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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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Pinocchio a Kolozsvári Bábszínház
előadásában

ber közötti távolságot, amelyet a bábosnak le kell
győznie, hogy összeforrjon a bábuval. Obrazcov
ezt igy fogalmazta meg: a bábu szíve az ember
tenyerében dobog. Ma már talán kissé romanti-
kusnak hat ez a mondat, de az tény, hogy a szí-
nész a bábu életének lüktetését éli át. Ugyanak-
kor az alkotási folyamatban jelen van egy jó adag
elidegenítő effektus is, amelyet nem lehet puszta
színészi játékkal áthidalni.

Ahogy a művészet bármely más területén, itt is
vissza lehet élni a műfaj lehetőségeivel: olcsó
szórakoztatásra, hatásvadászatra lehet hasz-
nálni, avagy külső feltételekhez igazított, lélekte-
len előadásokkal megcsúfolni a művészet fogal-
mát. Az ilyen előadásoknak nincs közük a művé-
szethez. A sokat emlegetett csoda csak a mű-
vész-alkotó kezében, lelkében születhet meg.
Ha láttuk a francia Yves Jolly megrázó papír-tra-
gédiáját, az amerikai Eric Bass misztikus meséit,
a holland Henk Bourwinkel filozofikus
bábesszéit, a cseh Drak Színház dinamikus,
egyéni koncepciójú, ragyogó előadásait, egy
szófiai kis magánszínház tűzijáték sziporkázású
ötletességét a Romeo és Júlia-paródiában,
Kemény Henrik csodálatos játékát (és a sor
hosszan folytat-ható), akkor elhisszük a csodát.

Kérdés: létrejöhet-e a csoda az intézményesí-
tett, állami intézményekben? Erről tudok a leg-
többet, hiszen ebben a világban éltem, s életem
összefonódott a romániai magyar hivatásos bá-
bozás történetével. A romániai bábszínházak
zöme 1950-ben alakult, ma tizenkilenc működik
az országban. Közülük háromnak (Kolozsvár,
Marosvásárhely, Nagyvárad) van magyar, egy-
nek (Szeben) német tagozata. A Bukaresti Báb-
színház tavaly ünnepelte ötvenedik évfordulóját.

Az állami támogatásnak kétségtelen előnyei
vannak: a szimbolikus árú belépőjegy jelzi a
gyereknéző fontosságát, a fizetéses, nyugdíjas
állás létbiztonságot nyújt az alkotóknak, a
szubvenció lehetőséget ad a tervek,
elképzelések megvalósítására. Ugyanakkor
jelen volta kiszolgáltatottság: a politikai
szempontok szerint vezérelt cenzúra, az ilyen
szempontok szerint kinevezett vezetők, a
minisztériumok és kultúrbizottságok uralma.
Nem egy próbálkozásunk, hogy mindezzel
szembeszálljunk, szélmalomharcnak bizonyult,
ámbár az élet is ismeri az abszurdot: néha
sikerült kicsúszni a hatalom markából. Erre a ko-

Péter János és Cini Samu

lozsvári Übü király-előadásunk a legjobb példa.
Amikor egyetlen romániai színház sem kapta
meg Jarry darabjának bemutatási engedélyét,
nekünk megadták, talán épp azért, mert „csak"
bábszínház voltunk. 1980-tól 1985-ig játszottuk
a diktátorszatírát, mígnem a Szabad Európa
Rá-dió jóindulatú, vállveregető dicsérete véget
nem vetett a sorozatnak.

Az állami intézmény nyújtotta nyugdíjas állás sa-
játos előnytelenséggel is járt. A bábszínház-ala-
pítási lázat nem előzte meg szakmai képzés, így
az újdonsült alkalmazottaknak két lehetőségük

volt: alkotó, elkötelezett bábossá válni, vagy
színésztisztviselőként éldegélni. Az előbbi,
szerencsés esetben a tehetséges ember
felfedezte ennek a művészetnek a szépségeit, és
autodidakta módon megtanulta a mesterséget.
Erre nem egy példa volt, ennek köszönhetően
beszélhetünk a romániai bábszínházak
virágkoráról. A második, kevésbé szerencsés
esetben az, akit sem tehetség, sem érdeklődés
nem kötelezett el, de védte a törvény,
megmaradt állásában nyugdíjazásáig. Ez a
színházaknak évtizedekig ballasztot jelentett.



Már a kezdetektől kialakultak azok a szempon-
tok, amelyek meghatározták a három magyar
színház működését. Ezek egyike a műsorpolitika
volt. Arany Jánostól Petőfin, Vörösmartyn, Cso-
konain át Móricz Zsigmondig, Tamási Áronig
hosszan sorolható a bemutatott magyar klasszi-
kus szerzők neve, s a kortársaké is: Bajor Andor,
Fodor Sándor, Hervay Gizella, Mészöly Miklós
stb. A világirodalomból többek között Shakes-
peare, Lorca, Cervantes, Milne, Gozzi nevét kell
említenem, s természetesen játszottunk román
népmese-feldolgozásokat éppen úgy, mint kor-
társ román szerzők műveit. Ez hozzá tartozik a
sajátos erdélyi kultúra sokrétegűségéhez, a köl-
csönhatás egészséges, egymást formáló erejé-
hez. Mindnyájan gazdagabbak lettünk attól,
hogy évszázadok óta három nemzet él itt együtt.
Természetesen elsősorban az anyanyelvi kultú-
rát igyekeztünk előnyben részesíteni, arra töre-
kedve, hogy előadásainkkal - sokszor igen
mostoha körülmények között - eljussunk a ma-
gyarlakta városokba, falvakba.

bennünket. Ő volt a romániai bábjátszás igazi
bábosa, mindenki Jánoskája. Az örömszerzés
volt a mestersége, kifogyhatatlan jókedvvel,
ellenállhatatlan humorral játszott az utolsó pilla-
natig; a kórházi ágyon fekve játszotta el utolsó
előadását, nevettette meg a körülötte álló bete-
geket, orvosokat. Ha történetesen nem Zilah vá-
rosában születik, hanem mondjuk, Párizsban,
akkor ma a legnagyobb ismert nevettetők-ríka-
tók közé sorolnák; így csak szűkebb pátriájának
közönsége részesült tehetségének ajándéká-
ból. Őrizzük gesztusainak, hangsúlyainak, játé-
kának emlékét. Látjuk még Micimackót, ahogy
utánozhatatlan humoros kedvességgel totyog
ide-oda, özvegy Karnyónét ember-bábként,
döbbenetes groteszk, tragikomikus gesztusai-
val, a Szentivánéji álom Zubolyát, Tamási Áron
szegényördögét, a madárijesztőt Lawson mesé-
jéből, a János vitéz francia királyát és groteszk
óriását...

S még egy név abból az aranycsapatból,
amelynek Jánoska volt a vezérjátékosa: Balló
Zoltán. Lorca Don Cristobaljában ők ketten ját-
szottak el minden szerepet, Balló volta Karnyóné
Samukája meg Puck; kettejük ellenállhatatlan
pantomímes-balett paródiáját a táncművészek
is megcsodálták. Azóta Balló Zoltán is követte
barátját, s végleg eltávozott közülünk.

Mi az, ami megmarad a munkánkból? Remélem,
hogy színek, formák, képek, zenei hangulatok,
érzelmek, gondolatok, játékélmények a hajdani
gyerekek emlékezetében. Talán mindez beépült
a mai fiatalok vagy már felnőttek életébe, előadá-
saink talán sugároztak feléjük örömet, vidámsá-
got, játékkultúrát, érzelmeket, erkölcsi és gondo-
lati tisztaságot; igényességünk talán kialakított
bennük is egyfajta esztétikai igényt. Talán...

Az elmúlt tíz-tizenöt évben felbomlottak a meg-
szilárdult, jól kialakult csapatok. Elkezdődött a
generációváltás, az úttörők nyugdíjazása, egye-
sek az országból is távoztak, pótolhatatlan űrt
hagyva maguk után. Ma már az a helyzet, hogy
néhány színházban az alapozástól kellene újra-
kezdeni a munkát. Talán három színháznak (a
bukarestinek, a vásárhelyinek és a iasiinak) sike-
rült megőriznie szervezési szisztémájának biz-
tonságát, mesterségbeli igényességét, illetve a
constanzai színházban született valami új, ahol
egy fiatal rendező nagyszerű tervezők segítsé-
gével hoz létre figyelemre méltó előadásokat. A
legtöbb színházban, ahol azelőtt értékes, szín-
vonalas előadások születtek, ma szakemberek
és hozzáértő vezetés híján kétségbeesett pró-
bálkozások folynak, hogy a múlt romjain valami
felépüljön. Hat-hét éve az első generáció helyé-
be megint fiatal, szakképzetlen színészeket al-
kalmaznak, akik jószerivel mást sem csinálnak,
mint hogy a régi darabok szerepeibe lépnek be;
új darabok alig születnek, nincsenek tervezők,
rendezők.

1994-ben a Soros Alapítvány segítségével
nyári szabadiskolát indítottam. Tizenhét növen-
dékünk van, az oktatás román és magyar nyel-
ven folyik (német nyelvű kurzusra nem volt elég
jelentkező). Célom az, hogy gondolkodó, cselek-
vő, alkotó bábosokat neveljünk; egyeseknél si-
került is elindítani azt a folyamatot, amelynek so-
rán kivitelező színészekből alkotó színészekké
válhatnának. De legtöbbjüknél a külső körülmé-
nyek, az őket alkalmazó színházak kötöttségei
erősebbnek bizonyultak.

Beszélnem kell még a Bábosról, akit Péter Já-
nosnak hívtak, s aki ötvenkét évesen hagyott itt
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ÉLETTELEN TÁRGYAK ÉLŐMÚZEUMA
Magyarországon nincs bábmúzeum, de

bábtörténeti gyűjtemény van már.
Létrehozója, Belitska-Scholtz Hedvig
1969-ben mentette meg az első
bábosemlékeket, amikor - a szcenikai
gyűjtemény
vezetőjeként - rádöbbent a bábosműfaj emlékeit
fenyegető pusztulásra.

Azóta a bábtörténeti anyag múzeumnyi önálló
gyűjteménnyé vált, melynek vállalt feladata a
magyar bábtörténet dokumentumainak lehető-
ség szerinti teljes körű gyűjtése és feldolgozása.
Óhidy Lehel, a kitűnő bábszínész, a magyar báb-
történet jeles kutatója hagyatékában gazdag tár-
gyi és dokumentatív anyagot örökített ránk. De a
gyűjteménybe került B. Kiss István és Havas
Gertrúd bábművész hagyatéka is, hogy csupán
a legnagyobb anyagegyütteseket említsük. A
megvásárolt bábokon kívül letétként gondozzuk
ifj. Kemény Henrik családi örökségét, a Kemény
család bábuit is. A népligeti bábszínház felújítá-
sa, helytörténeti műemlékké nyilvánítása ugyan-
csak gyűjteményi kezdeményezésre történhetett
meg. Kemény Henrik segítsége a bábok fel-
dolgozásánál, közkincsként való bemutatásánál
egyébként is nélkülözhetetlen.

A bábtörténeti gyűjtemény immár tizenöt éve
az Országos Színháztörténeti Múzeum önálló tá-
raként működik. Törzsanyaga több gyűjteményi
egységbe rendeződik:

I. A tárgyi gyűjteményben mintegy háromezer
bábu, díszletelem stb. idézi a magyar bábművé-

szet különböző ágazatait, a vásári bábjáték múlt
századi marionettfiguráitól az avantgárd bábelő-
adások alakjaiig.

II. A kéziratgyűjtemény személyes
dokumentumokat, bábosszövegeket, családi
visszaemlékezéseket, hivatalos iratokat őriz. Itt
találhatók például Korngut Salamon játszási
engedélye 1868-ból, Blattner Géza levelei, A.
Tóth Sándor előadás-kéziratai, valamint a mai
bábjáték írásos dokumentumai is.

III. Az aprónyomtatványok gyűjteményi egy-
ség meghívókat, képeslapokat, bábosértesítőket
tartalmaz.

IV. A színlaptár többezres gyűjteménye fon-
tos forrásanyagával pótolhatja az elkallódott
tárgyi emlékeket. Színlap segítségével ponto-
síthattuk például a Magyar Színház egyik érde-
kes bemutatójának adatait: Keleti Artúr Goethe
,úr a könnyű múzsa kocsijában című darabját
1920-ban mutatták be, szövegkönyve is a gyűj-
teménybe került, és három, Kovács Gina által
készített bábját is sikerült azonosítanunk; a ma-
gyarországi bábfesztiválok történetét a színla-
pok, plakátok segítségével térképezhetjük fel
legkönnyebben.

V. A bábosképgyűjtemény művészi
alkotásokat őriz: a báb- és díszlettervek,
akvarellek, festmények, kisplasztikák
gyűjteményi rangját első-sorban
bábosinformációik adják meg. Legértékesebbek
talán Jaschik Álmos 1910 -28 közt készült
bábtervei, valamint A. Tóth Sándor festő-


