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Vladimír Predmerský és Jaroslav Štípal, a pozsonyi Bábszínház művészeti titkára, 1963

Jan Malík a hallgatókkal, 1954/55-ös tanév (a kép jobb szélén áll: Vladimír Predmerský)



Vladimír Predmerský, a szlovák bábszínház eleven
emlékezete 2017-ben ünnepelte nyolcvanötödik
születésnapját. Sok fiatal bábtörténész számára
változatlanul ő az ösztönző erő. Nem egyszer hal-
lottam már: „Ha nyolcvanéves leszek, olyan szeret-
nék lenni, mint Predmerský.” Nem csak a bábszín-
házi bemutatókon találkozunk vele, hanem a prózai
színházak és operaházak társulatainak előadásain
is szerte egész Szlovákiában, és a fesztiválokról,
konferenciákról, kiállításmegnyitókról sem hiányzik;
mindezeken felül pedig recenziókat és tanulmá-
nyokat publikál, és most épp egy terjedelmes anto-
lógia befejezésénél tart…

– Elárulhatja, miből fakad az energiája, mi motiválja
egész életén át tartó erőfeszítéseit? 
– A szüleim tehetnek mindenről, a család, és a szü-
lőhelyemen, Trencsénben zajló élet. Gyerekkorom
óta bábszínházi előadásokra és fesztiválokra vittek,
játszottam a Sokol sportegyesület bábszínházában,
kiállításokra jártam (unokafivéremet jelentős festőként
tartották számon), legidősebb nővérem zenetanár
volt, így hát gyerekkoromtól fogva az ő véget nem
érő skáláit és klasszikus művek ismétlődő részleteit
hallgattam. Bátyám a műkedvelő színjátszók körében
forgott, felnőttként pedig a Lúčnica folklóregyüttes
tagja volt. Trencsénteplicre jártam a Zenei Nyárra.
A pozsonyi Iparművészeti Szakközépiskolában pedig
a Miros lav Fikari tanár úr által vezetett bábcsoport
adott lehetőséget az önmegvalósításra. Akkoriban
ter mészetes volt a prózai színház és az opera elő-
adásainak látogatása. Főiskolai éveim alatt pedig
megismertem mindazt, ami a prágai színházak reper-
toárján fontos volt. A konferenciákon és fesztiválokon
művelt emberekkel találkozom, ami további energiát
ad a munkámhoz. 
– Gyakran említi a pozsonyi Iparművészeti Szak -
középiskola égisze alatt működő, Miroslav Fikari
által vezetett bábegyüttest mint jelentős tényezőt
és művész-személyiségek gyűjtőhelyét. Mivel tudta
a tanár úr olyan sok ember számára vonzóvá tenni
a bábokat?
– A bábszínház és a képzőművészet iránti termé-
szetes érdeklődéssel, valamint a szokványostól eltérő
irodalmi előképek színre vitelével (Ján Botto: Hej,
füttyentett Jánošík, Karel Havlíček Borovský: Lávra
király, Julius Zeyer: Radúz és Mahulena). Akikben
a középiskola végzősei közül volt alkotókedv, nem-
csak a Színművészeti Akadémia, a DAMU báb- tan-
székére mentek (mint Juraj Herz, Milka Tomanová,
Hana Cigánová), hanem a Filmművészeti Akadémiára
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is (Juraj Jakubisko, Elo Havetta), meg a színészetre
(Milan Sládek, Jozef Bednárik), vagy díszlet- és jel-
meztervezést tanultak (Ľudmila Várossová) – hogy
csak néhányukat említsem.
– Az Iparművészeti Szakközépiskola elvégzése
után a prágai Művészeti Akadémián folytatta tanul-
mányait. Már ott, a diákévek Prágájában fellelhetők
az ön rendezői és színháztudományi munkássá-
gának gyökerei? S miután leszerződött a Zsolnai
Bábszínházhoz, mi fordította figyelmét a bábszíné-
szettől a dramaturgia és a rendezés felé?
– Annak lehetősége, hogy a dramaturgiával és
a rendezéssel kapcsolatos elméleti ismereteimet
a gyakorlati színpadi munkában hasznosíthatom.
A Kezdetben vala az unalom című szatirikus darab
kapcsán együttműködtem a próza- és drámaíróként
is dolgozó Juraj Váhhal, később pedig Pozsonyban
Ľubomír Feldekkel, a költővel, akivel a Botafogo
című modern mese kapcsán dolgoztunk együtt.
S más szerzőkkel is közösen munkálkodtunk új
darabok létrehozásán. Tapasz talataimat később
a televíziónál végzett munkámban hasznosítottam:
több mint húsz évig a gyerekműsorokat készítő
alkotócsoport vezető dramaturgja voltam, s a külön-
böző műfajokat képviselő forgatókönyvírók tucatja-
ival dolgoztam együtt. Említette színháztörténészi
tevékenységemet – nos, az utóbbi már az 1950-es
években, az akadémián a szlovák bábjátszás tör-
ténetének feltárására összpontosult, a legrégibb
időkig visszatekintve. Végül a szlovák bábjátszás
történetének fehér foltjait úgy tüntettem el, hogy
elsőként megírtam a hazai bábjáték történetét. 
– Színházi kritikusként hogyan kezdte a pályáját? 
– A színházi kritikához kiváló professzorom, Erik
Kolár vezetett el még a diákéveimben. Teljesen
tapasztalatlan voltam, amikor „bedobott a mélyvíz-
be”, mondván, hogy írjak egy recenziót valamelyik
bábszínházi előadásról. Abban az időben nem is
tudtam pontosan, mit akar tőlem. De vittem neki
valamit, ami a reflexióimat és véleményemet tar-
talmazta. Elolvasta, kritikai megjegyzéseket fűzött
hozzá azzal, hogy az észrevételeimet dolgozzam
át és vigyem el neki még egyszer. Szóval így kezd-
tem. Mindig voltak körülöttem olyan emberek, akik-
től tanácsot kaphattam. 

– Ön ma már kritikák, cikkek, tanulmányok százait
mutathatja fel, s több monográfiát is írt. Hogyha
visszatekint eddigi írásaira, lát olyasmit, amit átdol-
gozna? Mondana valamit az idő elmúltával arról,
hogy mikor tévedett? Amikor recenzensként nem
megfelelően értékelte valakinek a munkáját? 
– Tudja, az úgy van, hogy jelenlegi kutatásaim alap-
ján állandóan szeretnék valamit átdolgozni és kiegé-
szíteni. A bábszínház történetében még mindig
nagyon sok feltáratlan hely van, amelyekhez külön-
böző szempontok alapján vissza kellene térnünk.
Hogy ne higgyük: csak a mi meglátásunk helyes.
S hogy miben tévedtem? Ez a kérdés azokhoz szól,
akik engem értékelnek. Mint kritikus azokra az „össze-
dobott cikkeimre” haragszom, amelyekben nem indo-
koltam meg kellőképpen az adott előadás hibáit.
– Az évtizedek óta tartó szakadatlan alkotói munka
során több díjat is kapott – említsük meg például
a televíziós tevékenységét méltányoló Duna-díjat
vagy a Kis Herceg-díjat, melyet Szerbiában ado-
mányoztak önnek. Munkásságából mit tart a leg-
többre?
– Őszinten megörültem, hogy életművemet a nem-
zetközi Kis Herceg-díjjal ismerték el. Olyan szemé-
lyiségek sorába kerültem ezzel, mint Henryk
Jurkowski, Josef Krofta, Jozef Bednárik, Eva Farkašová,
Albrecht Roser, Margareta Niculescu, Kemény Henrik,
Balogh Géza – hogy legalább néhányat említsek
közülük. Ami a tévét illeti: mindmáig kellemes dolog
azoknak a munkatársaknak a csapatával találkozni,
akik jól ismerik munkásságomat. 
– 1972 és 1993 között a Csehszlovák Televízió
munkatársa volt. A televíziós bábműsorok nálunk
a kevéssé feldolgozott témák közé tartoznak. Önt,
mint bábtörténészt biztosan bosszantja ez… 
– Hogyne bosszantana… Jelentős írókkal dolgoz-
tam együtt – és nemcsak bábjátékokon, hanem
az ifjúsághoz szóló jelenkori témákon is. Olyanokkal,
mint Nataša Tanská, Ján Navrátil, Jozef Repka,
Marián Kováčik, Hana Zelinová. Ján Kákoš, Mária
Haštová, Helena Križanová-Brindzová, Rudolf
Dobiáš, Osvald Zahradník, Ondrej Sliacky és mások.
Mindegyik név az egyes darabok konkrét címeit
meg a végső formájukért vívott, egymás közti
„harcokat” juttatja eszembe. A csoporthoz tartozó
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dramaturgok hasonló szerzői körrel dolgoztak
együtt, és eredeti témákat hoztak.
– Be kell vallanom, hogy a tévé több munkatársa
is már évek óta unszol, hogy írjam meg a gyere-
kekhez szóló tévéműsorok történetét. Az alkotók
köre azonban óriási, s a meghatározó személyisé-
gek kiválasztása és értékelése is egy következő
élet munkája volna… Néhány szerzőnek, akik tágas
horizontot felölelve fogtak hozzá ehhez a munká-
hoz, legalább az emlékeimmel segítettem, bár lát-
ható, hogy a tévé gyerekműsorainak problémakö-
réhez nem jutottak el. 
– Vannak még olyan témák, amelyek megragadják,
és szeretné feldolgozni őket?
– Amikor a kiemelkedő lengyel színháztudósnak,
Henryk Jurkowskinak tettem fel hasonló kérdést
nyolcvanötödik születésnapja alkalmából, azt
mondta, hogy most éppen „hiányzik belőle a gőz”.
De aztán írt még néhány fontos tanulmányt. Olyan
témákban, amelyek foglalkoztatnak, nem szenve-
dek hiányt. S remélem, van még bennem „gőz” is. 
– Nemrég elfogadta a Színházi Intézet nagy kihí-
vását – a szlovákiai bábszínház komplex történe-
tének összeállítását. Ez a kollektív mű jelenleg
a szakmai korrektúra stádiumában van, s már tény-
leges kiadása is körvonalazódik.
– Egész életemben azért harcolok, hogy a báb-
színház bekerüljön a színház kontextusába. Ez elő-
ször A szlovák drámaművészet enciklopédiája című
kötet összeállításakor történt meg, amikor a báb-
művészet magától értetődően vált a publikáció
részévé. Amikor a Szlovák Tudományos Akadémia
részéről Miloš Mistrík egy szerzőcsoport élén A szlo-
vák színház a 20. században összeállításán dol-
gozott, a bábszínház történetének fejlődési szaka-
szai is bekerültek a könyvbe. Néhány évvel ezelőtt
a Színházi Intézet Vladimír Štefka professzor irányí-
tásával A 20. századi szlovák dráma története cím-
mel adott ki egy antológiát. Rögtön ezután
a Színházi Intézet igazgatónője, Vladislava Fekete

keresett meg azzal, hogy bábos szakemberek csa-
patával együtt hozzak össze egy hasonló kötetet.
Így kezdett alakot ölteni A szlovák bábjátszás a 19.
századtól napjainkig című publikáció. Olyan mű
jött létre, melyben az egyes fejlődési időszakok
dominálnak, de a különböző szerzők munkássá-
gáról szóló tanulmányok sem hiányoznak. Úgy
gondolom, ez a könyv nemcsak a szakemberek –
a színháztörténészek és a diákok – számára lesz
fontos, hanem olyan más olvasók figyelmét is fel-
kelti, akik érdeklődnek a szlovák színház iránt.
Az utóbbinak pedig a bábszínház is része. 
Sok erőt kívánunk önnek a terjedelmes publikáció
nehéz munkájához. Hisszük, hogy továbbra is ösz-
tönzőnk és tanácsadónk lesz. A pozsonyi Színházi
Intézet dokumentációs osztályán végzett munkája
során sok mindent rögzített és dokumentált, s ma
is készségesen és gyorsan azonosítja számunkra
a korabeli fényképeken látható előadásokat és sze-
replőket. Emlékezőtehetsége, pontossága és szor-
galma legyen a jövőben is ösztönzője mindazoknak,
akik az ön nyomdokába lépnek.
Fordította: G. Kovács László

(Az interjú a BIBIANA revue című folyóirat 2017.
évi 3. számában jelent meg.)

V. Predmerský és Lenka Dzadíková
a 85. születésnapi ünnepségen, 2017. 

Fotó: Ctibor Bachraty                                                    
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Találkozások Vladóval: 
Szabadka, Gyermekszínházi
Fesztivál, 2009 
– Miglinczi Éva, Balogh Géza

Picasso-kiállítás után 
Pozsonyban, 2011 

– középen Kopócs Tibor 
festőművész

Szlovák illusztrátorok 
kiállításán a pozsonyi 
Nemzeti Színházban, 2011. 
– középen Barbara Brathová
művészettörténész
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This is an interview with Vladimir Predmerský, who celebrated his 85th birthday in 2017. Not
only do we encounter him at puppet theater performances, but also at theater and opera
performances all over Slovakia. He never misses a festival, conference or exhibition opening.
From the beginning, he has utilized his theoretical knowledge of dramaturgy and directing in
practical stage work, and then again in his work for television. For more than twenty years, he
was the television’s chief dramaturg for children’s programs. With his reviews, he has constantly
been attentive to puppet theater performances. On top of that, he publishes reviews and studies
and is working on the completion of a massive anthology, a book of studies, Slovak Puppetry
from the 19th Century to the Present. This history of Slovak puppet theater will include its critical
periods of development in essays by various authors.

L I V I N G  M E M O RY  O F  S LO VA K  P U P P E T R Y

A libereci Mateřinka bábfesztiválon – tájékozódunk az utcán, 2011

Fotók: Miglinczi Éva

Látogatóban Vlado pozsonyi lakásán, 2011 – középen Balogh Géza 

A szabadkai Gyermekszínházi Fesztivál orosz bábkiállításán, 2009 
– középen Nyina Monova bábtörténész




