tengerbe fullad. Az előadás legszelleme-
sebb ötlete a hamuba borult lencseszemek kivá-
logatása az objet trouvé szellemében: egy üveg-
edénybe egy halom fém és műanyag kupakot
szór a mostoha. Csodák csodájára a rózsaszínű
műanyag kupakok lassan a víz színére emelked-
nek, a söröskupakok meg lent maradnak az edény
alján. Egy pillanatra Archimédesz szelleme is átsu-
han a tárgyjáték színpadán. 
Ebben a kilátástalan, lepusztult környezetben nagy
szükség van a színészek erőteljes jelenlétére és
koncentrált kapcsolatára a partnereivel. Mert a tár-
gyak csak jelzik a szerepeket, a drámát a színésznek
kell eljátszani. 
Minimalista a zene és a dialógus is. Egyszerű, mai
nyelven szólalnak meg a párbeszédek, a zenét
pedig maguk a színészek állítják elő a tárgyak
segítségével. A kukák fedelét csattogtatják, vagy
gázcsövekkel dobolnak rajta. A kukák fontos sze-
repet játszanak: ezekből kerülnek elő a kidobott
tárgyak. A tárgyak azért kerültek kidobásra, mert
már senkinek nem kellenek. Ahogy szegény
Hamupipőke sem kell senkinek. Ez az előadás egy
olyan kislányról szól, aki nem kell a családjának.
Aki olyan értéktelen és jelentéktelen, mint az a sza-
laggal átkötött gyűrött selyempapír, ami őt jelenti
ebben a puritán és költői játékban. 
Vidovszky György nem bábszínházi rendező. Nem
tudom, hallott-e valaha Yves Jolyról és az ő remek-
műveiről, a Papírtragédiáról, vagy az Ombrelles et
parapluies-ről. De a gyerekeket régóta nagyon jól
ismeri. És most felfedezett valamit, ami a más
műfajból a bábszínházba kiránduló rendezők több-
sége számára ismeretlen maradt: az élettelen anyag
és a tárgyak poézisét. 
A gyermeki gondolkodás az egyik nagy erénye
a  Parázsfuvolácska rendezőjének, Toronykőy

Attilának is. Nem lehajol a hat-tízéves gyerekhez,
hanem felemeli a magasba, „hogy nagy, hogy óriás
legyen”, ahogy Szabó Lőrinc mondja. Mindketten
úgy érik el céljukat, hogy a feladat megoldása
érdekében átalakítják a bemutatásra kiválasztott
műveket. Ez nevezhető persze „hamisításnak” is,
de természetesen nem abban az értelemben, aho-
gyan egy képhamisító megpróbál úgy festeni, mint-
ha ő lenne Leonardo vagy Picasso. Nem becsapni
akar, hanem segíteni, tanítani, nevelni, gondolkod-
tatni. Bevezetni a nézőket a titokba. Olyan szokatlan,
meghökkentő eszközöket hív segítségül, amelyek
megkönnyítik a találkozást az örök értékekkel.
Egy fiatal költő újabb kötetének bevezetőjében
az alábbi olvasható a kulturális dezintegrációról:
„Egy új műnek magában kell foglalnia minden
korábbi műalkotás szellemét. Ellenkező esetben
elkerülhetetlenül és végérvényesen megszakítjuk
kulturális evolúciónk fejlődési folyamatát, amely lét-
fontosságú az emberi faj fennmaradása szempont-
jából. Létünk így nem ágyazódik be az idő dinami-
kus áramlásába, hanem összefüggések nélküli
epizódokra esik szét. Ez a kulturális dezintegráció
csak akkor kerülhető el, ha sikerül történelmi hagyo-
mányainkat a jelenkor igényeivel összehangolni,
ami feltétele annak, hogy esztétikai fejlődésünk
a következő generációk életében is töretlenül
tovább tudjon folytatódni.”4

Az Operaház és a Ciróka Bábszínház előadása az
integráció és a dezintegráció között egyensúlyozva
épít utat régi korok kiemelkedő műveinek megér-
téséhez és elfogadásához. Úgy próbálja az új szín-
házi közönséghez eljuttatni, hogy felbontja, részecs-
kéire szedi (dezintegrálja), majd újra összerakja,
beépíti (integrálja) a gyerekek tudatába Mozart és
Schikaneder Varázsfuvola című operáját, Perrault
és a Grimm-testvérek Hamupipőke című meséjét. 

(Elhangzott Szabadkán, 2015. május 20-án,
a Posztmodern dezintegráció a színházművé-
szetben címmel rendezett elméleti konferencián.)

4 Bárdosi Attila: Valami szúr. Versek, 2010–2011. Bp., 2011.
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Hamupipőke,
Ciróka Bábszínház, 2014.
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A Hamupipőke előadás
alkotói, szereplői

This article compares the children’s version of The Magic Flute  by the Hungarian State Opera and
Cinderella by the Ciróka Puppet Theatre of Kecskemét. This abridged version of Mozart’s master-
piece is meant for audience members who have never been to the opera. The Hungarian title,
Parázsfuvolácska, is a play on words in Hungarian and is unfortunately untranslatable into other
languages. The title was chosen by poet, János Lackfi , who adapted the libretto for children. But,
as the title implies, we won’t be seeing Mozart’s real singspiel. The Hungarian word parázs means
ember and rhymes with varázs, the Hungarian word for magic. Embers play an important role in
the performance. Ushers give each child in the audience a ballpoint pen. When the pen is pressed,
it lights up red. When Tamino comes to his last test, the test by Fire, the children turn on their
pens, and more than two thousand oddly flickering embers help the couple to pass through the
fire unscathed. It is the most uplifting and playful moment of the whole performance. 
The Cinderella piece doesn’t resemble this paraphrase of The Magic Flute in any obvious way. It
is minimalist rather than monumental. This performance is not intended for those who are new
to the story, but for those who are already bored with it. This version proposes that we think it
through again, in a way quite different from previous generations who were usually given a tra-
ditionally romantic puppet version. In contrast to the expectations of the 1950s, 60s and 70s, this
performance is closer to the spirit of the Dadaists; it treats the story as an objet trouvé,  a ready-
made form. The performances of the State Opera and the Ciróka Puppet Theatre, contrast integra-
tion and disintegration, in showing ways to create understanding and acceptance of older times.
But they each encourage a new theatre audience to pick apart, break down into particles, to “dis-
integrate” the plots, and then to re-assemble, to build, to “integrate” the story into the awareness
of today’s children.

P O STM O D E R N  “ D I S I N T E G R AT I O N ”  F O R  C H I L D R E N  
I N  H U N G A R I A N  T H E AT R E


