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szemle
e kell nézniük önmagukkal, észre kell
enniük a körülöttük zajló eletet, tevé-
enyen kell részt venniük ebben az oly
okat emlegetett „mindennapi életben".
erveink? Továbbra is így szeretnénk

olytatni és talán még jobban. Közelebbi
ervünk: májusban ismét találkozunk a
udapesti közönséggel.

rkagyij Rajkin a Leningrádi Miniatűr
zínház művészeti vezetője, színésze,
zerzője, a Szovjetunió Népművésze. Ez az
lnevezés nem csupán hivatalos cím.
ajkinék egyik barátja mesélte: amikor
rkagyij hosszabb ideig beteg volt, és
tána először lépett
zínpadra, üdvözölni a közönséget, a
zínház épülete előtt óriási tömeg gyűlt
ssze. Előadás után az emberek felugráltak
helyükről, és ezt kiabálták : „Gyógyulj
eg, és gyere vissza közénk teljesen

gészségesen!"

számunk szerzői:

ÁNYAI GÁBOR újságíró, a Népszabad-
ság munkatársa

ÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

ESZTI PÁL újságíró, a Magyar Hírlap
munkatársa

ÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
SZLAI ZOLTÁN, az Élet és Irodalom

munkatársa

ROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató

UX ALFRÉD az Országos Pedagógiai
Intézet adjunktusa

IHÁLYI GÁBOR az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, a Nagyvilág szerkesz-
tője

ÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

ÓR ANNA táncesztéta, a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársa

ÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

AÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

ZÁNTÓ ERIKA dramaturg-újságíró, a
Magyar Televízió munkatársa

ZÁNTÓ PÉTER egyetemi hallgató

ZEREDÁS ANDRÁS a Pannónia Film-
stúdió szinkrondramaturgja

KROÓ ANDRÁS

Vásári és művészi
bábjátszás
Magyarországon 1945-ig

A magyarországi bábjátékkultúrát követi
végig Belitska-Scholtz Hedvig új könyve,
amely a Veszprém megyei Múzeumok
Igazgatóságának kiadványa-ként látott
napvilágot. A kötet apropó-ja az 1973-ban
megrendezett tihanyi ki-állítás volt. A
könyvecske mintegy alapos katalógusként
szolgál a Magyar Szín-házi Intézet által
kiállított anyaghoz.

Mint ahogy azt a címe is ígéri, a könyv
két fő részből áll. Az első a vásári, a
második a művészi bábjátszást mutatja be a
felszabadulásig. Egy általános bevezető
után ( A báb játékról általában), az első
főrész további részekre bomlik. Az első
fejezet témája a Hincz-család
bábművészete. E család több generáción át
finomodó bábjátéka adja a tulajdonképpeni
gerincét a magyarországi vásári
bábozásnak.

A háromgenerációs Hincz bábdinasztia
legidősebb tagjának, Hincz Adolf nak a
működése egészen a XIX. század első
feliére megy vissza. A „nagyapa" először
1841. december 15-én Szenttamásban kap
tartózkodási engedélyt, bár anélkül, hogy
mutatványát pontosabban körülhatárolták
volna. Több állomás után végül 1849
február- jában, Varjason tűnik fial, először
szerepelve úgy, mint „
marionettenkünstler". Innentől kezdve az út
már jobban nyomon követhető. A bábuk
tanúsága szerint már Hincz Adolf
műsoraiban helyet kaptak a klasszikus
német báb-figurák is (Don Juan, Faust,
Kasperl). A család ekkortájt 17 bábuval
rendelkezett (igen magas szám!), és
Gáspáron, a Kis bohócon, a Kötéltáncoson,

illetve
az egyébsztárokon kívül birtokában volt
még négy férfi-nő páros, két gyermek
bábfigura, vagyis egy olyan társulat,
amelynek tagjaiból bármely darab sze-
reposztása kitellett. Mint Belitska-Scholtz
könyvében hangsúlyozza, lénye-gében
ezért mondható olyan gazdagnak Hincz
Adolf hagyatéka. És ennek a gazdagságnak
köszönhető, hogy fia. Gusztáv, aki 1876-
tól 1893-ig állt a színház élén, alig néhány
darabbal gyarapította a gyűjteményt. De az
új bábuk alacsony száma mellett is jelentős
előre-lépést jelentenek Hincz Gusztáv új
szó-lószámai, melyeknek főszereplői az
úgy-

nevezett metamorfózisos, átváltozó bábuk.
A „Széjjel-menő-ember", a „Lég-hajósnő"
a színpadon, játék közben egy ügyes
trükkel átalakult. (Az utóbbi például úgy,
hogy bő krinolin szoknyáját a feje fölé
kapta, ami így a léghajó léggömbjévé
változott.) A család ekkor már a
Városligetben játszik. A játszási
engedélyhez csatolt végzés így hangzik
„Figyelemmel azon körülményre, hogy
folyamodó magyar nyelvű bábszínháza
eddig is igen keresett szórakozóhelyét
képezi a gyermekvilágnak, fennállássá nak
további biztosítása a városligeti bizottmány
előterjesztése szerint is igen indokoltnak
látszik."

Hincz Károly több mint negyven évet
felölelő munkásságának a színtere már
kizárólagosan a Városliget. Nagy
átaIákulások kora ez. A bábjátszás
urbanizálódik, modernizálódik. Szórakoz-
tató üzemmé alakul. A bábállomány
megötszöröződik - 90 darab ! - az elő-adás
formája stabilan kialakul. (Első rész:
Zsákbábus Vitéz László jelenetek; Második
rész: Marionettelőadás, artistaszámok,
páros táncszámok.) Tipikusan nagyvárosi
bábfigurák jelennek meg: virágárus,
vendéglős, harmonikás.

A vásári bábjáték másik nagy repre-
zentánsát a Korngut-Kemény családot
hasonló módszerrel mutatja be a szerző;
erre most nem térhetünk ki hosszasabban.
Feltétlen figyelmet érdemel viszont a
Kasperl-Paprikajancsi-Vitéz László fejezet,
mely a bábszínpad népi hősének történetét
mondja el: e szemtelen, erő-

szakos, nagy hangú, de ugyanakkor bá-
tor, szegényeket oltalmazó hősnek, aki-nek
nemegyszer élő politikai személyeket
adnak a szájam. A történet általáában igen
egyszerű. Főszereplője egy nagy, kiadós
verekedés, amelynek során a népi hős
mindenkit elagyabugyál, végül
természetesen a halált is.

A könyv második része lényegében
három bábműviész: Blattner Géza, Büky
Béla és Rév Istváni munkásságáról számol
be, nem tagadva azonban a tenyt, hogy
nagy jelentőségű, három különböző irányba
vezető törekvésükkel iskolát nem
alapítottak, nem tömörültek köve-tők a
mesterek köré.

Belitska-Scholtz Hedvig műve nyilván
nem lesz bestseller. Ez a kis könyv nem
szól tömegekhez. Egy speciális művészeti
ág zárt világát mutatja meg, még
pontosabban annak is egy szeletét. Aki
ismereteit a bábjátszásról növel ni kívánja,
annak rendelkezésére áll ez a szakszerű,
pontos munka.


