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Vancouverben, 1971.
Fotó: Fred Iltis

Utcai felvonulás bábja, 1976 Turnén 1970-ben a Bread and Puppet együttessel



63 éves vagyok. Ebből 44 évet töltöttem a bábszín-
ház világában. Mintegy harminc előadást készítet-
tem, ezeket mintegy 3-4000-szer adtuk elő a világ
58 országában, öt alkalommal rendeztem más
színházakban. Ehhez még hozzátehetek néhány,
iskolában tartott előadássorozatot Franciaország-
ban és Lengyelországban, számos konferenciát,
szemináriumot és workshopot Európában, Afriká-
ban és Ázsiában, néhány kiállítást, néhány díjat,
sok-sok cikket, pár könyvet.
Sok ez? Kevés? Nem tudom. De mindenesetre több,
mint amiről 19 évesen álmodhattam kifelé jövet
a milánói Piccolo Teatróból, azzal a reménnyel, hogy
egyszer színész leszek. A 60-as évek végén voltunk.
A világ forrongott. Néhány évvel azelőtt Berkeley-
ben, Californiában fiatalok csoportjai útjára indítottak

egy nagy polgárjogi mozgalmat, mely rövidesen
a faji megkülönböztetés és a vietnami háború elleni
küzdelmekbe torkollott. ’66-ban Mao Ce-tung meg-
hirdette a katasztrofális Nagy Kulturális Forradalmat.
’68-ban, egy évvel a San Franciscó-i szerelem nyara
után, Párizsban kirobbantak a diáktüntetések, a Fran-
cia Május. ’68-ban a szovjet csapatok bevonultak
Csehszlovákiába, ahogy tették azt 12 évvel korábban
Magyarországgal is. ’67-ben zajlott a monterey-i pop-
fesztivál, ’68-ban a Wight-szigeti fesztivál, ’69-ben
Woodstock. Fiatalok milliói olvasták Ginsberget és
Kerouacot, Marcuse-t és Reichet, hallgatták Leonard
Cohent, a Who-t, a Doors-ot és Joan Baezt. A hippi
mozgalom és a feminista mozgalom teljesen új dol-
gok voltak, felfoghatatlanok bármilyen oldalhoz tar-
tozó konzervatív számára.
A világ változóban volt, és vele változott a szín-
ház is. Jerzy Grotowski Európában, Julian Beck,
Luis Valdez és Peter Schumann az Egyesült Ál-
lamokban, Ariane Mnouchkine Franciaországban,
Eugenio Barba Dániában és Dario Fo Olaszor-
szágban nem csak hogy az összes addig látottól
különböző előadásokat készítettek, de alapjaiban
változtatták meg a színház gyártási struktúráit és
terjesztési módjait. Nehéz ezt elmagyarázni
annak, aki nem élt azokban a mámoros évek-
ben, vagy aki nem olyannak élte meg, amilyenek
voltak, hogy mennyire izgalmas és vad, intenzív
volt az az időszak. 
1969-ben Milánóban találkoztam a Bread and Puppet
Társulattal. Nem érdeklődtem különösebben a bábok
iránt, de azonnal elbűvölt mind a formája, mind a tar-
talma annak, amit láttam: formájában a megszokott
középkori külsőségek keveredtek a provokatív, ritmikus
és magyarázó kísérletekkel; a tartalom sejtelmesen
tudta egyesíteni a politikát és a metafizikát, az etikát
és a társadalmi elhivatottságot, a hagyományt és azt,
hogy szomjaznak a változásra.
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Az utolsó harcos, 2006. Bábok: Roberto Abbiati. 
Fotó: Alessandro Banducci
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Iliász, 1988. Bábok: Enrico és Andrea Baj. Fotó: Brigitte Pougeoise

Enrico Baj műhelyében, 1985 körül. Fotó: Angelo Baj Übü király figurájával,1986. Fotó: Dino Vittimberga
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Szemernyi megbánás nélkül hagytam faképnél
azonnal színészi ambícióimat, hogy lelkesen követ-
hessem ezt a bizonytalan hippicsoportot, mely –
úgy tűnt – elutasít minden megalkuvást, származ-
zanak akár a nyugati fogyasztói társadalomból, akár
az immár roskadozó marxista ideológiából.
Nem a bábok iránti szerelem miatt kezdtem el báb-
színházzal foglalkozni, hanem mert a színházcsi-
nálásnak ebben a különleges formájában láttam
meg azt a lehetőséget, hogy egyes szám első sze-
mélyben vehetek részt a világ változásában, melyet
sok tekintetben, talán túlzott optimizmussal, meg-
valósíthatónak hittem. Több volt ez művészi kér-
désnél, számomra ez politikai kérdést jelentett.
Ebből a szempontból a mérleg, 44 év után, nem
a legjobb. Persze, a berlini fal leomlott, egy afro-
amerikai ember ül a Fehér Házban, az apartheid
Dél-Afrikában csupán egy rossz emlék, a nyugati
nőknek olyan jogaik vannak, amilyenek azelőtt
sosem lehettek; de azóta is vannak háborúk, terjed
a terrorizmus, […] Afrika kizsákmányolása soha
nem zárult le, és a sort folytathatnánk…
Idővel megtanultam szeretni  a bábszínházat, és
azt, hogy büszke legyek rá, hogy ennek a nagy csa-
ládnak a tagja lehetek. Már a 80-as években azt
írtam, talán kissé provokatív módon, hogy a színé-
szek színháza kicsinyített formája a bábszínháznak.
Bizonyos szempontból ezt komolyan is gon  doltam.
Hiszem, hogy a bábok hagyományos, ikonikus, to-
temisztikus értékeket öltenek magukra, ameddig
egy színész soha nem juthat el. Franciául, angolul,
spanyolul, németül (nem tudom, hogy van magyar
nyelven) a ’játszani’ igét használjuk a színész mun-
kájának leírására. Játszani – szép szó, persze; de
míg a színész eljátszik egy szerepet, addig a báb
maga a szerep. Annyival több, hogy nem próbál
meg az emberre hasonlítani, inkább az embernek
lesz nagyhatású, szétfeszítő, költészettel és elhi-
vatottsággal teli metaforája. 2005-ben Az utolsó
harcos című előadásomhoz ezt írtam: „Íme a vér, a
bábok nyersanyaga. A televízió ellentéte, mely dia-
dalmasan a tűrhetetlen «igazság» elérésének illú-
zióját adja. A bábokat is a halál és a vér táplálta
évszázadokig. De ez csupán stilizált, poetizált erő-
szak, más, kisebb, mint mi, a szemünk előtt zajlik,

velünk él, segít, hogy megszabaduljunk a valódi
erőszaktól, hogy kinevethessük azt, míg a dü-
höngő félreértések a televízióban nem tesznek
mást, mint megszövik azt a hálót, mely végül
csapdába ejt minket. Vissza kell adni a vért a bá-
boknak, meg kell tanítani a bábjátékosokat ke-
gyetlennek és fáradhatatlannak lenni, s legyen
a bábelőadás rémálomszerű azért, hogy az igazi
álmaink nyugodtabbak lehessenek.”

A szöveg
Azt, hogy valaki szerepet játszik, az én anyanyel-
vemen, olaszul, úgy mondjuk recitare, azaz újra
idézni, újra elmondani. Ez a színház másik feladata,
nem annyira játék, mint inkább egy szöveg újbóli
átvétele. Talán mert olasznak születtem, de az elő-
adásaim mindig egy szövegből indultak ki.
Manapság egyre terjed az az elgondolás, miszerint
a bábszínház elsősorban látványelemekre épülő elő-
adásforma. Azonban ha végignézzük mesterségünk
történetét, észrevesszük, hogy Japántól Indonéziáig,
Itáliától Németországig, Nigériától Törökországig
a báb évszázadok során mindig is szöveg hordo-
zója volt. Csupán az 1700-as évek felvilágosodás
kori Európájában, illetve később, az 1900-as években
nyugaton az avantgárd művészetekben kezdett gyak-
ran felülkerekedni (de nem mindig!) a bábelőadások
tartalmán a forma. Mivel ez nagy különbség, továbbra
is azt gondolom, hogy a forma mindenekelőtt érzel-
mek forrása, míg a szöveg viszi előre a tartalmat,
a gondolatokat, elképzeléseket. Persze nincs unal-
masabb, mint egy olyan szöveg, melyet nem támaszt
alá megfelelő forma, hogy életre keltse azt; de talán
igen: az még unalmasabb, ha kifogástalan, de a tar-
talmat teljesen nélkülözi a forma.
12 éves koromban szerencsémre olyan irodalom-
tanárom volt, aki felfedeztette és mélyen megsze-
rettette velem az Iliászt. Elalvás előtt nyitott
szem mel arról álmodtam, hogy találkozom Ajax-
szal és Diomédésszel, hogy megfogadom
a bölcs Nesztor tanításait, és kerestem a megfe-
lelő szavakat, hogy elmondjam Agamemnónnak,
milyen utálatos és elviselhetetlen. Azt hiszem,,
szerelmes voltam az Iliászba, de amibe igazából
szerelmes voltam, az valami több, nagyobb volt,
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maga az epikus elbeszélés. Így többé-kevésbé
ennyi idős koromban egyszerre olvastam Alexandre
Dumas-t, Robert Stevensont és Walter Scottot, néz-
tem John Ford, William Wyler és Howard Hawks
western filmjeit, és ugyanazt a lelkesedést találtam:
a muskétások vadregényes kalandjai, a középkori
lovagok és a magányos cowboyok mind az én
életemről beszéltek, és segítettek , hogy el tudjam
viselni azt, sokkal jobban, sokkal többet segítettek,
mint bármilyen iskolai vagy szülői nevelés. Ezekhez
az emlékekhez kell még számítanom azt a Ham-
let-előadást, amelyet a televízióban láttam (11-12
éves lehettem). Ez mindörökre megismertette és
megszerettette velem Shakespeare-t. Hiszem, hogy
a bábok természetüknél fogva epikusak, s csupán
a bábjátékos félreértése változtathatja olcsó szóra-
kozássá, gyerekek időtöltésévé.

Kapcsolatom a bábbal
A francia-román kritikus, Georges Banu írta a mun-
kámról: „Schuster [bábjai mellett] partnernek tűnik.
Mivel ezek nem szereplők, megjelenésük a színészt/
előadóművészt imitálja, a bábosnak semmilyen
felső hatalma nincs fölöttük: formázható az életük,
és Schuster megadja nekik egy pillanatra egy másik,
drámai élet kiváltságát. (…) Hasonlatosan a gidaju-
hoz [a japán bunraku narrátor-énekese], Schuster
színre viszi az erejét, az izzadságcseppek megned-
vesítik az arcát, ahogy a japán mesterét is. Minden
értelmezés túlzó, minden erőt és elhivatottságot kö-
vetel. A bábok kimerítik a művész energiáit, szó sze-
rint kiüríti őt az előadás. A megformázás, az
ani málás elszívja a báb mozgatójának energiáit. Va-
lamiféle csere és átadás zajlik közöttük, és amihez
asszisztálunk, az a megosztás élménye.”
Mély tisztelettel vagyok a bábok iránt, és ez arra sar-
kall, hogy soha ne próbáljam meg arra kényszeríteni
őket, amit én akarok, hanem azon vagyok, hogy
megértsem azt, amit ők tudnak és ők akarnak tenni.
Természetesen a bábnak ezt a tiszteletet ki kell érde-
melnie. Így aztán képtelen vagyok olyan bábokkal dol-
gozni, melyeket nem találok szépnek, érdekesnek és
kifejezőnek. Ezért több mint harminc esztendővel ez-
előtt felhagytam a bábok készítésével, mikor végre
megértettem, hogy soha nem leszek alkalmas másra,

csak átlagos bábokat készíteni, ugyanolyanokat, mint
mások, talán csinosakat vagy kedveseket, de soha nem
elég erőteljeseket. És akkor kezdtem festőkhöz, szobrá-
szokhoz és látványtervezőkhöz fordulni, akik távol van-
nak a bábszínház világától, akik mindig teljesen
mozgathatatlan figu rákat hoztak nekem a bábszín-
házba, de pont ezért voltak maximálisan ösz tönözőek,
motiválóak. Lehetőségem nyílott ezekben az években
olyan művészek teremtményeit életre kelteni, mint En-
rico Baj, a Di Rosa fivérek, Joan Baixas vagy Roberto Ab-
biati, ez megtiszteltetés volt számomra. És talán nem
véletlen, hogy a legcsúnyább, legelhibázottabb előadá-
som, a III. Richárd tragikus története, pont az az egyetlen
előadás volt, amelyben bábszínházi szakemberek készí-
tette bábokat használtam.
Az egyik könyvemnek a címe: Ave Marionetta, tuda-
tosan emlékeztet a szentségre (Ave Maria), másrészt
valami földire, valami hús-vér valóságra (Ave Caesar,
morituri te salutant).
Az elbeszélésről, epikáról beszéltem. Hiszem, hogy
a bábok lényegükben elbeszélők, és hogy epikus tör-
ténetek elbeszélésére teremtettek, klasszikus és mo-
dern történetekére egyaránt. 12 évig jártam a világot
az Übü király kb. 50 bábjával, melyeket Enrico Baj ké-
szített mechanikus technikával. Indonéziában a kö-
zönségnek nem esett nehezére felismerni a fém Übü
királyban Suharto diktátort, Romániában Ceauşescu
bukása után négy hónappal minden jelenlévő a Kár-
pátok géniuszával és feleségével azonosította Übü
papát és Übü mamát. Ez az epikus szerepek nagy-
sága: nem úgy készítették őket, hogy hasonlítsanak
valakire, de mindig van valaki, aki hasonlít rájuk.
Ugyanez igaz a bábokra is: nagyobbak, mint mi, örö-
kebbek, fontosabbak, megengedik, hogy azonosítsuk
magunkat velük, hogy a vállukra helyezzük egy-két
órára emberi problémáinkat, és megvigasztalódva,
megerősödve, kijózanodva jöjjünk ki az előadásról.
Ez miért nem lehetséges a színészek színházában?
Azért, mert egy színész, bárki is legyen az, mindig
túlságosan hozzánk fog hasonlítani, lehetetlenné
téve azt, hogy mi hasonlítsunk őrá. Az elméletek
legjobbikában is a színész képet ad a mi életünkről,
de soha nem lesz képes megadni azt a sokkal fon-
tosabbat, hogy egy darabig ő élje a mi életünket,
és megszabadítson a terheinktől.
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III. Richard tragédiája. 1990. Bábok: Nino Cuticchio, Enzo Moavero 

Macbeth tragikus históriája. 1984. Bábok: Massimo Schuster és Marion David. Fotó: Brigitte Pougeoise
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Übü király, 1983. Bábok és fotó: Massimo Schuster
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Übü király, 1984. Bábok: Enrico Baj. Fotó: Brigitte Pougeoise
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gyerekek
Az eddig elmondottakból talán az is kitűnik, hogy
az elmúlt 44 év alatt miért nem készítettem soha
előadást gyerekek számára. De tekintve, hogy
a gyerekeket azóta is, legalábbis nyugaton, a bábok
természetes közönségének tekintik, szeretnék
megállni egy pillanatra ennél a gondolatnál.
A gyerek mint önmagában való entitás csupán a 19.
század találmánya. Egészen addig kicsi felnőtteknek
tekintették őket, szüleikhez hasonló jogokkal és kö-
telezettségekkel. Ha ott voltak bábszínházi előadá-
sokon, vagy elbeszéléseket és meséket hallgattak,
azt a felnőttekkel együtt tették.
Nem véletlenül beszélek elbeszélésekről és mesék-
ről, hiszen J. R. Tolkien,  A gyűrűk ura szerzője, de el-
sősorban oxfordi bölcsészprofesszor, erről ezeket az
alapvető sorokat írta: „Azok között, akik eléggé böl-
csek ahhoz, hogy ne tartsák a meséket valami kár-
tékony dolognak, úgy tűnik, uralkodik az a vélemény,
hogy természetes kapcsolat van a gyermeki lélek és
a mesék között, ahhoz hasonló kapcsolat, mint ami
a gyerekek és a tej között van. Azt gondolom, ez té-
vedés; még a legjobb esetben is hibás vélekedés-
nek tulajdonítható, és általában azok terjesztik,
valamilyen személyes (talán gyermekkori) okból, akik
egyre inkább úgy vélekednek a gyerekekről, mint kü-
lönleges lényekről, majdhogynem, mint egy külön
fajról, ahelyett, hogy egy külön család, illetve az em-
beriség nagy családja, általában normális, meglehet
éretlen tagjainak tartanák. Az, hogy a gyerekekről
a mesékre asszociálunk, az igazat megvallva, hazai
történelmünkből fakad. A modern irodalom világá-
ban a meséket kizárólag a gyerekszobákhoz kötöt-
ték, épp úgy, ahogy a játszószobába száműzünk egy
régi, ódivatú bútort, elsősorban, mert a felnőtteknek
nem tetszik, és nem számít, hogyan bánnak vele.
Ez nem a gyerekek választása. A gyerekek, mint osz-
tály (ahogy nem is azok, csupán praktikus szempon-
tok alapján odarakták őket) se nem szeretik jobban,
se nem értik jobban a meséket, mint a felnőttek; és
nem szeretik jobban, mint annyi más dolgot. Fiata-
lok, növekednek, farkasétvágyuk van és természe-
tes, hogy nagyon értékelik a meséket. De persze
van néhány gyerek, ahogy néhány felnőtt is, akiknek
kifinomult ízlése van az ilyesmihez. És ha egyszer

az van, akkor ez a kifinomultság se nem kizárólagos,
se nem uralkodó. Hiszem, hogy ez az ízlés nem
jelenne meg kisgyermekkorban művészi ösztönzés
nélkül; és ha veleszületett, sosem alszik ki, az élet-
korral nő. Való igaz, korunkban a mesék általában
gyerekeknek íródnak vagy nekik valók. De ugyanez
a dolog történhetett volna a zenével, a költészettel,
a regényekkel vagy a tudományos szakkönyvekkel.
Veszélyes folyamat, még akkor is, ha szükségszerű.
Az igazat megvallva ez olyan folyamat, amely ki-
zárja a katasztrófát, de csupán annak a ténynek
köszönhetően, hogy a művészet és a tudomány
nem kizárólag a gyerekszobához tartozó fogalmak;
a felnőttek nem visznek be mást a gyerekszobába,
csak a felnőtt világ azon elemeit és ízlését, mely sze-
rintük (és ebben sokszor súlyosan tévednek) meg-
felelőek a gyerekek számára. A kizárólagosan
a gyerekszobában hagyott dolgok közül mindnek
súlyos kompromisszum lesz a következménye.
És az, ami egy szép asztallal, egy szép képpel vagy
egy hasznos tárggyal (mint a mikroszkóp) történhet,
mindössze annyi, hogy megrongálódik vagy eltörik,
ha netalán túl sokáig marad őrizetlenül. A felnőttek
művészetéből száműzött mesék elpazarlódnak,
méghozzá pont olyan mértékben, amilyen messzire
száműzték őket.”
Szeretném megkérni önöket, hogy olvassák el
még egyszer ezt a Tolkien-idézetet, a mese szót
pedig helyettesítsétek be a bábszínház szóval.
Meglátják, működik.
Az, hogy soha nem készítettem előadást gyerekek szá-
mára (pedig szinte minden rendezésemnek voltak is-
kolai előadásai is), az nem ennek a publikumnak
a lebecsülése (bennem olyan nincs), hanem annak
a velem született hiányosságnak tudható be, hogy kép-
telen vagyok egy speciális közönség részére előadást
készíteni. Ha a gyerekek egy külön réteg lennének, miért
nem azok az egyetemi tanárok, a villanyszerelők, vagy
a magyar Alföld lakói? És ha azok lennének, mennyivel
lenne jobb? Gondolják el, minden közönségrétegnek
külön előadást kellene készíteni? Gondoljuk csak végig,
túl kellene jutnunk olyan akadályokon, mint például
a mindenki számára érthető közös nyelvezet, mely hoz-
zásegítene annak megértéséhez, hogy mindannyian
a közös emberiség családjához tartozunk.
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Előadtuk a Mahábháratát Kongóban és Lappföl-
dön, A három testőrt Santo Domingóban és Ma-
uritániában, a Charta című darabomat Brazíliában
és Kenyában. Soha senki nem mondta, hogy az
éppen látott darab nem pont hozzá szól. Azt
mondták, hogy szép volt az előadás, vagy azt, hogy
csúnya, vagy érdekes, vagy unalmas, de azt soha,
hogy valaki más számára készült. Amit legtöbbször
hallottam falnőttektől és engem mindig megneve-
tetett: „Jó előadás volt, és egyáltalán nem tűnt báb-
játéknak.” Mintha csak azért, mert bábokkal
játsszuk el, szükségszerűen valami kisebbrendű,
gyerekeknek szánt dolog lenne.

Származás
Az a bábszínház, ami engem érdekel, nem az, ami
csak gyerekek számára nyújt szórakozást, de nem
is az, mely technikai trükkökkel próbálja rabul ejteni
a felnőtt közönséget. Itt kell megjegyeznünk, hogy
a nyugati báboknak két őse van: az egyik vallási
és hagyományos, a másik világi és kommersz.
Van egy nagy űr az európai bábok történetében,
mely a római atellánától egy XII. századi  ábrázo-
lásig, egy középkori miniatúráig tart, ezt a képet sok
bábtörténettel foglalkozó mű tárgyalja, ekkor, a XII.
század elején jelenik meg a kétfajta, vízszintes zsi-
nórokkal mozgatott à la planchette. A hírhedt ezer -
éves sötétség (ami azért annyira nem is volt sötét)
a Római Birodalom bukásától a közép-itáliai város-
államok megszületéséig tartott, a korszakot a bar-
bárok betörései jellemezték, majd a feudalizmustól
kezdve úgy tűnt, nem volt többé szükség színházra.
A városállamok születése azonban új körülménye-
ket teremtett: a városi katedrálisok és fejedelmi
udvarok által képviselt politikai-vallási központok
köré újfajta néprétegek áramlottak; másrészről ki-
alakultak a zsonglőrökkel, mutatványosokkal, min-
denfajta csepűrágókkal színesített városi piacok,
ezekből a kis vásári előadásokból születik meg
később a commedia dell’arte.
A kép, melyről beszéltem (a Hortus Deliciarumban,
azaz Az örömök kertje című képes enciklopédiában
található, Herradis von Landsberg apátnő 1170 körül
jegyezte le), egy példa a színház elődjére, abban az
értelemben, hogy az ábrázolt két kis figura nem

mesél történetet, csak a bábjátékos zenéjének rit-
musára táncolnak, a bábos valószínűleg a láb ritmi-
kus mozdulataival mozgatja őket. Emlékszem, láttam
valami hasonlót az egyik londoni utamon pár évvel
ezelőtt, ezen kívül az Egyesült Államokban léteznek,
különösen Virginia vidéki területein, a dancing pup-
pets nevű játékok, melyekkel még ma is nagyszülők
szórakoztatják unokáikat.
Ebből a primitív formából fejlődtek ki lassan a tech-
nikailag egyre bonyolultabb, egyre inkább ember-
arcú figurák. Ezek ismerhetők fel már az 1700-as
évek velencei marionettjeiben, illetve a korszak
francia és porosz automata bábjaiban, melyeknek
ez volt az aranykora. 
Emellett a technikai fejlődés mellett egy másfajta
báb is született a vallás területén, azokon az elő-
adásokon, melyeket Itáliában sacre rappresentazioni
néven illettek. Elképzelhető, ha nem is bizonyítható,
hogy (Mária, ebből ered a marionett szó) körbehor-
dozták a város utcáin, többé-kevésbé rejtett módon
el is kezdték mozgatni ezeket a szobrokat, hogy
minél nagyobb hatást gyakoroljanak a hívők képze-
letvilágára. Azok a bábok, melyek mozgatták a fejü-
ket, karjukat, később a dicshimnusz recitálásán
keresztül ’beszélni’ kezdtek, először egy, majd több
hangon; mígnem lelépve piedesztáljukról igazi bá-
bokká váltak. Belőlük lettek a sziciliai marionettek,
a pupi sicilianik.
Nyilván az évszázadok folyamán a kétfajta bábtípus
összefonódott formában és tartalomban is, így kel-
tek életre a technika segítségével és élnek napjain-
kig. Még ma is könnyen észrevehető, hogy a kétféle
mozgatóerőből melyik a domináns.
Úgy találom, hogy alapvető különbség van a laikus
és a szakrális bábok között: az előbbiek minőségi
előadást kínálnak a közönségnek, formailag kifo-
gástalanok, és amennyire csak lehet, újszerűek;
a másik, a rituális, szakrális fajta gyakran formailag
kevésbé kidolgozott, egyfajta ünnepre invitálja a kö-
zönségét, az a célja, hogy segítse a nézőt jobban
megélni ember-voltát.
Mindkét fajta fontos és megvan a létjogosultsága.
De az én szívem mindig azokért az előadásokért
dobogott, melyekben felismerem a rituális részt és
a megosztás szándékát.
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Kleist
Nem tudom, világos-e, amiről beszélek. Hogy érthe-
tőbb legyek, szeretnék mondani valamit egy olyan
szövegről, melyet az európai bábosok jól ismernek
és nagyon szeretnek: Heinrich von Kleist A marionett-
színházról című esszéjére gondolok. Egy 1810-ben
Berlinben publikált írásról van szó, sokan szeretjük,
mert úgy tűnik, hogy valami nemes dolognak mutatja
be színházunkat, azon túl, hogy egy nagy író és drá-
maíró, egy nagy európai művészettörténeti korszak,
a német romantika képviselője írta.
Valójában Kleist szövege nem a bábokról szól:
a marionettek ahhoz kellenek, hogy a szerző el-
jusson egy számára kedves témához, a drámához;
a dráma úgy jött létre, hogy az  ember evett
a Tudás fájának gyümölcséből, és ezáltal elvesz-
tette ösztönösségét. Akkor viszont miként lehet
igaz, hogy Kleist egy utcai előadás hatására írta
meg ezt az esszét. Számára a bábszínház a köz-
nép számára létrehozott művészi forma. Ebben
a bábmozgató nem bábjátékos, hanem pusztán
egy gépész, segédmunkás.. Kleist, az entellektüel
ebben a vulgáris, népi formában valami költőit és
allegorikusat, de elsősorban valami önkéntelen va-
rázslatot lát, és csupán az ő felsőbbrendű intellek-
tuális állapota engedi meg, hogy ezt a varázslatot
felfedezze a gépész mozdulataiban. Nem meglepő,
hogy Kleist elborzasztotta Goethét, azt a Goethét,
aki a Faustot a mítosz számtalan változatát kínáló
német bábszínház hatására írta meg.
Hiszem, hogy az összes általam készített előadás-
ban megpróbáltam pontosan az ellenkezőjét tenni
annak, amit Kleist ír: valami természetes ösztönzés-
sel, késztetéssel törekedtem a néző elbűvölésére,
hogy cinkosommá, partneremmé és legjobb bará-
tommá tegyem, hogy szemérmesség nélkül mutat-
hassam meg neki munkám minden mozzanatát és
arra hívjam, hogy játsszon velem együtt. Gyerekko-
runkban azt mondtuk, játsszunk kalózosat, cow-
boyosat vagy banditásat. Közben nagyon jól tudtuk,
hogy nem vagyunk se kalózok, se cowboyok, se
banditák: egyszerűen csak elfogadtuk, hogy megha-
tározott időre, a játék idejére, felfüggesztjük kétke-
désünket, és elhisszük, hogy az átmenetileg
valóságosnak elfogadott világok valóban igazak.

Ez számomra alapvető a színházban, különösen
pedig a bábszínházban: valamit játszunk; pillanat-
nyi hitetlenségünket felfüggesztjük, hogy igazinak
tartsuk azt, ami nem az; hogy felnőtt fejjel rátalál-
junk arra a szabadság-élményre, melyet évekkel
azelőtt élvezhettünk, mert gyerekek voltunk, és ami-
kor játszottunk, úgy tettünk, mintha igaz lenne, ami
nem az. Így aztán az igazi élmény nem abban van,
hogy elhisszük a valótlant, hanem abból fakad,
hogy úgy teszünk, mintha egy időre elhinnénk,
hogy az a valóság, amit látunk, talán mert szeret-
nénk, hogy a mindennapi életben is így legyen.
Az élet álom, ahogy Calderón mondja, vagy leg-
alábbis az élet lehet álom, amennyiben tudunk kü-
lönbséget tenni álom és valóság között. Kleist
ellenben az illúzió bűvöletébe esik. Nem véletlen,
hogy élete öngyilkossággal végződött.
Tolkien (még mindig ő) a kétkedés elfogadott fel-
függesztéséről beszél. Az elfogadott szó megvál-
toztat mindent, lehetővé teszi a valós és mély
empátia megszületését a néző és a báb között.
Az illúzió a színházban igenis élményt ad, de
sohasem lép túl ezen, mert a nézőt mindig a pasz-
szív befogadó szerepébe helyezi. Csak a kétkedés
aktív, megegyezéses felfüggesztése vonhatja be
a nézőt az előadásba, hogy felismerhesse önma-
gát egy párhuzamos valóságban, egy párhuzamos
univerzumban, ettől a felismeréstől megkönnyeb-
bül és megvigasztalódik. Felismeri magát abban
a párhuzamos világban, felfedezi, hogy mások is
felismerik magukat, mint ahogy ő; magányának így
egy része feloldódik, és azzal együtt oldódnak a fé-
lelmek és a gyengeségek is. Ha aztán ez a felis-
merés olyan szereplőn keresztül történik meg, aki
fájdalmas viszontagságokat él át, akkor igazi katar-
zisról beszélünk, arról, melyen az ókori klasszikus
görög színház is alapul.
Azt fogják mondani, hogy nincs semmi oka annak,
hogy hasonlót ne lehetne elérni jól kidolgozott, zsi-
nórokkal mozgatott marionettfigurákkal (példának
okáért), olyanokkal, melyekről Kleist beszélt. De van
oka, a forma bizonyos egyszerűsége elengedhetetlen
a mély emberi tartalom közléséhez. Egy románkori
apátsági templom lényegéhez tartozó mély lelkiség
elképzelhetetlen egy túldíszített barokk templommal
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Kék-fehér-piros és a fekete opera, 1989. Szerző: Lorenzo Ferrero, libretto: Anthony Burgess. Bábok: Enrico Baj. Fotó: Gigi Ciminaghi
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Charta, 1994. A három testőr, 1995. Bábok: Paolo D’Altan. Fotó Arc-en-terre

Labische: Olasz szalmakalap, 1992. Fotó: Brigitte Pougeoise
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kapcsolatban; Bach matematikai linearitása egy gor-
donka-szvitben földöntúlibb az ugyancsak csodála-
tos, stílusában is briliáns Liszt Grand Galop
Chromatique-jánál; A háború borzalmai-ban  hiába
mutat be Goya mindent szörnyűségesen, végtelenül
emberibb, mint Velázquez fenséges királyportréi.
A mesterművek, melyek meghatnak, megindítanak,
megkönnyítik az élet elviselését, sosem tökéletes
stilisztikai bravúrból születnek, inkább az az
érzésünk, hogy a mű egyszerűen készült, szinte
természetesen, noha tudjuk, hogy a háttérben
olyan technika van, mely évtizedek tanulását,
tapasztalatát igényli.

hagyomány
A bábfigura egy egyszerű és viszonylag primitív tárgy -
ként jött létre és így is fejlődött. Ikonnak, totemnek,
szobornak született. Tökéletesen egyetértek Rezo
Gabriadzével, mikor azt állítja, hogy a bábban nem
a mozgás az érdekes, hanem mozdulatlanság. Ezért
aztán az évek során bábjátékosból olyan személlyé
váltam, aki csupán a kezében fogja a bábot. Mindig
megpróbálom megfelelő időközökkel és ritmussal
csinálni, de nem érzem szükségét, hogy statikus
testükhöz kifejező gesztust vagy mozdulatokat adjak,
melyek behatárolnák őket, és kissé patetikus vagy
szomorú emberfigurává változtatnák őket.
Szeretem megfogni a bábokat, mutogatni őket,
egyiket a másikkal püfölni, de elsősorban tisztelni
szeretem őket azért, amik: az elhivatottságukért,
az ötleteikért, a stilizált alteregójukért. Franciaország-
ban, az 1800-as években montreurs de marionnet-
tes-ről beszéltek, azaz bábok mutogatóiról. Nekem
mindig nagyon tetszett ez a kifejezés. Az én mun-
kám láttatni, megmutatni egy párhuzamos univer-
zumban játszódó párhuzamos világot, ebben
a néző fel fogja ismerni annak a világnak a képét,
melyben minden nap él. Tolkien párhuzamos világ-
teremtésről beszél. A fontos az, hogy a megalkotott
szub-univerzum tökéletesen koherens legyen, az őt
meghatározó szabályok legyenek világosak, egysze-
rűek és első pillanattól érthetőek. Ha ez így van,
akkor bármi történjék is ebben az univerzumban,
nem tesz mást, mint képet fest saját magunkról és
a mi világunkról. A félelem, amit a tűzokádó sárkány

megjelenésekor vagy egy kegyetlen gyilkosság lát-
tán érzünk, nem hat olyan nyomasztóan, mintha
ezt mozivásznon vagy a televízió képernyőjén lát-
nánk, hiperrealizmustól átitatva; ellenkezőleg, segít,
hogy megszabaduljunk ezektől a félelmektől, meg-
tisztítja álmainkat a rémálmoktól és együttérzéssel
gazdagítja nappalainkat.
Ezt próbáltam én is munkám során, anélkül, hogy túl
sok illúziót táplálnék, de mindvégig megingathatatlan
reménységgel, hogy esténként legalább egy-két néző
azzal az érzéssel térjen haza, hogy jobban érzi magát,
mint mikor bejött a színházba. Mindez idő alatt, akár
nemzetközi hírű festőművészek, szobrászok, látvány-
tervezők alkotta bábok mozgatásával is, de mindig
hagyományos bábjátékosnak tartottam magam, és
mindig régi nagy mesterekből merítettem ösztönzést,
akikkel a világot járva szerencsém volt találkozni. 
A ’80-as években Indonéziában, Jakartában jártam
az Übü királlyal. Az esős évszak kezdete volt, az év
legmelegebb időszaka, és a Taman Ismail Marzuki
színházban nem volt légkondicionálás. Az előadás
végén kimerült voltam, pár percre végignyúltam kicsit
a földön, ezalatt az asszisztensem elkezdte vissza-
rakni a bábokat a dobozaikba. Mikor felkeltem, fog-
tam az Übü-bábot, amelyik nagyobb volt az összes
többinél, saját külön doboza volt, és elpakoltam.
Akkor odajött hozzám egy hetvenes úr, bemutatko-
zott, mondta, hogy ő egy dalang, azaz tradicionális
bábművész. „Ön és én alapjában véve ugyanazt
tesszük”– mondta. Látva csodálkozásomat elmagya-
rázta, hogy a hagyományos indonéz előadásokon
az összes bábot egy nagy vagy több nagy dobozban
helyezik el, kivéve a főszereplőt, melynek saját do-
boza van, és kizárólag a dalangnak van joga elcso-
magolni. A tény, hogy ez az idős mester, aki
bizonyára az apjától és a nagyapjától tanulta a mes-
terséget, szükségét érezte, hogy mosolyogva el-
mondja: neki és nekem ugyanaz a mesterségünk. Ez
mélységesen meghatott. Úgy fogtam fel a szavait,
mint csodálatos elismerést, mint egy testvéri gesztust,
mint egy jelet, mellyel az idős mester felismerte az
óriási stílusbeli különbségeken túl is, hogy az ő mun-
kájában és az enyémben valami összeköt minket.
Soha életemben újságcikk, taps, vagy kitüntetés nem
okozott ekkora örömöt.
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Rettenetesen szeretem a hagyományos előadáso-
kat. Ilyenek például az indonéziai wayang, a szicíliai
pupi, a thaiföldi árnyjátékok, az angol kesztyűsbá-
bok.  Szeretem ezeket, mert amikor nézem őket,
nem akarnak hasonlítani rám, a nézőre, azt érez-
tetik velem, hogy én vagyok hasonló hozzájuk.
Szeretem őket, mert közölnek valamit. Katarzist
okoznak. Nem véletlenül a nyugati színház legma-
gasabb és legnemesebb formája, a klasszikus
görög színház a maszkok és a koturnusok haszná-
latán alapult, mely az előadókat sokkal inkább bá-
bokhoz tette hasonlatossá, mint színészekhez,
ahogy ma gondoljuk. És maga az Erzsébet-kori
színház, statikus színpadi berendezéseivel és az in-
kább szónoklatnak, mint előadásnak szánt szöve-
geivel, nagyon messze volt a polgári színháztól,
aztán az 1800-as évektől kezdődően úgy tűnik
hosszú, unalmas és kimerítő agóniáját éli, amit
a mozi és a televízió csak még patetikusabbá tesz.
De a hagyomány nem jelent mozdulatlanságot.
Vannak olyan előadások, melyeket ’hagyományos-
nak’ nevezünk, miközben nem mások, mint más
idők alkotásainak halvány és unalmas másolatai.
Ebben a színház alapvetően különbözik a festé-
szettől, a szobrászattól és a zenétől. A színház nem
örök, hanem múlandó; a nézővel közösen eltöltött
idő alatt készül, melyre azonban a nézőnek nincs
befolyása. A festészet, a szobrászat és a zene ezzel
szemben változatlan, kész műveket állít elő, hogy
évek, évszázadok múlva is fennmaradjanak. Ugyanez
elmondható egy színházi szövegről is, de nem egy
előadásról. Lehet erőltetni, hogy elmondunk egy év-
tizedekkel, évszázadokkal korábban írt szöveget
ugyanúgy, mint keletkezésének idején, de annak
semmi értelme. Mimmo Cuticchio, a nagy szicíliai
bábjátékos világosan elmondta, hogy ha az apja
vagy nagyapja látta volna az ő egyik ’hagyományos’
előadását, arculcsapásnak érezte volna. Ugyanezt el
lehetne mondani az angol Punch és Judy, az indonéz
wayang golek és talán a japán bunraku legjobb da-
rabjairól. Saját munkánkat belehelyezni egy tradícióba
nem jelenti annak szolgai követését, inkább azt, hogy
inspirációt kapunk onnan, felfrissítjük, a jelen ízlésé-
hez alakítjuk darabunkat. Egy antik téma keretein
belül teremtődik meg alkotásunk.

De miért van arra szükség – kérdezhetik tőlem –,
hogy az antik kereteken belül maradjunk? Miért
nem hagyunk magunk mögött mindent, és találunk
ki valami gyökeresen újat?
Ez jó kérdésnek tűnhet. Hacsaknem azt foglalja ma-
gában, hogy ami ’tökéletesen új’, annak az antiknál
mindig magasabb értéke van. Ez az, amiben nem hi-
szek. Nem csak hogy nem hiszek benne, de hiszem,
hogy ez az elvetemült ötlet a baloldali fogyasztói tár-
sadalom egyik alapelve, ebben élünk, sőt, ez az egyik
alapelve a különböző sikereket elért mindenféle-fajta
kereskedőnek. Elég csak megnézni, mi történik a vi-
zuális művészetekben, a szereplők mesterséges iste-
nítése, mint például Jeff Koons, Damien Hirst,
Fernando Botero vagy Maurizio Cattelan műveiben,
ők formailag a régitől teljesen eltérő műveket alkotnak,
ezek pedig, ahogy Jean Clair kritikus írja: „nélkülözik
az értelmet […], és pont az értelem nélküliség az,
mely lehetővé teszi, hogy ezeket az alkotásokat csil-
lagászati összegekért adják el. […] A bibliai zsidók
imádták az aranyborjút. Mi Koons és Botero kutyáit
és macskáit imádjuk. Ki lesz majd Mózes, aki lejön
a Sinai hegyről és összetöri előttük a törvénytáblákat?”
Itt most nem arról van szó, hogy Mózes szerepét
kell felvenni, inkább elutasítása annak, hogy részt
vegyünk abban a pusztító tendenciában, mely elő-
térbe helyezi az új minőségét az igazsághoz és
eredetiséghez képest, nem tesz mást, mint lecsök-
kenti a művészi alkotást a silányság szintjére, pon-
tosan úgy, ahogy a nagyvállalat a kereskedelmet
puszta spekulációra redukálja. Ezért hiszem, hogy
e logika mentén ez elsősorban politikai tett, nem
pedig művészi.

Ahogy dolgozom
Mindig megijesztett a művész kifejezés. Az ötlet,
hogy ugyanazt a szót alkalmazzuk rám, mint Giot-
tóra vagy Michelangelóra, mindig abszurdnak tűnt.
Az is igaz, hogy manapság ezt mindenféle tévés
énekversenyek győzteseire is használják…
A másik szó, melyet a művész egyik változataként
gyakran használnak, az alkotó, de én kényelmet-
lenül érzem magam tőle.
Sokkal inkább összerakónak, összeillesztőnek tartom
magam, mint alkotónak: valakinek, aki összeelegyít
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különféle dolgokat, hogy előadást készítsen belőlük.
Talán nem haszontalan röviden elmagyarázni, ho-
gyan dolgozom.
A kiindulás mindig egy szöveg, vagy inkább egy tör-
ténet. A különbség fontos, hiszen míg a szöveg elvá-
laszthatatlan az őt alkotó szavaktól és mondatoktól,
azok ritmusától és a szerző stílusától, addig a történet
esszenciálisabb, az általa elmesélt események listá-
jára szorítkozik.
Először is van egy történet, amit szeretek, és ame-
lyet meg szeretnék osztani a közönséggel. Az ese-
tek többségében – ha nem is mindig – ez egy
ismert történet, valami epikus ’klasszikus’, ezeket
a történeteket szeretem ugyanis.
A választott történet megközelítésekor soha nem
aggódom, hogy van-e valami új mondanivalóm
róla. Ellenkezőleg, a lehető leglineárisabban, az ere-
detit tiszteletben tartva akarom elbeszélni, anélkül
hogy beszennyezném tolakodó személyes elkép-
zeléseimmel. Kivéve, ha maga a műfaj, a bábokkal
való elbeszélés egy speciális színházi nyelvet jelent,
használva annak saját grammatikáját, szabályait és
határait. Ez a grammatika, ezek a szabályok és ezek
a határok aszerint változnak, hogy milyen figurákat,
mozgatási technikát és teret szándékozunk hasz-
nálni. Elkerülhetetlen, hogy megkérdezzük: milyen
típusú bábokat használjak? Mozgatható vagy moz-
dulatlan bábok legyenek? És mekkorák? Megállnak
egyedül is a lábukon vagy pálcával, zsinórokkal kell
megtartani őket, esetleg valami talapzatuk lesz? Egy
többé-kevésbé tradicionális színpad belsejében sze-
repelnek majd, vagy a nyílt színen?
Válaszolva ezekre a kérdésekre: először is elkez-
dem egy színpadkép általános kialakítását, a sze-
replők méreteit, és a felhasználni kívánt technikát.
És csak ezután kopogtatok be egy festőhöz, szob-
rászhoz vagy látványtervezőhöz, lehetőleg olyan-
hoz, akinek semmi köze a bábok világához, és
megkérem, hogy dolgozzon együtt velem.
A megfelelő személy kiválasztása inkább intuitív,
semmint valódi elemzésen alapuló. Éreznem kell,
hogy alkotásainak stílusa és az elbeszélni kívánt
történet között van valami párhuzamosság. Az első
festő, akivel dolgoztam, Enrico Baj volt 1984-ben,
az első Übü király-előadásban.

Baj akkor nagyon ismert volt Olaszországban, a szi-
gorúan festészetkedvelő körökön kívül is, különösen
egy ’60-as évekbeli sorozata miatt, ez tábornokok
képmásaiból állt erős antimilitarista jelentésárnyalat-
tal. 1984-ben láttam egy vegyes kiállításon kis báb -
előadását „meccano” fémjáték-figurákkal, ez az
a régi összerakójáték fém elemekből, ezt vette át
a Lego is. A bábelőadásban egyetlen szereplő volt,
olyan robotféle, ugyanabból az anyagból. Nem
tudom pontosan miért, de ahogy néztem a figurát,
az volt az érzésem, hogy ő Übü király fémből, me-
chanikus technikával.
Meglátogattam és kizárólag technikai megjegyzé-
seim voltak: a figurák hozzávetőleges méretei,
annak szükségessége, hogy önállóan megálljanak
a lábukon, a színpad méretei, stb. Ő elfogadta és
egyetértése rögtön hozta magával az együttműkö-
dőket, többek között a Meccano fémjáték gyártóját,
aki hatalmas mennyiségben szállította térítésmen-
tesen az összeszerelhető darabokat.
Így kezdődött a bábkészítés szakasza. Néhány alak
kivételével (Übü, a felesége, a ló és a hajó) Baj
anélkül alkotta meg a figurákat, hogy tudta volna,
ki kicsoda. A bábok úgy kerültek ki a keze alól, hogy
nem rendelkeztek a történet egyik szereplőjének
a személyiségével sem, de mind részei voltak
annak az übüi világnak, melynek nekem kellett ké-
sőbb életet adnom. Végül nagyjából hatvan gyö-
nyörű szép dadaista szobrocska társaságában
találtam magam, akikkel azonban egyáltalán nem
tudtam mit kezdeni. Nem bábok voltak, hanem
szobrok. Teljességgel mozdíthatatlannak tűntek.
Hetekig bátortalanul figyeltem őket a műhelyem-
ben. Lassanként kezdett világossá válni, hogy ki
lesz Vencel király, ki Poszomány kapitány és sorban
tovább mindenki Jarry szereplői közül. De ez még
nem volt elég. Ha nem tudtam volna „bábosítani”
azokat a mozdulatlan szobrokat, soha nem csinál-
tam volna belőlük előadást. Félretettem a tétová-
zást, fogtam a csavarhúzót és a franciakulcsot és
elkezdtem szétszedni, újra összerakni őket, hoz-
zátenni és elvenni belőlük. A királynak korona kel-
lett, ezt saját kezemmel tettem rá; Bugrisszlávnak
kardra volt szüksége; a nemeseket és bírókat le
kellett nyakazni; Übü Mamának le kellett menni
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a katedrális kriptájába, hogy ellopja a kincset. Baj
munkájának maximális tiszteletben tartása mellett
nem haboztam módosítani a szereplőket, sok
esetben alapvetően, a cár figuráját rászereltem egy
nála nagyobb ócska járgányra, Übünek mozgat-
ható kart szereltem fel zuhanycsőből. Úgy tűnt, né-
hány szobor könnyen elfogadta a változtatást,
mások ellenállóbbak voltak. Megértettem, hogy
vannak olyan cselekvések az előadásban, melye-
ket ezek a szobrok soha nem lesznek képesek
végrehajtani. A lehető legegyszerűbb módon
oldottam meg a problémát: rövidítettem a sze-
repüket, vagy egyenesen kihagytam a jelenete-
iket. Mindenekfelett maga Jarry is egyetértett
bizonyos rövidítésekkel az ősbemutató alkalmá-
val, 1896-ban Párizsban…
Ezzel párhuzamosan észrevettem azt is, hogy vannak
olyan szereplők, különösen négy zenész, akikkel nem
tudok mit kezdeni. Baj minden külö nösebb ok nélkül
készítette, és úgy tűnt, minden áron szerepelni akar-
nak. Persze nem szerettem volna csalódást okozni
nekik. Úgy döntöttem, prológust illesztek hozzá, ezt
Jarry egyéb szövegeiből kiindulva írtam, ebben éne-
keltem egy dalt – szintén Jarrytól –, ami lehetővé tette,
hogy használjam a négy muzsikust.
Közben készítettem egy díszletet, ennek a belse-
jében helyeztem el a lámpákat; úgy döntöttem,
hogy az én jelmezem egy fekete szerelő-overall
lesz; illetve elfogadtam a zenéket, amiket Gino
Negri zeneszerzőtől rendeltem.
De az idő múlt; alig tíz nappal voltam a bemu-
tató előtt és még egy jelenetet sem próbáltam
el. Elpróbálni egy több mint egy órás előadást úgy,
hogy még rendező sem segíti a munkát, tíz nap
alatt és úgy, hogy mindent egyedül kell csinálnod,
leküzdhetetlen akadálynak tűnhet. De nem így volt.
Valójában ismertem már az előadást. Tudtam, ho-
gyan akarom mozgatni a bábokat, mert mindegyik
csak egy dolgot tudott csinálni; tudtam, hogyan kell
használni a hangomat, mert egyértelmű volt, hogy
az egyetlen lehetséges előadásmód egy erősen el-
túlzott és groteszk előadásmód lesz; tudtam, hogy
rettentő gyors ritmust kell majd tartanom, hogy az
egésznek élvezetes színt adjak, és szinte az őrület
határára sodródjak. Nem maradt más, mint össze-

rakosgatni azokat az elemeket, amik felől nem vol-
tak kétségeim. Aztán az, hogy egy szereplő a szín-
padra balról jön be vagy jobbról, teljesen mellékes
volt, és hogy utána inkább ide vagy oda áll be, ki-
zárólag a többi szereplőtől függött, azoktól, akikkel
dialógust folytatott. Az előadás már létrejött, nem
csupán az én fejemben, hanem a maga belső lo-
gikájában, még azelőtt, hogy elpróbáltam volna. Va-
lóban, az a tíz nap elegendő volt, és ez az előadás
12 évig élt a világot járva.
Az ezután készített darabjaimat is mindig így csi-
náltam, összeillesztve teljesen össze nem illő ele-
meket, kényszerítve magamat, hogy megértsem, mi
módon lehetne mindegyiket egyenként értékelni.
Előadást csinálni kicsit olyan, mint főzni: mindenek-
előtt kiváló minőségű alapanyagokat kell választani,
majd ügyelni kell arra, hogy ne tegyük tönkre
elkapkodott döntéseinkkel.
Természetesen a közönségnek a végeredmény
számít, nem az alkotás folyamata. A kortárs művé-
szet – beleértve a színházat is – nagyon gyakran
önreflexión, önünneplésen alapszik, mintha a mű-
vész gesztusai és motivációi fontosabbak lenné-
nek, mint maga a művészeti termék. Ez a művészet
azonban sokkal jobban függ a saját középpontjá-
tól, mint a közönségtől, akihez egyébként szól, csak
saját magáról és a saját elcsépelt önbecsüléséről
van szó. A művész, ahelyett, hogy szűrő lenne, me-
lyen átjutnak az őt körülvevő társadalom érzelmei,
félelmei és álmai, primadonnává válik, aki felkínálja
a világnak formai útkeresései becses gyümölcsét.
Ezzel a cselekvésmóddal ellentétben hiszem, hogy
csupán az emberiség szolgálójává válásról van szó
– Umberto Eco egykori szóhasználatával –, felvesz-
szük a kollektív tudat felelősének szerepét, amely
a művészt hasznossá és fontossá teheti mások szá-
mára, fényévekre minden divattól és az összes piaci
szabálytól. Hiszem, hogy a művészet az, ami számít,
és ami nyomot hagy, az mindig ötletek, vágyak, fé-
lelmek és kollektív álmok összekapcsolásának gyü-
mölcse. Ezeknek a művész inkább tol mácsolója,
mint alkotója. Azért, hogy megpróbáljam elérni ezt
az eredményt, szükségét érzem egy kreatív módszer
használatának, mely összhangban van azzal, amit
szeretnék kifejezni. Szolgálatába állok a bábnak,
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amelyet mozgatok, a zenének, a fényeknek, a tér-
nek, amelyet használok, akár a testemet és a han-
gomat. Ez a leglogikusabb és legegyszerűbb módja,
hogy életre keltsek egy előadást. Emlékeznek, mit
mond Eugen Herrigel a Zen és az íjászatban? A nyíl-
vesszőnek saját magát kell kilőnie. Egyszerűen azon
vagyok, kezdve az összeválogatott elemektől, hogy
az előadás megalkossa saját magát.

utazások
Gyerekkorom, de főleg kamaszkorom óta távoli
országokban tett utazásokról álmodoztam. Kisgye-
rekként ezek elérhetetlen vágyálmok voltak, hiszen
egy nagyváros (Milánó) külső kerületében éltem,
olyan családban, ahol gyakran anyagi problémát je-
lentett, hogyan húzzuk ki hónap végéig. Tizennyolc
éves koromig egyetlen külföldi országban jártam,
Svájcban, 80 kilométerre az otthonomtól. 
Később az élet nagylelkű volt velem. Szerencsémre
járhattam öt kontinensen, szinte mindig a mun-
kámnak köszönhetően. Rendeztem Belgiumban,
Lengyelországban és Etiópiában; vezettem szemi-
náriumokat Brazíliában, Burkina Fasóban, a Domi-
nikai Köztársaságban; több mint harminc évet
éltem Franciaországban; elvittem előadásaimat
New Yorkba, Bangkokba, Montrealba, Johannes-
burgba, Szentpétervárra; munkámnak köszönhe-
tően láthattam a nagy pagodát Rangoonban,
a Tádzs Mahalt, az Alhambrát Granadában, Van
Gogh képeket Amsterdamban. Igen, az élet roppant
nagylelkű volt velem.
Több ezer bábjátékossal találkoztam a világot
járva, láttam előadásaikat, megtudhattam benyo-
másaikat az enyémekről. Megtanultam felismerni
a technikai, stilisztikai és dramaturgiai különbsé-
geken túl azt a valamit, ami sokunkat összeköt:
ugyanaz a vágy, hogy közöljünk valamit a közön-
séggel, a színrevitelre való ugyanaz a fáradhatatlan
törekvés, előadások, melyek nem redukálódnak
személyes ömlengéssé, inkább olyanok, melyek
erőnek erejével hatásos metaforáivá akarnak válni
a körülöttünk lévő világnak..
Eljutni San Franciscóba, Stockholmba vagy Szinga-
púrba valóban szép volt, de nem meghatározó.
Sokkal fontosabb volt Etiópiában, Kubában vagy

Nigériában dolgozni.  Ezekben a szegény orszá-
gokban, ahol a demokrácia még csak távoli álom,
ahol mindennapos az erőszak, és bizonytalan
a jövő, ott találkoztam a legbátrabb, legelszántabb
és legbámulatosabb bábjátékosokkal.
De Európában kezdődött minden, a berlini fal le-
omlása előtt. Soha nem felejtem az első alkalmat,
amikor átléptem a határt Németország és a kom-
munista Csehszlovákia között. Hogy tudnám elfe-
lejteni azt a szürke érzést? Az volt az ember
benyomása, hogy ezeket az életeket a szomorúság
és a reménytelenség nehéz leple nyomasztja.
Nagy meglepetésemre felfedeztem, hogy az előadá-
saim jellemzésére használt leggyakoribb szó a sza-
badság volt. Nem annyira a tartalom szabadsága,
mint inkább a stílus és a cselekvés szabadsága,
hogy azt csinálhatok, amit választok magamnak és
főleg azt, amit akarok, mintha az én színpadi léte-
zésemben lenne valami majdnem elérhetetlen egy
olyan politikai rendszer belsejében, mely még a mű-
vészi alkotásokra is ridegséget, szigorúságot vont rá,
amitől nem lehet szabadulni. Így azonnal észrevet-
tem, hogy a legalapvetőbb dolog, ami megkülön-
bözteti a demokratikus államokat a diktatúráktól,
inkább annak lehetőségében vagy lehetetlenségé-
ben nyilvánul meg, hogy a törekvő ember mi sze-
retne lenni, semmint – még ha ezek jobban is
láthatók – a mindennapi élet körülményeiben.
1986-ban Kelet-Németországban voltam, Bautzen-
ben, az elsősorban börtöneiről ismert városban.
Az egyikben főként politikai foglyokat tartottak
fogva. Az előadás után vacsorázni voltunk a tech-
nikusommal és az „idegenvezetőnkkel”, aki termé-
szetesen nem volt más, mint a helyi Kommunista
Párt tagja. A pincér hozott egy üveg bort, amit nem
is rendeltünk. „Azok a vendégek küldik” – mondta,
és egy közeli asztalnál ülő párra mutatott. Az asz-
talomhoz invitáltam őket, hogy együtt igyuk meg
a bort, és ők zavarba ejtő őszinteséggel kezdtek el
beszélni, mintha nem volna semmi veszítenivalójuk
párttag „idegenvezetőnk” jelenlétében. Az asszony
azt mondta, hogy pár nappal azelőtt volt a tévében
egy film, melyben látták Velencét. A hatéves lánya
azt kérdezte akkor, hogy mikor mennek majd el
egyszer Velencébe. „Hogy tudtam volna neki meg-
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mondani, hogy soha nem fog eljutni Velen-
cébe?” – mondta, miközben a pohár alját bá-
multa. Néhány évvel később a televízióban
néztem, ahogy a berliniek csákánnyal bontották
a berlini falat, akkor arra a kislányra gondoltam, aki
most már el tud menni Velencébe.
Talán egy kissé könnyfakasztónak tűnhet a törté-
netem. De mégis, azok valódi érzelmek voltak, arra
ösztönöztek, hogy még többet foglalkozzam a dol-
gommal, a bábozással, és hogy soha ne veszítsem
szem elől, hogy megmutatkozni a közönség előtt
egy színházi előadásban, mielőtt még megtisztel-
tetés és kiváltság lenne, elsősorban hatalmas fele-
lősség. Hiszem, hogy sokat tudunk adni a nézőnek,
sokszor valóban számítunk az életében. Hiszem,
hogy ha nem vesszük magunkra teljes mértékben
ezt a felelősséget, hibát követünk el, ez nagy köny-
nyelműség és határtalan önzés. Hiszek abban a szín-
házban, amely a kötelességet elébe helyezi a jognak,
a közönség mind nagyobb tisztelete mellett.
Mesterem, Peter Schumann szokása volt mondani,
hogy el kell készíteni azokat az előadásokat, amiknek
el kell készülniük. A mondat fontos, mert előbbre  he-
lyezi a művész ’önkifejezési jogánál’ annak kötelessé-
gét, hogy egy társadalmi szükséglet kielégítésének az
eszközévé váljon. Ez nem szükségszerűen jelent ’po-
litikai’ előadásokat, melyek állást foglalnak egy bizo-
nyos társadalmi kérdésben, inkább mi magunk, az
előadások készítői kell, hogy szűrővé váljunk, amelyen
áthatolnak a bennünket körülvevő társadalom vágyai
és álmai. Mikor Goethe azt írta, hogy munkái nem
mások, mint egy közös teremtő munkájának gyümöl-
cse, akit Goethének hívnak, ő sem mondott mást.
Ezek után ott marad a probléma, hogy megértsük,
melyik előadásoknak kell valóban megszületniük.
Erre a kérdésre nem lehet választ adni anélkül, hogy
rá ne szorítanánk magunkat a hangnélküliek és
a hatalom nélküliek, a kisemberek és a bántalma-
zottak, a becsületesek és a nagylelkűek szolgálatára.

Az élet máshol van
Szeretem ezt a Milan Kundera-címet, akkor is, ha
neki mást jelentett, mint nekem. Az élet máshol
van. Mindig. És mivel mindig máshol van, el kell
menni megkeresni.

Megtanulni a bábozást nem bonyolultabb, mint
megtanulni az autószerelést, a kenyérsütést vagy
a vízvezetékszerelést. Valószínűleg egyszerűbb,
mint kitanulni az orvoslást vagy a jogot, legalábbis
ami a felhalmozott ismeretek mennyiségét illeti.
Ezen kívül ezer különféle módja van a bábjátszás-
nak, és ezt a mi szakmánkat sikeresen gyakorol-
hatja olyan ember is, akinek nincs erre speciális
iskolai végzettsége.
A középkori Európában testületek és céhek biztosí-
tották a gyakornokképzést, mikor elérkezett az ideje,
kikiáltották „artistának”,  azaz a mesterség művé-
szének. Ezt a kifejezést nem csupán abban az ér-
telemben használták, mint mi manapság, hanem
elsősorban a mesterségre helyezték a hangsúlyt.
Szemantikai értelemben a művészet szó éppen úgy
vonatkozik a mesterségre, azaz különböző szabá-
lyok szerinti működtetésre, mint a mesterkedésre,
csalásra, varázslásra és elbűvölésre. Nos, ha valaki
kitanult egy mesterséget, a mesterkedés és a va-
rázslás kétségtelenül igényel még egy apróságot,
amit tehetségnek nevezünk.
Mi a tehetség? Hogyan tudhatjuk meg, hogy van-
e belőle vagy nincs? Hogyan tudjuk fejleszteni?
Illetve: elkerülhetetlen bizonyos tehetséggel ren-
delkezni ahhoz, hogy valaki a bábos mesterséget
gyakorolja?
Általános vélemény, hogy a tehetség olyan dolog, ami
vagy megvan születéskor vagy nincs, a sors rendeli,
majdhogynem istenítélet. Ha a kék szem vagy
a barna haj kapcsán szüleink genetikai örökségéről
beszélünk, a tehetséggel kapcsolatban a megmagya-
rázhatatlannal állunk szemben. Piero della Francesca
egy textilkereskedőnek és egy nemesasszonynak volt
a fia, Giuseppe Verdi egy kocsmáros és egy szövőnő
gyermeke, Henry Moore egy bányamérnöké és egy
háztartásbelié. Mégis hiszem, azt senki nem tagadja,
hogy ők tehetséges emberek. Másrészt számtalan
példa van rá, mikor ’valakinek a fia’ ugyanazt a pályát
választja, mint az anyja vagy az apja, mégsem ér el
soha abba a magasságba.
A tehetség romantikus elképzelése magyarázza, hogy
ennek a mélyén szenvedés van, trauma. Mégis szá-
mos eset van, mikor tehetséges emberek gyerekkorá-
ban hiába keresünk bármilyen drámát, traumát.
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Talán a tehetség esetében is a jelentéstan lesz segít-
ségünkre. A szó a görög ταλαντον (tálanton)-ból
származik, mely eredetileg mérleget jelentett, később
kezdte jelenteni a súlyt is. Megkockáztatom tehát
a feltételezést, hogy a tehetség magába foglalja
annak képességét, hogy tud mérlegelni és latolgatni
különböző, teljesen eltérő elemek között, és hogy fej-
lődhessen, nélkülözhetetlen kiszélesítenie saját kíván -
csiságának terepét a mesterség saját ismeretén túl is.
Ellentétben azzal, ami más „normális” szakmákkal
kapcsolatban történik, a mesterségbeli tudás elmélyí-
tése nélkül is lehet fejleszteni a saját tehetséget, elő-
retörve, a kitaposott út és a technika elsajátításán kívül
is. Ne értsenek félre: nem azt mondom, hogy nem
kell ahhoz tanulni a bábmesterséget, hogy mind
maga, mind mások számára kielégítő minőségben
gyakorolja azt, de más érdeklődési köröket és isme-
reteket fejlesztve, hogy más horizontokat lásson.
A művészeti iskoláknak, különösen a bábszínház is-
koláinak, melyek minket érintenek, soha nem lesz
ésszerű igényük arra, hogy egy tanítványuknak a te-
hetségét fejlesszék. Technikai ismereteket, a szakmát
kell tanítani, a megszerzett, kifejlett képességeket át-
adni. De mindig ösztönözni kell a fiatalokat, hogy
fejlesszék párhuzamos érdeklődési köreiket, amit
egy intenzívebb oktatás limitálna.
A három testőr vagy az űrkutató Trinh Xuan Thuan
műveinek olvasása és újraolvasása, a konarki temp-
lom látogatása a bengáli öbölben, vagy a kis provan-
szál apátság Thoronet-ban, Schubert szonátáinak és
Bob Dylan dalainak újrahallgatása, egy kis Bruegel-
kép megtekintése a Pradóban vagy Gerrit Rietveld
piros-kék székének látványa Beaubourg-ban mind-
mind részei voltak az én tanulási folyamataimnak és
szakmai fejlődésemnek, legalább annyira, mint azok
az előadások, amelyeket láttam pályám negyven éve
alatt, és mindazok a könyvek, tanulmányok és cikket,
amelyeket a bábszínházról olvastam.
Az élet máshol van. Egyeseknek a mellettük lévő
ajtó mögött, másoknak sokkal messzebb, de ezek
a különbségek kizárólag saját életünk személyes
helyzeteitől függnek. Fontos, hogy mindig nyitott
füllel és nyitott szemmel járjunk, mindig kételked-
jünk, mert csak így kerülhetjük el, hogy egy talmi
valóság tetszetős előadói legyünk.

Ami megmarad
Mi maradt nekem ebből a több mint négy évtizednyi
munkából? Elsősorban találkozások csodálatos em-
berekkel: művészekkel, akikkel együtt dolgoztam,
fiatalokkal, akikkel szemináriumokon és rendezéseim
során találkoztam, egyszerű nézőkkel, akik még foly-
tatni akarták a beszélgetést az előadás után is.
Aztán megmarad a sok utazás hatalmas tőkéje is,
a világban látott rengeteg dolog, az a sokfajta élet,
amit soha nem láttam volna ilyen közelről, ha
a bábos munkám nem ad rá lehetőséget.
Nincsenek illúzióim: egy művész sikere, különösen
a mi tömegtájékoztatástól túltengő társadalmunk-
ban, legalább annyira függ kevesek döntéseitől,
mint a művészi munka veleszületett minőségétől.
Ha a munkámat nem vette volna észre és
nem becsülte volna meg néhány olyan ember,
akinek lehetősége volt rá, hogy világkörüli turnéra
küldjön, az én karrierem egy kerület vagy egy város
határai között maradt volna, vagy egyszerűen csak
véget ér. Mindezen túl ne feledkezzünk meg arról,
hogy egy művész ismertsége mennyire függ attól,
amit Robert Merton szociológus „Máté effektus-
nak” nevezett: „Mert mindenkinek, akinek van, ada-
tik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól
az is elvétetik, amije van.” (Máté 25.29).
Egy dolgot megállapítottam ezekben az években:
minden előadást nehezebb volt megteremteni,
mint az azt megelőzőt. Mintha a tapasztalat, amit
összegyűjtöttem, mindig nehezebb súlyként tele-
pedne rám, ahelyett, hogy biztos alapot adott
volna, amire számíthatok. Minden újabb előadás
olyan, mintha mindig odébb, mindig messzebb kel-
lett volna mennem, hogy megkeressem azt, egy
olyan helyen, amit egyre nehezebb megtalálni.
És mintha mindig nyilvánvalóbb lett volna, hogy az
idők során felhalmozódott szakmai ismeretek és
érzelmi tapasztalatok semmiben sem segítették azt
a furcsa, titokzatos folyamatot, amelyet alkotásnak
nevezünk, az első homályos ötlettől a kész előadás
megszületéséig.
Gyakran előfordul velem, hogy beszélek arról, amit
a fiatalság fenséges arroganciájának nevezek. Mi-
lyen egyszerű, mikor még keveset tud az ember! Egy-
szerű bosszankodni, egyszerű ellenállni, egyszerű
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felfedezni. És pont ezért egy alapvetően barbár tár-
sadalom, mint a miénk, mely fogyasztóknak tart min-
ket, ahelyett, hogy polgároknak tartana, teszi
bonyolulttá a fiatalok életét. A fiatalok tömegeinek ér-
dektelenné változtatása hamis mítoszokon és hamis
értékeken keresztül, melyek a fogyasztást idealizálják,
ez kétségtelenül az igazi Nagy Mű, melyet a nyugati
kapitalizmus sikeresen visz tovább. A hazugság ilyen
erős, erőszakos és kifinomult gépezetével szemben
mi bábosok, akrobaták, ripacsok és bűvészek gyakran
erőtlennek, fegyvertelennek bizonyulunk. De nem
vagyunk azok. Mindenekfelett nem vagyunk egye-
dül. Amit tehetünk, talán nem látványos, de jelentős
eredményeket várhatunk a közeli jövőben. És ne-
künk, mint a többieknek, akik visszautasítják a rész-
vételt a Nagy Cirkuszban, életben kell tartani
a méltóság és a remény kicsiny lángját.  Ez előbb-
utóbb jóra fog vezetni. Roppant nagy a felelőssé-
günk. Ne becsüljük alá.

Fordította Juhász Annamária

Kézművesek őrülete, 2013. Bread and Puppet Theater. Bábok: Peter Schumann. Fotó: Massimo Schuster

Othello és Jago, 2011. Faragott fejek: Nino Cuticchio. 
Festés és fotó: Massimo Schuster
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Western, 2011. Bábok: Paolo D’Altan. Fotó: Daniela Neri
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At the request of our journal, Massimo Schuster has written an account of his experiences and thoughts on
puppet theatre and his career in the field. He has spent approximately 44 years in the world of puppet theatre,
producing more than 30 pieces which have been performed 3000-4000 times in 58 countries. He has also
directed pieces five times in other theatres, presented a series of lectures in France and Poland and participated
in conferences, seminars and workshops throughout Europe, Africa and Asia. He has put on  several exhibitions,
has received prizes and written several books and many, many articles. Schuster’s career began at the end
of the 1960s a time of tumultous change. An encounter with the Bread and Puppet Theatre had a major inf-
luence on him. His interest was sparked because he saw that puppet theatre could be a force in changing
the world. This was not just an artistic question for him; it was a political issue. His passion and love for the
puppet theatre and puppetry grew, particularly when he came to see, as he writes, that while an actor plays
a role, a puppet is the role in itself. Similarly, he came to understand that in the theatre, the play is both the
text and that which is conveying a text. The text carries the content forwards, the thoughts and ideas, while
the characters, puppets are in and of themselves epic beings, created as the inherent narrative of classic and
modern stories. Accordingly, Schuster’s relationship to puppets has become one of deep respect, which he
describes as follows: “I never try to force them to do what I want. Instead I try to understand what they want
and are able to do.” Western puppets are divided into two groups, traditional and religious. Throughout the
centuries, however, the secular and commercial have been intertwined in both form and content. He says
this about the basic difference between secular and sacred puppets: “The former offers the audience a per-
formance of quality, one which is formally impeccable and innovative. The sacred puppets, on the other hand,
are ritualistic in form and less developed. They invite the audience to a kind of celebration and intend to help
the viewer to live a better life. Both of these have a raison d’être, but Schuster has always preferred the ritual
puppets. He thinks that the interesting thing about puppets is not the movement, but the motionlessness.
That’s why he merely holds the puppet in his hands and always tries to find the appropriate rhythms, the in-
tervals within motion and stillness. He doesn’t feel the need to give their static bodies an expressive gesture
or movement. Basically, he strives to have the audience play with him. He feels that the genuine experience
comes from the fact that “We act as if for a while we believed what we saw is reality, maybe because we’d
like for our everyday life to be like that.” Schuster likes traditional performances because they express something
that can elicit catharsis. “To plug our own work into tradition, however, doesn’t mean it has to follow tradition
slavishly. Instead we get inspiration there, freshen it up, and adjust our pieces to current taste.” Accordingly,
Schuster doesn’t like the term “artist” or “creator”; he considers himself an collector or an editor who combines
various things to make a performance. The starting point is always the story; he wants to tell it, but respect
the original. Telling the story with puppets means using a special theatrical language and its grammar, rules
and limits. These vary according to what kinds of figures, movements and space are used. To him, the following
questions are inevitable: What kinds of puppets should I use? Should they be mobile or stationery puppets
and how big? Should they stand on their own feet or should we hold them with rods or strings? Should they
have some kind of pedestal? Will they appear on a traditional stage or in an open space? When these ques-
tions have been answered, he begins to deal with the technique of designing the scenery, and the size of
the puppets. Then he looks for a painter, sculptor or scenery designer whose styles and interests are congruent
with the creative style and the story to be told. He collaborated with one such artist, Enrico Baj with whom
he developed the first performance of King Ubu in 1984. In his notes, Schuster tells of his experiences and
travels, and he sums them up with a kind of confession: “I believe that art is what matters, What leaves a
mark is always the fruit of a combination of ideas, desires, fears and collective dreams. The artist is more like
the interpreter of these, not the creator. In order to achieve this result, I feel the need to use a method in line
with what I want to express. I am at the service of the puppet that I move, of the music, the lighting, the
space that I use, even my body and voice. That is the most logical and the easiest way to shape a perform-
ance. “To present a theatrical performance to an audience is an enormous responsibility. I believe we can
give the audience a lot; we often can really have a lot of meaning in their lives. I believe that if we don’t take
this responsibility seriously, we’re making a mistake. That’s frivolous and incomprehensibly selfish. I believe in
a theatre that puts its duty before the law and has the greatest respect for its audience.”

NOTES  ON  THE  PUPPET   THEATRE


