
békélésre. Költőiség és harsányság, az ősi ha-
gyományok és a modern színházi eszközök ritka
szépséggel találkoznak a produkcióban.
Cirókáék az összes bábtechnikát módszeresen
végig-próbálják, a Münchhausen bárót például
tárgy-játékként, az Odüsszeuszt árnyjátékként
mutatták be.

A Bóbita Bábszínház által jegyzett O 'Kane és

a hol t test - Sramó Gábor rendezése - átmenet
az „élő színház" és a bábszínház között. A feke-
te humorral teli abszurd játéknak csak bizonyos
jeleneteiben hangsúlyos a báb. A groteszkül el-
rajzolt figurák furcsa kontrasztot alkotnak a szí-
nészek hús-vér valóságával. Ezt a hatást hasz-
nálja ki a Harlekin Bábszínház is a Lengyel Pál ál-
tal rendezett Szamártestamentumban. Szinte

Szamártestamentum a Harlekin Bábszínház
előadásában

gyermekrajzszerűen egyszerűek Koós Iván figu-
rái, amelyek a felnőtt színészekkel „párosítva"
kajánul pajzán hatást keltenek.

Szaporodni kezdenek a családi bábszínházak
is. Közülük a legmarkánsabba Figurina
Animációs Kisszínpad. Az utóbbi évek egyik
legfontosabb báboseseménye a Péter és a
farkas című Prokofjev-műre készített
kézpantomimjük, melyhez Fellegi Ádám élőben
szolgáltatja a zenét.

Eszmélődőben vannak tehát a magyarországi
bábszínházak, és igen sok fesztivál is van már,
amelyen összemérhetik erejüket. A hagyomá-
nyos pécsi és békéscsabai nemzetközi fesztivá-
lok mellé csatlakozott a szintén nemzetközi jelle-
gű sárospataki, „Zsákomban a bábom" című
rendezvénysorozat, amely a családi bábosok
seregszemléje; a kecskeméti Országos Báb-
színházi Találkozó viszont a hazai „bábbiroda-
lomnak" ad otthont. Az „élő-" színházi kollégák
azonban nem nagyon látogatják ezeket a ren-
dezvényeket. Még mindig mostohatestvérnek
számít a bábjáték, még mindig kisebbségi érzés-
től és bizonyítási kényszertől szenvednek a bá-
bosok. A mostani világfesztivál talán segít a le-
küzdhetetlennek látszó szakadék áthidalásá-
ban.

Bródy Vera, az Állami Bábszínház tervezője
nevéhez megszámlálhatatlan produkció
fűződik. A Misi mókus kalandjai, A szőke
ciklon, A fából faragott királyfi, A sárkány, a
Háry János, a Vásári bábkomédiák egyaránt az
ő munkáját dicsérik. Ő tervezte a tévé
megunhatatlan bábfiguráját, Mazsolát is.
Hosszú ideje Párizsban él, de rendszeresen ha-
zalátogatott, hogy bábokat teremtsen a holt
anyagból.
 Ön Várkonyi Zoltán Művész Színházában

színésznőként kezdte a pályáját, de igen hamar
meg kellett válnia ettől a híres intézménytől. Va-
jon miért?
 Makay Margit iskolájába jártam. Azt kép-

zeltem magamról, hogy pisze orral és kerek for-
mákkal tragika leszek. Margit néni Gaál Francis-
ka és Somogyi Bogyó szerepeit adta nekem, én
viszont Bajor Gizi szerepeit tanultam meg, és az

órákon el is játszottam ezeket. Amikor meghall-
gatásra mentünk Várkonyihoz, Koós Juditnak,
aki az Amerikai Elektrában Christine Mannont
játszotta volna, nem jött el a partnere. Megkér-
dezték, nem tudja-e valaki Lavinia szerepét.
Tudtam, eljátszottuk a jelenetet, és azon nyom-
ban szerződtettek. Egy ideje mára Művész Szín-
ház tagja voltam, amikor próbálni kezdték Piran-
dello Ember, állat, erény című darabját. Dajka
Margit játszotta a női, Várkonyi a férfi főszerepet.
A próbák közben odajött hozzám Várkonyi, és
azt mondta, tanuljam meg Dajka szerepét. Nem
értettem, miért, hiszen ez egy harminc-negyven
éves nő szerepe. A bemutató utáni harmadik na-
pon nyugodtan ballagok a színházba, jön Várko-
nyi. Kérdezi, tudom-e a szerepet, mert este be
kell ugrani. Azt hittem, ott rögtön elájulok.
Mondtam, hogy nem tudom. Többet nem
léteztem a számára. Így aztán dolgoztam egy
irodában,

közben hobbiból fúrtam-farigcsáltam. Az unoka-
nővérem elvitt Obrazcov társulatának vendég-
szereplésére: a Szempillád zizzenésére című
bábszatírát adták. Lenyűgözött. Jelentkeztem a
bábszínházhoz, ahol először gépírónak vettek
föl, onnan kértem át magam a műhelybe.

- Mennyire utánozták Obrazcovot?
 Szegő Ivánt hosszabb időre kiküldték Ob-

razcovhoz, hogy tanulja a mesterséget. Amikor
visszajött, rögtön főrendező lett. Az összes ottani
darabot könyv nélkül megtanulta, bizonyos mér-
tékig tehát másoltuk Obrazcov előadásait. A
több mint ötszázszor futó Sztárparádé is tulaj-
donképpen utánérzés volt, a bábok technikája
hasonlított a moszkvai Sztárparádéhoz, csak
éppen ismert hazai művészeket formáztak a fi-
gurák. Több utcahossznyi sor állt jegyért az elő-
adásra, az emberek betörték a színház ajtaját.
 Pedig ez felnőtt előadás volt...
 Igen, de csupa paródiából állt, élő

dzsessz-zenekari kísérettel.
 Gábor Éva bábui emberutánzóak voltak;

önök később erősen eltértek ettől a stílustól.
 Mai szemmel nézve naturális bábok voltak,

mozgott szemük-szájuk. Zseniálisan animálták
őket a színészek. Bejártak a műhelybe, és mi-
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A fából faragott királyfi

közben készültek a figurák, már gyakorolták a
technikát. Naphosszat álltak a tükör előtt, hogy
milliméteres pontossággal kidolgozzák a moz-
gásokat. Rendszeressé váltak az éjszakába
nyúló próbák. Különös levegője volt akkoriban a
Bábszínháznak. A felnőttelőadások - például a
Pesti mesék, a Szerelmes istenek, a Biztos siker
-- bábui megmintázott színészkarikatúrák voltak.
Obrazcovtól megtanultuk a szakmát, a
precizitást, a romantikát és a humort. Végül is a
romantika és a humor minden mesében jelen
van. Segítségével szinte bármit el lehet játszani.
Először például azt hittem, Szilágyi Dezső meg-
őrült, hogy bábokkal akarja eljátszatni A fából fa-
ragott királyfit meg a Petruskát. De ő pontosan
kidolgozta a forgatókönyvet, és tudta, hogy a két
darab főszereplői bábok. Ember nem képes
olyan tökéletesen eljátszani ezt a két szerepet,
mini a jól mozgatott báb. Intellektuális sziget volt
akkoriban a Bábszínház. Mészöly Miklóstól Kar-
dos G. Györgyig sok kiváló író dolgozott nekünk.
Jakovits József volt a szobrászunk, Ország Lili,
Márkus Anna festette a díszleteket, sokat jelen-
tett számomra Bálint Endre gyakori jelenléte.

 -- A színészek lelkesedésből jöttek
vagy kényszerből?

 Sokan jöttek azért, mert máshol nem bol-
dogultak, de aztán elsajátították a szakmát.
Szöllősy Irén például a Nemzetiből jött: Európá-
ban kevesen tudnak úgy bábot mozgatni, ahogy
ő. Havas Gertrúdnak olyan humora és bája volt,
hogy sok évvel a halála után is hallom a hangját.
Hiába terveztem volna a Mazsolát, ha nem ő
szólaltatja meg. B. Kiss Istvánnak - ő néptáncos
volt - ma is látom a mozdulatait, szinte minden
alkalommal bementünk arra a jelenetre, amikor
Petruska meghal. Mindig hozzátett valamit, min-
dig máshogy csinálta.

 Ez nyilván Szilágyi Dezső érdeme is volt,
aki irodalmibbá, filozofikusabbá tette a bábjá-
tékot.

 A bábkabarék kezdtek kifulladni. Amikor
még Darvas Szilárd konferált, izgalmas kapcsolat
alakult ki az élő ember és a báb között. Később
azonban inkább Rátonyi Róbert miatt jött a kö-
zönség, semmint a bábért. A Szentivánéji álom
1964-ben már egészen más stílust képviselt,
mint a bábkabarék. Szilágyi, akárcsak egy ba-
lettkoreográfia esetében, pontosan leírta, mi tör-
ténjen. Mozgásban látta a történetet, a zenét,
ahogy én is mozgás közben látom a figurákat,
rajzolom a bábterveket. Szilágyi meghatározta a
színház szellemiségét. Pontosan tudta, mit akar
kipróbálni. A nagy felnőttműsoroknak rendsze-

Garas Dezső mint Prospero A viharban

rint volt egy korábbi, gyermekszínházi megfele-
lője, amelyben kikísérleteztük a számunkra új
módszert. A fehérlófiában használtunk először
fekete színházi technikát: egy figurának át kellett
repülnie a színen, fekete volt mögötte a háttér, a
fekete ruhába bújtatott színész láthatatlan ma-
radt a nézők előtt. A Szentivánéji álom előtt a
lebegő selymeket az Aladdin csodalámpájában
pró-

báltuk ki. Ez volt az első közös munkánk Koós
Ivánnal, rögtön nagyon jól tudtunk együtt dolgoz-
ni. Ha még csinálnék bábszínházat, akkor Bob
Wilson módszere érdekelne. Amit ő csinál, an-
nak bábbal talán még nagyobb hatása lenne. Hi-
szen a fény segítségével hasít ki absztrakt teret,
a színészek pedig nála nem emberi módon mo-
zognak, Wilson bizonyos mozgáskaraktereket
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alál ki számukra. Utolsó munkáim, a Kaland a

igrisbolygón, és A csodaszarvas népe míves,
zép munkák, de nem biztos, hogy a legjobb dol-
aim. A vihart érdekesnek tartottam, volt benne
éhány olyan pillanat, amelyért megérte létre-
ozni az előadást. Egy ideje a színháznak nincs
züksége rám. De ez talán nemis baj. Nekem
a-

ovács Ildikó bábszínházi rendező. 1928-ban
epsiszentgyörgyön született, az erdélyi
ábművészet nagyasszonya, nemzetközi hírű
s rangú szakember. Önma-gát egyszerűen
ábosnak nevezi.

bábos fogalma magában foglalja mindazt, amit
z a sajátos művészet megkövetel. A bábos ír,
ramatizál, tervez, mintáz, varr, játszik és ren-
ez. Alkotó bábos - ha így jobban hangzik. Ez a
űvészet nem tűri a hivatalos szakosítást, ősi

sztönössége, szabad szelleme, nonkonformiz-
usa ledobja magáról az intézményesítés korlá-

ait, sémáit, merevségét. Ennek a művészetnek

elenet a Kolozsvári Bábszínház A haza című
lőadásából

tározott elképzelésem van a társulatról, és nem
hiszem, hogy találnék most olyan együttest.
Csináltam néhány gyerekeknek szóló könyvet
Párizsban; azt veszem észre, egyre inkább
könyv-tervek foglalkoztatnak. Szeretnék egy
bábokkal illusztrált könyvsorozatot. Ha kell
valakinek. De ha nem, akkor is megcsinálom...

alapvető kifejezőeszköze a bábu. Nem lehetek
bábszínházi rendező, ha sohasem született meg
a kezem között egy bábu, ha nem éltem át sze-
mélyesen a bábu életre keltésének a csodáját, ha
nem hiszek a bábu életében. A bábozás képző-
művészet, kézművesség, életadás, születés-
misztérium, világteremtés. Ezért egyedülálló
művészet. Ezért tartottam ki mellette minden tár-
sadalmi, politikai és szakmai hátrány és nehéz-
ség ellenére is; ezért hiszek továbbra is ennek
művészi, erkölcsi szerepében, elhivatottságá-
ban az elidegenedett, zavarossá vált XX. szá-
zadnak a végén. Pedig nemegyszer tapasztal-
juk, hogy a bábszínház szó hallatán elnéző mo-
soly jelenik meg az arcokon, amely a feltételezett
játékszernek meg annak a gondolatnak szól:
fel-nőtt emberek, és még mindig játszanak.

Mindez összefügg a gyerekeknek szóló művé-
szet megítélésével. Számtalanszor ütköztem be-
le abba a bizonyos „csak" szócskába: „csak"
gyerekszínház, „csak" gyerek, „csak" gyerekek-
nek szól... Mindez a felnőttvilág közönyét, meg-
bocsáthatatlan érdektelenségét tükrözi, vaksá-
gát, amellyel - élen a politikusokkal - nem veszi
tudomásul, hogy a gyerek a jövő társadalmának a
felnőttje, Wordsworth szerint: a gyermek az
emberiség apja. Ha pusztán gyakorlati érdek-
szempontokra volnánk tekintettel, akkor is az len-
ne a logikus, hogy a társadalom egészségi, er-
kölcsi, szellemi szempontokból egyaránt maxi-
mális figyelmet szenteljen a gyerekvilágnak. De
úgy tűnik, hogy közönyösen megyünk el a
kézen-fekvő, alapvető igazságok mellett,
ugyanakkor maximális fontosságot tulajdonítunk
a hatalom, a pénz, az agresszió minden
megnyilvánulásának. A közöny és az előítélet
végigkísérte és -kíséri a bábszínház
gyermekelőadásait, a színházak és a művészek
munkáját.

Másfelől: a bábszínházi alkotófolyamatot nem
lehet megközelíteni gyermeki nyitottság, belső
szabadság, őszinteség, fantázia és gyermeki já-
tékhit nélkül. Talán ezért is van olyan kevés bá-
bos a felnőttek között. Nem akarom misztifikálni a
műfajunkat, de a bábjátszáshoz egészen más-
fajta adottság, tehetség, alkat kell, minta drámai
színjátszáshoz. A drámai színész az író teremtet-
te személy bőrébe hatol, mozgósítja élet- és em-
berismeretét, lélektani, érzelmi tudását, megal-
kotja egy másik ember külső-belső lényét, színé-
szi lehetőségeivel elénk varázsolja a figura járá-
sát, tartását, beszédmódját, jellemét, érzelmeit,
lelkiállapotait. A csoda, ami a szemünk láttára
történik, az embernek egy másik emberré való
átváltozása.

A bábu azonban nem ember, a bábu holt anyag,
képzelet alkotta képzőművészeti alkotás, a bábu
az ember jelképe, a bábu ábrázolja az emberi vi-
lágot.

A bábos gyermeki játékhitét, képzelőerejét, az
ősi varázslat-mágia (kollektív tudat) emlékeit
mozgósítja, hogy létrejöhessen a bábu életre kel-
tésének csodája. A bábszínház a varázslat, a
mágia színháza. Emellett természetesen itt is
jelen van a szerep megformálásának a feladata,
csak hát e feladat lényege és fizikai ténye alapve-
tően különbözik a drámai színész munkájától.

A feladat: embertípust, emberjelképet, képzelet
alkotta figurát kell ábrázolni hanggal, mozgással
úgy, hogy az ember hangján a bábu elhihető
módon szólaljon meg, hogy stilizált, tánc-szerű
mozgása kifejezze a darabbeli alak jellegét és
jellemét. Sűríteni, lényegíteni, stilizálni kell
hangban, interpretálásban, mozgásban egyaránt.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az alkotási fo-
lyamat fizikai adottságait sem: a bábu és az em-
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