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

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

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

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

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

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

Beszélnem kell még a Bábosról, akit Péter Já-
nosnak hívtak, s aki ötvenkét évesen hagyott itt

MÉSZÁROS EMŐKE

ÉLETTELEN TÁRGYAK ÉLŐMÚZEUMA
Magyarországon nincs bábmúzeum, de

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Vitéz László (a kilencéves ifj. Kemény Henrik faragása) Vitéz László és a palacsintasütő

művész bábostémájú munkái, melyek részben
párizsi működését, részben a hazai cserkész-
mozgalomban betöltött, meghatározó szerepét
tükrözik.

VI. A fotógyűjtemény olyan egyedi, pótolha-
tatlan ritkaságokat is rejt, mint Rónai Dénes
fotó-ja 1918-ból vagy André Kertész párizsi
felvételei Blattner színházáról, míg a tízezres
nagyságrendű fotó- és negatívanyag többsége
elsősorban dokumentumértékű.

VII. A szövegkönyv- és műsorfüzet-gyűjte-
ményértékes forrás lehet napjaink bábosműhe-
lyei számára. Mintegy ezer bábdarab hozzáfér-
hető ily módon.

VIII. A könyvtárban a hazai és külföldi
bábos-szakirodalom gyűjtésére törekszünk, és
biztosítjuk a szakmai érdeklődők számára a
helyben olvasás lehetőségét.

IX. Ugyancsak helyben tanulmányozható a
legifjabb egység, a videogyűjtemény anyaga is.

Kínai árnyjátékfigurák



Legrégibb bábuink a Hincz család hagyatéká-
ból származnak. A XIX. század derekától ma-
gyarországi vásárokat járó bábjátékos-dinasztia
marionettjeit különböző mesterek készítették. A
XIX. század második felétől működő Korngut-
Kemény család marionettjei, kesztyűsbábjai a
családfő saját kezű alkotásai. Feltehetően Korn-
gut Salamon készítette Paprika Jancsi ifjabb
testvérét, Vitéz Lászlót, amely több példányban
is megtalálható a gyűjteményben.

A művészi bábjáték első tárgyi emlékei csu-
pán 1910-től, Orbók Loránd kezdeményezése
nyomán maradtak ránk, hiszen a XVIII. század-

Kínai vásári kesztyűsbáb

ban az Esterházy hercegek kismartoni birtokán
működött kastélyszínház leégett, csak leírások-
ból ismerjük.

Ám a XX. század bábművészetének is csak
töredékei ismertek. Divéky József művészi mari-
onettbábui Brüsszelben kallódtak el; csupán né-
hány báboskisgrafikája s a Soproni Bábszínház-
hoz készített tervei, fogalmazványai kerültek elő.
Blattner Géza első, 1918-ból való budapesti bá-
bui ugyancsak elkallódtak; mindössze a Gyer-
mektanulmányi Társaság által támogatott or-
szágjárásából maradt fenn néhány, a húszas
években készített kesztyűsbábuja. Párizsi mű-
ködésének dokumentumai részben a müncheni
Bábmúzeumba kerültek, részben Párizsban ma-
radtak. Az Arc-en-Ciel színház számára készí

tett bábuiból A. Tóth Sándor festőművész, tanár
hozott haza néhányat. Neki köszönhetjük a pári-
zsi korszak ránk maradt dokumentumait. Ő volt a
hazai bábművészet egyik legjelentősebb alakja
a harmincas évektől a hetvenes évekig.

A századelő színes, sokrétű művészeti életét
jelzik a gyűjtemény Szokolay Béla, Büky Béla,
Biai-Föglein István nevével fémjelzett bábjai, s
bár ma már kevesen tudják, ki volt Ternyák Jo-
lán, karakteres, a családi bábjátékot meghatáro-
zó kesztyűsbábui fontos területet képviselnek: a
bábgyűjtemény ugyanis nem érheti be a hivatá-
sos színházak anyagának vizsgálatával. A ma-

Münchhausen báró - Szokolay Béla bábja



Jávai vajangfigura
(Koncz Zsuzsa felvételei)

gyar bábjáték fejlődése speciálisan alakult: a hi-
vatásos és műkedvelő művészek világa nem kü-
löníthető el teljesen. Mai értelemben amatőrnek
kell tekintenünk Orbók Loránd körét éppúgy,
mint Blattner Gézát; az 1953-ban alakult Aurórá-

Jan Dvorak eredeti szakmája szerint réz-
karcoló, pusztán időtöltésből lett egy hon-
védségi báboscsoport tagja. Leszerelése után
az iskolát teremtő Josef Skupa társulatához, a
világhírű Spejbl és Hurvinek Színházhoz
szerződött. Tizenhárom évig, 1951 végétől
1965-ig volta társulat mindenese: színé

ból kinőtt s máig művészi szinten működő Astra
Bábegyüttes vagy az 1995-ben elhunyt Lenkefi
Konrád művészete mérce a hivatásos színházak
számára is.

A XVII. UNIMA Kongresszus és Fesztivál ide-
jére több kiállítást rendezünk: a magyar bábmű-
vészet múltját és jelenét igyekszünk megmutatni
a hazánkba érkező bábosszakmának.

sze, rendezője, dramaturgja, tervezője. Skupa
halála után egyike lett azoknak, akik létrehozták
a Salamandra csoportot, s meghonosították a
cseh bábszínpadon a „fekete színházat". 1965-
ben igazgatója lett a Hradec Králové-i, Kelet-
Csehországi Bábszínháznak, amely később
Drak néven vált világhírűvé. Dvorak pedagógus-

ként is elismert. 1954-től kezdve tanította prágai
Művészeti Akadémia színművészeti karának
bábszínházi tanszékén. Ma már nyugdíjasként
vezet mesterkurzusokat, vállal rendezéseket.
Idén tavasszal a kecskeméti Ciróka Bábszínház-
ban állította sínpadra Homérosz Odüsszeiáját.

- A magyarországival ellentétben Csehor-
szágban gazdagabb és sokrétűbb a bábjátszás
polgári hagyománya. Ezért válhatott világhírűvé
a cseh bábszínház?

- A nemzeti újjászületés idején, a XVIII--XIX.
század fordulóján Csehországban legalább hat-
van marionett-bábjátékos család működött.
Vándoroltak városról városra, s abban az idő-
ben, amikor minden színház német nyelvű volt,
ők csehül játszottak. Ezek a vándorbábosok vi-
lágirodalmi remekműveket- Don Juan, Faust-
játszottak, egyszerű, követhető formában. Ami-
kor ezek a családok kihaltak, a bábjáték „kiment
a divatból". A XX. század elején fedezték fel újra
a pedagógusok mint olyan színházi formát,
amely ideális a gyermekek nevelésére. A két vi-
lágháború között Csehországban kétezer-
ötszáz-háromezer
gyermekeknek játszó bábszínházi csoport
működött. Ezeket a magyar cserkészethez
hasonló Szokol-mozgalom fogta össze. A
pedagógusok viszont már eltértek a
hagyományoktól, hiszen nem ősdarabokat,
hanem meséket kezdtek játszani. Persze voltak
kivételek, például Josef Skupa, aki a húszas
években kiváló profi bábszínházat hozott létre
felnőtteknek. Ő a korábbi tradíciót folytatta.

A második világháború után Obrazcov hatá-
sára döntött úgy a kommunista kultúrpolitika,
hogy a bábszínház a politikai nevelés eszköze
legyen. Obrazcovi, szovjet mintára hozták létre
a prágai központi bábszínházakat, amelyek de
jure egyenrangúak voltak a drámai színházakkal.
Mégsem maradt egyközpontú a cseh bábját-
szás, ahogy például a magyarországi. A cseh vi-
déki együttesek ugyanis felnőttek, önálló arcula-
tuk lett, s nem akartak hasonlítani a központi,
prágai bábszínházakhoz. Ebben óriási szerepe
volt a hamar meginduló főiskolai báboskép-
zésnek.
 Milyen bábszínházi struktúra alakult ki

Csehországban?
 1948-ban az amatőr színházi hálózatra

épülve jöttek létre a hivatásos bábszínházak,
majd 1956-ban nemzedék- és szemléletváltás
történt. A főiskoláról frissen kikerülő fiatalok át-
vették az idősebbek helyét, s bár építettek a tra-
dicionális bábszínházi formákra, új irányba is
nyitottak. Ez a nemzedék- és szemléletváltás ma
is jellemző, csak másként. Az alternatív színházi
formák kerültek előtérbe, s egyre több az olyan
színész, illetve csoport, amely önmagát sehova
sem hajlandó besorolni. A klasszikus professzio-
nális bábszínházak huszonhat-harminckét fős
létszámmal, Saját épületben működnek. ÁItalá-
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