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SUMMARY

lső - ma így mondanám - „alternatív" bábos
lményeim a hatvanas évek közepéről
zármaznak. Kesztyűs kezek jelentek meg a
évéképernyőn, és fura figurák-ként életre
eltek: együtt mozdultak a zenére, hajlongtak,
áncoltak. Mókás kutyafejek énekeseket adtak,
kik mulatságos tátogás és nyaktekergetés
özepette hangszerhangokon szólaltak meg.
amarosan az együttes nevét is megjegyeztem:
óbita.
A Bóbita több évtizeddel ezelőtti előadásait,

tűdjeit ma felidézve még különösebbnek tűnik,
ogy a bábszínház Magyarországon továbbra is
lsősorban a hagyományos bábozást jelenti,
zaz az életet imitáló nagyszínház kisszínházi
ásolatát. Lassan és szűk körben hódítanak tért
z „ejnye-kismackó-megint-lekakaóztad-az-új-
uhád"-féle mesék megjelenítésétől eltérő igé-
yű, szándékú bábos-animációs játékok, melyek
em az illúzióteremtésen alapulnak, hanem a holt
árgyakat életre keltő fantáziából születnek.

Az együttesalapító képzőművész, Kós Lajos
mint ezt a szóban forgó könyv is dokumentálja
előadásról előadásra azokat a lehetőségeket

utatta, amelyek a műfaj sajátosságainak legyő-
ése helyett éppen érvényre jutásukat segítik,
öbbek között az absztrakt animációs játékmó-
okét, a groteszk hatásokét, az erős zenei és
épzőművészeti hangoltságét. A Bóbita üres
agy jelzéses térben, kevés kellékkel, változatos
ényeffektusokkal, hétköznapi tárgyakkal, ke-
ekkel vagy szellemesen stilizált figurákkal elő-
dott játékai hamar meghódították mind a szak-
át, mind a bábszínházhoz vonzódó közönsé-

et, sőt, sok új érdeklődőt is toboroztak az addig
em különösebben izgalmas műfajnak, bizonyít-
a, hogy gyerek is, felnőtt is szívesen szegődik
artnerül olyan színházi társasjátékhoz, amely-
en az alkotók tőle is fantáziája, teremtő képze-

ete mozgósítását kérik. Remek előadások, Ki
it tud?-os sikerek, fesztiválszereplések, külföl-
i vendégjátékok, az együttes köpönyegéből
lőbúvó új társulatok, majd az 1981-es harminc-
ves születésnap, a hivatalos színházi tagozattá
álás, a profivá minősülés összes ellentmondá-
ával, az „üzemszerű termelés" kényszerével.

Általában ennyit tudhat a bábszínház iránt ér-
deklődő néző a Bóbitáról. Aki kezébe veszi Kós
Lajos könyvét, ennél többre kíváncsi, tartalmas
színházi olvasmányra számít, legyen az akár az
együttesről készült szubjektív beszámoló, akár a
hajdanvolt, filmszalag nem rögzítette előadások
megidézése az alkotó nézőpontjából, vagy akár
a neves tervező-rendező bábszínházzal kap-
csolatos gondolatainak gyűjteménye. A könyv
azonban jelentősen alatta marad a várakozá-
soknak. A szerző kanyarog a témák között, el-
döntetlenül hagyva még azt is, hogy elsősorban a
saját avagy az együttese művészi életrajzát
adja. A kötet önéletrajzi fejezettel indul, majd a
legemlékezetesebb Kós-előadásokat mutatja be,
hol vázlatosan, hol részletesebben; előbb
időrendben haladva, később témakörök szerint
csoportosítva, rengeteg átfedéssel, szinte szó
szerint ismétlődő gondolatokkal. A legérdeke-
sebb fejezetek, bekezdések a - képekkel nem túl
gazdagon illusztrált - leírások között rejtőzve
utalnak a bábszínházi rendező munkájára, vá-
gyaira és azok korlátaira, elképzelésekre és
színpadi megvalósításra, valamint a bábszínház
összművészeti jellegére, a verbalitás egyed-
uralmát megtörő képiségére, zeneiségére s a
tárgyakat „átköltő" alkotási folyamat titkaira. A
könyv legértékesebb része Az anyagokról, a bá-
bos stílusról című fejezet, amely informatívan,
egyúttal élményszerűen idéz fel előadásokat, fi-
gurákat, játékstílusokat. Hogy ez a rész sem sze-
rez az olvasónak felhőtlen örömöt, annak az ért-
hetetlenül alacsony nyelvi színvonal az oka - és itt
nemcsak arról van szó, hogy hány sz a játssza (a
könyvben többször is csak egyre futja), és hogy
nyelvünkben a tagmondatok köze (kevés
kivételtől eltekintve) vesszőt szokás tenni, ha-
nem arról is, hogy Kós mondatai nemegyszer
mintha valamely rosszul sikerült nyersfogalmaz-
ványból származnának. (Vajon a szerkesztőnek
tényleg tetszik ez a stílus: „A bábos élet elmon-
dása előtt egy szélesebb társadalmi és családi
környezet felvázolását kísérlem meg" - hogy
cifrább példákat ne is idézzünk.)

Tanulságos - a kutatóknak különösen értékes
- a kötetet záró dokumentum: a Bóbita elő-
adásainak, vendégjátékainak, tévé- és reklám-
filmjeinek, kiállításainak teljes listája.

Pro Pannonfa Kiadói Alapítvány, Pécs, 1994

October is the month for publishing the result of the
annual theatre critics' ballot.This year the critics
found no outstanding new Hungarian play and no
real candidate for the so-called special prize; as for
the other categories, Tamás Ascher and János
Mohácsi were chosen best directors, for their pro-
ductions of Pirandello (Katona József Theatre), Ho-
ward Barker (Kaposvár), resp. Mór Jókai
(Nyíregyháza), acting awards went to Piroska
Molnár (Kaposvár), Dezső Garas (Arts Theatre) and
- as best actor in supporting roles - to Péter Hau-
mann. Kentaur and Andrea Bartha became set,
resp. costume designer of the year, both for the
Comedy Theatre's Kleist production, the former
sharing his title with Russia's Igor Popov (Arts
Theatre).
However, in his leading article, editor Tamás Koltai
questions the standard proceedings of this fifteen
years old giving out of awards, deeming thai in the
new context perhaps some changes might be due.

In a further article the editors' board states and
appreciates the generous contribution of the Soros
Foundation to the survival of our review and to a lot
of other important theatre projects.

The Pécs Studio Theatre became, under the
leadership of director János Szikora, within a short
year a place of high interest for experimenta)
theatre. István Nánay now talks to Szikora and to
managing director Tamás Balikó who brusquely
brought the experience to a stop. The interviews are
followed by two reviews pertínent to the subject: Edit
V. Gilbert analyzes Fiery Angelswhich, írom a
novel by Valery Bryusov, was first made into a
screenplay by Gábor Bódy and recently into a stage
play by Szikora himself and Vilmos Csaplár; and
László Zappe saw for us Beth Henley's The Crimes
of the Heart, also at the same venue.

In our column of reviews István Tasnádi reports
on the sith Kisvárda festival of Hungarian ethnic
minority theatres, Tamás Tarján on Péter Nádas's
Burial at Zalaegerszeg, Tamás Márok on some
recent opera performances of special significance
and István Nánay on two recent productions by
Miklós Parászka, a Hungarian director based in
Szatmár-németi (Satu Mare, Rumania): András
Sütő's Gedeon the Magnificent (Debrecen) and
the historic drama Antal Budai Nagy by Károly Kós
(Kisvárda). This last review is pertinently followed
by István L. Sándor's conversation with director
Parászka himself.

Sándor Juhász continues his analysis of the
chances for commercial theatre in Hungary; Attila
Balázs sums up the first twenty years of the
Hungarian-speaking theatre in Újvidék (Novi Sad,
Yugoslavia), and Adrienne Dömötör introduces a
book by Lajos Kós, head of "Bóbita" (Topknot), a
remarkable puppet theatre operating in Pécs.

This month's playtext, Alma is a new work by
author András Nagy.

Dusa Gábor: Csendes játszma

Dusa Gábor a legfiatalabb fotósgeneráció tagja,
aki elsősorban mozgásszínházakról készült
fényképeivel hívta fel magára a figyelmet. A kép
a Soros Alapítvány által támogatott Közép-
Európa Táncszínház Csendes játszma című
előadásáról készült.
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KÓS LAJOS: A BÓBITA


