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A színház első épülete a Nyikolszkaja utcán

A színház alapítója, Viktor Svemberger a színház társulatával 
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Az orosz és a szovjet színházzal foglalkozó bábtör-
ténetek többsége úgy tesz, mintha Moszkvában Ob-
razcov megjelenésétől kezdve nem lett volna más
bábszínház. Ehhez a tévhithez némileg maga Obrazcov
is hozzájárult. Az elődeiről szépen megemlékezik
önéletrajzaiban, de a kortársakról alig ejt szót.
Fontosnak tartja pályáján a Zajcevvel1 való találkozást
és a Jefimovéknál2 tett látogatást. Mindez még –
ahogy ő nevezi – a „műkedvelő” korszakára esik,
vagyis az 1925 előtti időkre. „Általában örülök annak
a ténynek, hogy hivatásom tréfából, bolondozásból
született meg, úgyszólván a semmiből. Örülök annak,
hogy ebben az időben a bábjáték művészetéről
végeredményben semmit sem tudtam” – írja 1950-
ben megjelent Hivatásom című könyvében, majd így
folytatja: „Természetesen a más bábszínházakkal –
többek közt a külföldiekkel – kötött ismeretségeim
folytán mindig tanultam valamit. Nemcsak az bizonyult
számomra hasznosnak, ami tetszett, de talán még
inkább az, ami nem tetszett. Hiszen az ember má-
soknak nem csupán a tudásából és eredményeiből
tanul, de a hibáiból is: ezeket ugyanis élesebben
látja, mint a saját tévedéseit.”3 Ez az idézet talán
némi magyarázattal szolgál arra vonatkozóan, hogy

írásaiban nem tesz említést sem a nagy múltú orosz
bábjáték korai eredményeiről, sem pedig saját kor-
társairól, ha úgy tetszik vetélytársairól.
Az októberi forradalom győzelme után kialakult
bolsevik kultúrpolitika a bábjátéknak is fontos
szerepet szán. Lunacsarszkij4 a megváltozott hely-
zethez szabja a művészet, elsősorban a színház
feladatait: „Agitációs színháznak én a plakátszerű,
harsány, éles hangú színházat nevezem. Azt a szín-
házat, amely a humor, a helyzetkomikum segítsé-
gével veszi fel a harcot az ellenforradalmi agitációval.
Szembeszáll annak szóbeli és írásbeli érveivel, és
ezzel a sajtó feladatát egészíti ki.”5 A párt irányelveinek
megfelelően Petruska alakja is több változáson
megy keresztül. A Művelődési Népbiztosság külön
bábszínházi stúdiót hoz létre, amely kidolgozza
a vásári komédiahős alakjának új értelmezését.
„Petruska színháza” az agitáció fontos eszköze
lesz. Mint vöröskatona népnevelői munkát folytat
a frontkatonák között, agitál a kolhozosítás érdekében
és harcot indít a kulákok ellen. Fő feladata, hogy
a szocialista embertípus öntudatának kialakulását
segítse. Természetesen első lépéseit a gyerekne-
velésben kell megtennie.

A  T y E A T R  K u K O L

Balogh Géza

A  MÁS I K  MOSZKVA I  BÁBSZ ÍNHÁZ

1 Ivan Afinogenovics Zajcev (1863–1938) orosz cirkuszi mutatványos és vásári bábjátékos. Hétéves korában lépett fel
először a moszkvai Ginne Cirkuszban, ahol apja műlovar és kellékes volt. Volt tűz- és kardnyelő, gumiember, bűvész és
hasbeszélő. A 19. század utolsó éveiben marionettel játszott a vásárokon. Ő volt az utolsó vásári Petruska-játékos.
1934-től haláláig a moszkvai Központi Bábszínház tagjaként működött. 

2 Ivan Szemjonovics Jefimov (1878–1959) szobrász, grafikus és Nyina Jakovlevna Szimanovics-Jefimova (1877–1948)
festőművész 1905-től kezdve foglalkoztak bábjátékkal. 1916-ban a Moszkvai Művészek Baráti Köre felkérésére bábszínházat
alapítottak. Ők fedezték fel a pálcás báb lehetőségeit, amikor 1917-ben Krilov meséit, majd 1930-ban a Macbethet
játszották. Obrazcov még festőnövendék korában, a húszas évek első felében ismerkedett meg színházukkal.

3 Obrazcov: Hivatásom (Moja professzija, 1950). Művelt Nép, 1954. 126.o. 
4 Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij (1875–1933) szovjet irodalom- és művészetpolitikus. 1917-től 1929-ig művelődési

népbiztos, 1929-től a Bolsevik Párt Központi Bizottsága mellett működő tudományos bizottság elnöke. 
5 Idézi Nyina Szmirnova: Szovjetszkij tyeatr kukol 1918–1932 (A szovjet bábszínház 1918–1932). Moszkva, 1963. 145.o.
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A megújult Petruska a sajtóban is nagy nyilvánosságot
kap. „A vörös Petruska már nem az a régi, kedélyes
fickó, aki volt – írja 1925-ben a Szovjetszkaja
Kultura. – Petruska a most születő új élet megtes-
tesítője: a munkásosztály szövetségese, a Komszomol
és a szakszervezet tagja, a szovjet kormány diplo-
matája, vöröskatona. A vörös Petruska ellensége
mindannak, ami sötét és mocskos, ami a múltból
ránk maradt. A jövő felvilágosult harcosa. Igazi
agitátor és propagandista.”6

Egymás után jönnek létre az ország nagyvárosaiban
bábszínházak. Számos amatőr bábcsoport alakul
át hivatásossá. A húszas években a moszkvai és
leningrádi példák nyomán Vologdában, Voronyezs-
ben, Kijevben, Harkovban alakul bábszínház.
1930-ban, amikor sor kerül az első szovjet báb-
konferencia megrendezésére, már 25 állandó báb-
színház működik országszerte. Moszkvában Jefimovék
1905-től több-kevesebb rendszerességgel játszanak,
de Jefimova 1925-ben megjelent könyvében7 csak
1917-től tekinti tevékenységüket figyelemre érde-
mesnek, amikor a Pittoreszk Kávéházban tartanak
előadásokat. Színházuk, az első állandó moszkvai
bábszínház mintegy 1500 előadást tartott fennállása
során. Különös és kevéssé ismert bábtörténeti ku-
riózum, hogy 1920-ban kísérleti bábstúdió indult
Tairov8 Kamara Színházának égisze alatt. Az ötlet
és a megvalósítás Vlagyimir Szokolov9 érdeme.

Az általa vezetett marionett kurzusnak fontos
szerepe volt Tairov egyik alaptételének, a „színház
teatralizálásának” gyakorlati megfogalmazásában
és a színpadi mozgásról, a táncról, az akrobatikáról
meg a karikírozásról vallott nézetei pontosításában. 
Petrográdban10 a Népművelési Kormánybiztosság
támogatásával 1919-ben nyílik meg az első állandó
marionettszínház Ljubov Saporina-Jakovleva11 ve-
zetésével. Színházavató bemutatója, a Mese Szaltán
cárról, Puskin meséjének marionett-feldolgozása.
Amikor ezzel egy időben egy betlehemes játékot
is műsorra tűz, a sajtó elítéli a vallásossága miatt.
Talán ezt akarta ellensúlyozni egy vidám cirkuszi
játékkal, amely a vásári bábjátékosok hagyományait
eleveníti fel. Játszik klasszikus meséket (Piroska és
a farkas, A csuka parancsára) és propagandadarabot
(Jemelja a háborúban). Emlékezetes sikert arat
a Don Quijote színpadra állításával. 
1924-ben alakul meg Leningrád másik bábszínháza,
a Petruska Színház Jevgenyij Demmeni12 vezetésével.
Jevgenyij Svarc13 és Szamuil Marsak14 Demmeni
felkérésére írja első bábdarabjait. Lelkes műkedve-
lőkből szervezi társulatát, és eleinte a hagyományos
vásári bábjáték, Harlekin, Petruska, Guignol történeteit
állítja színpadra, de hamarosan a nagy klasszikusok,
Cervantes, Shakespeare, Molière, Swift, Maeterlinck
műveinek vonzásába kerül. Játszik felnőtt előadásokat
is. 1928-ban bemutatja Csehov Háztűznéző című

06 Szovjetszkoje iszkussztvo, Moszkva, 1925. 4-5. sz., 29–31. o. 
07 Nyina Jakovlevna Szimanovics-Jefimova: Zapiszki petruscsenyika (Egy petruska-játékos feljegyzései).
08 Alekszandr Jakovlevics Tairov (1885–1950) az orosz avantgárd színház egyik legnagyobb alakja. Legendás színházát,

mint a szocialista realizmussal ellenkező, „formalista” intézményt 1949-ben bezárták.
09 Vlagyimir Mihajlovics Szokolov (Vladimir Sokoloff, 1888–1962) orosz színész, rendező, a Művész Színház tagja.

1923-ban Németországba emigrált, 1939-től haláláig az USA-ban élt. Számos jelentős szerepet játszott német, osztrák,
francia és amerikai filmeken. 

10 Szentpétervár, illetve Leningrád neve 1914 és 1924 között.
11 Ljubov Saporina-Jakovleva (1873–1967) festőművész, bábjátékos. 1925-ig vezette a színházát, amelyet ekkor egyesítettek

a Petruska Színházzal.
12 Jevgenyij Szergejevics Demmeni (1898–1969) olasz származású színész, bábjátékos, színházvezető, rendező, pedagógus,

az orosz bábjátszás kiemelkedő alakja.
13 Jevgenyij Lvovics Svarc (1896–1958) író, lapszerkesztő. Mintegy 25 színműve gyakran ismert mesemotívumok

felhasználásával elsősorban felnőtteknek készült. Műveiben valóság és fikció, fantasztikum és hátköznapiság elemei
keverednek. Mint a nonkomformista csoport tagját a hatalom 1927 után fokozatosan félreállította. Számos bábjátékot
írt. Egyik főművét, a Sárkányt (Drakon, 1943-44) hosszú időre betiltották. 

14 Szamuil Jakovlevics Marsak (1887–1964) költő, író, műfordító. 1923-tól jelentek meg első verseskötetei. Színdarabjai és
regényei iskolát teremtettek a szovjet irodalomban. Számos művét játszották a magyar színházak is.
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egyfelvonásosát, amelyet a sajtó hatalmas ovációval
fogad, kiemelve az előadás különleges groteszkségét. 
1930-ban, öt évvel azután, hogy a Petruska Színházat
egyesítették Saporina-Jakovleva marionettszínházával,

Demmeni marionett-stúdiót nyit annak ellenére,
hogy valójában ő is, akárcsak Obrazcov, idegenkedik
a marionettől. Sok évvel később így fogalmazza
meg bábjátékos hitvallását: „A kesztyűsbábot azért
szereti a mi színházunk, mert ez a bábtípus tökéle-
tesen képes érvényre juttatni a bábjátékos egyéni-
ségét. Mindenféle mozgásra alkalmas, minden apró
rezzenést meg tud jeleníteni, ami az emberi testben
és az emberi kézben rejtőzik. És ha a báb élettelen
maszk-arcát a világítás feledtetni tudja, akkor
a játékos valódi csodákat tehet vele.”15

A harmincas években visszatérnek a színház mű-
sorára a klasszikus mesék. Bemutatják Jersov16

nevezetes A púpos lovacska-feldolgozását, Svarc
máig népszerű adaptációjában a Piroska és
a farkast, Puskin verses elbeszélését, a Mese

Megfagyott mesék, 2016. R: Natalja Pahomova, T: Natalja Misina 

A pacsirta, 1967. R: Borisz Ablinyin, T. Alexander Szinetszkij

Megfagyott mesék, 2016. R: Natalja Pahomova, T: Natalja Misina 

15 Jevgenyij Demmeni: Sztranyici iz zsiznyi tyeatra (Oldalak egy színház életéből), Leningrád, 1949. 15. o.
16 Pjotr Pavlovics Jersov (1815-1869) költő, író, tanár. Legjelentősebb műve a még diákkorában megjelent Konyok-

Garbunok (A púpos lovacska, magyarul Tűzlovacska címen is ismert, 1834) című verses szatíra, amely népmesei
hangulatával Puskin elismerését is kivívta.
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Krabat, a bűvészinas, 
2014. R: Natalja Paho-
mova, T: Roman Vilcsik. 

Krabat, a bűvészinas, 
2014. R: Natalja Pahomova, T:

Roman Vilcsik. 

Gyerünk, 2012.
R: Borisz Konsztantyinov,
T: Jevgenyija Sahotko
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a halott cárkisasszonyról-t17, Gogol novellájának
feldolgozását, a Karácsony éjszakáját, valamint
A dzsungel könyvét és Hans Sachs18 több darabját.
„Leningrád fontos központja volt az orosz bábjá-
téknak – állapítja meg Henryk Jurkowski. – Itt ha-
marabb alakult ki a gyermekszínház korszerű ér-
telmezésének koncepciója, mint Moszkvában.
1931-ben még egy bábszínház alakult a városban,
amely eleinte amatőr együttesként működött, de
hamarosan a Szovjetunió egyik legjelentősebb
bábszínházává nőtte ki magát: a Leningrádi Állami
Bábszínház.”19

Demmeni a második világháború alatt fontos
szerepet játszik majd annak a ma is működő
moszkvai bábszínháznak a történetében, amelyről
ez a dolgozat szól, és amely többé-kevésbé a vé-
letlennek és az alapító ötletének köszönhette
a megalakulását. Meg annak, hogy a lelkes alapító
akkoriban éppen közel lakott a GOSZIZDAT irodáihoz.
Az oroszok mindig nagyon szerették a rövidítéséket,
és ezek megfejtése nemcsak a külföldiek számára
okoz néha fejtörést. A GOSZIZDAT a Goszudarszt-
vennoje Izdatyeljsztvo, azaz az Állami Könyvkiadó
Vállalat nevét rejti. Nem tudom, hogy az alapító
rögtön tudta-e a furcsa rövidítés jelentését, vagy
előbb kiböngészte a kapun olvasható táblán
a hozzá tartozó bővebb magyarázatot. Mindenesetre
több alkalommal elsétálhatott a tábla előtt, mire
megszületett az elhatározás, hogy egy színház
alapítása ügyében felkeresi a vállalat igazgatóját.

De az ötlet sem kevésbé abszurd, mint a hamarosan
megszülető bábszínház neve: Goszudarsztvennij
tyeatr gyetszkoj knyigi, vagyis a Gyermekkönyv
Állami Bábszínháza. Első nevüktől csak jó néhány
év elteltével sikerül majd megszabadulniuk.20

Abban nincs semmi rendkívüli, hogy Viktor Svember-
gernek21 a GOSZIZDAT-ról a színházalapítás jutott
eszébe. Nem ekkor alapított először színházat.
1921-ben az ukrajnai Csernyihivben (akkori hivatalos
orosz nevén Csernyigov) szervezett már egy báb-
színházat, majd a Gyermekkönyv Bábszínháza után
két évvel a szovjet főváros utazó bábszínházát22

hozta létre, amelynek nyolc évig volt a művészeti
vezetője. 1945-ben megbízták az első kirgiz bábszínház
megszervezésével. Innen ment nyugdíjba 1956-ban. 
Első látogatása a könyvkiadó vezérkaránál szorosan
kapcsolódott a korszellemhez. „Tanítsuk meg a leg-
kisebbeket az olvasás szeretetére!” – Ezzel a jelszóval
kereste fel a nagytekintélyű hivatalt, amely az utókor
legendája szerint azonnal lecsapott az ajánlatra.
Miért is ne, a szándék tökéletesen egybeesett
a fiatal szovjet állam ideológiai célkitűzéseivel.
Állandó székhelyük persze sokáig nincs. Annál na-
gyobb a szövetségesek, pártfogók tábora. Nemcsak
Svemberger egykori növendéktársai, a Vahtangov
Stúdió23 korábbi hallgatói látogatják a próbákat, de
1933 augusztusában Gorkij is felkeresi a társulatot.
Gyakori vendég és vendégszereplő Zajcev is.
A próbákat Svembergerék lakásán tartják. Ma is
őrzik azt az írógépet, amelyen Svemberger az első

17 Teljes címén Mese a halott cárkisasszonyról és a hét vitézről (Szkazka o mjortvoj carevnye i o szemi bogatirjach, 1833)
18 Hans Sachs (1494–1576) német költő, drámaíró. A legjelentősebb nürnbergi mesterdalnok. Drámai művei között 61

tragédia és 64 „komédia” található. Feldolgozta a Bánk bán témát is.
19 Henryk Jurkowski: A bábszínház története (Dzieje teatru lalek), III. rész, IV. fejezet. Petruskától Obrazcovig (Od Pietruszki

do Obrazcowa). Varsó, 1984. 68. o.
20 1937-től Első Moszkvai Bábszínház, 1953-től Moszkvai Bábszínház.
21 Viktor Alekszandrovics Svemberger (Friedrich Karl Schwemmberger, 1892–1970) német származású orosz színész,

rendező, drámaíró. A Vahtangov Stúdióban folytatott tanulmányokat, majd 1919-től egy kijevi utazószínházban kezdte
színészi pályáját. Négy bábszínház alapítója, pályájának utolsó állomása a Kirgiz Tagköztársaság fővárosa, Frunze (ma:
Biskek) Állami Bábszínháza. 

22 Moszkovszkij olbasztnij tyeatr, 1933.
23 A Vahtangov Stúdió – Moszkvai Diákstúdió néven – 1913-ban alakult a moszkvai Kereskedelmi Főiskola néhány

diákjának kezdeményezésére. 1920-ban a Művész Színház felvette a Művész Színház Harmadik Stúdiója néven
a színház kötelékébe. Jevgenyij Bogratyionovics Vahtangov (1883–1922) az orosz színművészet kiemelkedő alakja,
a „fantasztikus realizmus” megteremtője. Utolsó kiemelkedő rendezése Gozzi Turandot hercegnője. 
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bemutató, A sün, Petruska és a két majom24 szö-
vegkönyvét írta. Meg azt a Singer varrógépet,
amelyen Nagyezsda Svemberger-Szazonova25,
az alapító felesége, a társulat színésznője az első
bábok ruháit varrta. A darab egy népszerű gyerek -
újság, a Jozs (Sün) mesesorozatára épül.
A tizenegy tagú társulat 1930. február 12-én mu-
tatkozott be a GOSZIZDAT székházában, és 1932.
március 18-án ünnepelték a darab ezredik előadását.
A Gyermekkönyv Színháza első előadásai a korabeli
leírások alapján a következőképpen zajlottak:
Moszkva valamelyik csendes házának udvarán
megjelent egy lovas kocsi. Harsány zeneszóra ko-
médiások ugráltak le a plakátokkal teleaggatott al-
kalmatosságról, és beharangozták a hamarosan
kezdődő produkciót. Az emeleti erkélyek ablakai
sorra nyíltak, felnőttek és gyerekek lepték el a fo-
lyosókat és az udvart. Valamennyi előadás a könyv-
kiadó újdonságaira hívta fel a figyelmet. Belépődíj
nem volt, a vidám játékot ingyen láthatta az össze-
sereglett közönség. Viszont az előadás végén meg
lehetett rendelni a kiadó legújabb mesekönyveit.
A színház műsorán klasszikusok is szerepeltek:
Puskin műve, a Mese a pópáról meg Baldáról,
a szolgájáról (1933) és Krilov állatmeséi (1934).
1934-ben sor került az első felnőtt-előadásra: A va-
rázsló (Koldun) címmel az első orosz nyomdász,
Ivan Fjodorov fantasztikus életének epizódjai ele-
venedtek meg. A szatíra hangjai is feltűntek, amikor
Petruska mint idegenvezető a nyílt színen eltűntette,
majd visszavarázsolta a Kuznyeckij-hidat. 
Nemcsak a fővárosban léptek fel, rendszeresen ven-
dégszerepeltek az ország nagyvárosaiban. 1935-ös
irkutszki vendégjátékuknak volt köszönhető, hogy
a kelet-szibériai városnak hamarosan saját bábszínháza
lett. Amikor 1937-ben végre új nevet kap a színház,
Svemberger már a Moszkvai Területi Bábszínház
művészeti vezetője. Az Első Moszkvai Bábszínház
első főrendezője Nyikolaj Mihajlovics Szavin, aki két
évvel korábban a második felnőtt-előadást, Gozzi
A holló című darabját állította színpadra.

A háború kitörésekor antifasiszta programot állítanak
össze, amelyet a fronton harcoló katonáknak ját-
szanak. Ezalatt a színészek egy másik csoportja
Rosztovban vendégszerepel. 1941 novemberében
az együttes nagyobbik részét Szamarkandba eva-
kuálják, ahol gyerek-előadásokat játszanak, a katonák
részére pedig szatirikus esztrádműsort állítanak
össze. Moszkvában mindössze két bábjátékos és
egy zenész marad, akik néhány prózai színésszel
közösen hoznak létre brigádműsorokat.
A háború tragikus eseményeket is tartogat a társulat
számára. 1941 augusztusában egy négytagú brigád
a frontra indul egy szatirikus műsorral. A német
csapatok rajtuk ütnek, és a harcoló katonákkal
együtt a színészek is hősi halált halnak. A brigád
tagja Nagyezsda Viktorovna Svemberger-Szazonova
is. Szergej Zadonyin, a társulat másik alapító tagja
nem felelt meg a katonai sorozáson: erősen
rövidlátó és sánta volt. 1941. július 17-én mégis
önként jelentkezett a frontra. Két évvel később,
1943 májusában elesett egy ütközetben. 
A másik színészcsoport, amelyik 1941-ben Rosztovban
tartózkodott, szerencsésen visszatért a fővárosba,
és tíz nap alatt új műsort készített. Hátizsákkal
járták a város agitációs központjait, vendéglőit eszt-
rádműsorokkal és egyfelvonásosokkal. Decemberben
Jevgenyij Demmeni vezetésével az evakuált Leningrádi
Marionettszínház társulatával álltak össze, és el-
foglalták első állandó épületüket a Nyikolajszkaja
utca 47. szám alatt. Ezen a legendás helyen volt
valamikor a Szláv Bazár nevű étterem, ahol 1898.
június 21-én először találkozott Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko. Ezt a napot tekinti a szín-
háztörténet a Művész Színház megalapításának.
1942 és 1944 között Demmeni irányította az át-
menetileg összevont leningrádi Marionettszínházat
és az Első Moszkvai Bábszínházat. Olyan gyerek -
előadások születtek a vezetése alatt, mint A mi cir-
kuszunk, A púpos lovacska, a Kecskemese, a Tilinkó.
Demmeni nagy súlyt fektetett a felnőtt előadásokra
is. Mi mást játszottak volna a legnehezebb időkben,

24 Viktor Svemberger: Jozs, Petruska i dve obezjani.
25 Nagyezsda Viktorovna Svemberger-Szazonova (1886–1941) férje távozása után is, haláláig a színház tagja maradt. 



5 5B A LO G H  G É Z A

Hamupipőke, 2017. R: Jurij Utkin, T: Jevgenyija Sahotko



K I T E K I N TÉ S5 6

Petruska, 2014. R: Anatolij Arhipov, T: Olga Smeljanets A Sztanyiszlavszkij nevű guignol, 2018. R: Natalja Pahomova, 
T: Jevgenyija Sahotko

mint operettet? Az ördög megigézése26 címen
Hans Sachs farsangi játékait gyűjtötték csokorba.27

1944-ben Demmeni a színészeivel visszatér Le-
ningrádba, az Első Moszkvai Bábszínház társulata
pedig kiegészül a korábbi utazó részleggel. Az új
művészeti vezető Nyikolaj Szavin, aki 1948-ban
nagy sikert arat a nyolcszáz éves Moszkva meg-
ünneplésére készült nagyszabású szabadtéri pro-
dukcióval. Az előadás a bábjáték és a tárgyjáték
eszközeivel mutatja be a város történetét.
1953-ban Viktor Gromovot28, a Központi Bábszínház
addigi rendezőjét nevezik ki a színház főrende-
zőjévé. Megjelenése új korszakot jelent, amelyet
az újabb névigazítás is megelőlegez: ettől az esz-
tendőtől Moszkvai Bábszínháznak hívják a hajdani

Gyermekkönyv Bábszínházat. Gromov helyzete nem
volt könnyű Obrazcovnál. Másodhegedűs. Me-
jerhold színházának bezárása (1938) és különösen

26 Zaklinanyije gyjavola
27 Az előadás elsősorban a Der fahrende Schüler im Paradis (1550) című komédiából készült, amely magyarul leginkább

A paradicsomjáró diák, vagy A diák és az ördög címen ismert.
28 Viktor Alekszejevics Gromov (1899–1975) színész, rendező. Mihail Csehov stúdiójában tanult. 1919-től a Művész

Színház Első Stúdiójában, majd Mejerhold (1874–1940) színházában színész. 1940-től a Központi Bábszínház tagja,
A szarvaskirály első változatának rendezője, Obrazcov több előadásának társrendezője.
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Mejerhold kivégzése (1940) után nehéz idők
vártak az egykori munkatársakra. Különösen
az olyanokra, akiknek a káderlapján még Mihail
Csehov29 neve is szerepelt. Obrazcov persze aligha
csupán szánalomból szerződtette. Pontosan tisz-
tában volt rendkívüli képességeivel. Menedéket
kínált, de cserében nem egyszer megalázó hely-
zetbe hozta. A színészek lelkesedtek érte. A pro-
fizmus sütött minden megnyilvánulásából. És
sikeres élőszínházi múltja ellenére a bábjáték
rajongó szerelmese lett. A Színházművészeti Szö-
vetség szakmai konferenciáján, 1941-ben így fo-
galmazta meg a bábszínész különös feladatát: „Az
»emberszínházban« gyakran előfordul, hogy csak
úgy a kisujjunkból kirázva oldjuk meg a szerepet,

és ettől azért még vonzó, meggyőző eredmény
születik. A bábszínházban ez sohasem elég. Itt
elkerülhetetlen, hogy megvalósuljon mindaz,
amit Sztanyiszlavszkij az »alkotó közérzetről«
mondott. Az »emberszínházban« ez a lehetséges
maximum. A bábszínházban alighanem a program
minimuma.”30

A Sztálin halálát követő átmeneti enyhülésnek kö-
szönhette, hogy kinevezték a Moszkvai Bábszínház
élére. Persze ez az idő még mindig a „szocialista
realizmus” rögeszméjének kötelező érvényesítését
írja elő. Gromovnak vigyáznia kell, nehogy a „formalista”
Mejerhold tanítványának bizonyuljon új menedék-
helyén. Előadásai erőteljesen naturalisztikusak, a va-
lóság minél hitelesebb utánzására törekednek. Csak

Hüvelyk Panna, 2012. R: Alekszander Makszimicsev, T: Tatjana Melnyikova. 

29 Mihail Alekszandrovics Csehov (1891–1955) színész, rendező, pedagógus. Anton Pavlovics Csehov unokaöccse.
1913-tól a Művész Színház és az Első Stúdió tagja. A szakirodalom a 20. század legnagyobb orosz színészei között
tartja számon. Az Első Stúdióból alakult un. Második Művész Színház művészeti vezetője. A színházon belüli
konfliktusok miatt megválik a színháztól és emigrál. 1936 és 1939 között Angliában vezet színiiskolát, majd haláláig
az USA-ban játszik, rendez és tanít. 

30 Gromov hozzászólása a VTO 1941-es közgyűlésén. Idézi Borisz Goldovszkij: Moszkovszkij tyeatr kukol- 85 let. 12. o.
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Mása és a medve, 2017. 
R: Natalja Pahomova, 
T: Jelena Bogdanova
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utódja, Borisz Iszaakovics Ablinyin engedheti meg
magának, hogy a Moszkvai Bábszínház arculatát
a képzeletszerű színház eszméjéhez igazítsa.
Különös helyzet áll elő: a Mejerhold-tanítvány
Gromov 1953-ban még a realizmus iránti hűségét
kénytelen bizonygatni, de egy évtizeddel később
Ablinyin már Ohlopkov31 nyomába szegődhet.
Ablinyin 1962-től irányítja a színházat. Legjelentősebb
előadása Anouilh virtuóz Szent Johanna-változata,
A pacsirta32, amelyben a címszerepet, az orléans-i
szüzet élő színésznő játssza, míg az inkvizíció
tagjait és a Jeanne képzeletében megjelenő alakokat

újságpapírból készült maszkos figurák jelenítik meg.
A sok betűtől olyan az egész, mint egy dokumen-
tumjáték. A különös, groteszk ábrázolás a kancsal
happy endet is idézőjelbe teszi. 
Ablinyin ezután a színház stúdiójában folytatja a mun-
kát, a főrendező drámai színházból, Grúziából érkezik:
Avkszentyij Gamszahurdija, aki elsősorban a legki-
sebbeknek szóló előadások színvonalának emelésére
törekszik. Az ő vezetése alatt új kamaraszínház
nyílik 1974-ben. A távozása után néhány évig nincs
főrendezője33 a színháznak, a vendégrendezők
száma viszont megemelkedik. Jevgenyij Svarc A király

31 Nyikolaj Pavlovics Ohlopkov (1900–1967) Mejerhold tanítványa és színésze. Meggyilkolt mestere tanításait egy fortélyos
szófordulattal úgy kezdte alkalmazni az ötvenes években, hogy új címkét ragasztott az addig „mejerholdizmusnak”,
„formalizmusnak” bélyegzett, kártékonynak kikiáltott tanokra: kitalálta a képzeletszerűség (uszlovnoszty) kifejezést,
amely a következő évtizedekben a szovjet színházművészet legtöbbet emlegetett fogalma lett. Máig a földhözragadt
realizmusnak és a naturalizmusnak hadat üzenő, a fantáziát szabadon engedő alkotói módszert jelenti. 

32 L’alouette (1955)
33 Az orosz-szovjet színház sajátossága, hogy a főrendező sokkal fontosabb szerepet tölt be a vezetésében, mint

az igazgató. Az igazgató inkább adminisztratív vezető, vagy „pártkatona” volt a pártállam idején. Ezt a furcsa hierarchiát
sokáig követték a „nép demokratikus” országok színházai is. 

A Moszkvai Bábszínház (Moscow Puppet Theater)
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meztelen című politikai allegóriáját Mihail Koroljov34,
Puskin Ruszlán és Ludmilláját Jekatyerina Obrazcova35,
a Don Quijote újabb feldolgozását Vlagyimir Stejn36

állítja színpadra.
A nyolcvanas években Szergej Mironov határozza
meg a színház arculatát. Rendezői palettáján
különös helyet foglal el A rút kiskacsa karikatú-
raszerű, némileg az amerikai rajzfilmek modorát
eltúlzó előadása. Az 1986-tól őt követő Leonyid
Adamovics Hait pezsgő időszakot jelent a társulat
életében, amelybe nyilván belejátszanak a politika
nagy fordulatai is. Számos meghökkentő előadás
születik a keze alatt, és a színházat felfedezik
a külföldi impresszáriók is. Nemcsak a szétesőben
lévő „szocialista” országokba látogatnak el, de
eljutnak az Egyesült Államokba, Dél-Koreába,
Honkongba és Tajvanra is. Olyan új szerzők is
megjelennek a megújuló műsorban, mint Sławomir

Mrożek, akinek róka-trilógiáját játsszák nagy si-
kerrel.
Az egyre gyakoribb vezető-váltás után – úgy látszik
– némi nyugalom következik a Moszkvai Bábszínház
életében, amikor 1991 és 2011 között Vjacseszlav
Szergejevics Krjucskov lesz a művészeti vezető. Aztán
2012-től ismét vendégrendezők veszik át a színház
arculatának irányítását. A jelen idő 2014-ben veszi
kezdetét, amikor Borisz Goldovszkij színháztörté-
nészt37, a Központi Bábszínház bábmúzeumának
létrhozóját kérik fel a művészeti irányításra. Az első
évadban öt új bemutatót tartanak a nagyszínpadon,
köztük az E.T.A. Hoffmann eredeti meséjének lidérces
fantasztikumához visszanyúló Diótörőt és a színház-
alapító Viktor Svemberger hajdani sikerdarabját,
a Mása és a medvét. Talán az a szándék vezette
az új vezetést, hogy 85 év után visszataláljanak
a gyökerekhez. Szép és merész gondolat. 

Minden egér szereti a sajtot, 2017. Szerző: Urbán Gyula, R: Jelena Plijutova

34 Mihail Mihajlovics Koroljov (1913–1983) rendező, pedagógus, a Leningrádi Állami Bábszínház főrendezője.
35 Jekatyerina Mihajlovna Obrazcova (1955) rendező, színésznő, Obrazcov unokája, a Központi Bábszínház rendezője.
36 Vlagyimir Mihajlovics Stejn (1940–2000) rendező, pedagógus. A Központi Bábszínház stúdiójában tanulta a rendezést,

majd a színház rendezője lett. Később a baskír főváros, Ufa bábszínházának vezetője. 1989-ben Moszkvában
megalapította a Csodalámpa Bábszínházat (Tyeatr kukol Volsebnaja lampa).

37 Borisz Goldovszkij (1948) orosz bábtörténész, szakíró, a művészettörténet doktora, az Obrazcov Lakásmúzeum,
az Obrazcov Nemzetközi Bábfesztivál létrehozója, utóbbinak 2011-ig vezetője. Obrazcov halála után a Központi Állami
Bábszínház, jelenleg a Moszkvai Bábszínház művészeti igazgatója.
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The majority of works dealing with the history of Russian puppetry gives the impression that
there has only been one puppet theater in Moscow since the 1930s, the Obrastsov Theater. This
company’s global reputation and success have overshadowed the other full-time institutions of
the capital, among others the Moscow Puppet Theater, which was founded in 1930. (In the
beginning, it was known as the Children’s Book Puppet Theater, then renamed the First Moscow
Puppet Theater. It took its current name in 1953.) Even the 2009 French and the 2017 English
publications of the World Encyclopedia of Puppetry Arts fail to mention any other Moscow-based
puppet theaters. (The otherwise vast and extraordinary chapter on Russia was compiled by Boris
Goldovsky, Anna Ivanova, Natalia Raitarovskaya és Irina Zharovtseva.) Géza Balogh’s essay
summarizes the 87 years of the Moscow Puppet Theater’s activities and tells the story of a puppet
theater that has survived many political changes, tragic events and world wars. It begins with the
arrival of the horse-drawn carriage, bearing the wandering comedians in 1930 and brings us up
to the company’s most recent successes. This period began with productions of The Hedgehog
and Petrushka and the Two Monkeys, followed by war and change of regime, and concludes
with The Nutcracker, Masha and the Bear, Petrushka, The Magic Tinderbox and Snow Queen.

T H E  OT H E R  M O S C OW  P U P P E T  T H E AT E R

A színház 85. évfodulójára megjelentetett katalógus




