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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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ban négy bemutatót tartanak egy évben.
Mellettük, esetenként saját színészeikből
verbuválódva vagy frissen végzett
főiskolásokból szerveződve működnek olyan,
öt-hat fős művészeti csoportok, amelyek
elutasítják az intézményes színházat. Ma
Csehországban legalább tizenöt ilyen csoport
működik. Önfenntartók, s ezért csapdában
vannak. Egy idő után ugyanis rá-
kényszerülnek, hogy olyan, közönségsikerre
számító, tehát jól eladható előadásokat hozza-
nak létre, amilyenekben korábban nem akartak
szerepet vállalni. Ugyanakkor hiányuk egyre job-
ban érződik.

A struktúra harmadik elemét azok az amatőr
csoportok alkotják, amelyeknek tagjai civil foglal-
kozásuk mellett professzionális szintű előadáso

kat képesek létrehozni. Legfeljebb népfőiskolai
végzettségük van - sok ilyen iskolában tanítot-
tam -, de amit létrehoznak, az érték. Művelődési
házak, kisközösségek segítik őket, fellépések-
ből teremtik elő az újabb előadásokhoz szüksé-
ges pénzt. Szerepük egyre inkább felértékelődik,
hiszen közösségteremtők. Legalább húsz ilyen
csoportot ismerek. Számomra, bármilyen fur-
csán hangzik is, a prágai Károly-híd és az óváros
tér mutatványosai, és a kocsmaművészek is a
bábosvilág részei, akik hallatlan ügyességgel és
tehetséggel keresik meg egy-egy marionettbáb-
bal a mindennapi betevőt.

- Milyen finanszírozási feltételek között lé-
teznek a csehországi bábszínházak.

- Korábban a színházak elsősorban a kerü-

Az Elfelejtett Színház a Drak előadásában

leti (megyei) támogatásra számíthattak. A rend-
szerváltás után, a kerületek megszűntével a vá-
rosok vették át az intézményfenntartói feladato-
kat, de a színházak - hiszen tájelőadásaikkal
egy-egy régiót járnak be - a járásoknál is pá-
lyázhatnak támogatásért. Az állam - ellentét-ben
a magyarországi gyakorlattal - nem ad normatív
támogatást, a színházak anyagi helyzete a
városok pénzügyi helyzetétől függ. A minisztéri-
um nemzetközi programokat, külföldi vendégjá-
tékokat támogat, s ezt egészíthetik ki a bábszín-
házak a külső szponzoroktól elnyert pénzekkel.
Ilyen-olyan forrásból körülbelül a hetven
százaléka kerül ki a fenntartási költségeknek, a
többit a színháznak magának kell előteremtenie.
Bérletezéssel, jegybevétellel.

 Ön a bábtervezéstől a rendezésig szinte
mindent tanított a főiskolán. Miként vélekedik a
cseh bábosképzésről?

 1952-ben jött létre a prágai bábszínházi
tanszék, mivel az akkor alakuló bábszínházak-
nak szakemberre volt szükségük. A főiskola
meghatározó egyénisége volt Erik Kolar drama-
turg, a tanszékvezető Jan Malik, a bábszínházi
hálózat egyik megalapítója, aztán Josef Pehr, a
Nemzeti Színház tagja és Emil Padok. A főisko-
lán külön szakon tanultak s tanulnak ma is a dra-
maturgnak, rendezőnek készülők, a tervezők és
a színészek. Ez utóbbi szakok négyévesek, a
rendezői ötéves. 1989-ben megváltozott a tan-
szék neve: bábszínházi és alternatív színházi
tanszékké lett. Az elmúlt évtizedek főiskolásai
megismerték a tradicionális bábjáték minden
formáját, megtanulták, hogyan kell például va-
jangtechnikával vagy marionettbábbal dolgozni.
A képzés folyamatos és aktív tréninget jelentett,
ami ma részben hiányzik. A hangsúly a bábját-
szásról, a bábos kifejezési módokról áttevődött
az alternatív kifejezési módokra. A főiskolán fő-
leg drámai rendezők tanítanak, akik szeretik a
bábot, de gyakran csak dekoratív eszközként
használják. A színészek a szükségesnél keve-
sebbet gyakorolják a bábmozgatást, nem ismerik
eléggé a bábbal való játékban rejlő határtalan
lehetőségeket, s így igazából bábszínészi ké-
pességeik sem tudnak kibontakozni. Egy elő-
adás ugyanis nem attól bábelőadás, hogy fel-
használom a bábot, az anyagot, hanem attól,
hogy megelevenítem azt. A képzés egyébként
sokrétű és alapos, bábtörténeti, művészettörté-
neti, színháztörténeti és zenei is. A mai hallga-
tóknak nemcsak hangszeren kell tudni játszani,
járatosnak kell lenniük a gyermekirodalomban,

Jelenet a Brabanti Genovéva történetéből
(Kolibri Színház) (Koncz Zsuzsa felvétele)



Jelenet a kecskeméti Odüsszeiából
(Révész Róbert felvétele)

és a pszichológiában, s idegen nyelveket is ta-
nulniuk kell.

A világot járva úgy tapasztalom, hogy pusztán a
tehetség nem elég egy jó előadáshoz. Olyan
előadáshoz, amely megtalálja és felmutatja az
anyagban, a bábban rejlő metaforikus jelentést a
tehetség mellett szükség van a tradicionális báb-
játszási formák elsajátítására, a mesterségbeli
tudás megszerzésére is. Ehhez szeretnék a ma-
gam eszközeivel hozzájárulni, s ezért nem válla-
lok pusztán csak rendezést, hanem arra törek-
szem, hogy az együttes munkaideje alatt
valamilyen bábtechnikát is megtanítsak. Nem
tudok úgy rendezőként dolgozni, hogy ne
érezhessem magam pedagógusnak is. Eddigi
magyarországi rendezéseim összekötődtek a
drótos marionett (Kolibri Színház) és a
tárgyjáték (a Ciróka Báb-színház és a Bóbita
Bábszínház koprodukciója) technikájával. Most
pedig a kecskeméti Ciróka Bábszínházban az
Odüsszeia árnyjátékként elevenedik meg, s ez
Európában eléggé ismeretlen technika.

Pedagógusi tevékenysége ahhoz is hoz-
zásegítette, hogy színháza, a Drak társulatába
vonja a főiskoláról kikerülő tehetséges fiatalokat.

-- Természetes volt, hogy a legjobbakat igye-
keztem megnyerni a Drak számára. Fontosnak
tartottam, hogy a művészeti munkában érvénye-
sülési lehetőséget teremtsek a fiataloknak. Ezért
is mentem el hatvanéves koromban, 1985-ben
nyugdíjba. Évente négy bemutatót tartottunk,
közülük egyet a kicsiknek, egyet az ifjúsági kor-
osztálynak. Ezek jelentették a működés biztos
alapját. Az innen befolyó bevétel adott lehetősé-
get arra, hogy elfeledett technikákat, régi báb-
színházi formákat vegyünk elő, történelmi báb-
színházi stílusokat rekonstruáljunk (Faust, Pet-
ruska, karagőzjáték). Ezek az előadásaink első-
sorban a szakmának szóltak, de fontosak voltak
a társulatépítés miatt is. Az évad negyedik elő-
adását a társulat valamelyik tagja rendezhette.

Sok szakmai vitánk volt: ezekben kristályoso-
dott ki az a népszínházi forma, amely minden
korosztályhoz tudott szólni. A Drak elérte azt,
amit nagyon kevés bábszínház: be tudta hozni a
felnőtt nézőket az előadásokra. Sőt a kritikusok
is bekapcsolódtak a felnőttek és a gyermekek
játékába, s már nem úgy tekintettek a
bábszínház-ra, mint gyermekeknek szóló
színházi formára, hanem olyan színházat
fedeztek fel benne, amelynek kevéssé ismert,
rejtett módszerei van-nak a nézők
megszólítására. Bemutatóink a drámai
színészek körében is nagy érdeklődést váltottak
ki, lelkes nézőink lettek.

A Drak minden héten egyszer Prágában is ját-
szott. Általában gyermekelőadásokat, de ezek
olyan igényesek voltak, hogy a felnőttek is érdek-

lődéssel figyelték őket. Előadásainkban a báb
egyszerre beszélt a kicsikhez és a naiv
felnőttekhez, de szólt a mély intellektusú
emberekhez is, hiszen a gyermekkorukat hozta
vissza. A Drak első nagy sikere a Bőröndmese
volt, amelyet Miroslav Vildman rendezett. Az
előadás 1966-ban Münchenben, az első
világtalálkozón óriási sikert aratott, mert a
rendező először hozta be a színészt a
bábszínpadra úgy, hogy nemcsak animátorként,
hanem a báb partnereként is jelen volta
színpadon. Nagy vihart kavaró előadásunk volt a
Josef Krofta rendezte Circus Unicum, amelyet
a nagy októberi forradalom emlékére kellett
megcsinálnunk. Nagyezsda artistanő - a neve
reményt jelent - körül bonyolódott a cirkuszban
játszódó darab cselekménye, amely át-hallásai,
politikai mondanivalója okán Ameriká-

A bábjátéknak számos megjelenési formája van.
A kutatók egyik tábora azt állítja, hogy a
fejlődés adott fokán egymástól függetlenül
jelenik meg a műfaj, s létrehozza a maga
variánsait. A másik tábor szerint a báb-játék
őshazája Belső-Ázsia: egy itteni lovas no-mád
kultúra animisztikus, samanisztikus hiedel-
meiből nőtt ki, s innen sugárzott szét a világba.
Annyi bizonyos, hogy a bábszínház nagy formái
a mai napig élnek, s roppant változatosak egész
Keleten.

ban, Oroszországban, Svédországban egyaránt
nagy sikert aratott.

A Drak hírnevét a rendezők - elsősorban
Krofta - mellett a tervezőknek, Frantisek
Viteknek, Petr Matáseknek köszönhette,
valamint a kitűnő zeneszerzőnek, Jiri
Vysohlidnak. Az ő érdeme, hogy a Drakban
nemcsak a színészek, hanem a technikusok is
tudnak valamilyen hang-szeren játszani, így
minden darabban élő zenét lehet alkalmazni. S
azt hiszem, a Drak sikereihez az is nagyban
hozzájárult, hogy vidéki műhely volt s ma is az.
Vidéken koncentrált a munka, a színészeket
nem vonja el más a bábszínháztól. Mindig a
vidéki műhelyekben hittem, s úgy látom,
Magyarországon is kezdenek sajátos arculatot
ölteni, közösséggé, műhellyé válni a vidéki báb-
színházak.

A bábok titkos története

Az első bábokat sírokban találták, talán az el-
hunyt lélek csapdájaként...? A mai, úgynevezett
primitív népeknél a bábok részben a halottkul-
tusz, részben a beavatás kellékei, de mágikus
erejükben bízva mintegy helyettesként rontásra,
ördögűzésre, varázslásra is használják őket.

A halottkultusz a kapcsolattartás rítusa a fel-
menőkkel, a beavatás pedig a közösségi tudás
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