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A hazai koncertlátogató közönség eleddig keveset
találkozhatott a külföldön élő Ligeti György (született
Dicsőszentmártonban 1923-ban) különös hangzású,
első hallásra bizonyára meghökkentő zeneműveivel.
Pedig a zeneszerző – esztéta, szakíró – korunk új
zenei törekvéseinek talán legmarkánsabb egyé-
nisége, nemzetközi hírnevű alkotója (egyetemi
tanár, kísérleti stúdió vezetője, a Svéd Királyi Aka-
démia tagja). Művei közül az Apparitions, Requiem,
Kamarakoncert, Aventures, Nouvelles Aventures,
Articulation egyre többször hangzanak el Európa
és a tengerentúl hangverseny termeiben. Tehát
a nagyközönség is egyre inkább hozzászokott e –
klasszikus dallam nélküli, de hangbeli mikrostruk-
túrákkal mégis megteremtett – melódiákhoz, a ha-
gyományos hangszerek s a konkrét zene esz-
közeinek együttes használatából adódó izgalmas

hangzásvilághoz, a meglepő harmóniák és mo-
dulációk rendjéhez és a zene velük kifejezett ér-
zelmi gazdagságához.
A szerző nem ír színpadi zenét, mégis műveinek
némelyike színpadra kívánkozik. Az Aventures báb-
színpadi feldolgozása nem tekinthető a szerző és
a drámai műfaj véletlen találkozásának. A mű
témája maga is színpadi fogantatású: az opera
melodikus közhelyeit és modorosságait csúfolja ki.
Ez a karikírozó jelleg nagyon is vonz magához egy-
fajta színpadi feldolgozást. Bizonyára nem véletlen,
hogy Ligeti a budapesti Bábszínház számára egykor
kísérőzenéket írt. Nyilván érdekelte a különös szín-
padi forma a maga groteszkségével, vaskos reali-
tásával és egyben valóságfeletti lebegésével, leke-
rekített jellemeivel, kiélezett helyzeteivel-fordulataival,
s legfőképp: humor-lehetőségeivel.

Aventures 3.
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Aventures 4.

Ligeti az Aventures-t nem szánta bábszínpadra,
mégis szívesen adta beleegyezését a feldolgozás-
hoz. A világszerte ismert avantgárd kamarazenekari
mű színpadi látvánnyá kibővítve eredeti bábjátéknak
hat – legalábbis ez sokaknak a véleménye. Ennek
vette, így fogadta a Bábszínház előadását a leg-
utóbbi, a minden rendű-rangú, érdeklődésű és
kultúrájú közönség is az avignoni fesztiválon,
ahol egyébként koncertdobogón pár évvel azelőtt
nem kis viharok közepette mutatták be az eredeti
művet. Az Aventures azért lett bábjáték, mert
megírásakor a zeneszerző akaratlanul is „bábosan”
gondolkodott.
Persze nem volt könnyű új közegbe átültetni, szín-
padi cselekményt, képi formát, kifejező mozgást
és adekvát játékstílust találni hozzá. Akkor gon-
doltam először bábszínpadi megjelenítésére, amikor
lemezről meghallgatva, néhány részlete a hang-
szerek közé bejátszó és zenévé váló natúr zörejek,
az értelmetlen – hangulatilag mégis lefordítható –
szövegeket éneklő-sipító-csukladozó énekesek hir-
telen váltásai ellenállhatatlanul nevetési ingert kel-
tettek bennem. S hogy másodszorra-harmadszorra
ez csak fokozódott, végképp meggyőzött arról:
a művet bábszínpadon is elő kell adni. De milyen
eszközökkel? A Bábszínház előző zenei produk-
cióiban – Bartók, Kodály, Sztravinszkij műveiben –

használt színpadi, képzőművészeti és dramaturgiai
eszközök itt használhatatlanok lennének. Már csak
azért is, mert az Aventures-nek nincs elmesélhető
cselekménye. Továbbmenve: a mű elvontságig sű-
rített – abszurdnak is nevezett – nyelvéhez képest
még a legstilizáltabb bábu is naturális emberalak
benyomását keltené. Ugyanakkor a három énekes
„párbeszédei”, „veszekedései” nagyon is valós em-
beri szituációkra utalnak.
Mi adhatja vissza látványban leginkább e kettősséget?
Először állatfigurákkal írtam meg egy szerelmi há-
romszögről szóló librettót. Kiderült, hogy így kedvessé,
bájossá válna a színpadi előadás, ami távol áll a ze-
neműtől. Aztán egy hirtelen ötlettől indítva: ha az
énekesek értelmes emberi beszéd helyett csak szó-
tagokkal és hangokkal fejezik ki magukat, akkor
miért ne tehetné ugyanezt a színpadi látvány is –
megszületett a bábjátszás mai formája. Női és férfi
ruhadarabok, használati tárgyak, kellékek játszanak,
beszélnek, küszködnek, nevetnek, kínlódnak és
halnak meg a színpadon. Ember-gazdák helyett, de
az ő indulataikkal, megindító és nevetséges törek-
véseikkel telítve.
Talán e mintha-emberek halálos komoly komédiá-
zása láttán a nézőben nevetéssé bomlik ki az a ka-
ján és együttérző mosoly, amelyet a zenemű a hall-
gatóban elültetett.


