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A Bábszínház
európai kalandozásairól

Az Európa-szerte soványodó költségve-
tések ellenére az Állami Bábszínház vál-
tozatlanul megmaradt a legtöbbet utazó
színházunknak. Az 1982. év első felének
útjai után (NSZK, Mexikó, Lengyelor-
szág) a színház június végén Kodály
Zoltán Háry Jánosával a 10. Isztambuli
Nemzetközi. Fesztiválon szerepelt. A
Bábszínház a magas színvonalú ünnepi
műsorban Huszárik Zoltán Csontváry című
filmje és a Bartók vonósnégyes tár-
saságában reprezentálta a magyar művé-
szeti életet. Az évad külföldi útjainak
műsorválasztása általában a Kodály-
évfordulóhoz igazodott. Á Háry Jánossal
utazott a színház február elején Csehszlo-
vákiába, majd március második felében
Finnországba. Csak a márciusi svájci ven-
dégjáték képezett kivételt, a Bábszínház ez
esetben Csajkovszkij Diótörőjét mutatta be.

Á külső szemlélő joggal hihetné, hogy a
gyakori vendégszereplések, a megszerzett
rutin jelentősen megkönnyítik a társulat
helyzetét az idegen kulturális kör-
nyezetben való fellépéseknél. Valójában a
külföldi előadások, számtalan kiszá-
míthatatlan tényező miatt, mindig új erő-
próbát jelentenek. Megtörténik - ezt az
idei utak is példázzák -, hogy nemcsak az
előadott mű ismeretlen a közönségnek, de
maga a műfaj is. Találunk erre utalást a
kritikákban. Külön gond -- elsősorban a
színészeké - a nézők életkori megoszlása.
Gyermek és aggastyán sokszor kénytelen
koegzisztenciában várja az előadás
egyszeri és megismételhetetlen csodáját.
Előadás előtt ez a közönség még a
legkedvezőbb esetben sem felel meg a
strehleri „viszontkórusnak".

Az elmúlt évben sem csökkent a Báb-
színház külföldi előadásait recenzálók
száma. Érdemes fellapozni az egyébként
hozzáférhetetlen külföldi kritikákat. Már a
címek is sokat elárulnak.

Törökország: „Művészeti esemény a z

i sztambuli fesztiválon !" - Svájc:
„Bábszínház álom és valóság felett";
„Mesevilág az el-süllyedt időből";
„Csajkovszkij - megrészegítő
mesevarázslattal" Finnország: „Hódít a Háry
János"; „ A magyarok bőség-

saruja
"
; „Háry János a nép hangján énekel".

Csehszlovákiában, a gazdag hagyomá-
nyú bábjáték egyik hazájában, az igenlő
vagy elutasító magatartás mögött a báb-
játékot értő közönség véleménye rejlik.
Más szempontból is érdekes a Népsza-
badság munkatársának írása a kassai elő-
adásról: „Mit tudnak a kassai tinédzserek
Háryról? A szünetben és az előadás alatt
igyekeztem választ kapni erre, az
eredmény pedig körülbelül ugyanaz volt,
mint idehaza lett volna: nem sokat, s azt is
szüleiktől, és legfeljebb Kodály ne-vének
említése után jutott eszébe né-hány
fiatalnak A z obsitos.

"

A közönség reagálását így rögzíti a
tudósítás: „Az első bátortalan taps végül is
elég hamar felcsattant, s attól kezdve
szinte mérni lehetett a nézőtéri hőfok
emelkedését."

A Bábszínház igazgatója interjút adott a
szlovákiai Új Szó munkatársának. Á
feltett kérdésekből kiolvashatjuk, hogyan
ítélik meg a vendéglátók a Báb-színház
teljesítményét, de azt is, milyen feladatok,
problémák megoldását várják a
bábművészet magyar elkötelezettjeitől.

Idézzünk néhányat a kérdésekből:
- Évente három-öt bemutatót tartanak,

felnőtteknek egyet. Nem kevés ez?
- Az elismerést nehéz kivívni. Van-e

tekintélye Magyarországon a bábszín-
háznak?

- Milyen szerepet tölt be a bábszínház a
gyermekek kulturális nevelésében?

A kérdésekre Szilágyi Dezső igazgató
válaszolt. Úgy gondoljuk azonban, hogy a
kérdéseken színházművészetünk s azon
belül egész gyermekszínházi tevékeny-
ségünk figyelembevételével érdemes to-
vább töprengeni.

Vegyük sorra a külföldi kritikákat,
természetesen csak néhány jellemző sze-
melvény erejéig. Isztambulban 1982. júni-
us 21. és 30. között a színház hat alkalom-
mal játszotta cl Kodály Háry Jánosát.

„A 10. Isztambuli Nemzetközi Feszti-
válon neves művészek és együttesek lép-
tek fel. Valójában mindenkit külön-külön
kellene értékelni ... Mielőtt a lap nyom-
dába kerülne, szeretném elmondani gon-
dolataimat a magyarországi Állami Báb-
színház előadásairól. Véleményem szerint
a fesztivál egyik legjelentősebb eseménye
volt . . . A magyar zenét, a magyar
filmművészetet közelről ismerjük, ezzel
szemben nincs elég ismeretünk a

magyar színházművészetről. Az első
isztambuli fesztiválon találkoztunk először
magyar színházzal. (A Thália Szín-ház járt
Isztambulban, 1976-ban, a Karagöz-
előadással, S. E.) . , . Minden művészetnek
megvan a maga világa. De a magyar
Bábszínházban ez a világ új méreteket
öltött. Az előadás elérte a csúcsot."

Sanat Edebiiyat, 1982. augusztus

„ Látva a magyarokat, az ember elképzel
egy gyönyörű török bábjátékot, amelyben a
mi mondáinkat mesélik el, a mi regéinket
keltik életre ..."

Pamuk Çocuk, 1982. augusztus

„Mi még mindig Ibis-nél tartunk (török
népi bábhős: Ibis, a szolga, S. E.), köz-ben
a bábjáték az egész világon előrehaladt. A
tévében látható „Muppet"-ekben
elektronikát használnak. A „Bread and
Puppet Theatre" (az egyik leghíresebb
amerikai művészi bábszínház, S. E.) min-
den előadása esemény. Eddig úgy tudtuk,
hogy Csehszlovákia megközelíthetetlenül
halad az élen, de most megismerkedtünk a
magyar bábjátékosokkal. Szerencsésnek
mondhatják magukat, akik tanúi voltak
előadásaiknak. A budapesti Bábszínház
ismét bebizonyította, hogy a báb nemcsak
a gyermekekhez szól, hanem a
felnőttekhez is. Meggyőződhettünk arról
is, hogy mit jelent a fantázia a művészi
munkában."

Milliyet Sanat Dergisi, 1982. július 15.

A svájci turné 1983.. február 27-től
március 13-ig tartott. t városban kilencszer
mutatta be a színház a Diótörőt, (Zürich,
Basel, Schaffhausen, Liechtenstein -
Schaan, Zug.) A sajtó itt meglepetésekkel
is szolgál. A kritikai elemzések-be néha
politikai felhangok keverednek.

„Az olyan színházi élmények, amelyeket
a szó legigazabb értelmében leírha-
tatlannak nevezünk, ritkák. Ilyen magá-
valragadóan hatott a zürichi Népház szinte
valamennyi nézőjére a budapesti Állami
Bábszínház Diótörő-előadása."

Allgemeiner Anzeiger von Zürichsee,
1983. március

„A bábszínház meglepetéseket tartogató
művészeti ág. Péntek este a színház-ban a
budapesti Állami Bábszínház ven-
dégszerepelt. A közönség lelkesedéssel
fogadta az előadást ... Bábok mellett
árnyjátékkal is ábrázolták a Diótörő his-
tóriáját, ami fokozta a játék varázslatos
hatását. Azon csak csodálkozni lehet,



hogy az est végén a Bábszínház két veze-
tőjének megjelenésekor néhány „búúú!"
kiáltás is elhangzott. Csak nem azt akarták
egyesek ezzel kifejezni, hogy nekik jobban
tetszett volna, ha ez a produkció nem a
keleti blokk egyik országából érkezik ?"

Nordschweiz-Basler Volksblatt,
1983. március 7.

„A Zug-i Kaszinó színpadán a buda-
pesti Állami Bábszínház nem mindennapi
előadással mutatkozott be. Csajkovszkij
Diótörőjének muzsikájára E. T. A.
Hoffmann meséjét játszották el. A
maszkok, bábok és a pantomimra
koreografált jelenetek a közönséget
ismételten spontán tapsra késztették . . .
Az előadásba be-iktattak egy rövid
árnyjátékot a herceg átalakulásáról. A
keretjátékban a hatalmas maszkok mögé
rejtőző színészek emberfelettinek hatnak.
De ahogy meg-kezdődik az álom,
megváltoznak a dimenziók. A színészek
már nem a saját testükkel és
mozdulataikkal interpretálják a
cselekményt, hanem a mechanikusan vagy
pálcával mozgatható jóval kisebb
bábukkal . . . Az előadást a kifejezési
eszközök magas színvonalú használata és
a színészek teljesítménye vitte sikerre."

Luzerner Neueste Nachrichten,
1983. március 16.

„Ennek a színházművészeti műfajnak a
mi világunkban nincs megfelelője. Á
Vasfüggöny mögött ez a művészeti ág
nyilvánvalóan létszükséglet, megteremt
egy valóságot megváltoztató illúzióvilágot
(sic!). E. T. A. Hoffmann Diótörője
politikailag ártatlan elbeszélés, s elő-
adását indokolja, hogy kevesebbe kerül
színházi zsölyéből indulni lelki épülést és
gyönyörködést nyújtó világutazásra, mint
nekünk, akik kemény valutával fizetjük az
útikalandokat."

Zuger Tagblatt, 1983. március 15.

A finn lapokban megjelent cikkek, kri-
tikák igen nagy felkészültségről, a témá-
ban való elmélyedésről tanúskodnak. A
recenzensek nemcsak a magyar zene-
művészetben, különösen Kodály élet-
művében való jártasságukat igazolják,
hanem a modern bábművészet igazán
bonyolult formáinak ismeretét is. A Báb-
színház március 22. és április 4. között, öt
városban tizenkét előadást tartott.
(Kuovola, Lappeenranta, Jyväskylä
Tampere, Helsinki.)

„A budapesti magyar Állami Bábszín-

ház nyitotta meg az 56. Országos Színházi
Napokat hétfőn Jyväskyläben. ... be-
mutatójával meggyőző képet adott test-
véreink magas színvonalú bábszínház-
kultúrájáról. Ez a színháztípus Közép-
Európában szép hagyományokkal ren-
delkezik. Finnországban csupán az el-múlt
évtizedben támadt fel az érdeklődés a
bábszínház iránt."

Keskisuomalainen, 1983. március 29.

„Háry Jánosnak, ennek a magyar Svejk
figurának a kalandjai szinte kívánkoznak a
bábszínpadi megjelenítésre. Szédületesen
parodizáló komikus opera lett belőle ... Az
egész cselekmény és maguk a bábuk is a
magyar néphagyományt idézik. A darab
jelképesen halad előre, a bábuk nem
törekednek realitásra. Az élénk és gazdag
fantázia területén mozgunk. Minden
lehetséges - a lehetetlen is. A nagyméretű,
lapos botbábok tárgyiasak, s mégis, a
maguk műfajában rendkívüli ki-fejező
képességgel rendelkeznek. A nép-
hagyomány letisztult naivitása a komikus
cselekmény mellé állítva jól sikerült és új-
szerű ötvözet; arra mutat, mennyire haj-
lékony, képlékeny színházi formáról van
szó, s hogy e képi szakácsművészet
csúcspontján hogyan képes sajátos, utá-
nozhatatlan színházat létrehozni."

Helsingin Sanomat, 1983. március 30.

„Á nyelvi nehézségek ellenére a Háry
János igen hatásos darab. A zene már ön-
magában is élmény, a díszletek szemgyö-
nyörködtető látványt nyújtanak. Az im-
pozáns színpadképet a magyar népművé-
szet stílusa hatja át. A legszebbek a vidám
színű bábok voltak. Egydimenziós, lapos
botbábok. Csodálatosan fürgén mozognak:
korsókat emelgetnek, pipát szívnak,
csirkét etetnek és vidáman-buzgón
locsolják a virágokat. Közben
cigányzenekar hegedül, s János bajtársai
táncra perdülve ünneplik vezetőjük győ-
zelmét.

A Háry János hatalmas sikert aratott
mind hazájában, mind pedig külföldön. Az
előadás arra vall, hogy Magyarországon
rendkívül komolyan és becsvágyóan
viszonyulnak a bábművészethez."

Kansan Uutiset, 1983. március 31.

Kommentár az idézett részletekhez nem
kell. Beszélnek azok magukért. Egy
jelenségre azonban fel kell figyelni, úgy-
szólván minden írásból kiolvasható, hogy
a bábművészet iránti érdeklődés mindenütt
növekszik.

N ÁDR A VALÉRIA

„Nehéz biztosat tudni
a színházról "

Molnár Gál Péter: A Latabárok

A színház iránti érzékenységéről, szel-
lemességéről, fölényesen könnyed írni-
tudásáról, frivol ötletességéről közismert
szerző, akinek monogramja betű-szóvá
olvasva - Emgépé - szinte fogalommá vált
szakmai berkekben. A Latabárok című új
könyvének első száz-hetven (!) oldalával
alaposan meglepi olvasóit. (Már ez is
szokatlan, hogy egyáltalán „első"
százhetven oldalról beszél-hetünk, azaz
terjedelem dolgában e mos-tani kötete
tudós értekezések vaskosságával
vetekszik.) S amit a tekintélyes oldalszám
sejtet (a teljes köteté 5 64 oldal), azt a
dinasztiaalapító Latabárról szóló fejezet
igazolja is. Emgépé mintha fel-tette volna
magában, hogy a fentebb vázolt, róla
kialakított képet tökéletesen átrajzolja. Az
első fejezetben tudományos munkák
gondosságával araszolgat előre témája
kibontásában, hatalmas filológiai
apparátust vonultat fel, hivatkozások
tömkelegével dokumentál minden apró-
cseprő állítást. Még hogy fel-színesség,
könnyedség?! A magyar ős-vallás nyelvi
emlékeiről szóló értekezés éppúgy
fölbukkan hivatkozási alapként, mint az
Árpád-házi királyok oklevelei-nek
jegyzéke, vagy Kiskunhalas Gaz-
daságtörténete, a Honművész 1834-es
évfolyama, továbbá emlékiratok, jegy-
zőkönyvek, szerződések, rendeletek.
Adatok, nevek, magyarázatok, kitérők,
jegyzetek. Egyszóval: Emgépé meg-
mutatja, hogy nemcsak kritikát, esszét,
fricskát, portrét, színházi majdnem-no-
vellát képes írni, hanem komolykodó,
lassú léptű színháztörténetet is. Csak épp
azt is jobban, érdekesebben, mint sokan e
tudományág avatott művelői közül. Kor-
és kultúrtörténetet ad, legalább oly
színeset, sok fényben villódzót, mint
annak idején Ráth-Végh István munkái. A
szó igazi értelmében megelevenedik nála a
múlt századi színészvilág, „Ki hitte volna!"

és „nahát"-szerű ámuldozások közepette
olvassuk a távolságtartó, tudatosan
tárgyszerű leírásokat az ős-haknikról, a
„kéményezésről", az úgy-nevezett
„normanapokról", a színházi
kémjelentésekről vagy a szakszervezet és a
nyugdíjintézet ősének egyaránt ne-


