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Bábuk világszínháza

1984 nyárutóján Drezdában találkoztak a
világ bábművészei és bábszínházai.
Kétségtelen, hogy ez a négyévenként az
UNIMA (Nemzetközi Bábszövetség)
égisze alatt megtartott bemutatósorozat a
művészeti ág legrangosabb fóruma. A
vendéglátás jogáért a legnagyobb
metropolisok és kultúrcentrumok vetél-
kednek. (1976-ban Moszkva, 1980-ban
Washington volt a házigazda, és 1988-ban
Tokióé a rendezés joga.) Ennek
megfelelően dúsgazdag a kínálat is. A
fesztivál hetének hivatalos programjában
több mint ötven hivatásos produkció
szerepelt. Az éjszakázók érdeklődését
számos műhelyelőadás elégítette ki.
Drezda sétálóutcájában amatőrök kaptak
bemutatkozási lehetőséget. Ehhez
csatlakoztak még a kiállítások, film- és
videoprogramok, szakmai konferenciák -
így az UNIMA XV. tisztújító kong-
resszusa. Talán ennyi elég mentségül,
hogy a recenzens még a legjobb szándéka
szerint, sem nézhetett volna meg mindent.
n végül is a hivatalos program
választékából szemezgettem: harmincöt
előadást láttam, de mellőzni kényszerül-
tem a kifejezetten gyermekelőadásokat.
Tulajdonképpen makacs érdeklődésemre
hagyatkoztam: mit tud tenni a báb-
művészet azért, hogy az élő színházzal
egyenrangúvá váljon, hogy a felnőtt
közönség megint komolyan vegye, mint
hajdan a „szép időkben", hogy ugyan-
olyan kedvelt időtöltés, emberformáló
szükséglet legyen, mint a színházba járás.
Mert jelenleg nem az.

Kóklerek és showmanek

Köztudott, hogy a XIX. században
kemény csata dúlt a báb- és élőszínház
között. Ebben a cseppet sem kíméletes
küzdelemben az élőszínház meglehető-sen
agresszív fegyvereket vetett be: az
adminisztratív tilalmaktól a bábégető
máglyákig. Az erőszakos térítők zászlajára
az IRODALOM szó volt felírva. Ennek
szentsége nevében szorították az
intézményes magaskultúra peremére
mindazokat, akik nem tudták felmutatni a
literatúra keresztlevelét, akik „csak" a
boszorkányos kézügyesség, a szakadat-

lan akció „tartalmatlan" patronjaival
ámítják közönségüket. Szerencse, hogy a
hadjárat nem járt teljes sikerrel, és a
kókler mesterségnek, a vásári szólóbá-
bozásnak maradtak olyan nagy egyéni-
ségei, akik őrizni és továbbörökíteni
képesek a nagyszerű hagyományt. A
drezdai programban, szinte a találkozón
belüli találkozóként, összejöttek az
európai mutatványosparaván legnép-
szerűbb sztárjai, a teljes „pereputty"
(hiszen egymásnak egyenes ági leszár-
mazottjai), az olasz Pulcinellától az angol
Punchig, a francia Guignoltól az osztrák
Hanswurstig és Kasperlig, a cseh
Kasparektól a bajor Lárifáriig, az orosz
Petruskától a magyar Vitéz László-ig.
Akik ezeket a figurákat életre keltik,
mindenekelőtt virtuózok, a bábjátszás
Paganinijei. Képesek szempillantás alatt
bűvkörükbe vonni a közönséget. Egy szál
magukban - legfeljebb egy unter-mann
segédletével - tucatnyi szereplőt a
cselekménybe keveredtetni. Átváltozó
művészként mindegyiknek más-más
hangkaraktert kölcsönözni. Lecsapni a
nézőre, hogy egyetlen közbeszólás se
maradjon megválaszolatlanul. Tévedhe-
tetlen érzékkel csigázni a feszültséget,
elcsattintani a poént. Pillanatonként újabb
és újabb "kunststikli"-vel jártasságukat
fitogtatni, hogy a nagyérdemű-nek a
lélegzete is elakadjon a csodálkozástól. A
bábozásnak ez a fajtája kétség-kívül a
commedia del'artéval rokon. (Onnan is
származik.) Nem tolmácsol - a bábu
öntörvényű akciói éltetik. A fő
hatáseszköz a paravánon is az attraktív,
akrobatikus mutatvány, a lazzo. Minde-
nekelőtt a verekedés,az elfenekelés, a bot-
párbaj, ami talán - paródiaként - a legtá-
volabbi múltra, a középkori Szent György
bábmirákulumra tekint vissza. Akad olyan
vásári bábjáték - ilyet láthattunk az angol
Percy Press kezén - ami nem több, mint a
halálra püfölések megszakítatlan sorozata.
A sztori csak férc, ürügy az ismétlésre,
amivel nem tudunk betelni. Judit asszony,
Punch felesége férje gondjai-ra bízza
pólyásukat. A gyerek bőgni kezd. A
megátalkodott Punch kihajítja. Majd
kiveri a lelket a sápítozó asszonyból. A
felelősségre vonásra érkező rendőrből. A
kínai erőművészből. A krokodilból. Az
ördögből. A hóhérból. A művészet, a
céhtitok abban van, ahogy egy
(mozgás)téma összes lehetséges változata,
cifrázata feldolgozódin előttünk.
Ritmusban, tempóban, dinamikában.
Döbbenetes, hogy a közönséglélektani
tapasztalatoknak milyen garmadája hal-

mozódott fel ezekben a látszólag sem-
mitmondó játékokban. Hogy tud a francia
Philippe Casidanus Guignolja kaszszát
csinálni a paravánra bukó ördögfióka-
hullákkal! Vagy Kemény Henrik rogyásig
hadakozni a palacsintasütővel! Hogy
hengergeti-gurigáztatja a paraván szélén
kobakjuk koppanásáig a legyőzött
fenekedőket!

Együtt látva e válogatott szegénylegé-
nyek gyülekezetét, a műfaj dramaturgiai,
egyensúlyproblémáit is érzékeljük. Nem
tagadható, hogy többségükben a sztori a
végsőkig elcsökevényesedett, még egy
trufa vagy anekdota kereteinek kitöltésére
is alig futja. Csak produkció van - darab
nincs. Így ezek a kasperliádák vitathatatlan
értékük ellenére nehezen illeszthetők az
üzemszerűen működő bábszínházak
műsorába. (Már csak terjedelmi okokból
is: másfél-két óra hosszat lehetetlen végig
lazzizni.) Úgy tűnik hát, hogy e játékforma
szükségképpen kuriózum, nem szelídíthető
a bábművészet kultúrhajtásaihoz. Illetve
talán mégis. Példának kínálkozik a fiatal
Peter Waschinsky (NDK, Berlin), aki úgy
kerít műsort Kasperl alakja köré, hogy
életrajzát látjuk megelevenedni: az örök
nyelvelő és ellenálló politikai-művészi
pályafutását a középkori kezdetektől
napjainkig. A vállalkozás hatékonyságát
gyengíti a túlburjánzó magyarázó szöveg,
a tolakodó ismeret-terjesztés.
Szerencsésebben közelít a problémához a
Hradec Kralovéban működő csehszlovák
DRAK, Európa egyik legjobb
bábszínháza. A revival módszerével életre
keltett orosz vásári játék, a

Hogyan házasodott meg Petruska? tartós
sikerdarabjuk. Itt a mutatvány tökéletes
egyensúlyban van a sztorival. Egy élve-
zetes, commedia dell'arte fordulatosságú
bohózatot látunk, amelyben a helyzet-
komikum egyben a jellemkomikum ki-
fejeződése is; magyarán a báblazzi a cse-
lekmény leghangsúlyosabb pontjait tá-
mogatja, és ez teszi az előadást megraga-
dóan bábszerűvé. Nincs az a színész, aki
átéltebben tudná szerelmi bánatában fel-
kötni magát, majd reménytelenül bele-
bonyolódni az akasztófahurokba, mint
szegény Petruska. Minden figura - még
Belzebub is - méltánylandó, szeretetre
méltó egyéniség, ugyanakkor csúfosan
mulatságos is. A bábszereplőknek ez a
humanizáltsága emeli az előadást magától
értetődően a felnőtt közönség érdeklődé-
sének szférájába. Petruska és Bublinuska
nem gyermeteg szerelmesek - meg-
vesznek egymásért. Szexusuk van. Gyöt-



relmes epekedéseik. Aminek Petruska, ha
csak teheti, hangot is ad. Persze afféle
műveletlen, parlagi, mondhatni faragatlan
faragvány lévén nem a szavak embere,
közlendőjét csak elcsipogni tudja. De
akinek nemcsak füle van a hallásra, az a
tagolt beszédnél is jobban érti a füttyöt.

Azt hiszem, végül is ezen a humani-
záltságon múlik a dolog. A felnőtt azért
veszi félvállról a bábut, mert nem hiszi el,
hogy ugyanolyan létköre van, mint neki,
hogy mindaz megeshet vele, mint a
modern emberrel. A legkiválóbb báb-
művészek viszont képesek megtörni
gőgünket. A vásári bábjáték kategóriá-
jában végül is ez a firenzei Alessandro
Libertininek sikerült maradéktalanul.
Előadásában a Pulcinella és Euridice nem
aggályosan hagyományhű, de messzi van
attól is, hogy modernizáltnak tekinthessük.
Tulajdonképpen a commedia dell'arte
bábozás legnemesebb értékei ötvöződnek
a korszerű szemlélettel. Egy hamisítatlan
commedia dell'arte kanavászt látunk
megelevenedni. Pulcinella a commedia
dell'arte Fehér Bohócának ismert „állandó
típusa" egy mítosz, az Orfeusz-legenda
kellős közepén találja magát. Párbajban
alaposan el-agyabugyálja vetélytársát, a
penészpofájú Verdonét, ám közös
szerelmüket, Euridicét, a Csendőr lányát
váratlanul elragadja a halál, és Pulcinella
az Al-világba száll, hogy Cerberusszal,
majd magával a Halállal dacolva
kikényszerítse a lány visszatérését. Mint
sejthető, ez a szüzsé is bő teret nyújt a
verekedésekhez és egyéb lazzihoz, amiket
Libertini boszorkányos ügyességgel
abszolvál Felvonultatja a műfaj egyéb
illúzió-keltő mesterkedéseit is. Látjuk,
amit más halandó szeme még sohasem
pillant-hatott meg: a Pokol rémisztő tájait,
a Styx vizét, amelyen szörnyűséges menny-
dörgés-villámlás közepette sajkál Kháron
lélekvesztője. (Kháron egyébként nagy
művészetbarát, és azonnal enged
Pulcinella esengésének, amint megtudja,
kit tisztelhet utasában.) Mégsem ezek az
illuzionizmusok nyűgöznek le igazán,
hanem a komolyan vettetés bravúrja.
Libertin Pulcinellája nem mesebeli pa-
nelhős, aki a mozgató önkényének hála
könnyedén tipor ellenfelein. Nehéz szóra
bírni a varázslatot: de csakugyan el-
hisszük róla, hogy „élete" kockáztatásával
vág a nagy kalandba. (Az idézőjel
használata tulajdonképpen nem ildomos.)
Lehetetlen nem felnéznünk rá, aki neki-
buzdulásai, töprenkedései, talpraesettsé-

Punch és a csecsemő (Frankfur ti Állami
Báb s zí nhá z)

ge, a félelmen erőt vevő elszánásai révén a
szemünk előtt cseperedik a feladathoz.
Még a felharsanó Wagner-zene heroiz-
musát is helyénvalónak érezzük! igaz,
ezúttal nem husánggal vagy palacsinta-
sütővel győz a halálon. Libertini a vég-
kifejletben finom iróniáját érvényesíti. A.
Halál egy puszit kér Euridicéért cseré-be
Pulcinellától. Es már tolja is rusnya
pofáját hősünk elébe. Pulcinella vissza-
borzad. Egy vérpezsdítő tangó az ellen-
ajánlata. Es lehet-e egy olasz legény tán-
cát fumigálni? Euridice szabad. A földön
a menyegzői csokrok özöne fogad-ja.
Happy end. Kis szépséghibával: esküvőjét
a lány Verdonéval tartja.

Bízvást a kóklerek közeli rokonságának
tekinthetjük azokat a bábelőadó-
művészeket, akik önálló estekkel, szóló-
programok kal járják a világot vagy
illeszkednek a cirkuszok, varieték, kaba-
rék és egyéb szórakozóhelyek műsor-
kínálatába. E szimbiózis egyfelől sokat
ígérő, hiszen így a bábművész természetes
közegben találkozik a felnőtt közönséggel.
Másfelől viszont túlzott behódolásra is
csábíthat, eleve behatárolva a one-man-
show értékszintjét. Vagyis a

helyszín kihívására igen sokféle művészi Y

álasz adhatói. Akadnak, akik beérik a
könnyen emészthető, tetszetős, de meg-
lehetősen tartalmatlan szórakoztató
programokkal. Mások ravaszkodnak:
felvonultatják a szakma összes trükkjét,
hogy végül mint Karinthy Cirkuszának
zenebohóca - jogot nyerjenek „el-
muzsikálni" legféltettebb személyes tit-
kaikat. A legkiválóbbak pedig fittyet
hánynak a közönség megrögzött várako-
zásainak, és merész excentrizmussal
nyomban mondandójuk közepébe vág-
nak.

A bábmágusok drezdai seregszemléje
vamennyi lehetséges megközelítésre
mutatott plasztikus példákat. Láttunk
remekül kivitelezett bábcirkuszt (Johan
Vanderguns, Toronto), mindig népszerű
állatszámokat (Albrecht Roser, Stutgart)
vagy ezeknek szatirikus, „tan-mesei"
változatát (Obrazcov örökzöld műsora).
Libertini one-man-show-ja (Zenék,
szerkentyűk és más ördöngősségek) művészi
szándék és közízlés összeférhe-

tetlenségén borong, bölcs szkepszissel.
Úgy tűnik, hogy a dolgon az ördög sem
segíthet! Hiába igazgatja, barkácsolja,
szereli zenélő babáját, hogy koloratúrákat
csaljon ki belőle, keze műve meg-
makacsolja magát, és fogaskerekei csak a
vad jejejére pörögnek engedelmesen.
Másik számában egy gyönyörű-édes
Bellini-ária előzenéje szól. Egyre ismét-
lődnek a kezdő taktusok, de a szín üres.
Végre megjelenik az énekesnő. Szem-
ügyre vesz minket - és nincs bátorsága
Bellinivel idehozakodni. Inkább egy
apacsdallal próbálkozik. Majd vetkőzni
kezd. Egyre izgatóbban villan ki teste.
(Mármint Libertini zsákba bújtatott ke-
zének csuklója.) Szép sorjában az összes
ruhadarabra sor kerül. Már mindent
lefejtett magáról, illetve bábu lévén, az
emberi lehetőségek határán is túlmerész-
kedik. Kiveszi a nyelvét. A szemét. Most
már csakugyan nem marad belőle más,
mint a puszta, pőre kéz. Es így talán már
ráfigyelünk, ha a szívhez szóló bel cantót
elénekli. A genovai Giorgo Pupella is a
zeneszámokra kreált bábpantomim
álmodója. Gounod Marionett-gyászinduló
című darabjáról például ez jut az eszébe:
egy sírásó belefárad egyhangú munkájába.
Am a túlvilágon sem szabadul meg
mestersége nyűgétől. A tetemek helyett az
emlékeket kell eltemetnie. Érdekes, hogy
az amerikaiak távolodnak cl leginkább a
báb-esztrád sablonjaitól. Paul Zalooml
produkcióinak szubjektív-vallomásos
hangvételéről a címek - Za-



loomkáció, Zaloom gyümölcsei, Zaloom te-
remtése is ízelítőt adnak. (A New York-i
művész egyébként a világhírű Bread and
Puppet Theater társulatának tagja és utcai
happeningjeinek látványtervezője.) Élet és
halál végső kérdéseiről mélységgel és
költőiséggel szólnak Roman Pasca és Eric
Bass magánjelenetei. (Ez utóbbi Őszi
portrék című műsoráról lásd részletesen a
SZÍNHÁZ 1983/2. számát.)

A mondandó lírai személyessége, ere-
detisége természetesen nem pusztán a
témaválasztásban nyilvánul meg. A show-
man szinte korlátlan szabadságot élvez az
önkifejezésben minden egyéb vonat-
kozásban is. Szerző, rendező, dramaturg.
Anyagokat és műanyagokat formázó
képzőművész, szabadalmakkal operáló
ezermester egy személyben. És ha úgy
kívánja: színész is. Beállhat a játékba,
teremtményei közé. Az animátornak és az
aktornak ez az elkülönítet-lensége, úgy
látszik, a modern bábjáték meghatározó
sajátossága. A gesztus félreérthetetlenül a
felnőtt közönségnek, pontosabban a
közönség felnőttségének szól. Jelzi, hogy a
művész nem a szem-fényvesztés olcsó
hókuszpókuszaival pályázik babérokra.
Világos a kettős szín-padi jelenlét értelme:
a demiurgosz partnernek jelentkezik.
Őszinte, meghitt, bensőséges kapcsolatot
keres bábuival. Ideális untermannként.

Nagyszínházak kis méretben

Bármily szívesen időzünk is a kóklerek és
showmanek társaságában, mégis tudjuk,
hogy a felnőtt közönség érdeklődéséért
folytatott versengés igazi terepe a
bábszínház. A huszadik század báb-
művészete jelentős vívmányként köny-
velheti el, hogy a bábjátékot végre ki-
mosdatta az utca piszkából, és illendő,
rangjához méltó környezetbe költöztette.
Kétségtelen, hogy ma egy nemzet báb-
kultúrájának fejlettsége egyre inkább a jól
felszerelt, állandó színházként üzemelő
játékhelyek számán és művészi tel-
jesítőképességén mérhető. Azon sincs
semmi csodálkoznivaló, hogy ez a hon-
foglalás együtt járt az élőszínházi szer-
vezeti és működési formák átvételével. És
ha az élőszínház elsőrendű küldetése a
drámairodalmi művek, az írói alkotások
nagy erejű tolmácsolása, a bábszín-ház
sem kíván elbújni e megtisztelő feladat
elől.

A dolog mégsem ilyen egyszerű.
Ugyanis a mai napig nincs konszenzus a
bábjáték szakembereinek körében, hogy

mi is való tulajdonképpen a felnőtt báb-
színház repertoárjaira. A gyermekeket
mese vonzza a színházba, a nézőtér akár
mindennap megtelik, de mitől özönlik a
bábszínházba a felnőtt közönség? A
dilemmára adható választ nehezíti, hogy
tulajdonképpen nincs vagy kevésbé
kategorikusan alig létezik par excellence
báb-drámairodalom. A bábirodalomnak
nincsenek klasszikusai.

Akadnak bábszínházak, amelyek az
ínségben a lappangó értékek istápolására
buzdítanak. Az Ernst Busch Szín-
művészeti Főiskola (Berlin) bábfakultása
Goethe : Hámón és Eszter című mario-
nettjátékát adta elő. A bábirodalom
legszorgalmasabb tollforgatójának, Poz-
zinak, Undine avagy a víziboszorkány című
fantasztikus darabját élesztették fel a Karl-
Marx-Stadt-iak, a hajdani népkönyvek
Faust-legendájában búvárkodott az
osztrák Gustav-Dubelowski-Gellhorn
Pupilla Színház (Doktor Faustus, a nagy
halottidéző). A liege-i Al Boutroule társulat
a Belgiumban 1835-ben nyomtatott A
vérmocskolt apáca című rémdrámát vitte
színre, míg Kurt Dombrowsky színháza a
Cosel grófnő avagy Erős Ágost szeretője című
érzékeny játékkal jelentkezett. Végül ide
sorolnám a feldolgozás módja jogán a
lovagdrámákkal rokonított Don Quijotét
(Erfurti Állami Báb-színház) és a cseh
libereci Naiv Színház Turandotját.

Noha a felsoroltak között olyan is van,
amely kizárólagosan e műsor-rétegre
szakosodott (Al Boutroule), hitükkel
mégsem tudnak hegyeket mozgatni. A
produkciókat szinte kivétel nél-kül a
muzealitás finom pora lepi. Több okból.
Először is azért, mert noha az elő-adások
korhűnek álcázzák magukat - azaz
átveszik a klasszikus bábjáték külsőségeit
-, valójában a hajdani állapotok
meghatározó mozzanatát nélkülözik. E
darabokon éppen azok csüngtek bámu-
lattal, akik a sokadalmas utcákról és te-
rekről a színházépületbe vonultukban már
nem követték a bábművészetet. Akiket -
ezt a felsorolt címek is érzékeltetik - a
bábponyva és nem az irodalom vonzott. A
mai néző már legfeljebb mazsolázgathat
az érdekesebb effektusokban. Alighanem
szemgyönyörködtetőnek ítéli a díszletet.
A szcenikai trükköket, hallatlan
ügyességgel végrehajtott színváltozásokat.
Felkapja fejét a képző-művészeti
remeklésű, vitrinbe kívánkozó díszes
bábok láttán. (Vagy kuriozitásán.) A
Pupilla Színházban a bábfigurák
liliputijai, alig tizenöt centiméteres zsák

bábok „lépnek fel". De a párbeszédek
közben menthetetlenül elbóbiskol. Nem
önhibájából. A hajdani közönséget az
emberszínésszel való kísérteties hasonló-
ság ragadtatta el. Azon ámult, hogy a bábu
- mindenekelőtt a marionett - ugyanúgy
beszél, ágál, gesztikulál, mint hús-vér
vetélytársa. A bábdrámák dramaturgiája is
ehhez az igényhez idomult. De ez az
örömforrásunk mára elapadt. Alkalmasint
azért, mert az élőszínház azóta jócskán
megemelte az ingerküszöböt. Eluntat, ha a
bábu hosszasan beszél, hiába rebegteti
tökéletes szinkronban az ajkát, vagy kíséri
mondandóját apró-lékos
kézmozdulatokkal. Fokozottan áll ez a
szicíliai marionettekre, amilyeneket az Al
Boutroule animátorai mozgatnak a
fejükhöz erősített drót segítségével. Ezek a
gazdagon öltöztetett, fél ember-
magasságnyi figurák legfeljebb fejüket
forgatják, lépegetni, masírozni, térdepelni
tudnak. Az élmény elsődlegesen
képzőművészeti, és így drámaiatlan. És
ezen az sem segít, ha a darabot ironizálják
(Cosel bárón). Vagy modernizálják. Az
erfurtiak például a Don Quijotét egy
élőszínházas keretjátékba préselik. Olybá
kell vennünk, hogy a lovagtörténetet
szerzeteseknek beöltözött színészek pre-
zentálják, méghozzá valami „kegyetlen
színházas" drill kényszerében. Hogy
miért? Nem derül ki. Talán a manipulált
manipulálókról szóló eszmei bővítmény
kedvéért. De e felfogásnak semmi-nemű
következménye az alaptextusra nézve
nincs.

A felnőtteknek kedvcsináló bábpro-
dukciók zömét az irodalmi drámák báb-
színházi átdolgozása, adaptációja teszi ki.
Ugyanakkor e műsorréteg körül zajlik a
leghangosabb vita. Egyesek azzal
érvelnek, hogy a felnőtt néző nem
szívesen pazarolja figyelmét egy olyan
produkcióra, amelyet élőszínházban látott
vagy láthatott. Hozzáteendő, hogy ezek az
előadások fenyegetnek leginkább az
„emberszínház" szolgai másolásával. Ha
pedig a bábváltozat a műfaji követel-
ményeknek engedve elrugaszkodik az
eredetitől, új egyensúlyt keres verbalitás
és bábos akció között, azt a nemes iro-
dalmi anyag, a tulajdonképpen érték-
hordozó írói szöveg sínyli meg.

A moszkvai Állami Bábszínház Moliére:
Úrhatnám polgár című komédiáját adta elő,
Bulgakov feldolgozásában, A bolond
jourdain címmel. Ily rangos szerzők neve a
bábszínházi plakátokon elég ritka,
váratlanságával valóságos csemegét ígér.
Stílusváltozást sejtetett a



választás Obrazcov mester rendezői élet-
művében is. Obrazcov többnyire az
extenzív, revüszerűen változatos cse-
lekményvezetéssel bűvölte el korábban
nézőit, keltette fel bennük a „világ-
színház" érzetét (Don Juan). Ezúttal
azonban nem jött létre autonóm, öntör-
vényű bábelőadás, a produkció a bábos
szövegtolmácsolás szintjén maradt. Az
előadás hű a klasszikus szöveghez, a figu-
rák is moliére-i karakterek, csak éppen az
egész akciószegény, az adaptálás miértje
rejtve marad. (Kivéve talán a vívóleckét és
a mamamusi jelenetet.) Minthogy így a
produkció egy az élő-színházban is elavult
társalgási modort utánoz, nincs kapcsolata
a mával, és ezen az sem segít, hogy a
mondanivalót gitároscsasztuskázók
pengetik a fülünkbe.

Éppen az ellenkező végletét példázza a
francia Massimo Schuster Shakespeare-
adaptációja, a Macbeth tragikus históriája,
avagy Duncan skót király meggyilkoltatása.
Már a cím is utal az átformálás mikéntjére.
A rendező animátor - aki csakúgy, mint
Pasca, a Bread and Puppet hajdani tagja -
a szöveget a krónikázás szükségleteire
redukálja. Ezáltal egy Macbethzanza jön
létre, amely különösen a bábos akciók és
egyáltalán a bábos megjeleníthetőség
szempontjából sűrít. De végül is alig
tagadható, hogy a szakadatlan mészárlás,
kísértetjárás, hadivirtuskodás,
boszorkánytánc leegyszerűsíti Shakes-
peare-t, még akkor is, ha a Globe föld-
szintjének ácsorgói alighanem egyet-
értettek volna e változattal. Itt tehát a
bábos többlet meggyőző, de hiányzik az
eszmei; az előadás gondolatszegény, a
felnőtt közönség számára kevés a mon-
dandója.

Tökéletes telitalálat viszont egy másik
Shakespeare-adaptáció, a Szentivánéji álom,
a Hradec Kralove-i DRAK elő-adásában.
Ez a produkció ugyanolyan egyetemes
színháztörténeti érvényű olvasata a
műnek, mint, mondjuk, Brooké. A
bábváltozat valami olyat képes meg-
ragadni a számtalan értelmezési lehető-
ségből, amit csak a bábszínház tud szug-
gesztíven megjeleníteni. A játék meg-
hökkentően új viszonylatokat hoz létre a
reális és fantasztikus életszférák között. A
vezérszólam a tündérvilág alakzataié.
Nincs az az élőszínház, amely adekvátabb
módon lenne képes a nyárforduló buja
tenyészetének megérzékítésére, mint a
DRAK paravánja, Bevallom, én még
egyetlen élőszínházi előadásnak sem
hittem el, hogy Puck létezik! Zavart,

hogy természeti erőként is emberi kép-
mást visel. Nos, ebben a Szentivánéji
álomban ráismertem. Robin pajtás egy
hólyag. Egy lápi bugyborék. Eszerint is
száguldozik fel s alá. Oberon parancsát
hallva felfújja magát, kigömbölyödik,
majd sisteregve zsugorodik-pukkan sem-
mivé újra. Eredeti a mesteremberek je-
leneteinek beállítása is. Zubolyék élő-
eleven (báb)színészek, akik mafla Gulli-
verekként magasodnak a nyüzsgő báb-
világ fölé. Naiv buzgalommal ácsolják
paravánjukat, készülvén a nagy produk-
cióra, nem sejtvén, hogy ezen a zűr-
zavaros éjszakán minden erőfeszítés hiá-
bavaló. A lavinát egyetlen csepp csiriz
indítja el. És ami csapás egy jobb sorsra
érdemes színházi vállalkozást fenyeget-
het, az mind bekövetkezik. Az apokalip-
tikus színházi pechszéria roppant mu-
latságos, és a művészet esendőségének
kiszolgáltatottságának tükreként sokat-
mondó.

A bábszínházak repertoárján természe-
tesen a modern drámairodalom alkotásai
is felbukkannak. Bátran mondhatjuk,
hogy bizonyos stílusirányzatok valóság-
gal predesztináltak arra, hogy a bábszín-
padon is kipróbáltassanak. Úgy tűnik,
hogy mindenekelőtt a filozófiai ihletésű,
intellektuális groteszkek keresnek tá-
maszt a bábjátékban, hogy az elvont gon-
dolatok az érzékelhető képiség köntösé-
ben jelenjenek meg. (Maeterlinck:
Tintagiles halála, Ernst Busch
Színművészeti Főiskola, Jarry: Übü király,
Ausztria.) Külön figyelmet érdemel, hogy
a német bábegyüttesek hogyan igyekeznek
Brecht élőszínházas elképzeléseit a
maguk területén kamatoztatni. Brecht
tétele a megkettőződésről - tehát, hogy a
színésznek egyszerre kell a figurát és a
róla alkotott véleményét demonstrálnia -
egybevág azzal a törekvéssel, hogy a
bábut mozgató animátor a produkciókban
is jelen legyen az előadásban, ki-
fejezhesse viszonyát a történtekhez. Ilyen
brechti, a politikai színház erejé

vel ható előadást produkáltak a fentebb
már említett berlini főiskolások (Jelenetek
a harmincéves háborúból). Hasonló-
képpen brechtiánus műhelynek tűnt a
neubrandenburgi Allami Bábszínház is.
Arrabal két antimilitarista paraboláját, a
Guernicát és a Piknik a csatatérent „vitték
padlóra". (Ugyanis nem paravánon,
hanem az alapszőnyegen játszottak, mint-
egy azonosítva a bábuk és a közönség
mozgásterét.) Ugyancsak ők adták elő a
Brecht-tanítvány Heiner Müller Az ál-
települt, avagy az élet falun című egyfelvo-
násosát. A darab a háború utáni német
paraszti társadalom átalakulásáról szól, a
földosztás eseményéhez kapcsolódva.

Noha a neubrandenburgiak kísérletét a
bábos ábrázolás kompetenciájának ki-
terjesztésére végletesnek érzem, kezde-
ményezésük mégis elgondolkodtató.
Mindenfajta színház lényege az időszerű-
ség, a problémaérzékenység, a napi
frusztrációinkkal való szembetalálkozás
izgalma. Ez alól a bábszínház sem kivé-
tel, különösen, ha felnőtteknek akar ját-
szani. Nem hivatkozhat arra, hogy a bábu
stilizáltsága rendkívül megnehezíti az
efemer valósághoz való kapcsolódást.
Természetesen vannak szemléletes zsák-
utcák. A kanadaiak Zsinór-nélküli Szín-
háza például egy percig sem győzött meg
Roch Carrier dramolettsorozatával. A
hétköznapi helyzetekben tengő-lengő
életnagyságú bunraku figuráknak alig
volt kisugárzásuk, nem sűrűsödött meg
körülöttük a levegő (Édes fájdalom). De
akadt két olyan produkció, amely kitűnő
példát szolgáltatott arra, hogyan képes a
bábjáték az irrealitás, a fantasztikum
segítségével horizontunkra emelni a
realitást, felnőtt-mesévé ötvözni a
széthúzó elemeket.

A svájci Bleisch Bábszínház az ukrán-
zsidó-osztrák Jura Soyfer Astoria című
játékát alkalmazta technikailag is remekül
felszerelt színpadára. (A fiatalon mártír-
halált halt kommunista írónak 1984

Duncan halála a Macbeth bábváltozatából



őszén ment egy darabja Bécsben, és egy
operásított művét látni lehetett az oszt-rák
televízióban.) A felnőtt-mese frivolan
politikai. Egy szenilis, kvietált diplomata
születésnapjára egy országocskát kér
szerető hitvesétől, hogy kedvenc
hobbijának, a világpolitikai szálak össze-
kuszálásának élhessen. Minthogy meg-
vásárolható ország sem Nyugaton, sem
Keleten nem található, beéri egy szem
állampolgárral is, egy iszákos csavargó-
val, aki Rejtő Jenő-i élelmességgel lát el
minden feladatot, ami egy nem létező, de
annál agresszívabb nagyhatalom fel-
virágoztatásához szükséges. A harmincas
évekből a mába helyezett pittoreszk-játék
szellemesen kötözködik a jóléti tár-
sadalom anomáliáival, a túlmotorizált-
ságtól a munkanélküliségig és persze a
nagypolitika dőreségéig.

Szárnyaló képzelet és életszagú valóság
elegyedik költőien Revaz Gabriadze:
Alfréd és Violetta című darabjában, amivel
a nemrég alakult tbiliszi Állami
Marionettszínház aratott kiugró sikert. A
valóság: három dekadens küllemű
értelmiségi azon morfondírozik, vajon
Dosztojevszkij zsenialitása elegendőnek
bizonyulna-e Pinocchio kóbor hajlamai-
nak lélekelemzésére. Mert barátjuk,
Alfréd, ebben a kórban szenved. Noha
idehaza egy tudományos intézet tekin-
télyes posztjának várományosa - s derék
atyja még Volgáját is elkótyavetyéli,
hogy fia megfelelő apanázst kaphasson -, ő
mégis Itália kék ege alá kívánkozik
szerelmével, Violettával. Hogy valóban
eljutnak-e a gondolák városába vagy be-
teljesületlen vágyálmaikat látjuk meg-
elevenedni, annak csak E. A. Poe Hollója
a tudója, aki minduntalan a szereplők
fülébe recsegi kárörvendő előrejelzéseit.
Az előadás csupa iróniával palástolt forró
líra, vallomás a kisszerű körülmények és
a szülőföld elérzékenyült szeretete közötti
őrlődésről.

A bábopera és a bábbalett is képvisel-

tette magát Drezdában. Bábszínházunk
kipróbált koncertműsorával nagy sikert
aratott. Minthogy a produkciók
(Sztravinszkij: A katona története, Petruska,
Kodály: Öregek tánca, Ligeti: Aventure,
Prokofjev: Klasszikus szimfónia) már
részletes kritikai méltatást kaptak, e
cikket nem terhelnénk az ismétlések-kel,
de annyit érdemes megjegyezni, hogy az
Allami Bábszínház komoly-zenei
bábprodukcióinak örvendetes respektusa
van. A fesztiválon különösen a Klasszikus
szimfónia kulturált humora növelte a
lelkesülők táborát.

Láttunk Drezdában úgynevezett kí-
sérleti programokat is, melyeknek funk-
ciója nagyjából a laboratóriumi színháza-
kéval rokonítható. A báb-avantgarde
bizonyos befogadáslélektani határhely-
zeteket vizsgál, vagy a modern képző-
művészeti vagy filmes látásmódnak a
bábművészetben is kamatoztatható le-
hetőségeit puhatolja. A Jottay Theater
(Atlanta, USA) például árnyjátékait a
mélylélektani álomfejtés szolgálatába ál-
lította a képek szakadatlan, szürrealista
áramoltatásával. Legalábbis ezzel ajánl-ja

a műsorfüzet figyelmünkbe az Álom .. .
című produkciót, de valójában meglehe-
tősen érdektelen vulgárfreudista vers-
illusztrációkat látunk. Komolyan veendők
a holland laboratóriumok, Otto van der
Mieden és Damiet van Dalsum
összeszövetkezésében. Két programjuk,
a Titschball úr és A Szem belsejében a látás
sablonoktól nem béklyózott szabadsá-
gáért perel, valóban újszerű eszközök-kel.
A kialakuló képek - abban a pillanatban,
amint értelmezni, skatulyázni kezdenénk
őket - mássá formálódnak, nagyjából a
filmművészet áttűnéses technikájához
hasonlóan. A látvány-elemek nüansznyi
átstrukturálódásával a múmia felfedi a
benne immanensen rejtező csecsemőt,
férfi a nőt stb. A képzet-társítási
automatizmusok valóban a kép-alkotás
lényegéhez vezetnek.

Egzotikus világok

A világfesztiválok ígéretes szenzációi a
bábművészet bölcsőivel, a nagy keleti
bábkultúrákkal való találkozások. Az ér-
deklődés nemcsak az egzotikumnak, a
kuriozitásnak szól. A produkciók arcu-
latán az öröklét vonásait fürkésszük, a
titkot: mitől maradhattak meg évezrede-
ket állóan a tömegek mindennapi mű-
vészi táplálékának.

E nyilvánvalóan naiv kérdésekre Drez-
dában nem kaptunk feleletet. Az indiai és
japán előadások nemigen ambicionálták,
hogy talányos ősi értékekkel terheljék a
máshoz szokott közönséget.

A Ramajana eposz néhány epizódját a
stockholmi Marionett Színház vállal-
kozásában láthattuk. Az igazgató-
rendező-dramaturg Michael Meschke a
világ bábmozgalmának poeta doctusa,
széles elméleti felkészültségű szakember,
művész és tudós egyszemélyben. Nyil-
vánvalóan alaposan mérlegelte, mennyi-
ben közelítse vagy távolítsa a produkciót az
európai közönség beidegződéseihez. Nos,
úgy tűnik, nemigen mert kockáztatni.
Persze van szitár, kabla, elbeszélő,
majomtánc, az indiai miniatűr-festészet
remekeire emlékeztető kép-mutogató
tabló, vagyis minden, mi szemnek ingere.
De nem az eredeti szöveggel fordulnak
hozzánk, hanem annak a Cox-regék
stílusára emlékeztető ismeretterjesztő
kivonatával. A bábuk a világítástechnika
legújabb vívmányaként elkönyvelt
ultraibolya sugarakban, az úgynevezett
„fekete színház"-ban tetszelegnek. Az
élőszínházi szuperkosztümös táncok is
egyértelműen a revü irányába tolják a
produkciót.

Hasonló berzenkedéseket ébreszt az
indiai, új-delhi illetőségű Sutradhar
Bábszínház. A Dhola és Manu balladája is
felvonultat egyet s mást az ősi kultúra
arzenáljából. Látjuk a paravánfelütés
rítusát, az elefántfejű istennek, a báb-
játék védőszentjének, Ganesának ke-
gyeiért bemutatott áldozati szertartást. A
bábtáncoltatás mestermívű betét-számait.
Kultikus-mágikus maszkos pan-
tomimokat. De a történet, amibe mindez
beágyazódik, elviselhetetlenül érzelgősre-
regényesre kozmetikázott.

Egyértelműen amerikanizált bábrevü-
ben csillogott a japán PUK társulat. De
ők legalább nem is akarták báb-artista
számaikkal a tartalmas művésziség lát-
szatát kelteni.

Pulcinella és a Halál tangója


