
TÓTH DEZSŐ

Harmincéves
a Bábszínház

Harminc évvel ezelőtt, a mai Paulay Ede
utcában alapította meg a Magyar Nők
Demokratikus Szövetsége Mesebarlang
néven az első állandó, önálló társulattal és
színházteremmel rendelkező báb-színházat
a főváros gyermekeinek szórakoztatására,
nevelésére. A húsz alapító tag nem
tekinthetett jelentős hagyományokra vissza.
Sem a magyar nép-művészetben, sem a
színháztörténetben nincsenek olyan erős
tradíciói a bábjátszásnak, mint a környező
országok és Európa, sőt távolabbi
földrészek kultúrájában. A vásári bábjáték
is csak a múlt század közepén tűnt fel az
országban; vándorló mutatványos családok
hozták át német s cseh-morva területről.
Lassanként nyelvében megmagyarosodva,
a századforduló táján megszületett a
magyar népi bábhős, Vitéz László köz-
kedvelt figurája, a Népliget és Városliget
körhintáinak, céllövöldéinek szomszéd-
ságában.

A művészi bábjáték elszigetelt emléke
az Eszterházy Miklós kastélyában, a XVIII.
században működött marionett-színház,
ahol a német nyelvű bábopera-előadások,
Haydn irányításával természetesen csak a
herceg és vendégei házi mulattatására
szolgáltak. E század elején írók és
képzőművészek fogtak kérész-életű, bár
művészileg rangos bábkísérletekbe. A két
világháború között nagyobbára lelkes
pedagógusok ismerték fel a bábozás nagy
nevelőhatását. Majd 1941-ben Rév István
alapított Nemzeti Báb-színjáték névvel
eredményes, de az anyagi nehézségek miatt
rövid életű bábszín-házat.

A döntő fordulat kétségen kívül a fel-
szabadulás után következett be. A népi
állam kulturális politikája felismerte a
bábművészet jelentőségét, addig kihasz-
nálatlan lehetőségeit, és a legtöbbet: elő-
legezett bizalmat nyújtott a bábjáték el-
hivatott - sokszor megszállottnak nevezett -
művelőinek. A mai évforduló a
Mesebarlang 1947/48-as induló évadjára,
pontosabban a legelső bemutató idejére
emlékeztet.

* Elhangzott 1978. február 24-én a Báb-
színház ünnepi társulati ülésén.

A Mesebarlang tagjainak, majd az ál-
lamosítás után - 1949-től mostani helyén,
a Népköztársaság útján - az Állami Báb-
színház néven továbbműködő együttes-
nek önerőből kellett e művészeti ág
minden csínját-bínját megtanulnia, s ki-
tapasztalnia, kifejlesztenie. Több évszá-
zados késéssel, a felszabadulást követő
szellemi átalakulás pezsgő légkörében, a
Szovjetunió példájára és a tömegmoz-
galommá növekvő amatőrbábozás elter-
jedésével együtt vált végre a bábművészet
a megújuló magyar kulturális élet szerves
részévé, a kulturális forradalom egyik
letéteményesévé.

Művészi és társadalmi elkötelezettség,
kísérletező kedv, együttesteremtő törek-
vés jellemezte már az első időszakban a
Bábszínház társulatát. Az új épület, az
állami támogatás, az eddiginél jóval na-
gyobb anyagi-erkölcsi biztonságérzetet is
adott a művészeknek. Ma már könnyebb
megfogalmazni a színház akkor vállalt
célját: hogy az ország bábművészetének
példaadó alkotó közössége, egy műfaj
hitelének kivívója legyen, az ön-tevékeny
bábosok segítésével. Akkor azonban még
buktatók, természetes tévedések során
kellett átküzdeni magát az együttesnek, s
így elérkeznie a nagy fordulatokig.
Egészen addig, míg 1958-ban vállalni
tudta az ország ellátásának gond-ját is. A
tízéves színház ekkor vált országos
intézménnyé; ettől kezdve az egész
országot behálózta tájelőadásaival.
Gyermekműsorainak száma megkétsze-
reződött. A színház társadalmi funkciója
változott meg és gyarapodott egyfolytá-
ban, folyamatos felfelé ívelések kel nap-
jainkig, amikor már átlag évi 1400-1500
előadással, közel félmillió gyermek-, ifjú-
sági és felnőtt nézőhöz jut el a szava.

A színház megnövekedett
közművelődési feladatát csak belső
szerkezeti és egyben műsorpolitikai,
státusbeli átalakulás, változás révén tudta
eredményesen ellátni.

Az alkotóknak a hatvanas években meg
kellett tanulniuk, hogy a bábművészet
számára igazi létjogosultságot csak a saját
kifejezőeszközök, specifikumok
megtalálása és alkalmazása adhat; az ha a
társadalmi kérdésekről, a világ dolgairól a
csakis reá jellemző eszközökkel szól. A
hatvanas évek gyermekműsoraiban már
esztétikailag alátámasztottá vált az a
törekvés, hogy a bábszínpad az utánzás
helyett elsősorban a szabadon szárnyaló
fantázia és a költészet képi ábrázolásának
színtere legyen. A bábok most már nem
másolják az élő embert - vagy ép-

pen a színpadi embert, a színészt -, ha-
nem öntörvényű lényekként határozott és
általános érvényű típusokat alkotnak, sőt:
egy-egy emberi jellemvonás jelképévé
nőnek. Így tudja a mai bábjáték a nézők
együttjátszásával a katarzist elérni, őket
erkölcsi értékítélet megalkotására
késztetni.

A modernbábjáték másik nagy erénye
felfokozott esztétikai hatásának össze-
tettségében rejlik: a képzőművészeti
elemek (a bábu és a díszlet, sőt a világítás)
csakúgy, mint a játék cselekménye, a
szövege, nyelvezete, a darab zenéje
egységes stilizációs elv alapján összege-
ződnek, és komplex auditív-vizuális hatást
teremtenek.

A Bábszínház a maga tudatformáló,
személyiségalakító szerepében elsősorban
gyermekekhez, fiatalokhoz forduló
színház, hatáseszközeivel tudatosan gaz-
dálkodva, érzelmi és értelmi élményt
együttesen nyújt közönségének. Így segíti
a szocialista nevelés céljait. Egyben a
legfogékonyabb korosztályokat ismerteti
és szeretteti meg a színházművészetekkel,
sőt az összes művészetekkel is. A
gyermek a bábszínházban - a rnegele-
venedő, mozgó világ tárgyaival azono-
sulva, a mese morálját átélve, a zene dal-
lamát, ritmusát hallgatva, a színes képek
és plasztikák látványát élvezve - egyide-
jűleg ismerkedik meg a művészet szinte
minden ágával, és válik a maga szintjén

közönséggé: aktív műélvezővé.
Ezt az előadásokon kívül még más

eszközökkel is elő akarja segíteni a Báb-
színház: rajzpályázatokkal, gyermek-
szakkörökkel, az amatőrmozgalommal
ápolt jó kapcsolatával, a rendszeres ta-
pasztalatátadások és műhelylátogatások
megszervezésével.

A gyermek kreatív hajlamai felkeltésén
kívül közvetlen pedagógiai segítséget is
akar nyújtani a színház: a korosztályi sa-
játosságokat figyelembe véve, a fokoza-
tosság elvét követve ismerteti meg a fiatal
nézőkkel a világ meseirodalmának
örökéletű kincseit, és mellettük a
klasszikus irodalmi és zenei
remekműveket. Mégpedig nem tananyag-
illusztráció-ként, hanem - szándéka szerint
- magas hőfokú művészi élmény
formájában.

Azt az új és rendkívüli feladatot is meg
kellett egyszer álmodniuk a színház al-
kotóinak, hogy a drámairodalom és a
muzsika nagy klasszikusait ne csak
illusztrálják bábszínpadon, hanem hogy a
maguk - most már egyre újszerűbb - esz-
közeivel láttassák is új színekben
Shakespeare-t és Mozartot, Ravelt és
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Sztravinszkijt, Aranyt és Petőfit, Brechtet
és Bartókot, Vörösmartyt és Kodályt; így
a nézőket a bábszínpad felfokozott
szuggesztivitásával a művekkel együtt-
gondolkodásra késztessék.

Ha színházszerető felnőttek ma a báb-
művészetre gondolnak, már nem a kezdeti
idők kedvelt kabaréműsorait, ha-nem
ezeket az új felnőttprogramokat emlegetik,
ezeknek az előadásoknak az emléke
ragyog fel bennük.

1972 óta pedig a kortárs zene és iro-
dalom alkotásai fogalmazódnak át a
színház izgalmas kísérleteibe, meglepő
tárgyjátékaiba. Beckett, Ligeti, Prokofjev
gondolatai elevenednek meg; s az a
szakmai bravúr, amellyel pl. a szobrász
Schaár Erzsébet alkotásait életre mozdí-
tották, groteszkségében vált gondolat-
ébresztővé. Örömmel fedezhetjük fel,
hogy a bábuknak - pontosabban a bábukat
életre keltő művészeknek - van mon-
danivalójuk a mai világról és emberről.

Nem csoda, ha sok művészeti ág alko-
tói vonzódnak hozzájuk: festők és ter-
vezők, írók és zeneszerzők.

Az Állami Bábszínház vonzása azon-
ban kisugárzás is.

Túlnőtt kezdeti feladatkörén, és mos-
tanra színházművészetünk egyik legje-
lentősebb képviselője lett külföldön is.
Ünnepelték előadásait olyan országokban,
ahol a bábjáték ma is elevenen ható
hagyomány, és ott is, ahol alig ismerik ezt
a művészeti ágat. Jellemző, hogy a

hetvenes évektől kezdve már nemcsak
bábfesztiválokra hívják meg az együttest.
Rangos nemzetközi zenei és színházi
találkozók és hosszabb turnék megbecsült
vendége a Bábszínház. A Szovjet-
unióban, Angliában, Olaszországban,
Kubában, Franciaországban vagy éppen
Indiában, a magyar színházművészet
képviseletében is fellépnek. Avignon,
Lyon, London, Manchester, Varsó, Berlin,
Bécs, Moszkva, Szófia, Párizs, Kairó, Új-
Delhi - hogy csak egy-egy nagyon je-
lentős állomást emeljünk ki a sok közül.

„Az igazi zenés színházat, a legteljesebb
előadást, melyben a legtöbb és leg-
eredetibb tehetség nyilvánult meg, a
budapesti Bábszínháznak köszönhettük" -
méltatta a Figaro a zenei bábpan-
tomimokat. (Egybehangzik ez a magyar
szakkritika, a zenei műelemzés megálla-
pításaival, amely elsőnek ismerte fel e
produkciók jelentőségét. „Elképzelhető-e
bábszínpadon a Csodálatos mandarin ?" -
tette fel a kérdést például a Magyar Rádió,
hogy így feleljen rá: „Az Állami
Bábszínház megoldása egyértelmű
igennel válaszol. Előadásuk a zene
lényegét jeleníti meg, szuggesztívan és
érzékletesen mutatja be a bonyodalmat, és
költői ihletettséggel sejteti a megoldást . .
.") Nagy elismeréssel elemezte és új
művészeti ág megszületésének tartja a
zenei műsorokat a L'Humanité éppen-úgy,
mint a Borba, a Trybuna Ludu vagy a
Guardian.

De nemcsak azt érdemes hangsúlyoz-ni,
hogy mily sokfelé lettek népszerűek a
magyar bábuk, hanem azt is, hogy a
Bábszínház vitte el a magyar irodalom, a
népművészet, népzene és folklór egye-
temes érvényű üzenetét is a János vitézzel
és a Háry Jánossal három világrész messzi
tájaira.

„A hagyományos népi játékoktól a
budapesti Bábszínház a pergő ritmust, a
temperamentumot és a kifejezőerőt
örökölte" - írta a Szovjetszkaja Kultura
kritikusa. „És mégis, miközben féltve őrzi
a népi bábjátékok eredeti hagyományait,
állandóan új és modern megoldásokat
keres - a saját útján halad ..."

Egy lényegében új művészeti ágnak
 amely Magyarországon a szocialista
művelődéspolitika révén bontakozott ki
 egy a méreteit meghazudtoló, nagy-
szerű művészetnek három évtizedes ju-
bileumáról emlékezünk meg. E helyen,
ahonnét az Állami Bábszínház fordula-
tokban és sikerekben gazdag fejlődése
elindult, és ahová népünk áldozatkészsége
nagy anyagi befektetéssel, nemcsak a
mának, hanem a jövőnek is szóló kor-
szerű és szemet gyönyörködtető színház-
épületet, a műfaj új otthonát felépítette.

Úgy hiszem, jogosan lehetünk büszkék a
jubiláló együttesre, annak bel- és külhoni
sikereire, arra a színházra, amely, mert nem
voltak igazi tradíciói, hát teremtett. Saját
magának és a következő ezután jövő
művészgenerációnak.


