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Mi vel Ma gyaror szá gon saj nos alig van el mé le ti 
iro dal ma a báb szín ház nak, ér de mes fel hív ni a 
fi gyel met egy len gyel szak könyv re, Hen ryk Jur -

kowski Me ta mor fo zy te at ru la lek w XX. wie ku 
(A báb szín ház me ta mor fó zi sa a 20. szá zad ban) címû 
mun ká já ra, amely rôl egy má sik szak ér tô, Ma rek 
Wasz kiel át fo gó re cen ziót kö zölt a Di a log cí mû fo lyó -
irat 2003. de cem be ri szá má ban (pp. 186–191.). E cikk 
ma gyar nyel vû köz readá sá val ta lán kö ze lebb ke rül he -
tünk a kor társ len gyel báb szín ház el mé le ti kér dé seihez. 

 
A hu sza dik szá za dot ma gunk mö gött hagy va ke -
zel het jük-e úgy a báb szín há zat és an nak vál to zá -
sait, mint a múlt szá zad szín há zá nak tü kör ké pét? 
Ta lán pro vo ka tí van hang zik ez a kér dés. A nem iga -
zán ér té kelt bá bo sok kal kap cso lat ban – szûk ha tá -
rok kö zött moz gó nép sze rû sé gük re utal va – mond -
hat juk-e, hogy (múlt szá za di ki fe je zés sel) „gye rek -
szín há zat” csi nál nak? S máris fel te szem a kö vet kezô 
kér dést: va jon a ma gas kul tú ra ré sze-e a báb szín -
ház? Vagy egy faj ta mû vé szi út ke re sés, kí sér le te zés? 
Eset leg – gon do lom ez so ka kat ér zé ke nyen érint – 
rész ben mû vé szi, de fô leg ta ní tó jel le gû mû faj a pe -
da gó gia te rü le tén, vagy leg jobb eset ben ki csit konk -
ré tabb be ve ze tô az iga zi szín ház ba? 

Hen ryk Jurkowski né hány hó nap ja meg je lent 
köny ve nem tesz fel ilyen tí pu sú kér dé se ket, de a 
ben ne össze gyûj tött anyag olyan kon tex tus ba he -
lye zi a báb szín há zat, amely be elôt te sen ki. 
Jurkowski nem csak a hu sza dik szá za di bá bo sok 
be mu ta tá sá val, ér té ke lé sé vel fog lal ko zik, ha nem 
kü lön bö zô for má kon ke resz tül elem zést is ad ró -
luk: a ha gyo má nyos mû vé szet tôl kezd ve a drá mai 
szín há zon ke resz tül a plasz ti kus, át me ne ti mû vé -
sze te kig. Ér dek lô dé se ki ter jed egész Eu ró pá ra, né -
hány pél da ere jéig Ame ri ká ba is el ka lan do zik. 

Mind két as pek tus ki vé te les je len tô ség gel bír, hi -
szen sen ki sem vég zett még ilyen komp lex, so kol -
da lú elem zést a hu sza dik szá za di báb szín ház ról. 

Sen ki sem kö ze lí tet te meg ku ta tói igé nyes ség gel 
sem a nyu gat- eu ró pai prob lé má kat, sem a fo lya -
ma to san vál to zó kö zép-, és ke let- eu ró pai báb szín -
ház hely ze tét. Hen ryk Jurkowski több év ti ze des 
tör té ne ti és el mé le ti ku ta tó mun ká já nak ered mé nye 
ez a könyv, amely nek je len tô sé ge messze túl mu tat 
a szûk, szak mai kö rök ér dek lô dé sén. 

A báb szín ház bi zo nyos ér te lem ben fél reál lí tott, 
vagy ha job ban tet szik kor lá to zott je len ség. Kü -
lönbö zô mû fa jok ha tár mezs gyé jén he lyez ke dik el, 
és lehet, hogy épp ezért ma gá ba is fog lal ja azo kat. 
Olyan, igen csak kü lön bö zô mû vé sze ket ér de kel, 
akik a saját út ju kat ke res ve, az ad di gi nor má kon 
túl mu tat va öt vö zik a ki fe je zé si mó do kat, mû fa jokat 
és for má kat. Gyak ran nem az elis mert ség re, el foga -
dás ra tö re ked nek, ám a mû vész épp emiatt hi hetet -
len nép szerûség  nek is ör vend het. Ez a hely zet nem -
csak ko run kat jel lem zi, de a báb szín ház múlt ját is, 
ami kor a populá ris, ple be jus mû faj hoz tar to zott. 
Az ál ta lá nos vé leke dés el le né re – ame lyet Jurkowski 
már az elô szó ban megem lít – a báb szín ház min dig 
is több volt, mint a drá mai szín ház bá bos for má ja. 
A báb „he lyet te sítet te a szí nészt, de ugyanúgy a 
zsong lôrt, az at lé tát, a tán  cost, sôt: akár az éne kest 
is.” A ti zen ki len ce dik század vé géig azon ban a báb -
szín ház más elôadómûvészetek ár nyé ká ban fej lô -
dött, sok szor má sol va, utá noz va eze ket, a leg jobb 
eset ben per sze nagy adag iró niá val, hogy meg fe lel -
jen a nép so rai ból ki ke rü lô né zôi nek. 

A báb mû vé szi éle te (le szá mít va né hány ki vételes 
pél dát) a mo der niz mus sal kez dô dött a 19. és 20. 
szá zad for du ló ján. A szá zad elô mû vé szei – Maeter -
 linck, Jar ry, Cra ig, ké sôbb Pram po li ni, Ko kos ka és 
má sok – al ko tá saik hoz nem va lós szí nészt ke res -
tek, és a báb ban (majd a pró ba ba bá ban és más, nem 
em be ri for mák ban) ta lál ták meg az ideá lis szí nészt. 
Ek kor je lent meg a kreált, mes ter sé ges szí nész, s 
eh hez ter mé sze te sen spe cifi kus moz gás is tár sult. 
Ez egy részt le he tô vé tet te, hogy a báb mint szín pa -
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di alak sa já tos sá gai ra kon cent rál ja nak, és lét re hoz -
zák a báb szín há zat, mint a drá mai szín ház egyik 
vál to za tát (lásd egy sé ges áram lat, tisz ta báb színház). 
Más részt, ab ból kiin dul va, hogy a báb kép zô mûvé -
sze ti al ko tás, kez de tét vet te a báb szín ház új ér téke -
lé se. Esze rint a báb szín ház kü lön bö zô ki fe je zé si 
esz kö zök összes sé ge, amely ben a báb csak egy része 
a szín ház nak a szí nész-bá bos, a masz kos szí nész, a 
pró ba ba ba, a tárgy vagy a kel lék mel lett (lásd he -
te ro gén báb szín há zi áram lat). „Megál la pít hat juk – 
ír ja Jurkowski –, hogy a báb szín ház a hu sza dik szá -
zad ban kö vet ke zô kép pen fej lô dött: a báb szín ház -
nak mint mû vé szi mû faj nak a felemel ke dé se a drá -
mai szín ház hoz kap cso ló dóan in dult (lásd drá mai 
báb szín ház), s a mo dern mû vé sze tek sza bá lyai nak 
al kal ma zá sa fe lé ha ladt, le he tô vé té ve ezál tal sa ját 
mo dern al ko tói te vé keny sé gé nek be mu ta tá sát.” 

A báb szín ház felemel ke dé se nem csak a báb 
funk ció já ról szó ló teo re ti kus elem zé sek nek kö szön -
he tô, ame lyek elein te a né met és a fran cia ro man -
ti ku sok ra hi vat koz tak, majd ké sôbb Cra ig „Über -
ma ri o nett” el mé le té hez kap cso lód tak. S nem is csak 
a fu tu ris ta, da dais ta és ku bis ta kiált vá nyok nak, 
ame lye ket kép zô mû vé szek hoz tak lét re, ha nem el -
sô sor ban a szín há zi gya kor lat ban mû kö dô bá bo -
sok nak, akik a szé le sebb kö zön ség hez szól tak. 

A bá bo sok azon tö rek vé sé nek alap ját, amely né -
hány év ti ze den ke resz tül zaj lott a drá mai báb szín -
ház ban, Jurkowski Ga ston Baty ren de zôi mun kás -
sá gá ban ta lál ta meg, aki „hí res szín há zi ren de zô -
ként ha lá la elôtt a bá bok nak ad ta a hír ne vét”, illetve 
a Moszk vai Mû vész Szín ház kez dô szí né szé nek, 
Szer gej Obraz cov nak a mun kás ság ban, aki min den 
ener giá ját a bá bok nak szen tel te. Baty fô leg a francia 
bá bo sok ra volt nagy ha tás sal, míg Obraz cov ha tása 
az egész vi lá gon ér zé kel he tô volt. Az élet raj zi kü -
lönb sé gek tôl és az el té rô mû vé szi beál lí tott ság tól 
füg get le nül mind ket ten meg te rem tet ték a báb szín -
há zi funk ció ját, amely így ala nyá vá vált min den 
szín re vi tel nek és a drá mai ala kok meg for má lá sának. 

A báb szín ház „drá mai” áram la ta kö ve tôk re és 
to vább fej lesz tôk re lelt kü lön bö zô or szá gok mû vé -
szei kö zött, akik hi he tet len mennyi sé gû al ko tást 
hoz tak lét re. A leg fon to sabb vál to zá sok – Jurkowski 
sze rint – az öt ve nes évek hez: a var sói „Lal ka” és a 
bu ka res ti „Tad vi ce” báb szín há zak hoz köt he tôek, 
ame lyek nek ve ze tôi Jan Wil kows ki és Mar ga re ta 
Ni co les cu vol tak, s mél tán ne vez het jük ôket „a szín -
há zi nyelv re for má to rai nak”. A re form lé nye ge az 
il lú zió kel tô szín ház tól va ló el sza ka dás és az au to -
nóm al ko tá sok út já ra va ló lé pés volt, va la mint a 

köl tôi nyelv meg te rem té se a báb szín ház ban, amely -
nek spe ciá lis funk ció ját a me ta fo ra töl ti be.  

Az új báb szín há zi nyelv ke re sé se ve ze tett a kü -
lön bö zô ki fe je zés mó dok ke ve re dé sé hez, majd ezek 
kon ven cio ná lis sá vá lá sá hoz. En nek az áram lat nak 
az in du lá sa kor, a hu sza dik szá zad el sô fe lé ben olyan 
kép zô mû vész-bá bo sok al ko tá sai vál tak je lentôs sé, 
mint Blatt ner Gé za, aki Pá rizs ban, az ál ta la ve zetett 
L’Arc -en- ciel szín ház ban bil len tyûs és drót fe jû kesz -
tyûs bá bo kat al kal ma zott, to váb bá de ko rá ció ként 
moz du lat lan pró ba ba bá kat és ma dza gon moz gó 
ma rio net te ket. A köz ked velt nyu gat- eu ró pai báb -
szó lis ták kal kap cso lat ban vagy ere de ti prog ra mok -
ról vagy kép zô mû vé sze ti szem pont ból új sze rû bá -
bok ról és meg döb ben tô ka ba ré szá mok ról be szel -
he tünk. Yves Joly is ilyen báb szó lis ta volt, aki nek 
a ne vé hez fû zô dik a leg lí raibb (már-már klasszi -
kus) báb szín há zi „ha tár át lé pés”. Az öt ve nes évek 
vé gén be ve zet te a szín pad ra az em be ri ke zet és a 
kar ton ból ké szült la pos fi gu rá kat, jól le het meg lehe -
tô sen ba ná lis tör té ne tek rö vid elôadá sá ban használ -
ta ôket. Per sze nem a tör té net volt a lé nye ge az elô -
adá sai nak, ha nem a me ta fo ri kus meg je le ní té si mód. 

A szín fa lak mö gé va ló be te kin tés, az ani má ciós 
tech ni kák meg mu ta tá sa kon ven ció vá, mintegy ki -
fe je zé si mód dá vált a báb szín ház ban (no ha sok „or -
to dox” bá bos ban el lenál lást vál tott ki), és a hat va -
nas évek ben min den hol el fo ga dás ra ke rült (lásd Jan 
Dor man, Brys Abluniu, Mi chal Mes dae, Ka rel Ma -
konj, Andr zej Dzi dzi ul, Clau de es Co let te Mo ne -
stier mun kás sá gát). Szín há zi gya kor la tuk ban vagy 
az ôket kö ve tôk mun kás sá gá ban egy re na gyobb 
hang súly ke rült a bá bok tár gyi mi vol tá ra. A színpa -
don nem a báb, ha nem a szí nész (né ha a per former) 
lett az alany. Az em ber, akit a bá bok moz gat nak, 
akik kel együtt ját szik, ahogy a for mák kal és a tár -
gyak kal is együtt él a szín pa don, de a sa ját vi lágá -
ban, in di vi duá lis mó don. 

A klasszi kus báb szín há zi esz té ti ka a múl té lett. 
Ter mé sze te sen ez nem je len ti azt, hogy a tisz ta báb -
szín ház el vesz tet te vol na lét jo go sult sá gát. Je len léte 
fô leg a hat va nas évek ben volt érez he tô. Ma gyaror -
szá gon a ze nés szín há zat övez te nagy tisz te let, 
amely ben a bá bok jó részt pan to mi mes for má ban 
je len tek meg a szín pa don. Kü lön bö zô or szá gok 
mû vé szei nagy elô re lé pést tet tek ez idô tájt a külön -
fé le anya gok hasz ná la tá ban.  

Az új bá bos stí lus azon ban, amely ré vén gyak -
ran az al ko tó vi lág né ze tét is mer jük meg, s amely 
kü lön bö zô mo dern for má ciók ban tes tet öl tô ki fe -
je zés mó do kon ke resz tül az ad dig hasz nált pa ra vá -
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nos já té kot tel je sen eluta sít ja, egy re több kö ve tôt 
hó dít meg. Jel lem zô Podh la vé le mé nye: „A báb szín -
ház dra ma tur giá ja nem csak sza vak ból és ak ció ból 
áll, de sok szor egé szen egy sze rû, kis gesz tu sok ból, 
csönd bôl, a fény já té ká ból, a – báb nak ne ve zett – 
fi gu ra leeresz té sé bôl vagy új ra élesz té sé bôl, vagy 
akár a tér el to lá sá ból, el moz dí tá sá ból.” 

A báb szín ház me ta mor fó zi sát nem csak a drá mai 
szín ház hoz va ló kap cso la ta jel zi. A báb a szí nész 
esz kö ze, ame lyet kép zô mû vész ál lí tott elô – a sze -
rep lô re is úgy utal, akár egy ikon, erô sen a kép zô -
mû vé szet hez kap cso lód va. A báb szín ház az élet re 
kelt kép zô mû vé szet szín há zá vá lesz: kép zô mû vé -
szet moz gás ban. A báb kép zô mû vé sze ti for ma ként 
va ló al kal ma zá sa a hu sza dik szá zad ele jén kez dô -
dött olyan mo dern al ko tók kez de mé nye zé sé re, 
mint Pi cas so, Ex ter, Klee, Pram po li ni, Grosz és 
Dep pe ro. A má so dik vi lág há bo rú után igen te het -
sé ges ter ve zôk mû köd tek a ke le ti or szá gok ál la mi 
báb szín há zai ban, akik nek mû vé szi egyé ni sé ge erô -
sen be fo lyá sol ta az elôadást, jól le het az írott dra -
ma tur giát szol gál ták: Ma gyaror szá gon Ko ós Iván, 
Len gyelor szág ban Mi kuls ki, Ki li an, San czak, Strze -
le cki, Csehor szág ban Ma ta sek vagy Vi tek, Bul gá -
riá ban Ivan Co rew. Olyan kép zô mû vé szek is meg -
je len tek, akik na gyobb mér ték ben te rem tet ték meg 
sa ját szín há zi va ló sá gu kat, sok szor ön ál ló, szer zôi 
báb szín há zat al kot va ez zel. Ilyen volt pél dául Zyg -
munt Sma dzik, Grze gorz Kwie cins ki, Henk Bo er -
wi nekl, Liz Wal ker es Ga vin Glo ver, Joan Ba i xas és 
part ne rei: Mi ro és En ri co Baj. 

A mû fa ji ha tá rok át lé pé sé nek kö szön he tôen a 
het ve nes évek ben ön ál ló sult a plasz ti kus szín ház. 
„Tu laj don kép pen ez a szín ház mû vé szet kö vet ke zô 
for ra dal ma. Olyan mû vé szek ke rül tek a szín ház -
hoz, akik elôt te nem vol tak szín há zi szak em be rek, 
de megérez ték a szín ház vi zuá lis ki fe je zô ere jét.” 
En nek a fo lya mat nak volt ré sze se a báb és a ve le 
ro kon for mák. Új kor szak kez dô dött nem csak a 
báb szín ház ban, de a kor társ szín ház egész te rü le -
tén, amely ma gá ba fog lal ja a mo dern báb szín há zi 
ta pasz ta la to kat is. Itt kell min den kép pen megem -
lí te ni Ta deusz Kan tor ne vét, aki nagy ha tás sal volt 
az eu ró pai bá bos szak má ra. To váb bá Mum mens -
chanz ne vû, sváj ci-a me ri kai bá bos tár su la tot, va la -
mint a pá ri zsi Com pa gnie Je an- Paul Ce a li stet. 

A plasz ti kus szín ház nö vel te a tár gyak je len lé -
té nek fon tos sá gát a szín pa don, ahol egy re több ször 

for dul tak elô kü lön bö zô tár gyak, egy ideig a bá -
bok kal együtt mû köd ve, majd ké sôbb ön ál ló mû -
faj já vál va. A tárgy szín ház kiegé szült az „anyag” 
szín há zá val, amely min den bi zonnyal az utol só 
gyer me ke a hu sza dik szá zad báb szín há zá nak. 

Hen ryk Jurkowski össze fog la lóan így ír: „A báb -
szín ház ma gá ban hord ja a szá zad for du ló mû vé szei -
nek összes el gon do lá sát, de min de nekelôtt a »mû -
vi sé get« a mû vé szet ben és az al ko tó do mi nan ciá -
ját. El tá vo lo dott az arisz to te lé szi dra ma tur giá tól, s 
más mû fa jo kat he lye zett elô tér be, fô leg az epi kus 
struk tú rát. El tá vo lo dott a szín pa di szi tuá ciók fikci -
ó já tól is, az al ko tó fo lya ma tot, az il lú zió és va ló ság 
já té kát he lyez ve elô tér be. Új mó don ke zel te a bá -
bot: úgy, mint az »anyag gá« vált szí nészt, és a tár -
gyak kö zé emel te ôt. Az elôadá so kat a báb ani má -
to ra ír ta, egész az atom jai ra bont va a szín pa di ala -
kot (de szo ci a li zá ció). Mind stí lus, mind mû vé szi 
kva li tás te kin te té ben olyannyi ra kü lön bö zô uta kat 
te rem tet tek a kor társ szín ház ban, hogy ha hiá nyoz -
na a (tra di cio ná lis vagy klasszi kus) szín há zi múlt 
mint kiin du ló pont, ak kor fel te het nénk a kér dést: 
va jon ké sôbb meg ma rad nak-e a mai mû fa jok?” Er -
re a kér dés re je len leg nem tu dunk vá la szol ni. 
„A báb szín ház mû vé szei – fe je zi be Hen ryk 
Jurkowski – meg nyi tot ták szín há zu kat min den új, 
avant gárd gon do lat elôtt, ami a dol gok ter mé sze -
té bôl fa ka dóan meg kér dô je lez te ma gát a mû fajt, 
min de nekelôtt pe dig a klasszi kus ér te lem ben vett 
egy sé ges sé get. Ha tá sát te kint ve a báb szín ház meg -
tar tot ta po zí ció ját az elôadó mû vé sze tek te rén, de 
pa ra dox mó don ez már tel je sen más szín ház, mint 
amely a szá zad for du lón kez dett ki bon ta koz ni.” 

Hen ryk Jurkowski cso dá la tos köny ve uta zás a 
hu sza dik szá zad báb szín há zán ke resz tül. A báb -
szín há zat sok kal tá gab ban ér tel me zi, ahogy azt az 
összes töb bi eu ró pai or szág ban ten nék, s jó val át -
fo góbb ké pet raj zol a mû faj ról. Sôt, Jurkowski 
egyál ta lán nem érin ti a gyer me kek nek szó ló báb -
szín ház prob le ma ti ká ját, ami meg döb ben tô nek 
tûn het. De eb ben a könyv ben az ol va só sok kal több 
meg le pô do log gal ta lál koz hat, mint azt kép zel né. 

 
(A fordítás alapjául szolgáló szöveg: Hen ryk Jur -
kowski: Me ta mor fo zy te at ru la lek w XX. wie ku. 
Varsó, Oficy na Wi daw ni cza „Er ra ta”, 2002. 302 p.)  
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