
A BÁBOK VILÁGÜNNEPE

ondoljunk csak arra a pillanatra, amikor
valaha, az idők mélyén valaki - gyerek?,
felnőtt? - észrevette, hogy a kezében tar-
tott göcsörtös-ágas botocska úgy mozdul,
mint egy állat vagy egy ember. Micsoda

felismerés! Valaminek, valakinek a felidézése,
megjelenítése: „ide", a jelenbe emelt távoli, múlt-
bélidolog,esetlegtestetöltöttmesevagyálom!

A bábok világfesztiválja tulajdonképpen újra
meg újra a felismerésnek ezt a
pillanatát ünnepli. Immár tizenhe-
tedszer gyűlnek össze a világ
bábjátékosai az UNIMA által
szervezett találkozóra, ezúttal
június 23. és 30. között
Budapesten. Olyan művészeti ág
tesz ismét tanúbizonyságot a
maga földgömbünket átszövő
erejéről, amelyet sokszor még
művészetnek sem ismernek el,
vagy létét és lehetőségeit
egyedül a gyermektársadalomra
korlátozzák.

Pedig a bábjátéknak-árny-
játéknak évezredekre vissza-
tekintő, a legnagyobb kultú-
rákban mindig is folyamatosan
jelenlévő története van. Mint
mindenütt, nálunk is fel-lelhetők
voltak a bábozás természetes
rétegei, a földmű-velő-
állattenyésztő életmód kísérői
(például a bucóbábok); aztán a
keresztény hitélettel együtt járó
formák, minta báb-táncoltató
betlehemezés áhítatos
játékvilága. A XVIII. század
közepétől megjelentek a
vándorbábozás német-oszt-rák,
cseh-morva képviselői: a
Bienfait, Hilverding, Passer,
Stöger, Tschugmall és a
Dubszky család; a XIX. század
közepétől pedig két ág: a Hincz,
majd a Korngut-Kemény család
a pesti ligetek-
ben folytatta-őrizte a maga
groteszk hőseivel a vásári
bábozás magas fokú
mesterségbeli tudását.

A művészi igényű
marionettjáték első hazai otthona az Esterházy-
kastélyban volt, ahol 1773-tól negyedszázadon át
játszottak - többek között Haydn remek kis
báboperáit. A XX. század első felében a bábjáték
mint „új" művészi lehetőség merül fel. Hevesi
Sándor így vallott erről: „A marionettek nem
lennének természetesek? (...) Minden mozdulatuk
megfelel saját természetüknek. A marionettek
több mint termé-

szetesek, nekik stílusuk is van, azaz: egységes
kifejezőeszközük, és ezért a marionettszínház
igaz. "(Levél E. G. Craighez 1908-ban.) Részese
lett ennek a művészi mozgalomnak Molnár Fe-
renc és Kosztolányi Dezső, Divéky József és Or-
bók Loránd mellett Blattner Géza is, aki 1921-től
mindenféle mozgatási technikával kísérletezett,
majd 1937-ben Arc-en-Ciel nevű párizsi színhá-

Éjszakai arcok (Tübingeni Bábszínház)

zában bemutatta Az ember tragédiájának báb-
változatát.

Itthon eközben olyan művészek alakították ki
a maguk sajátos stílusát, mint Rónai Dénes, A.
Tóth Sándor, Szokolay Béla, Büky Béla és a
Remsey család; 1941 -4 5 között pedig Rév Ist-
ván Nemzeti Bábszínjátéka teremtett állandó ott-
hont igényes produkcióinak.

1945 után intézményesült és kiteljesedett a báb-
játszás. 1947-ben megalakult a Mesebarlang, a ké-
sőbbi Bábszínház elődje; 1948-tól egyesület, majd
szövetség fogta össze a területen működőket, az
érdeklődőket pedig országos bábmozgalom von-
zotta körébe. 1953-tól jelentős egységként műkö-
dött az Astra, majd az 1954-ben alapított Aurora. A

következő évtizedekben vidéki központok alakultak
ki Miskolcon (Tündérkert, Mosoly Bábszínpad),

Békéscsabán (Napsugár),
Pécsett (Bóbita), Győrött (Győri
Bábszín-ház), Debrecenben
(Ludas Matyi, Vojtina), Egerben
(Harlekin), Kecskeméten (Ciróka
Bábegyüttes).

Új fejezetet nyitott 1958-tól a
csakhamar nemzetközi elis-
merést kivívó Állami Bábszín-
ház, Szilágyi Dezső irányítása
alatt, többek között olyan mun-
katársakkal, mint Bródy Vera,
Szőnyi Kató, Koós Iván, Balogh
Géza, Kiss István, Bánd Anna,
Havas Gertrúd.

1992-ben a főváros újabb
intézménnyel gyarapodott: a
most már Budapest Bábszín-ház
néven működő régi együttes
mellett Novák János és Székely
Andrea vezetésével létrejött a
hagyományos bábozást
altematív-komplex szín-padi
produkciókkal továbbfejlesztő
Kolibri Színház.
Az adatok mögött sok-sok lelkes
művész élete és pályája rejlik. A
„rejtőzés" szó egyébként kulcsszava
ennek a műfajnak. Hiszen a néző
többnyi-re csak a „mozgatott"
tárgyat láthatja; a „mozgató-
animáló" (életet adó) eltűnik a
figura mögött-alatt-fölött. Ezt a
„rejtőzést" elemezte Németh Antal
is, megállapítva: „A bábjátékos
paradoxona abból a feszültségből
adódik, hogy reális egylényekké
válunk a bábuval, amely aztán a
maga adottságainál fogva és
esztétikai szándékosságával ezt a
reális egylényegűséget közvetlenül
képekre, szimbólumokra váltja át."

Ilyenfajta művészek érkeznek hozzánk ünnepel-
ni, találkozni és tanulni az UNIMA XVII. Kongresszu-
sára és az ehhez kapcsolódó világfesztiválra.
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