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2012-ben ünnepeljük a cseh bábművészeti folyóirat
fennállásának századik évfordulóját. A jubileumnak
szentelt sorozat első részét egy vallomással sze-
retném kezdeni. Sok éve foglalkozom a cseh báb-
színház történetével, számos cikket és nagyobb
munkát publikáltam ebben a témakörben, s az
egyik rendkívül fontos információforrást kétségkívül
a Český loutkář (Cseh bábjátékos) két évfolyama
és a Loutkář (Bábjátékos) 1917 és 1939 közötti év-
folyamai jelentették számomra. Nyilvánvaló ugyanis,
hogy egy színházi folyóirat két szempontból is spe-
cifikusnak számít. Abban az időben, amikor az ol-
vasók kezébe került, több szerepet töltött be: tájé-
koztatta az olvasókat a színházi világ időszerű
eseményeiről, recenziókat közölt előadásokról, teret
adott a színházi szakemberek és a nézők eszme-
cseréinek, vitáinak. Mindezzel hozzájárult a néző-
közönség művelődéséhez s egyúttal irányt szabott
a színházi gondolkodásmódnak. Emellett pedig
a kultúra bármely más területétől eltérően épp
a színházi folyóiratok töltik be a történelmi forrás-
anyag fontos szerepét. Az irodalomtörténész több-
nyire az irodalmi mű hiteles változatához nyúlhat
munkája során, s ez a művészettörténészre is ér-
vényes. Mihez kezdhet azonban a színháztörté-
nész? Érdeklődésének tárgya abban a pillanatban
visszahozhatatlanul eltűnik, amikor a színpadon
legördül a függöny. A múlt színházához kapcsolódó
anyagok keresése nagyon nehéz, s épp a színházi
folyóiratok válnak azzá a nagyon értékes – termé-
szetesen korántsem egyedüli – információforrássá,
amely segít feltárni a régi idők színházával kapcso-
latos igazságot. Valahányszor a Český loutkář vagy
a Loutkář valamelyik – a könyvtáramban őrzött –
évfolyamához nyúlok, és forgatom az elsárgult,
gyakran már szakadozott lapokat, tisztelettel adó-
zom Jindřich Veselýnek és a szerkesztői munkáját
folytató Vít Skálának, Jan Malíknak, s valamennyi

munkatársuknak, akik lelkesedésükkel és áldozat-
készségükkel éveken át egy egyedülálló lapot hoztak
létre. Munkájuk nélkül a cseh bábszínház történeté-
vel kapcsolatos tudásunk sokkal szegényebb volna. 
Amikor 1912-ben Jindřich Veselý szerkesztésében
megjelent a Cseh bábjátékos, szemle a Bábszínház
Barátainak Csehországi Szövetsége kiadásában első
száma, a színházi életre szakosodó folyóiratok
kiadá sa már komoly hagyományra tekinthetett visz-
sza a cseh színházi életben. Szeretném felhívni
a figyel met arra a tényre, hogy amikor Josef Mikuláš
Boleslavský 1867-ben Cseh Thália, a drámai mű-
vészetek s általában a társasági szórakozás lapja
címmel létrehozta az első cseh színházi folyóiratot,
színjátszásunk épp a reményteli fellendülés idejét
élte. Azoknak az éveknek az elmúltával, amikor
a cseh nyelvű színház csak nehezen jutott érvényre,
s a politikai enyhülésnek köszönhetően 1860-ban
végre fordulat állt be: a cseh színház képviselőinek
1862-ben sikerült megnyitniuk az Ideiglenes Szín-
házat. Így a cseh színházi élet szimbolikusan meg-
szabadult a német színháztól való függőségtől.
1865-től a cseh színház fellendítésére irányuló tö-
rekvések Plzeňben is jelentős támogatásra leltek,
s ugyancsak a hatvanas években szaporodtak meg
a vidéki vándorszínházak, amelyek ebben a közeg -
ben is életre keltették a színház művészetét. Az al-
kotmányos szabadságjogok megújítását a műked-
velő színjátszók is gyorsan kihasználták, s kü lön böző
társulatokat hoztak létre, amelyeknek a száma ígé-
retesen nőtt. Mindazonáltal az 1867-es évben még
csak a jövőbeni fejlődés reményteljes kezdetéről
lehetett beszélni, s joggal tekintjük rendkívülinek
a Cseh Thália szerkesztőjének érdemét, aki már
ekkor megértette, hogy a szóban forgó folyamat
támogatásában milyen jelentős szerepet játszhat
egy színházi szaklap. Mikuláš Boleslavskýnak kö-
szönhetően olyan jelentős tollforgatók bukkantak
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fel a Cseh Thália szerzői körében, akik garantálni
tudták a cseh drámairodalomnak, a prágai és
a plzeňi színháznak s a hozzájuk kapcsolódó sze-
mélyiségeknek szentelt írások magas színvonalát.
Az első évfolyamok lapszámait nézegetve az is
nyilvánvalóvá válik, hogy a professzionális színhá-
zakról készített cikkeken kívül a folyóirat a műked-
velő színházak tevékenységét is fontosnak tartotta.
Igaz, többnyire csak rövid híreket közöltek arról,
hogy a műkedvelők hol és milyen darabbal lépnek
fel, de a Csehországi amatőr színház adatbázisa
szemléletesen bizonyítja, miként nyilvánult meg
1867 után a Cseh Thália tájékoztató tevékenysége
és  ösztönzése a műkedvelő színházak előadása-
inak jelentős növekedésében. 
Bizonyos értelemben hasonló helyzet ismétlődött
meg, amikor országunkban először látott napvilágot
bábjátszással foglalkozó folyóirat. A múlt század
tízes éveiben a cseh színház fejlődésének egyik
csúcspontjára jutott. A Nemzeti Színház előadásai
– mindenekelőtt Jaroslav Kvapil rendezői munkás-
ságának, valamint a korszerű lélektani és analitikus
szerepfelfogás jegyében dolgozó színészek és a je-
lentős tervezők teljesítményének köszönhetően –
európai színvonalra emelték a cseh színjátszást.
Az a tény sem volt elhanyagolható, hogy a fejlődés-
nek számos, Prágán kívüli színház is részese volt –
feltétlenül említést érdemel például a brnói Nemzeti
Színház alkotómunkája vagy a prágai Vinohrady Szín-
ház művészi profiljának kialakítása. Másfelől viszont
Csehországban a bábszínház akkor még mindig
a színházi kultúra marginális jelenségének számított.
A vándorbábjátékosok előadásaikkal továbbra is
járták a városokat és a falvakat, felvonultatták Faust -
jaikat, lovagjaikat, rablóikat, királykisasszonyaikat és
az elmaradhatatlan szakállas Kašpareket, produk-
cióik azonban a stagnálás jeleit mutatták, és a báb-
színház további fejlődése szempontjából nem hoz-
tak új eredményeket. Megközelítőleg a 19. század
utolsó negyedétől a bábszínházat a műkedvelők
karolták fel, akik azáltal, hogy figyelmük a gyerekekre
irányult, előbb a bábjátékok dramaturgiáját változ-
tatták meg, majd foko zatosan a hagyományos bá-
bosokhoz kötődő rendezői stílust is. Mindazonáltal
munkásságukra a gyermekszínház leegyszerűsítő

felfogása nyomta rá bélyegét, s a gyerekek igé-
nyesnek nem mondható szórakoztatására és
a didak tikus szándékokra került a hangsúly. Emiatt
a műkedvelők tevékenységének kiszélesedése elle -
nére munkájuk nem felelt meg a kor esztétikai kí-
vánalmainak. Az akkori helyzetben hiányoztak
a megfelelő személyiségek és az újabb ösztönzé-
sek, akik és amelyek kijelölték volna a bábszínház
számára továbblépést jelentő célokat és utakat. 
Jindřich Veselý volt az a személyiség, aki megértette
az adott helyzet problémáit, és jelentős mértékben
felgyorsította a cseh bábjátszás további fejlődését.
Már egyetemi tanulmányai idején megszerette
a bábokat, s egész életét a bábszínház népszerű-
sítésének és támogatásának szentelte. A cseh
bábo sok Johan Faust doktora címmel 1911-ben
olyan tanulmányt publikált, amely témája miatt
egyedülállónak számított a tudományos munkák
sorában. Ugyanebben az évben Prágában meg-
rendezte a cseh bábok kiállítását, amely a régi ma-
rionettek szépségével lepte meg a közönséget.
A kiállítás inkább folklorisztikus jellegű volt. Veselýt
azonban jól jellemezte, hogy bár érdeklődése hatá -
rozottan a tradicionális bábjátszásra s annak törté-
netére irányult, a kortárs bábjátékot sem tévesztette
szem elől. 1911-ben az ő kezdeményezésére jött
létre a Bábszínház Barátainak Csehországi Szövet-
sége, amely azt tűzte ki célul, hogy szervezési
munkájával és a népszerűsítést szolgáló akciókkal
támogassa a cseh bábjátszás fejlődését. A családi
bábszínházak számára készülő bábok és díszletek
sorozatgyártásának beindításán kívül a Szövetség
egyik legfontosabb lépését a bábművészeti folyóirat
kiadása jelentette, melynek Jindřich Veselý lett a fő-
szerkesztője. 
A nemzetközi összefüggéseket tekintve megálla-
píthatjuk, hogy világviszonylatban is a Český loutkář
volt az első olyan folyóirat, amely a bábjátszásra
szakosodott. Addig sehol a világon, a miénknél
sokkal magasabb színvonalú bábjátszással rendel-
kező országokban sem akadt senki, aki rendszere-
sen megjelenő bábos folyóirat kiadásával próbál-
kozott volna. Évtizedek teltek el, mire például
a német bábjátékosok hasonló lépésre szánták el
magukat. A bábos folyóiratok számának komolyabb
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növekedésére csak sokkal később került sor.
A Český loutkář elsőbbsége figyelemre méltó, de
nem szabad túlbecsülni. Nem kétlem azonban,
hogy a hazai bábjátszás számára a Český loutkář
jelentősége akkor sem lett volna kisebb, ha külföl-
dön más szakfolyóiratok is megjelentek volna. 
Veselý két alapvető célt tűzött maga elé. Minde-
nekelőtt ahhoz hasonlóan, miként egykor a Cseh
Thália, minden elképzelhető információval segíteni
akarta a bábmozgalmat. Ugyanakkor a széles köz-
vélemény figyelmét is fel akarta hívni a műfajra.
Sokatmondó, hogy épp a Český loutkář első szá-
maiban jelentek meg ismert cseh szerzők tollából
olyan versek, amelyek témájukat tekintve valami-
képpen kapcsolódtak a bábokhoz. Úgy tűnt, hogy
Antonín Sova, Jaromír Borecký, Antonín Klášterský
vagy Jaroslav Vrchlický verseinek közlésével a fő-
szerkesztő a bábszínház kulturális jelentőségét
akarta hangsúlyozni. Ugyanezt a célt szolgálta
a képanyag, amely Mikoláš Aleš, Adolf Kašpar, Josef
Váchal és más neves képzőművészek grafikai mun-
káit tartalmazta.
A Néprajzi sarok rovat sok, a népi bábjátékosokra
vonatkozó értékes és hiteles visszaemlékezést őrzött
meg számunkra. Emellett különösen becsesnek tar-
tom a Hírek rovatát, amelyben a bábszínházi elő-
adásokkal kapcsolatos információk kaptak helyet.
A hírek egyrészt új érdeklődőket nyertek meg a műfaj
számára, másrészt pedig fontos gyakorlati tapasz -
talatokat közvetítettek. A Český loutkář arra is lehe-
tőséget nyújtott a bábok kedvelőinek, hogy a cikkek
révén tájékozódjanak az olaszországi vagy angliai
bábjátszásról, Papa Schmid müncheni színházáról
vagy a Müncheni Művész Bábszínházról, George
Sand vagy Maurice Maeterlinck bábos tevékenysé-
géről. A lap olvasóinak talán először nyílt alkalmuk
fogalmat alkotni arról, miként fejlődik a bábművészet
a nagyvilágban. Jindřich Veselýnek bizonyára az is
szándékában állt, hogy a bábosok öntudatát meg-
erősítse. Végül is mi lehetett volna buzdítóbb hatással
a szerény körülmények között, a gyerekek örömére
és szórakoztatására kicsi színpadokon játszó mű-
kedvelő bábjátékosokra, mint azoknak a köztiszte-
letben álló személyiségeknek a névsora, akik komoly
figyelmet szenteltek ennek a műfajnak.

A Český loutkář első évfolyama 1912 januárja és
októbere között, a második pedig 1912 novembere
és 1913 júniusa között jelent meg. Megszűnését
részben a gazdasági problémák, másrészt a Báb-
színház Barátainak Csehországi Szövetsége veze-
tőségében fennálló ellentétek okozták. 
Jindřich Veselý azonban nem volt hajlandó lemon-
dani a bábszínházi szemlével kapcsolatos elképze-
léséről, és 1917 januárjában az olvasók kezükbe
vehették az új folyóirat első számát, amely a Szö-
vetséggel fennálló nézeteltérések miatt a Loutkář
nevet kapta, alcíme szerint Folyóirat a cseh bábjátszás
fellendítésére. Az alcím a következő húsz év során
különböző változásokon ment át, az eredeti azonban
pontosan kifejezi Veselý célkitűzéseit, amelyek a szó-
ban forgó két évtizedben nem változtak. Csodálatra
méltó az a kitartás és energia, melynek köszönhe-
tően képes volt arra, hogy 1917-ben, a világháború
negyedik évében újraindítsa a lapot. Az ország nyo-
morgott, a harctereken ezrével estek el a katonák,
a bábjátékosok a fronton harcoltak, bábjaik pedig
a kulisszák mögött maradtak. Minden kedvezőtlen
körülmény ellenére azonban fontos tény volt, hogy
a Český loutkář megszűnése és a Loutkář megszü-
letése közötti négy év alatt meghatározó változások
sora következett be a cseh bábjátszásban. 1914-ben
František Škroup A drótos (Dráteník) című operájának
ősbemutatójával Prágában megkezdte tevékenységét
a Művészeti Nevelés Bábszínháza (Loutkové divadlo
Umělecké výchovy), amelyet joggal tekinthetünk az
első, markáns művészi programmal rendelkező cseh
bábszínháznak. Bár a háborús helyzet miatt néhány
premier után kénytelen volt a tevékenységét be-
szüntetni, a korszerű bábszínház megszületését
eredményező lendület nem tört meg. A bábok lelkes
propagátoraként ismert építész, Vladimír Zákrejs 1916
és 1917 folyamán sajátságos kísérleteket hajtott
végre, amikor a hagyományos drámai színház né-
hány kulcsfontosságú drámáját megrendezte; az
előadások Prága kulturális életének számos jelentős
személyiségét csábították a Ma los transká beseda
nézőterére. A vele egyébként együttműködő Jindřich
Veselý intenciói szellemében arról próbálta meg-
győzni a publikumot, hogy a bábok a legkisebbeknek
szóló mesék előadásán kívül az Elektra, a Hamlet
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és a Macbeth előadására is alkalmasak. 1916-tól
a prágai Nemzeti Színház színésznőjének, Liběna
Odstrčilovának a figyel me is a bábszínház felé for-
dult: ő az addig elhanyagolt bábszínészet tökéle-
tesítésében látta a bábszínház fejlődésének lehe-
tőségét, s az ország első színházának több
színészét nyerte meg segítségül. Eközben rendkívül
érdekes fejlődési folyamat zajlott le Plzeňben. A lel-
kes műkedvelőkből álló Üdülőtelepek Bábszínháza
(Loutkové divadlo Feriálních osad) nem sokkal meg-
alapítása után, 1914-ben összefogott a népi bábjá-
tékos Karel Novák kal, s az így létrejött félhivatásos
együttes képes volt arra, hogy merítsen a hagyo-
mányos bábjátszás tapasztalataiból. Ugyanakkor
– főleg a dramaturgia terén – a fiatal tagok modern
báb játék-szemléletét is hasznosítsa. A kor nehéz-
ségei és a cenzúra kedvezőtlen befolyása ellenére
a társulat az egész háború alatt folyamatosan ját-
szott mind a gyermek-, mind a felnőttközönségnek.
Ez utóbbiak főleg a háború- és osztrákellenes da-
rabokat méltányolták. A Loutkář tehát indulásakor
bonyolult helyzetben működött, de nyilvánvaló volt
az is, hogy a cseh bábművészet a háború után ké-
pes lesz továbbfejlődni. A következő évek ezt mesz-
szemenően igazolták.
A Loutkář szerkesztőjeként Veselý a Český loutkář
kiadásával kapcsolatos tapasztalataira épített. Több
fontos munkatársat is megnyert a lap számára, akik
között egyaránt voltak színműírók, képzőművészek,
aktív bábjátékosok, tanárok és népművelők. Cikkeket
közölt a bábszínház jelentőségéről, beszá molt az
új bábdarabokról, az egyes városokban és falvakban
működő társulatokról és tapasztalataikról, s a külföldi
bábművészetről is írt. A lap mellékletében bábjáté-
kok szövegei és alkalmanként figyelemre méltó gra-
fikai művek láttak napvilágot. A Lout kář természete-
sen a műfaj történetével foglalkozó anyagokat is
közölt. Elsősorban anyakönyvi kivonatokról, továbbá
az élvonalbeli bábosok családfájával kapcsolatos
információkról volt szó, amelyekhez Veselý a ván-
dorbábjátékosokkal folytatott szerteágazó levelezése
révén jutott hozzá. Elsősorban a Kopecký- és a Ma-
izner-dinasztia érdekelte; a Matěj Kopecký életútját
felidéző írásában nem tudott ellenállni a legendák
csábításának, viszont Josef Stocký írása, amely 

a Loutkář 14. számában jelent meg a bábjátékos
Arnoštka Kopeckáról, alapos kutatásokra épült.
Természetes, hogy mivel a világháborút követően
a cseh bábjátszás intenzív fejlődésnek indult, a Lo-
utkář egyre nagyobb terjedelemben adott közre
technikai kérdésekkel, többek között a díszletek fes-
tésével, a színpad építésével, a marionettek moz-
gatásával, a színpadi világítással, a hangosítással,
különböző szcenikai trükkökkel foglalkozó írásokat.
Ezek sok előfizető számára nagyon érdekesek voltak. 
A cseh bábjátszás fejlődése a háború után szorosan
összekapcsolódott a Művészi Bábszínpad (Umělecká
loutková scéna) intézményével, amely számos igény-
telen színháztól eltérően azt tűzte ki célul, hogy elő-
adásaiban művészi értékeket juttasson érvényre.
A plzeňi Üdülőtelepek Bábszínháza mellett, amelyet
1917-től Josef Skupa vezetett, Liběna Odstrčilová
1918-ban alapított Művészi Bábszínháza, a Sucharda
házaspárhoz kötődő, 1920-ban létrejött Bábok Biro-
dalma (Říše loutek), valamint az 1921-ben felújított
Művészeti Nevelés Bábszínháza tartozott a Művészi
bábszínpad szervezetébe, amely a húszas évek fo-
lyamán néhány Prágán kívüli színházzal is bővült.
Utóbbiak közé sorolható például a turnovi és a libe-
reci színház, a nagy jelentőségű országos tornaegylet
nevét viselő Sokol Színház (Sokolské divadlo), amely
Prága Libeň negyedében működött, valamint a břec-
lavi Öröm Bábszínház (Loutkové divadlo Radost).
A Loutkář hasábjain épp ezek a színházak kaptak
nagy teret: a lap elsősorban az ő premierjeikről tájé-
koztatta az olvasókat. Nagyjából a húszas évek kö-
zepétől a Loutkář tematikus számokat szentelt 
a Művészeti Nevelés Bábszínházának, a Bábok Biro -
dalmának, a plzeňi Üdülőtelepek Bábszínházának,
a Sokol turnovi bábszínházának és a žateci bábo-
soknak; ezeknek a számoknak az volt a céljuk, hogy
teljes képet nyújtsanak az adott színház történetéről,
dramaturgiájáról és szcenikájáról. Úgy tűnik, hogy
az egyes színházak profiljának aprólékos megrajzo-
lásával Veselý példát akart állítani a cseh bábos kö-
zösségek elé. Ennek a cseh bábművészet egésze
szempontjából is vitathatatlanul nagy volt a jelentő-
sége. De van valami, ami még fontosabbnak tűnik
számomra: Veselý a folyóirat hasábjait előrelátó mó-
don felajánlotta az egyes irányzatok képviselőinek,
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hogy ezen a fórumon eszmecseréket vagy akár éles
vitákat folytassanak egymással. Sokatmondó tény,
hogy a különböző nézetek ütközésébe sose avat-
kozott bele, noha a Loutkář harmadik évfolyamától
kezdve nem csak a lap főszerkesztője, de kiadója
és a  nyomda társtulajdonosa is volt. Az a meggyő-
ződés vezette, hogy a bábszínházról való gondol-
kodás így válhat elmélyültebbé, és emelkedhet ma-
gasabb színvonalra. Igazi paradoxonnak bizonyult,
hogy a legélesebb polémia, amely 1925-ben alakult
ki a Drak (Sárkány), a prágai Munkásakadémia báb-
színházának művészi programja és előadásai körül,
azzal ért véget, hogy a bábjátszás egyik legjelentő-
sebb fiatal képzőművésze, Ladislav Sutnar végleg
búcsút mondott a bábszínháznak. Erre azután sor,
hogy a konzervatív felfogású bábosok többször is
éles támadást intéztek Sutnar tervezései ellen, ame-
lyekre nem a díszletek illusztratív jellege, hanem
a drámai funkció volt  jellemző. A vita e sajnálatos
lezárásáról természetesen sem a Loutkář, sem Veselý
nem tehetett – egyébként Sutnart annak idején
ő csábította a bábszínházhoz. Veselý a következő
években is hű maradt elveihez, és minden nézetnek
teret adott. 
A folyóirat képanyaga is jelentős volt. A bábszínház
már a 20. század elejétől hatott számos képzőmű-
vészre: számukra elsősorban a bábok megformálása
jelentette elképzeléseik megvalósításának izgalmas
lehetőségét. Nem volt véletlen, hogy számos együt-
tes élére képzőművészek kerültek, és meg is hatá-
rozták a társulat arculatát. Mellettük olyan alkotók
sora is jelen volt, akik anélkül készítettek bábokat,
hogy eleve egy konkrét színpadi produkciónak szán-
ták volna. A szóban forgó két csoport tehát a mű-
vészi kvalitásra való tekintet nélkül eltérően viszo-
nyult a bábok készítéséhez, ami a színházak akkori
gyakorlatával függött össze. Majdnem mindegyik
színház rendelkezett valamiféle állandó báb-kész-
lettel, amelyet a műfajra vagy rendezői szándékra
való tekintet nélkül minden előadásnál használt.
A realista felfogású képzőművészeti kivitelezés lé-
nyegében biztosította a bábok egyetemességét. Ab-
ban az időben, amikor nem volt szokás, hogy min-
den bemutatóhoz új bábokat készítsenek, minden
bábnak meg kellett felelnie a sztenderdnek. 

Ez jelentősen korlátozta a tervezőket a különböző
méretek, anyagok és stílusok alkalmazásában – ab-
ban, hogy általuk és egy meghatározott rendezői
szándéknak megfelelően a bábok groteszk jellegét,
karikaturisztikus, eltúlzott vonásait vagy poétikus ar-
culatát hangsúlyozzák. Egészen más helyzetben,
nagyobb szabadság birtokában voltak azok a mű-
vészek, akik önálló alkotásokként hozták létre a bá-
bokat, korlátozás nélkül kísérletezhettek, és szaba-
dabb utat engedhettek a képzelőerejüknek.
Munkásságukban a múlt század első felében mar-
kánsan érvényre jutottak a korabeli művészeti áram-
latok stíluselemei a szecessziótól a dadaizmuson,
kubizmuson és art decón át az absztrakcióig. Marie
és Pavla Jirásková A báb és a modernizmus című,
nemrég megjelent könyvét fellapozva csodálatos
gazdagságban tárulnak fel előttünk a korabeli nagy-
szerű bábok. A maga idejében épp a Loutkář volt
az, amely e tekintetben is fontos közvetítő szerepet
játszott. A rendelkezésre álló grafikai lehetőségek
ellenére a Loutkář képmelléklete a legszínvonala-
sabb, olykor pedig az ösztönzően provokatív ered-
ményeket közvetítette mindabból, ami a bábjátszás
területén az egyes színházakban itthon és külföldön,
Németországban, Ausztriában vagy Svájcban szü-
letett. Nem kétséges, hogy a Loutkář így fokozatosan
megváltoztatta a bábokhoz való viszonyt, és egyre
inkább meggyőzte a harmincas évek élvonalbeli
alkotóit, hogy nem csupán új színpadképeket, de
új bábokat is kell tervezni minden darabhoz. 
1929 májusában, amikor Prágában a Bábjáték Mun-
kásainak nagyszabású kiállítással egybekötött kong-
resszusa zajlott, Jindřich Veselý A cseh bábjátszás új
irányzatainak kezdete címmel cikket közölt a Loutkář
hasábjain, melyben megvonta a a cseh bábszínház
világában a század eleje óta történt valamennyi fontos
esemény mérlegét. Anélkül, hogy sejtette volna, írása
megjelentetésének egyfajta szimbolikus jelentősége
volt. Mind a Loutkář, mind a cseh bábjátszás történe-
tében lezárult egy korszak. A prágai kongresszuson
megalakult az UNIMA, a bábművészek nemzetközi
szövetsége. A Loutkář az új szervezet közlönyeként
bekerült a nemzetközi köztudatba. Megváltozott a lap
kiadója is: J. R. Vilímek kiadóvállalatához került. A leg-
fontosabb és a folyóirat tartalmában is megmutatkozó
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jelenség azonban az volt, hogy a következő évtized-
ben új fejlődési tendenciák bontakoztak ki a cseh
bábművészetben.. A harmincas években fiatalok lép-
tek színre, többek között Jan Malík, Erik Kolár, Vladimír
Šmejkal, Vladimír Matoušek, Karel Baroch és Zdeněk
Vyskočil. A modern cseh színház, kiváltképp a színházi
avantgárd iránti érdeklődésen kívül az is összekap-
csolta őket, hogy a bábszínházat a többivel teljesen
egyenrangú színházi műfajnak tekintették. Ugyanakkor
tudatában voltak a bábszínházi előadások hiányos-
ságainak – utóbbi annak volt a következménye, hogy
hiányzott a rendezői munka, amely az egyes kifeje-
zőeszközöket az előadás mondandóját is meghatá-
rozó egységbe tömörítette volna. A huszadik század
első felének cseh bábművészete az ő rendezői mun-
kásságuknak köszön hetően érte el a harmincas évek
folyamán fejlődése csúcspontjait. 
Az akkortájt színre lépő bábrendezők csoportjának
egyik tagja, Jan Malík nem csupán rendezőként bizo -
nyult eredményesnek, hanem sokoldalú tevékeny-
sége révén több területen, köztük a publicisztikában
is. Diákkorától a Sokol libeňi bábszínházában tevé-
kenykedett, s nem csupán mint játékos, hanem
mint író, rendező és tervező is. 1931 óta publikált a
Loutkářban. Vít Skála, František Čech és Josef Skupa
mellett rövid időn belül ő lett Veselý egyik legfonto-
sabb munkatársa, állásfoglalásaival pedig a folyóirat
arculatára is befolyást gyakorolt. Veselýhez hason-
lóan Malík is tehetséges szervezőnek bizonyult, já-
ratos volt a színháztörténetben, s a hazai és a kül-
földi bábjátszással kapcsolatos széles körű ismereteit
egyre gyakrabban kamatoztatta írásaiban, miközben
Veselýtől eltérően művészként is aktív volt. A libeňi
színházban s később a Vinohrady Művészeti Tano-
dában szerzett tapasztalatai a cseh bábjáték hely-
zetének mélyreható felmérésében is megnyilvánul-
tak. Már a Loutkářban megjelent első cikkei is a
szcenikai és technológiai problémákra irányultak,
de fontos momentumként jelent meg, hogy az
általa felvetett kérdések mindegyikét a rendezés
aspektusából tárgyalta.  Ebből a szemszögből ítélte
meg a fontosságukat és megoldásuk lehetőségeit,
ami teljesen újszerű látásmód és az adott helyzet-
ben fontos tényező volt. Ily módon a harmincas
évek folyamán a Loutkář hasábjain már világosan

megfogalmazódtak a színház komplex felfogásának
szükségességét hirdető véle mények, amelyek a ko-
rábban domináns szerepet játszó képzőművészeti
komponens fölé helyezik a színészetet és a rende-
zést, miközben semmiképp sem csökkentik a kép-
zőművészet jelentőségét. Az Erik Kolár, Vladimír
Šmejkal és Vladimír Matouš munkáit kommentáló
és értékelő recenziók megerősíthették az olvasókat
abban, hogy az említett alapelvek tartós nyereséget
jelentenek a cseh bábjátszás számára. 
1935 szeptemberében Veselýt kinevezték a České
Budějovice-i reáliskola igazgatójává; a Loutkář szer-
kesztését rövid ideig még a dél-csehországi város-
ban is folytatta, de az 1936/1937-es évfolyam kez-
detén lemondott főszerkesztői tisztéről. Veselý
számára nem volt könnyű a búcsú, s csak a folyóirat
szerkesztését vele együtt végző munkatársi körbe
vetett bizalma éltette benne reményt, hogy – mint
írta – a sorsává lett Loutkář hű marad a küldetésé-
hez. A főszerkesztői posztot Veselý régi munkatársa
és barátja, Vít Skála örökölte meg, aki a Művészeti
Nevelés Bábszínháza vezető személyisége volt. Vít
Skála nem is okozott csalódást, a lapot Veselý el-
képzeléseinek megfelelően irányította – egy nagy
csalódást viszont a történelem hozott magával. Az
egyre bonyolultabbá váló politikai helyzetben, amikor
a köztársaság jövője forgott kockán, a cseh bábjá-
tékosok folyóiratukkal együtt igyekeztek hozzájárulni
a nemzeti erők megszilárdításához és a kishitűek
buzdításához. A Csehországot jelentős területektől
megfosztó müncheni egyezmény után azonban a
Loutkář számos előfizetőjét elveszítette, és súlyos
válságba került. Nem sokkal azután, hogy 1939
márciusában a németek megszállták Csehországot,
a Loutkář a 25. évfolyam 6. számának megjelené-
sével befejezte tevékenységét.
A folyóirat történetének első fejezete ezzel lezárult.
Írás közben időnként olyan érzés kerített hatalmába,
hogy nem is csupán egy cseh bábművészeti folyó irat,
hanem a cseh bábjátszás történetét foglalom össze
– s ez tulajdonképpen igaz is. A Český loutkář és a
Loutkář születése óta folyamatosan reagált a csehor-
szági bábjátszás eseményeire, s egyúttal befolyást
gyakorolt rájuk. Ebben rejlett alapvető jelen tősége. 
G. Kovács László fordítása
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The year 2012 marked the 100th anniversary of Loutkář (Puppeteer), the Czech puppetry journal.
Alice Dubská has published the journal’s history in several installments, and this is the first of the
series. According to the author, the most important sources of information on Czech puppet theatre
are the two years of Český loutkář (Czech Puppeteer) and the volumes of Loutkář printed between
1917 and 1939. 
This journal served many roles. It served as a source of information on events in the world of
puppetry, published reviews on performances, and provided theatre experts and audience mem-
bers space to exchange ideas and opinions. All this contributed to educating the audience while
at the same time helping to give direction to a way of thinking about theater. 
Further, it is very difficult to find contemporaneous material about theatre in the past, and this
makes this magazine a uniquely valuable source, which is not to say it is the only source helping
to uncover the truth about theatre of the past. But without Český loutkář, Loutkář and their editors,
Jindřich Veselý, Vít Skála, Jan Malík and their staff, our knowledge of the history of Czech puppet
theatre would be much poorer. 
Alice Dubská’s study is not just a summary of the history of a Czech journal on puppet theatre,
but also that of the entire history of Czech puppetry. The first chapter of the history of the magazine
covers the period up to 1939.
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