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Huszonöt éves a Bóbita

A pécsi Kisgalériában láthatta a helyi és az
idelátogató szimpatizáns közönség a
Bóbita Bábszínház negyedszázados
történetét s egyben Kós Lajos művészeti
vezető életművét reprezentáló báb-
kiállítást.

Koós Iván megnyitójában az életmű-
kiállításokat az élveboncoláshoz hasonlí-
totta, ugyanakkor kiemelte Kós Lajos
eddigi életművének sokoldalúságát,
összefoglaló jellegét: a kiállításon szinte
minden technika képviselve volt. A Falusi
ballada súlyos, nagy szicíliai fabábjai, a
Mese Szaltán cárról gyönyörű, törékeny fa-
kéreg síkbábjai, a Kalevala durván faragott
kultikus figurái, melyek mozdulatlanná
dermedten is drámai erőt sugároz-nak, a
Fából faragott királyfinak a természet
varázsát felidéző plasztikus textil
óriásbábjai, az Aladdinnak az Ezeregy-
éjszaka pompáját felidéző szép vayang
figurái, a Karácsonyi betlehemének titiri
bábjai, a Pillangókisasszony gyönyörű
bunraku bábja, a különböző Bóbita-show-k
groteszk, szellemes szörnyei most mind
egy kiállítás képei lettek. Az installáció
azonban lehetővé tette, hogy fel-

idézzék a színpadi szituációkat, az egy-
kori varázslatot.

A kiállítás megnyitására eljöttek az
egykori bábcsoporttagok is, hogy fel-
idézzék az élményeket, szembenézzenek a
képzőművészeti tárgyként időtlenné vált
teremtményekkel, „akikbe" valaha ők
leheltek életet. S az ellenfényben az
udvaron emlékplakettjüket szorongató
bábosokat nézve eltűnődhettünk a magyar
báboslét lehetőségein, határain, a vidéki
bábszínházi tagozatok sorsán.

A Jászai-díjas Kós Lajos a felszabadulás
után szinte véletlenül lett bábos. A
Képzőművészeti Főiskolán látott egy
falragaszt, amely bábozni hívta a főiskolai
hallgatókat. Elment, ott ragadt. Az első
tanfolyamot „ősbábosok" tartották, többek
között Büky Béla, a pedagógiai bábjátszás
egyik magyarországi út-törője, az
árnyjáték nagy öregje és Rév István,
akinek önálló bábszínháza volt
Budapesten, speciális, alsó mozgatású
zsinóros bábokkal, valamint Balázs Béla,
Muharay Elemér, Á. Tóth Sándor és
Szokolay Béla.

Az elméleti kezdetek után a mélyvizet
az MNDSZ kultúrautóin tett ország-járás
jelentette. SZOT-üdülőkben játszottak
gyerekeknek. Kétszemélyes elő-adásban
adták elő például Puskin Arany-halacska
című meséjét. A „fényes szelek"
időszakának elve: elvinni a néphez a
mozit, a színházat, a zenét - kordivatnak
számított. A bábelőadások színvonala
kissé amatőr volt, de a kamarabábszín

házak stílusát - amelyek most világ szerte
újra kezdenek divatba jönni - meg lehetett
tanulni. Szállítható, variá-bilis díszletek,
karikírozott, rögtön felismerhető, érzelmi
elkötelezettséget ki-váltó bábok, rendkívül
szélsőséges, de jól szervezett játék -
persze a korabeli népoktató
csasztuskaszinten, mégis a közönség
közvetlen reakciói közepette -, a partnerral
való szoros összhang jellemezte ezeket az
előadásokat.

(Beugrik a gyerekkori emlék: falunkba
megérkezik a kultúrautó, mi, kisiskolások
órák óta ácsorogva várjuk, hogy
jutalomból megnézhessük a János vitézt.
Máig emlékszem a kulákgazda és a reak-
ciós boszorkány vaskos jelenetére és
gyermeki lázongásomra: nem így van a
történet.)

Az amatőrök sorsa azzal, hogy a báb-
műfaj az MNDSZ irányítása alá került,
pedagógiai töltésű lett. Bár korábban
többirányú fejlődés lehetősége látszott,
végül is egyértelműen a pedagógusok, így
többnyire abszolút amatőrök kezébe került
a bábozás, a pedagógiai vonal
szükségszerűen elnyomta a művészi tö-
rekvéseket, szinte a művészetek közül
való kizáródás lett a műfaj sorsa. Akciók,
kampányok indultak, például ötszáz báb-
csoport alakult nagy hirtelen, ezek teljes
felszerelést kaptak, betanították őket egy-
egy műsorra, aztán elment a kampány-
szervező autó, s a bábok az iskolai szek-
rényekben porosodtak, míg ki nem dobták
őket. Ezenközben a volt hivatásosok, az
iparszerűen működő vásári bábosok,
bábszínház-tulajdonosok működési
engedélyét bevonták. (Ma már köz-ismert,
hogy Kemény Henrik például Bálint
Endre és barátai segítségével „lopta ki"
bábuit a likvidálás elől.)

Kós az akkoriban alakult Népművészeti
Intézetbe került. Bábtanfolyamok
szervezése, bábtalálkozók, stúdióbemu-
tatók bonyolítása, bábdarabok írása,
bábszcenikai füzetek kiadása volt a fel-
adata (ötkötetes bábszcenikáján generá-
ciók nőttek fel). Jó tízéves hivatali munka
után hagyta ott az íróasztalt, és az alkotó
élet reményével indult Pécsre.

1961 őszén átvette egy már tíz éve
sikeresen működő, konzervatív stílusú, de
jó színvonalú, folklórindíttatású fel-nőtt
amatőr bábcsoport vezetését. Fiatalokból,
gimnazistákból új csapatot szervezett,
velük új stílust alakított ki. Ennek a
folyamatnak az állomásai: 1961-ben
Németh Antal rendezte meg a Péter és a
farkast - feketeszínház-technikával,
gépzene alkalmazásával. Majd követke-
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zett A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Ez
fordulópont volt: eleve nekik írták a zenét,
hivatásos énekesek énekelték szalagra.
Kezdett kirajzolódni a Bóbita-stílus. Az új
képi stílust a Citromka című gyerekdarab
bábvilága hozta: a fonott kosarak és a
műanyag eklektikája felbolygatta a
szakmát.

Az önálló hanghoz, stíluskereséshez
szükség volt az ablaknyitásra. 1963-ban
rendezték meg Pécsett az első bábos táj-
konferenciát, a Pécsi Bábjátékos Napokat,
s ebből alakult ki később a Pécsi
Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál. Itt
találkozik háromévenként a magyar szak-
ma a nemzetközi mezőny útkeresőivel. Ez
a nemzetközi fesztivál Kelet-Európában
úttörő dolognak számított amiatt, hogy
profikkal ütköztetjük az amatőröket. Ez
sajátos feszültséggel jár: a magyar
amatőröknek ugyanis jórészt nincs állandó
felnőttpublikuma, csak a pécsi fesztiválra
készülnek felnőttműsorokkal, így eleve
hátrányba kerülnek a nemzetközi profi
mezőnnyel szemben. Mégis fontos a
találkozó, mert tanulhatunk, kénytele-nek
vagyunk szembenézni más irányzatokkal, s
a fesztiválok jó atmoszférája, pannon
légköre idevonzza a külföldieket. Olyan
nagy bábos személyiségek jártak itt, mint
Obrazcov, Yves Joly, Eric Bass stb.

A felnőttközönség megnyerésére két út
kínálkozott. Az első a rövid, két-három
perces etűdök, show-számok, vagy-is a
varietéműfaj. Ezek népszerűsítésé-ben,
illetve kibontakozásában szerepet játszott a
televízió is. Volt idő, amikor egy ország
versengett életre-halálra, hogy ki jusson
tovább a Ki mit tud?-döntőbe, az Astra
vagy a Bóbita. A stilizáció, a lecsupaszítás,
az absztrakció következetes végigvitelével,
színes kesztyűkre komponált műsorukkal
ők győztek.

A második út a nagy zeneművek báb-
színpadra vitele, mint például Prokofjev
Romeo és Júliája, Bartók A kékszakállú

herceg vára, Muszorgszkij Egy kiállítás

képei stb. (Ez utóbbi mű a képzőművész
Kós számára örök kihívás, időről időre
megbirkózik vele.)

A Bóbita nagy korszaka volt ez, be-
járták a világot. Nagyszerű animátorokból
állt a „nagy csapat", kiváló képző-
művészek, bábkonstruktőrök alkották a
bábokat (Eiter István, Samu Géza, Schéner
Mihály stb.).

Mégsem született meg akkor a hivatásos
bábszínház, jóllehet felismerték, hogy
amatőrökként már nem tudnak tovább-

lépni. Csakhogy a hivatásossá válás rend-
kívül lassú, kívülről fékezett folyamat
volt. A csoport vezetője, felismerve,
hogy bármi áron el kell jutniuk a profi-
szintre, évekig - mint egy öreg hobó,
hálózsákkal - járta a külföldi fesztiválo-
kat, s figyelt, kérdezett, gyűjtötte a ta-
pasztalatokat. Példaként álltak előtte a
cseh kis bábszínházak, ugyanakkor látta,
hogy egy mamutszínház mellett

csak egyetlen út van: a kis lépéseké, a
kompromisszumoké. Most utólag ezeket
a kompromisszumokat a város és a
szakma egyaránt felrója neki. De más-
hogy nem ment. A színház mellett lehe-
tett és kellett bábtagozatot alakítani.

Az ár a nagy csapatról való lemondás
volt. A régi gárda, a tíz-tizenkét éve
játszó amatőrök a háromezer forintos
művelődési házi alapbért - amit a báb-
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fórum
színészek kaphattak - családjuk miatt nem
fogadhatták el, főállásukban ennek két-
háromszorosát keresték. Így a régieket
nem lehetett hivatásos művészekké
átsorolni, ezért Kós kezdő fiatalokból
bábstúdiót indított, és a tanulással pár-
huzamosan hozták létre első produkci-
óikat, Az 1981-ben alakult bábtagozat
tehát teljes egészében lecserélődött. A
húsz-huszonöt tagú cseh kisszínház-
modell nálunk megvalósíthatatlan volt, a
Bóbita tizenkét-tizenhárom fővel indult,
ebből hat színész, négy műhelyes - csak az
idén érték el, hogy végre két főállású
műszaki alkalmazottjuk is van, valamint
egy művészeti titkár, aki mellé most külön
szervezőt is felvehettek.

A hivatásossá válás egyik súlyos szak-
mai konzekvenciája a próbaidő meg-
változása. Egy amatőr csoport évente
maximum negyven előadást teljesít, ezért
van ideje kidolgozni egy-egy produkciót.
Viszont attól a perctől kezdve, hogy profi
lett a Bóbita, évente kétszáz előadást kell
játszania. S ha hozzávesszük, hogy ez - a
vidéki színházpótló szerepüknek
megfelelően - túlnyomó-részt tájolást
jelent, megérthetjük a báb-színészek
panaszait. Naponta két-három tájelőadást
játszani, színpadot építeni-bontani, s
közben végezni a színész-képző stúdiót -
rendkívüli megterhelést jelent.

Teljes váltást jelentett a profivá válás a
repertoárt, a játékmódot illetően is. A
bábtagozat elsősorban a gyerekek
színháza, gyerekdarabokat kell játszania.
Felnőttközönségnek csak a nyári szín-
házban adnak műsort egy-egy alkalommal.
Az amatőr Bóbita-stílus a felnőttek-nek
szóló rövid etűdjátékokban, virtuóz
varietészámokban, stílparódiákban
kristályosodott ki, s mindennek meg-
felelően néma, zenére kiválóan mozgató
animátorok voltak a játékosok, akiket
takart a paraván.

A profi Bóbita Bábszínházban a gye-
rekeknek szöveges műveket kell játsza-
niuk, s az évi három kötelező premier
munkálatai és előadásai közben kell
pótolni az evidens hiányokat: megtanul-ni
a színpadi paraván mögötti beszédet, a
színpadi jelenlétet a nyitott játékok ese-
tében.

A színésznevelés szempontjából a
Pécsett most beindult középiskolás
bábfakultáció kelt reményeket. Pillanat-
nyilag ugyanis a bábstúdiót elvégző
színészek töredéke marad csak Pécsett. A
tehetségeseket elszívja az Állami Báb-
színház, a vállalkozó szelleműek hak-

nikra önállósulnak, a nők szülni mennek
stb.

Ezekhez a problémákhoz járul még a
darabhiány; nincs igazán magyar báb-
repertoár. A nagy konkurens, az egyes
előadások kiállításához lényegesen na-
gyobb anyagiakkal rendelkező Állami
Bábszínház mellett kell eladni műsoraikat.
De darabíratásra, tervezésre minimális
összegeik vannak. Most adta fel a színház
a dramaturgi félstátust is, hol-ott az önálló
arculat kialakításához a szegény
színházhoz szabott, szükségből erényt
kovácsoló, állandóan kísérletező, team
típusú bábszínház nehezen nélkülöz-heti a
dramaturg munkáját. A kritika és az
információs csatornák sajnos nem kísérik
figyelemmel új törekvéseiket. Egy-egy
helyi népszerűsítő cikken kívül senki nem
követi, elemzi e tevékenységüket, pedig
várnák ezt a segítséget.

Ennek ellenére a kísérletező szellem
megvan ebben a társulatban. Tapasztala-
taik szerint a falusi, a városi s ezen belül a
lakótelepi gyerekközönség nagyon
különböző, megpróbálnak tehát
differenciálni. Erre két lehetőségük van:
az egyik az olyan abszurd mesék bemu-
tatása, melyek a lakótelepi gyerekek
világából nőnek ki, s amelyeket a báb-
színház nyelvén lehet hozzájuk vissza-
csatolni; a másik a gyerekek nagy érzel-
mi éhsége miatt változatlanul a hagyo-
mányos mesék műsoron tartása, de új képi
megközelítéssel, modern szcenikával,
szuggesztív játékmóddal, a báb és az élő
színészi játék házasításával.

A cél egy új Bóbita-stílus kialakítása,
mert a korábbi a zenéhez és a felnőttekhez
kötődött. De a saját játékstílus saját írót,
dramaturgiát is feltételez, együttműködést
a pedagógusokkal, pszichológusokkal,
illetve közönség- és hatásvizsgálatokat.
Ez utóbbira vannak külföldi példák -
Pécsett is indultak ilyen vizsgálatok -, de
mikor lesz mind-erre pénz? Vagy
általánosabb érvényűen: mikor lesz közel
azonos lehetősége minden - fővárosi és
vidéki - báb-színháznak ?

OSCAR NOVOTNY

A színházi munka
társadalmi-gazdasági
feltételei

Dr. Koncz Gábor: „Színház - hátrányos
helyzetben" címmel publikált vita-indító
tanulmánya (SZÍNHÁZ, 1984. május és
június) nagy érdeklődést kel-tett
Csehszlovákiában, a művelődés-
gazdaságtani kutatásokkal foglalkozók
körében. Az írás szomszédaink egyik
kulcsfontosságú kulturális szakágazatának
gazdasági összefüggéseiről ad
megalapozott kritikai elemzést, s érdek-
lődésünket elsősorban az váltotta ki, hogy
megállapításai szélesebb körben is
érvényesek. Dr. Koncz Gábor írásának
általánosabb, elméleti, módszertani jel-
legű megállapításai nagymértékben hoz-
zájárulnak a kérdéskör mélyebb tanul-
mányozásához Csehszlovákiában is, ahol
hasonló jellegű problémákkal küzdünk. Az
alábbiakban szeretném a tanulmány
megállapításait alátámasztani egyik ku-
tatásunk néhány eredményének be-
mutatásával, s ily módon hozzájárulni a
szóban forgó probléma sokoldalú meg-
világításához.* Egyébként ezt a célt tűzte
maga elé a szocialista országok kulturális
minisztériumai közötti együtt-működés
keretében megalakult 11. számú
művelődésgazdaságtani munkacsoport is,
amely a kultúra anyagi, műszaki bázisának
vizsgálatával foglalkozik.

A színházi alrendszer társadalmi-gaz-
dasági feltételeinek alakulása szervesen
következik a kultúra mint rendszer tár-
sadalmi-gazdasági feltételeinek alakulá-
sából, és a szocialista társadalomban az
anyagi és a szellemi javak bővített újra-
termelési folyamatának elválaszthatatlan
momentuma. A szocialista társadalomban
élő emberek kulturális szükségletei-nek
alakításakor és kielégítésekor a szín-házi
alrendszer jellegével és küldetésé-

* Dr. Oscar Novotny a közgazdaság-
tudomány kandidátusa, docens, a pozsonyi
Výkumsý Ústav Kultúry (Művelődéskutató
Intézet) Művelődésgazdaságtani Osztályának
osztályvezetője; számos külföldön is el-ismert
tanulmány és kötet szerzője. Itt közölt írása
eredetileg szlovák nyelven készült, „K otázke
intenzifikácie využivania
sociálnvekonomických podmienok činnosti
divadiel" címmel. Magyarra fordította: Ács
Éva.


