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ászlós számoknál (melyek a víz felett szárazon
öpködnek a szélben), póznákat kell alkalmazni.

csigákat itt fémhuzal helyettesíti, amelyet
indkét oldalon a szín külső széléig, a kulisszák
szlopai közé feszítenek ki.

Ez az animációs szisztéma teszi lehetővé,
ogy a bábosok egyszerre több bábot is moz-
assanak.

A bábokon átmenő huzalok lehetnek rézből,
elyemből, lenből, sőt összesodort hajból is, be-
onva egy réteg méhviasszal, hogy vízhatlanok
egyenek.

A kulissza neve, „templom a vízen" a játék
gykori szakrális eredetére utal, s néha két úszó
eszkatábla közé van elhelyezve. A zenészek e
ízi templom jobb oldalánál helyezkednek el. A
agydob, a „trong cai" vagy „dai co" fontos sze-
epet játszik. Nemcsak az előadás kezdetét jelzi

falusiaknak, hanem aláhúzza a deklamált-éne-
elt szakaszokat, kíséri a csatajeleneteket vagy
z olyan szcénákat, mint a diadalmenet vagy az
gyszarvú tánca.

Egy fadob, a „mo" és egy kis gong, a „tanh" egé-
zíti ki az ütősöket. Melodikus hangszerek
incsenek. Némely faluban csak ütősök
zerepelnek; valaha használatban volt még a
éthúrú hegedű, a „dan nhi" s a bambusz
arántfuvola, a „sao tre" is, de napjainkban
zeket kevésnek tartják.

A nézőközönség a medence körül foglal he-
yet, kivéve azt az oldalt, ahol a szalmafüggö-
yök fel vannak aggatva, s lábát a vízbe lógatva
ézi, hogyan ugrálnak az aranyhalak a mini bár-
ák körül, hogyan szántja a bivaly vízbarázdát
úzva a mikroszkopikus rizsföldet, miközben a

ovas íjászok kifeszítik íjaikat, császárdok küzde-
ek sárkányokkal, két flotta háborúzik, koronás

stennők bukkannak elő extatikus pillantással a
abokból, s kecsesen vonaglanak egy igen lassú
áncban.

Minden bábos maga fabrikálja bábját, s a
ábtrükkök titka a családban marad. Ez adja a
ariációk nagy számát, s egyszersmind ez a gát-

a a tudás közkinccsé válásának és a fejlődésnek
s; ez magyarázza továbbá a bábok méret- és
tílusbeli különbségeit, valamint azt a tényt is,
ogy a melléjük rendelődő repertoár felaprózód-
i látszik. Akár nálunk a középkorban, amikor
ég az udvari mulattatók leszármazottai külön

alvakban éltek, nyilván így öröklődött Vietnam
szaki részén is néhány bábosdinasztiában e já-
ék típus.

Akár a többi nagy távol-keleti színházi forma,
redetileg ez is az egész királyság szerencséjét
olt hivatva biztosítani holdújév idején, nyilván az
dvari ünnepségeken, a második nagy játékal-
atomkor, a rizs betakarításának hálaünnepe
dején pedig sorra hívták őket a falvakba.

A másik nagy közösségi feladata e hagyomá-
yos színháznak az ősök tisztelete, kultuszának
ovábbéltetése volt. A kínaiaknál erre szolgál

Szún Vu-kung, a majomkirály pikareszk történe-
te, alsó vezetésű botbábokkal előadva. A nagy
nyugati utazás célja, hogy sok küzdelem után
hazavigyék Kínába a buddhista tanokat. A szent
szerzetest három állatdémon segíti, kíséri: a
majom, a disznó s a ló-sárkány.

Indonéziában, Indiában a Mahábhárata s a
Rámájana történeteiből épült árnyjátékciklusok
adnak mindmáig életmintákat és programokat a
lakosságnak.

Vietnamban is mindmáig a repertoár részei a
mitologikus alakok, az ország szimbólumát je-
lentő aranyteknőc s a négy szent állat, valamint a
tündérek, égi szüzek seregének látványos revü-
számai. S itt vannak a középkori lovagok nagy
tetteit megörökítő jelenetek is, amelyek az egész
közösség identitását erősítik, s nem véletlen,
hogy a közelmúlt harcaiból a franciák s az ameri-
kaiak is bekerültek az ellenfelek panteonjába.

Minden előadás Teu figurájának megjelené-
sével kezdődik. Ez a csaknem mezítelen figura
az elemi humorral megáldott örök népi hős. Az ő
személye biztosítja e forma hallatlan vitalitását, ő
aktualizálja a problémákat; akár a jávai Szemar,
a púpos törpe clown, ez a vietnami helyi földszel-
lem-trixter-clown is a közvélemény kritikájának

Kéttele modon lehet fesztivált rendezni: gondos
válogatással, minden igyekezet-tel a legjobb
teljesítményeknek biztosítva szereplést, vagy
valamiféle általános kép felvázolásának
reményében, szélesre tárva a képzeletbeli
kapukat mindazok előtt, akik elegendő
önbizalommal rendelkeznek a meg-mérettetés
vállalásához.

A két változat ilyetén steril elválasztása per-
sze merő elmélet, a fesztiválszervezés minden-
kori gyakorlatában számos külső és belső
tényező ront vagy javít mindkét esetben; a
legnagyobb gonddal, körültekintéssel és
igénnyel összeállított program is tartogathat
meglepetéseket.

Hogy mégis elfogult jóslásokba bocsátkozom,
annak számos oka van. Az elfogultság egyik (ob-
jektív) oka, hogy magam is tagja vagyok annak a
csekély létszámú csoportnak, amely a világ báb-
művészeinek e találkozóját előkészíti, szervezi,
szakmailag irányítani igyekszik. A másik (szub-
jektív) tényező, hogy sok barátom, közeli ismerő-
söm szándékozik részt venni a budapesti talál-
kozón, a harmadik (objektív és szubjektív) ok to

sérthetetlen szócsöve helyi és országos ügyek-
ben egyaránt.

A vízibábszínház átfogja a teljes kultúrát, a
társadalom minden rétegét és problémáját.

1988 nyarán Japánban két ízben is módom
volt látni ilyen, produkciót. Először egy kellemes
nyári estén, fáklyák, lampionok fényében, ami-
kor valóban varázslatos volta tüzet és vizet
okádó sárkányok, vízben rohamozó lovagok s a
kecses tündérek játéka. Másodszor rekkenő
déli hőségben, fejükön vizes törülközővel ültek a
tűző napon a nézők, irigyelve a hűs
medencében ját-szókat. Ezúttal a népi hős, Teu
vitézlászlós poénjai, a kacsavadász róka cselei,
valamint a kacsapásztorok s egy renitens
kiskacsa humoros küzdelme hatottak
elementáris erővel. A zöldre festett vízben
visszatükröződtek a festett fabábok virtuóz
akciói, a festett-lakkozott bábok élénk színei.

Ma már, különösen idegenben, elsősorban e
játék nagy revüsora hat mint szórakoztató
látványosság. De a forma még őrzi a korábbi
univerzális világkép nyomait, a színház
világmodell-funkcióját, amely a test-lélek-
szellem hármasságának egyensúlyát szolgálja,
épen s tisztán tartva e szintek átjárási útjait.

vábbá, hogy saját munkáim is szerepelnek a
fesztivál műsorán.

Azt azért sietek előrebocsátani, hogy ez a ta-
lálkozó nem a válogatott legeslegjobbak sereg-
szemléje leszi Ennek is számos koncepcionális,
financiális és le fesztivál hagyományaiban gyö-
kerező oka van. Elég talán azt tudomásul ven-
nünk, hogy az UNIMA legtöbb nemzetközi ren-
dezvénye (nem csak a tisztújító kongresszussal
összekapcsolt, négyévenkénti világfesztivál)
mindig nyitott fórumként fogadja az önként
jelentkezőket is.

Van ugyanis egy hivatalos program, melyre -
elsősorban a nemzeti UNIMA-központok javas-
lata alapján - az arra érdemes szólisták és
együttesek kapnak meghívást, és van a műsor-
nak egy másik, mondjuk így, off része, amelyen
- természetesen a józan ész (?) és bizonyos
időhatárok keretei között - bárki részt vehet.
Vagyis a bevezetőben vázolt két modell keveré-
kével van dolgunk.

Mintegy kilencven produkció alkotói fogadták
el meghívásunkat, illetve jelezték részvételi
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szándékukat. Nem tehetek hát mást, mint hogy -
meggyőződésem, korábbi tapasztalataim
alapján és persze egyfajta szakmai közvéle-
mény figyelembevételével - ebből a zavarba ej-
tően bő választékból felhívjam az érdeklődők fi-
gyelmét néhány különlegességre.

Ha abból indulunk ki, hogy mennyire adhat a
budapesti fesztivál hű képet az általános hely-
zetről, akkor először azt kell elmondanom, ami
nem lesz. Nem fogjuk látni az arab világ, India,
Indonézia bábművészetét, és az egész afrikai
földrész is kimarad a programból. Hogy az előb-

biekért milyen nagy kár, azt aligha kell bizonygat-
nom bárkinek, aki valamit is sejt Kelet (kivált a
Távol-Kelet) évezredes bábjátszó művészeté-
ről. De hogy Afrika távolléte mekkora veszteség,
azt én is csak azért tudom, mert néhány éve részt
vettem egy franciaországi bábfesztiválon,
amelynek programjában fontos szerepet kapott
az afrikai fejlődő országok művészete. (Vigasz-
talásul annyit, hogy jön viszont egy lappföldi
származású norvég óvónő, Leila Peltonen Tra-
veloase, aki évekig dolgozott Afrikában, sok
afrikai mesét gyűjtött, és ezek alkotják
műsorának

Hoichi Okamoto

alapanyagát.) Afrika kivételével viszont mind-
egyik földrész képviselteti magát.

Japánból két jelentős tokiói társulat érkezik. A
Ryuhji Nishikava együttes az ország legjelentő-
sebb bábjátékos-hagyományát, a bunraku né-
ven ismert ningio-sibait, ezt a XVII. századi miti-
kus játéktípust képviseli. A másik társulat, a Ka-
vasemi-Za modernebb törekvésű, marionettjá-
tékosokból áll, akik különféle technikákat kombi-
nálnak hagyományos és mai meséikhez.

A dél-kínai Sao-csou Bábszínház ugyancsak
ősi hagyományokat elevenít fel, a Saohszing-
operát, pontosabban az e színjátékfajtához tar-
tozó bábjátékot. A családi bábjátszás képviselői
kínai legendákból, hiedelmekből készült, egzoti-
kus összeállítást mutatnak be tradicionális kínai
kesztyűsbábokkal.

A különlegességek kedvelői bizonyára
szívesen állnak be abba a hosszú sorba, amely
a Thang Long Vízibábszínház előadásának
jegyeiért kígyózik majd. A Hanoiból érkező
játékosok egy hajdan Kínában is honos, ma már
csak Vietnamban élő bábjátékot képviselnek.

A modern bábművészet törekvései kétféle
alakban ölthetnek testet: nagyobb létszámú
társulatok, az egyszerűség kedvéért mondjuk
így: bábszínházak, avagy szólisták, két-három
személyes együttesek, többnyire családi vál-
lalkozások formájában. Az előbbiek közé főleg a
kelet-európai országok háború és államosítás
utáni bábszínházai sorolhatók, amelyeknek egy
része ma is jelentős műhelyként működik, de
Nyugat-Európában és a tengerentúlon is akad jó
néhány, hasonló szervezeti feltételek között
tevékenykedő intézmény (igaz, ez utóbbiak
létszámán jobban érződik a piaci törvények
szigora).

Ide sorolható az ausztráliai Stepneyből két
produkcióval érkező Carrousel Theatre. A len-
gyel származású Wojciech Pisarek vezette tár-
sulat tagjai különböző anyanyelvűek, ám a szín-
házról nagyon következetesen és egyfélekép-
pen gondolkodnak. Ez a következetesség elvi-
seli, sőt új távlatokkal kecsegteti az olyan eredeti
hangú alkotókat, mint amilyen például Josef
Krofta, a cseh bábszínház egyik legeredetibb
egyénisége. A Carrousel egyik produkciója, a
Don Quijote az ő munkája. A Hradec Králové-i
műhely szelleme, gondolatisága, metaforákban
gazdag emberi-tárgyi világa és ábrázolásmódja
kiváló eredményt hozott a távoli földrész tehet-
séges művészei számára. (Krofta más produk-
ciói is láthatók lesznek a júniusi fesztiválon: az
USA-beli Tears of Joy Színház előadása, vala-

Gianni, Jan, Johann, John, Juan, !van, Jean



Eric Bass

mint egy cseh-norvég projekt.) A másik előadás,
a Beckettre várva kompiláció a Boldog napok-
ból, Az utolsó tekercsből, a Némajátékokból és
természetesen a Godot-ból a pantomim, a tárgy-
játék, a verbális és nem verbális kommunikáció
eszközeivel, néhány hátborzongató bábos-em-
beri pillanattal.

Szellemiségében hasonló, eszközeiben na-
gyon különböző a belga Teater Taptoe, Frok
Noyrinek sokféle eszközzel, technikával kísérle-
tező, alapvetően képzőművészeti ihletésű re-
mek színháza. Ők már néhány éve egy szép és
monumentális árnyjátékkal szerepeltek a Pécsi
Nemzetközi Bábfesztiválon. Az előző, XVI. UNI-
MA Világfesztiválon látott Felhők című panto-
mimjüket a nagy szürrealista honfitárs, René
Magritte képei ihlették. Budapestre új produkció-
val készülnek Tok-o-fonia címmel, és bemutat-
nak egy úgynevezett „á la planchette"-játékot is,
a középkori mutatványos bábtáncoltatók kedvelt
asztali bábjátéktípusát.

Jelentős, mindig figyelmet érdemlő és mindig
más-más arcát mutató műhelynek számít Mi-
chael Meschke stockholmi Marionett-teaternje,
amely egy máig sokat emlegetett Übü királlyal
robbant be a köztudatba, és került a nemzetközi
élvonalba. Meschke több ízben dolgozott Euró-
pa, Ázsia, Amerika bábszínházaiban. (Magyar
vonatkozású motívuma pályáján: ő rendezte Li-
geti György Le Grand Macabre című operájának
ősbemutatóját a stockholmi operaházban.) Most
új gyermekműsorral készül Budapestre, a címe
Andrej vágyakozása, és Szentpétervárott ját-
szódik.

A finn fővárosból érkező Nukkoteateri Vihreä
Omena, azaz Zöld Alma Bábszínház mindössze
hetven nézőt fogad be. Sokat utaznak, jártak már
az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaor-
szágban, és rendszeresen turnéznak Svédor-
szág finn anyanyelvű kisebbségénél. Aladdin és
a csodalámpa című előadásuk írója-rendezője
Sirppa Sivori-Asp, az együttes alapítója, az UNI-
MA jelenlegi elnökasszonya.

Az öt várható lengyel bábszínház közül hadd
emeljem ki a legfiatalabbat és legizgalmasab-
bat: az 1992-ben alakult Teatr 3/4 Zusnót,
amelynek művészeti vezetője Krzysztof Rau, a
kiváló bábművész-pedagógus, rendező, koráb-
ban több bábszínház igazgatója. Kicsi társulatá-
nak mind a négy színésze a białystoki Színművé-
szeti Főiskola frissen végzett bábszínész-hall-
gatója, Rau tanítványa. Gianni, Jan, Johann, Je-

an, John című produkciójukban a játékosok csu-
pasz kezükkel - és néha lábukkal, hasukkal és
egyéb testrészeikkel - formálnak mimikus bá-
bokat, és játszanak el groteszk-szomorú meg
groteszk-vidám helyzeteket.

A libereci Naiv Színház - a Hradec Králové-i
Drak mellett -- a ma is magas színvonalú és sok
nemzetközi vitát kiváltó cseh bábjátszás leg-
jobbjának számít. Tavaly nagy sikerrel szerepel-
tek Budapesten és Kecskeméten A fej nélküli lo-

vag című, „szellemes" rémdrámával, amely a
múlt századi német és cseh romantikus
marionettjátékok és „horrorok" parafrázisa. Ezt
az elő-adást újra láthatjuk most, de bemutatják
az Ali baba és a negyven rablót is, amelyben - a
hírek szerint -- mind a negyven rabló
megjelenik - kesztyűsbábnagyságban.

Bulgáriát a Várnai Állami Bábszínház képvi-
seli Muszorgszkij Egy kiállítás képei és Saint-
Saéns: Állatok farsangja című művének ele-
gáns-szellemes árnyjáték-feldolgozásával. A
Kijevi Városi Bábszínház monodrámát mutat be:
a Minden rendben lesz Janusz Korczak naplóját
dolgozza fel (Korczak lengyel orvos-író és peda-
gógus volt; megteremtette a varsói Zsidó Árva-
házat, és 1942-ben önként követte deportálásra
ítélt „gyermekeit" a gázkamrába).

A marosvásárhelyi Ariel Bábszínház magyar
tagozata Antal Pál stílusparódiáját, az Ó, Ro-
meo, ó, Júliát játssza, a román tagozat A kiska-

kas gyémánt félkrajcárja című mesét mutatja be
Ion Creanga feldolgozásában.

Végezetül két kiemelkedő szólistaegyénisé-
get ajánlok az érdeklődők figyelmébe: egy nagy-
szerű amerikai bábjátékos-filozófust, Eric Basst
és egy német-olasz nevű, olasz származású
francia komédiást, Massimo Schustert. Eric
Bass elgondolkodtató-felkavaró, érzelmes-in-
tellektuális játékát a jelentős posztmodern szín-
házi törekvések közt tartják számon. Korábban
Őszi portrék című, az öregségről, az elmúlásról
töprengő lírai jelenetsorával nyűgözte le a buda

pesti és a pécsi nézőket, most egyik új, felnőttek-
hez szóló műsorával, A városi gyerekkel készül
Magyarországra. Bass a csendes, elfojtott-
visszafogott hangulatok, érzések költő-
bábjátéko-sa. Schuster harsány és elementáris.
Bass alacsony termetű, törékeny, a
mindennapos érintkezésben is halk szavú,
udvarias humanista. Schuster hórihorgas,
mindig hangos fickó. A legnagyobb ágyúdörgés
és bombázás közepette például a Bread and
Puppet Peter Schumannjával együtt elment
Szarajevóba. Gyerekfoglalkozásokat tartottak,
meséltek. Ő játszott, Schumann kasírozni,
bábokat készíteni tanította a bosnyák
gyerekeket.

Amikor megismerkedtünk, Schuster még
meglehetősen ifjú volt, és a Macbethet játszotta-
bohóckodta végig hipernaturalista, csapzott hajú
drótos marionettekkel, a száz év előtti vásári
játékosok hitével, lendületével, modorában. Az-
tán láttam tőle antik eposzt, politikai pamfletet (a
francia forradalom, vagyis a rendszerváltás utáni
lehetetlen morális állapotokról). Most Charta
című, több nemzetközi fesztiválon kipróbált,
négy fejezetből álló produkcióját hozza.

Régóta készülök megkérdezni tőle, vajon mi-
ért nevezi marseille-i bábszínházát ironikusan-
földhözragadtan Théátre de l'Arc-en-Terre-nek,
azaz Földi Szivárványnak. És hogy tudja-e, hogy
volt egyszer egy magyar festő- és bábművész,
aki valamikor itt, Budapesten a gimnazista Né-
meth Antallal próbált bábszínházat csinálni, az-
tán mikor nem sikerült, elment Párizsba, és ott
1925-ben végre megcsinálhatta azt a bábszín-
házat, amelyet úgy hívtak: Théátre de l'Arc-en-
Ciel, a festő- és bábművészt meg úgy; Blattner
Géza.

Vajon tud-e ez a Szivárvány arról a másikról?


