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A Puppen, Menschen, Objekte [Bábok, Emberek,
Tárgyak] című folyóirat a német Bábszínházak
Szövetsége [Verband Deutscher Puppentheater
e.V.] saját kiadványaként jelenik meg évente kétszer
(1000 példányban), német nyelven. Az egyesület
Európa első szabad színházi társulásaként alakult
meg 1968 júliusában, és azóta is „a Német Szö-
vetségi Köztársaságban működő professzionális
báb- és figuraszínházi intézmények hivatalos kép-
viseleteként” tekinthetünk rá. Az UNIMA mellett
számos más, gyermek- és ifjúsági színházat
támogató szervezettel működik együtt. Legfőbb
feladata – a nálunk működő Magyar Bábművészek
Szövetségéhez, illetve a Magyar Bábjátékos Egye-
sülethez hasonlóan – az egyesületen belüli infor-
máció-áramlás segítése, az aktuális fejleményekről
folyó diskurzusok nyilvánosságának biztosítása,
valamint a németországi báb- és figuraszínházzal
foglalkozó közösségnek az egyes kultúrpolitikai bi-
zottságok előtti szakmai érdekképviselete.
A Német Bábszínházak Szövetsége amellett, hogy
különféle gyűjteményeket, mindenekelőtt videó-,
plakát- és sajtóarchívumokat gondoz és tesz hoz-
záférhetővé a mindenkori kutatás számára, a kez-
detektől fogva fórumot teremt az írásos formában
közzétehető gondolatoknak is. Az egyesület 1968-
ban történt létrehozása óta folyamatosan működő
folyóirat eredetileg Puppenspiel Information címen
jelent meg. A szerkesztőség a szövetség tagjaiból
tevődik össze, akik a kezdetektől fogva önkéntes
munkatársként válogatják, illetve rendezik egybe
a sokszínű arculatról árulkodó számok szöveges
és képi tartalmát. A mintegy ötven (A4-es) oldalnyi
terjedelem változatos tartalmat tesz lehetővé: a lap
az éppen bemutatott produkciókra, rendezésekre
adott reflexiók, élménybeszámolók, műhelynaplók
és könyvrecenziók mellett különféle, a szakmát
érintő rendezvényekről és nemzetközi fesztiválokról
szóló tudósításokat, valamint történeti és elméleti

témákat egyaránt fejtegető értekezéseket is közöl.
A szerkesztők, de az esetek többségében maguk
a szerzők is gyakorló bábosok, az életre keltett
figura csodájával dolgozó művészek, pedagógusok,
akik részben a felhívásként megfogalmazott prob-
lémafelvetésekre reagálva, az egyes lapszámok
szövegeit egybeszervező témakiírásokhoz, hívó-
szavakhoz illeszkedve küldenek írásokat. Talán
ez a nyitottság teszi, hogy mind az elmélyültség,
mind a közlési stílus tekintetében eltéréseket
mutató „hozzászólásokat” olvasva a folyóirat pro-
filjában a közösségi jelleget érezzük dominánsnak.
Ezt a lapozgatás közben csakhamar előálló „szak-
mabeli” nagycsalád-érzetet erősíti az utolsó oldalakon
fellelhető lajstrom is, amely a tagintézmények
postai, telefonos és elektronikus elérhetőségeit
tárja a nyilvánosság elé. Bő válogatást találunk
a tervezett bemutatókról. A már-már műsorfüzetként
funkcionáló, fotókkal illusztrált oldalak (rendszerint
négy) rálátást biztosítanak a Németország-szerte
zajló báb- és figuraszínházi történésekre.
A színpadi repertoár ismertetését egy – elsősorban
a figuraszínházi szcéna érdeklődésére számot tartó
– kiállítás-, workshop- és egyéb rendezvényajánló
egészíti ki, amely olykor álláshirdetéseket vagy kü-
lönféle együttműködésekre felszólító ajánlatokat is
tartalmaz. Ezek a tájékozódás, valamint a kollegiális
kapcsolat-, illetve párbeszédteremtés alkalmaira
hívják fel a figyelmet. Minden szám magában
foglal egy fesztiválnaptárt, illetve hírt ad a megren-
dezésre kerülő továbbképzésekről, konferenciákról,
beszélgetés- és eseménysorozatokról is. Ezen felül
számot ad az újonnan megjelent könyvkiadványokról,
amelyeknek jelentős hányada tudományos igényű
szakirodalomként forgatható – a tanulmánykötetek,
monográfiák, kiállítási katalógusok rövid ismertetőivel
vagy hosszabb recenzióival kitöltött rovat is a szakmai
diszkusszió szükségességét hirdeti. Az évente meg-
rendezett szövetségi kongresszusról szóló részletes
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beszámoló szintén az elmaradhatatlan tudósítások
körébe tartozik. Csakúgy, mint az egyesület által
alapított, „a bábjátszás művészetét szolgáló kie-
melkedő tevékenységért” járó, szintén évente
odaítélt, A játszó kéz [’Das spielende Hand’] nevet
viselő díj nyertesének bemutatása, valamint az át-
adáskor elhangzott laudáció közlése.
A Puppen, Menschen, Objekte oldalain korántsem
csak a figyelem középpontjába került alkotókról/al-
kotásokról esik szó. A lenyűgöző érzékenységgel
és a teljesség igényével folytatott szerkesztői
munka a bábosok nagycsaládjának valamennyi
rétegére kiterjeszti érdeklődését. Az érdemek tag-
lalására gyakran egy kényszerű búcsú szolgáltat
alkalmat, miként a nemrégiben elhunyt, a bábos
szakma világszerte ismert és kedvelt tudós-atyja,
Henryk Jurkowski esetében is történt. Nem csak
a lengyel bábtörténészhez mérhető befolyásos
személyiségek kapják meg a nekik kijáró tisztelgést.
A lap megemlékezik többek között a Trixini néven
emlegetett Hansjörg Kindlerről, számot adva a Bross-
bábokat tartalmazó hagyaték elhelyezésére vonat-
kozó tervekről is. Azt, hogy az „elődök” méltatásának
szentelt gesztus a szövetség határain kívülre is
terjed, az bizonyítja, hogy többek között a svájci
UNIMA periodikájának egykori szerkesztője, Gustav
Gysin vagy a bábjáték mesterségét Hollandiában
gyakorló Feike Boschma haláláról is értesülünk.
Az előbbihez hasonlóan az idő múlását sejtetik
a jubileumokhoz kapcsolódó tisztelgések. Kerek
évfordulót ünnepelt az utóbbi időben a tíz éve
működő badkreuznachi PuK (Museum für Pup-
pentheaterkultur), a Bábszínházi Kultúra Múzeuma
és a hozzá kötődő marionettissimo fesztivál, amely-
nek alapító vezetőjétől megtudhattuk, mi teszi
valós funkcióját betöltő, feladatköreit kielégítő mér-
tékben ellátó, s mindenekelőtt „nyitott” intézménnyé
a bábok múzeumát. A bábkészítés és -mozgatás
mesterségét elsajátítani vágyókat több mint négy
évtizede tárt kapukkal váró, az oktatás számára
speciális körülményeket kialakító bochumi intézményt
[Figurentheater-Kolleg] az igazgatói posztról hama-
rosan leköszönő Brigit Hollackkal készült interjúval
köszöntötte a lap. Stefan Fichert (Puppet Players)
pedig szórakoztatóan számol be arról, mennyi

élettapasztalat gyűjthető be egy társulat negyven
éve során. Hasonlóan jár el a Düsseldorfi Mario-
nettszínházat működtető Zangerle-(bábos)dinasztia
képviselője, Anton Bachleitner is, akitől a színház
három generáción átívelő hatvan évéről olvashatunk
visszatekintést.
A tudás áthagyományoz(ód)ása olyan, alapvetően
a bábművészet gyakorlati területein hasznosnak bi-
zonyuló információkat továbbörökítő írásokban is
tetten érthető, mint Alice-Therese Gottschalké. A stuttgarti
FAB Theater alapítójaként ténykedő művész a sokak
mestereként számon tartott Albrecht Roser gyakorta
alkalmazott, tanítványaként elsőkézből elsajátított óri-
ásbábfej-készítő papírtechnikáját ismerteti.
A felnövekvő művészgeneráció támogatását a szö-
vetség fő célkitűzései között tartja számon. „Az
egyesület lelkesen áll ki e művészeti ág sokszínű-
ségének és pluralizmusának elfogadásáért […]
Ebből kifolyólag saját ügyeként jár el a szakmai to-
vábbképzés területén is” – olvasható a szövetség
honlapján. Ezt támasztja alá, hogy az 1983 óta
Stuttgartban zajló, nagysikerű főiskolai képzés el-
indításának egyik kezdeményezője volt. A kezdőkért
történő felelősségvállalás azóta sem szűnik: a fiatalok
számára, akiknek részint vizsgaelőadások, részint
fesztiválok szolgáltatnak alkalmat a szélesebb
körben történő bemutatkozásra, mindig van egy
kis hely a folyóirat hasábjain. A 2016/2. szám egy
elkülönített rovatot nyitott a frissen végzettek szóhoz
juttatására Utánpótlás címen. Két berlini (Viviane
Podlich és Hannes Kapsch) és két stuttgarti (Jan Je-
denak, Winnie Luzie Butz) növendék kapott lehe-
tőséget arra, hogy összképet és hírt adjon a már
megvalósított, illetve az egyelőre még csak meg-
valósítani vágyott művészi szándékairól és elkép-
zeléseiről. Értesülünk arról is, hogy a 2015-ben
Fritz Wortelmann-díjjal kitüntetett, osztrák Jan Jedenak
a lipcsei Wilde&Vogel duóval Frankenstein avagy
a modern Prométheusz címmel hozott létre „az
emberi lélek után kutató” közös művet.
A báb-játék-hagyományt valami újszerűvel, eredeti
ötletekkel és megoldásokkal gazdagítani vágyó pá-
lyakezdőkre egyébként már a megelőző szám is
különös gondot fordított: egy nyers, sok szempontból
provokatív írást közölt Avantgárd? Fiatal németnyelvű
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bábjáték címmel Peter Waschinsky tollából, aki
újabban lakásszínházat üzemeltet Berlin Prenzlau-
erberg városrészében (Hack-B) Burkhart Seidemann
pantomim-művész egykori lakóhelyén. A bécsi
Schuberttheater alkalmazásában álló Nikolaus
Habjan eredeti és profi bábjátékára több ízben is
találunk hivatkozásokat: a 2016. év második szá-
mában is elemzik a tőle látottakat. A lipcsei Theater
Fingerhut tagja, Frank Schenke a helyi euro-scene
fesztiválon figyelt fel a fiatal tehetségre. Ez a találkozás
az experimentális színház és innovatív tánc 1991
óta évről évre megrendezett európai össztalálkozójá-
nak, pontosabban e fesztivál főszervezőjének, Ann-
Elisabeth Wolffnak köszönhető – írja –, aki 2016-ban
„felfedezte magának a bábjátszást” és beemelte
a fesztivál színes palettájába.
A folyóiratban az ország területén zajló nemzetközi
találkozók kivétel nélkül visszhangra találnak: a leg-
nagyobb szabásúaktól (amilyen a bochumi FiDeNa,
a stuttgarti IMAGINALE, az erfurti SYNERGURA vagy
a potsdami UNIDRAM) a családias hangulatú re-
gionális megmozdulásokig (ide sorolhatók többek
között a steinaueri, a göttingeni vagy augsburgi
bábjátéknapok), amelyek ugyancsak fogadnak
külföldi fellépőket is. A nemzetközi színtér meg-
mutatkozásai valamivel véletlenszerűbbnek tűnnek:
olyan események is megemlítésre kerülnek, mint
amilyen a valparaisói Festival Internacional de
„Teatro Lambe Lambe” vagy a mexikói Slam Puppetry
Napok. Ezek beválogatására nyilvánvalóan egy-
egy német társulat részvétele vagy szövetségi tag
élményei szolgáltatnak okot. Ahogyan a portói
(FIMP), a mistelbachi vagy a ljubljanai (Lutke) fesz-
tiválok programjának részletes elemzése is. Ez a spek-
trumtágító gesztus ugyanakkor izgalmas többlettel
gazdagítja a gyakorta nyugat- és közép-európai
fejleményekre, továbbá az egzotikumokra fókuszáló
perspektívát, hiszen ezeken a helyszíneken azokkal
a művészekkel is találkozhat a nagyérdemű, akik
ritkán jutnak el a legnevesebb európai színpadokig.
A lap hasábjain olykor-olykor magyar nevek is fel-
bukkannak, s örvendetes, hogy a szerzők – rend-
szerint tehát német kollégák – elismerően nyi-
latkoznak róluk. Az utóbbi számokban – többnyire
a kloster-haydau/altmorschen-i székhelyű Blickfang

fesztivál kapcsán – például a Ledpuppets Fény-
Báb-Színház (Remsey Dávid, Makra Viktória és Led-
váczky Zoltán, Halák András László, Nagy Márton
azaz Dj Panda), valamint a Bandart Productions
(Lengyel Katalin és Tóth Zs. Szabolcs) független
formációk, amelyek munkásságát hazai pályán is
figyelemmel lehet követni.
A már befutott és a még „identitásukat keresgélő”
alkotókat egyenrangúként kezelő művész-portrék
ugyancsak állandó részét képezik a tartalomnak.
A rovat általában három, egymástól megannyi
szempontból eltérő mesterséget űző bábosról nyújt
egy összbenyomást, rögtön a nyitóoldalakon. Így
kerülnek a 2015/2. számban egymás mellé a kö-
zépkorú és mára komoly népszerűségnek örvendő
Raphael Mürle a pforzheimi bábszínház éléről,
Diet mar Bertram (MaRRAM, Mainz) és Alexej és
Ales Vencl (FIGURO Bábszínház, Zschepplin) a karri-
erépítés kezdeti fázisait taposó, még „növekedésben
lévő” művészek. Szintén gyakoriak a regionális kör-
képek, amelyekben egy-egy tájegység figuraszínházi
szempontú feltérképezése folyik – a hagyományt
követő és az attól eltérő, a kőszínházi és a magán-
kezdeményezések egyaránt hangot kaphatnak itt.
A fennállásának ötvenedik évfordulóját ünneplő
lap figyelmet fordít a bábjáték hagyományainak őr-
zésén, ápolásán túl a szcéna jelenlegi alakulására,
fejleményeire. Szép számmal szerepelnek benne
a nem csak a művésztársadalmat, de a színház-
és olvasóközönség jelentős részét is megmozgató,
újításokra törekvő kísérleti tendenciák, beleértve
a műfaj nemegyszer szélsőséges jegyeket mutató
határterületeit is. A 2016-os év második felében
kiadott füzet számot ad a „DIGITAL IST BESSER” [„a
digitális jobb”] címen futó programsorozatról, amelyet
a berlini Schaubude vezetője, Tim Sandweg kez-
deményezett (és amelynek kiteljesedése a március
első napjaiban lebonyolított „mi vagyunk a jövő”
fesztivál). A digitális eszközök színpadi alkalmazásának
jelentőségéről általában is állást foglaló tudósításon
nem az elítélő hangnem, sokkal inkább a kortárs
technikai újítások beépítésére mutatkozó igény, va-
lamint létjogosultságának elismerése érződik.
Az időszerű kérdésfelvetések, aktuális problémák
tárgyalása sem idegen a lap koncepciójától. A 2015-ös
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kiadvány tematikájában helyet kaptak a menekült-
válsággal foglalkozó, annak értelmezését-feldolgozását
segítő, integráló és érzékenyítő produkciók. Kiemelt
figyelem övezi a schorndorfi phoenix compagnie
(Jugendensemble des Figurentheaters Phoenix) kí-
sérletét, amelynek során a társulat ifjúsági részlege
a napjainkban folyó háborúk áldozatait bevonva
dolgozik egy színpadi művön, s azzal együtt egy
közösség építésén is. A társadalmilag elkötelezett
projektek különféle formáival egyébként valamennyi
számban találkozunk.
A 2017-es év első száma pedig a kooperáció jegy-
ében készült és számos példával igazolja a szakmai
kompetenciák és ötletek révén létrejövő közös
munka és gondolkodás termékeny voltát. A Né-
metországban gyakorta alkalmazott együttműkö-

déseken túl a művészek közötti, személyes viszonyt
nem feltételező egymásra hatás folyamataiba is iz-
galmas bepillantást nyerhet az olvasó. Például Julia
Raab írásán keresztül az ausztriai Mistelbachban
megrendezett bábszínházi napok élményeiről, azon
belül is Florian Feisel és a Handspring Puppet
Company a báb életszerűségének fokozására
irányuló újszerű ötleteiről.
A Puppen, Menschen, Objekte folyóiratot tehát
összességében nem más, mint a közösség, az együ-
vé tartozás szelleme határozza meg és teszi
rendkívül izgalmas, hasznos és szép – és volta-
képpen nem is egyszerűen – szakmai fórummá,
amelyet kézbe véve az olvasó úgy érzi, a bábok,
emberek és tárgyak világában nem is lehet kétséges,
hogy minden(ki) rálel a maga helyére.
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Puppen, Menschen & Objekte is a bi-annual publication of the German Puppet Theater
Association and serves primarily as a source of information for the professional community.
It reports on past and upcoming events, introduces institutions and ensembles, announces
meetings and tells about projects. Members of the association are responsible for the editorial
work, as well as contributing articles. This gives the magazine its characteristically direct voice,
diverse content and extremely wide spectrum. The individual issues are usually organized around
a predetermined topic. A large number of the articles (for example, “Cultural Education and
Theater Pedagogy”, “Collaborations”, etc.). has been commissioned by the editors. The magazine
also offers a number of reflections on new productions, newly published books, festivals and
conferences in the form of reviews, analyses and reports. PMO thus provides a unique insight
into the events of contemporary puppet theater, figure theater and object theater. It gives
a collective picture of members of a community in a collegial relationship. The article printed
here gives an overview of the past two years since the 50th anniversary of the journal’s existence.
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