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A Budapest Bábszínház dramaturgjától és színház-
pedagógusától azt szerettük volna megtudni, hogy
miként látják ők – visszatekintve – az intézmény
hetven évét, s azon belül is a színház felnőttszínházi
törekvéseit. Nem mellékesen arra is kíváncsiak vol-
tunk, hogyan értékelik a felnőtt közönség és a báb-
színház mai viszonyát és a felnőtt színházi profil
alakulásának jövőjét.
– Milyen volt a felnőtt bábjátszás a színház emb-
lematikus, Szilágyi Dezsőhöz köthető időszakában?
Gimesi Dóra: – Felnőtteknek először, az ötvenes
években bábkabarékat játszottak, olyanokat, mint
a Sztárparádé vagy a Biztos siker. A legenda szerint
egyszer az Oktogonig állt a jegypénztár előtti sor,
annyian akarták megnézni a Sztárparádét. Ezt Szilágyi
Dezső nem tekintette magas fokú művészetnek.
Végvári Viktória: – Azt Szilágyi is elismerte, hogy
a kabarészerű, epizodikus esztrádműsor egy létező
formája a felnőtteknek szóló bábjátszásnak, de
hiába volt – ma már alig elképzelhető – nagy sikere
ezeknek, ő azt mondta: nézzük meg, hogyan lehet
mást és másképpen kínálni az embereknek.
G. D.: – 1958-ban a Rejtő Jenő regényéből készült
A szőke ciklon emblematikus előadásként él a szín-
házi emlékezetben, pedig nem esztrádszerű, hanem
végigvisz egy sztorit. Viszont annak a rejtőjenői
szöveghumornak, ami általában csak olvasva mű-
ködik, adekvát adaptációs lehetősége a báb. (Meg
nyilván a képregény és az animációs film.) Miután
Szilágyi Dezső lett az igazgató, neki inkább az volt
a törekvése, hogy klasszikusokat mutasson be,
mondván, nincsenek bábszínházra születő felnőtt
szövegkönyvek, nincs, aki ilyeneket írjon…
V. V.: – Szilágyi itt mintha kicsit csúsztatna, hiszen
a Bábszínházban mindig kiváló dramaturgok dol-
goztak, olyanok, mint például Mészöly Miklós vagy
Kardos G. György, akik simán tudtak volna felnőtt
darabot is írni.

G. D.: – Ezzel párhuzamosan Szilágyi Dezső rátalált
egy másik műsorrétegre, a zenés előadásokéra.
Ekkor születtek meg az azóta legendássá vált,
komolyzenére készült előadások, mint A fából fa-
ragott királyfi, A csodálatos mandarin, Petruska
s a többiek.
– Miért indult el ilyen irányba, s miért voltak ezek
az előadások olyan sikeresek?
G. D.: – A siker oka, hogy ez a forma jól kihasznált
egy piaci rést. Nemzetközi szinten eladhatóvá
tette ezeket az előadásokat, nem volt bennük
magyar nyelvű szöveg, viszont olyan minőségű
20. századi zene szólt, mint Bartóké, Prokofjevé,
Sztravinszkijé, vagy Ligetié. A fából faragott királyfit
lehetett balettként látni, de a báb hozzáadott
egyfajta csodát.
V. V.: – És ez nem a korábbi műsort erősen meg-
határozó, Szergej Obrazcovhoz köthető orosz
bábszínházi hatás, hanem Szilágyi saját koncep-
ciója, amelynek külföldön komoly kritikai vissz-
hangja volt.
G. D.: – És ezek az előadások egyben nagyon prog-
resszív kortárs vizualitást is képviseltek, hiszen olyan
kiváló bábtervezők dolgoztak ott, mint például Koós
Iván és Bródy Vera.
– Érdekes, hogy az akkori kortárs zenét és vizualitást
bátran merték vállalni. Mondjuk, Ligeti György neve
ma sem biztos, hogy közönségcsalogató lenne.
Hogyhogy ennyire bátran mertek a kortárs művé-
szethez nyúlni?
G. D.: – Azt hiszem arra jött rá Szilágyi, hogy a báb-
színházi látvány könnyebben emészthetővé teszi
a nehezebben befogadható zenét is. Összeadódnak
a jelek s kialakulhat egy történet.
V. V.: – Teszem hozzá, hogy ezek elsősorban fesztivál-
darabok voltak, s itthon nem játszották túl gyakran.
– Milyen arányban voltak a színházban alternatív
törekvések?
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G. D.: – Egyrészt játszották ezeket az előadásokat kül-
földön és itt, a színházban felnőtteknek (és gyerekeknek
is), másrészt elindult az úgynevezett kísérleti stúdió.
V. V.: – Szilágyi – egy KISZ pályázati felhívásra – lehetővé
tette, hogy a bábszínész képző stúdiósok csináljanak
előadásokat, és amelyik megfelelő színvonalú, azt be-
mutatják. Ez nagyon demokratikusan hangzik, de abban,
hogy a stúdiósok mit választanak, elég erősen vezetve
volt a kezük. Ugyanakkor szabadságot kaptak a meg-
valósításban. Például a bunraku addig egyáltalán nem
volt bevett forma, mert – nem függetlenül Obrazcov
hatásától – főleg botos-pálcás vagy kesztyűs bábelő-
adásokat játszottak. Tehát technikailag érdekes dolgokat
– többek között árnyjátékot – lehetett csinálni, és
olyan, más színházak esetében tiltott vagy nem ajánlott
szerzőkkel is lehetett foglalkozni, mint Beckett meg
Mrożek. Ugyanis Szilágyi el tudta érni, hogy még ezeket
a kortárs szerzőket is be lehessen mutatni.
– Volt a színháznak értő alapközönsége, vagy ki-
nevelte az ilyen nézőket?
V. V.: – Korlátozott számban mentek ezek az elő-
adások, átlagban havi kétszer.
G. D.: – Ez egy furcsa, alternatív szubkulturális jelenség
volt.
– Lenne ma stabil közönsége egy kísérleti jellegű
előadássorozatnak?
V. V.: – Az most a Trafó közönsége.
G. D.: – Ebben a városban lehet körülbelül ötszáz
ember, akit ez érdekelne, fiatalok, értelmiségiek,
egyetemisták. Ez akkor is rétegműfaj volt, ma is az
lenne. Fontos belátnunk, hogy ezeket a produkciókat
elsősorban szakmai érdeklődés övezte.
– Ma Magyarországon a bábot gyerekműfajnak köny-
velik el. Hogy lehetne a szakmai figyelmet jobban
ráirányítani a felnőtt bábra, a kísérleti előadásokra?
V. V.: – Kéne csinálni kísérleti előadásokat.
G. D.: – Lázár Helga csinált (igaz, nem a Budapest
Bábszínházban) egyet, s az tele is volt – egyszer.
Biztos, hogy legalább még ötször el tudott volna
menni, de ma a bábos szakma zömében már nem
Pestre korlátozódik, tehát nehezebben lehet ezt
a réteget is elérni.
– A kísérleti stúdiónak volt valami látható hatása?
V. V.: – Hosszútávon persze, mert a technikák a
mai bábjátékba is beépültek.

G. D.: – Ezek nem gyors folyamatok. Amikor a kí-
sérleti stúdióban bemutatták a Jelenet szöveg
nélkült, még nem jelentette azt, hogy a következő
évadtól Beckett bekerült a köztudatba. Az is lassú
folyamat volt, hogy egy-egy technika létjogosult-
ságot kapott a nagyszínpadi produkciókban is. Hát
még az, hogy a színészek kezdtek kijönni a paraván
elé és látható kapcsolat született ember és báb
között. Azután, hogy Henryk Jurkowski a hetvenes
évek elején először meghatározza a bábszínház
harmadik műfajaként ezt a formát, ez megállít-
hatatlanul, feltartóztathatatlanul megjelenik az Ál-
lami Bábszínház gyakorlatában is. Hiába ellenkezett
ellene Szilágyi, mondván: a bábszínház az illúzió
színháza. Ezzel a nézetével egyre inkább magára
maradt, hiszen színháza rendezői is feszegették
e határokat, nem beszélve például Kovács Ildikóról,
aki Erdélyben pont azzal kísérletezett, hogy mit
tud a színész teste hozzáadni a bábhoz.
V. V.: – Ugyanezzel már a hatvanas években kí-
sérletezett például a Malgot István vezette, s ma
alternatívnak mondható Orfeo bábcsoport is, amely-
nek két-háromszáz fős, elsősorban gimnazistákból,
egyetemistákból és fiatal értelmiségiekből álló
stabil közönségük volt (köztük szép számmal be-
súgók is). Igaz, kevés szakmai visszajelzést kaptak,
nem tartoztak „a” szakmába, megmaradtak az un-
derground-kategóriában, de akcióik esemény-
számba mentek.
G. D.: – Az Orfeo igazi alternatív kezdeményezés
volt, míg a kísérleti stúdió megmaradt az Állami
Bábszínház profi keretein belül.
– Lenne igény ilyen típusú kísérleti előadásokra
a Budapest Bábszínházban?
V. V.: – Nem hiszem, hogy egy ilyen, klasszikus kí-
sérletező műhely a mai kötöttségű kőszínházakba
való. Erre jobb terep az egyetem vagy a független
színház.
G. D.: – Ezért választjuk mi is a független létezési
módot, ha valami szokatlant, a napi gyakorlattól
eltérőt szeretnénk csinálni – lásd: Az időnk rövid
története.
– Nem hiányzik mégis egy olyan platform, ami
akkor a független stúdió volt? A színház nem járna
jól ezzel?
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G. D.: – Hogyne járna jól, csak ahhoz az kellene,
hogy ne legyen akkora terhelés az alkalmazottakon,
mint most van.
V. V.: – Pedagógiai és marketing szempontból is
okos húzás lenne, ha az ifjúsági előadásokat néző,
alternatívabb irányzatokra kíváncsi fiatalokat behoz-
nák a színházba, mert felnőhetne belőlük egy stabil
felnőtt közönség.
G. D.: – Nekem van egy megoldási javaslatom…
Az a nézőközönség végtelenül limitált, amelyet ma
egy felnőtt bábelőadás Budapesten érdekel. Ahhoz,
hogy ezt a nézőközönséget kimaxoljuk, az kellene,
hogy minél több kísérletező, innovatív előadást le-
hessen látni a Budapest Bábszínházban. A Trafó
az ilyen típusú előadásain maximum két estére
telik meg, és szuperjó volna, ha fel tudnánk mérni
ezt a közönséget, hogy rendszeresen elhívhassuk
hozzánk is őket. Mivel a Budapest Bábszínház
felnőtt és kísérletező repertoárja szűkös ahhoz,
hogy folyamatosan kínálhassunk újdonságokat, de
a mi meglévő ilyen előadásaink mellé egyéb, az or-
szág más bábszínházában vagy a függetlenek
között született produkciókat is műsorra tűzhetnénk.
Ha azt mondanánk, hogy minden hónap második
vagy harmadik csütörtök estéjén kísérletező elő-
adások láthatók, s ezeket jó előre hirdetnénk, azaz
a néző tervezhetné a programját, akkor ez a kü-
lönlegesség is megtalálhatná a maga stabil kö-
zönségbázisát.
V. V.: – Ez azért nehéz, mert nagyon erősen beívódott
a köztudatba, hogy a báb csak az óvodásoknak
való. Tehát a Dóri által körvonalazott koncepció re-
pertoárépítési cél is lehetne: ha bejön a kisgyerek
és rákap a bábozás érdekességére, akkor legyen
a következő életszakaszaiban is olyan kínálat, amin
végigmenve eljut a felnőtt előadásokig. De a magyar
színház nincs erre a fokozatos építkezésre szocia-
lizálódva, de arra sem, hogy a realista hagyomá-
nyoktól eltérő, a bábszínház lényegét adó vizualitásra
és absztrakt közlési formákra épülő formákban gon-
dolkodjon.
– Lehet-e szocializálni a bábszínház megértésére,
olvasására?
V. V.: – A bábszínházi nyelv befogadása nagyobb
munka, mint egy hagyományos prózai előadásé,

pontosan azért, mert nézők nincsenek erre a közlési
módra szocializálva.
G. D.: – El kell fogadnunk, hogy ez rétegművészet.
Viszont fontos, hogy valóban azok nézzék a kü-
lönböző előadásokat, akiknek szánjuk, és az a fe-
lelősségünk, hogy megtaláljuk azt az ötszáz – majd
reményeink szerint ennél is több – embert, akik
ilyen művészi élményre is kíváncsiak. Más szóval:
eljusson produkciónk a nézőhöz, a néző meg el-
jusson hozzánk. Különben is: a progresszív kortárs
színház nem válik szét annyira műfajokra, már nem
lehet egyértelműen azt mondani, hogy ez báb-
színház, az meg táncszínház…
– Hogy értékelitek a Szilágyi utáni időszakot?
G. D.: – Általánosságban két tendenciát látok kör-
vonalazódni. Egyrészt van egy olyan törekvés, hogy
nem bábszínházi alkotók rendezzenek bábszínházi
előadásokat. Ennek az lehet a pozitívuma, hogy
a máshonnan jött művész friss szemmel, más né-
zőpontból tekint a műfajra, és ebből születhetnek
izgalmas találkozások. Az utóbbi időben ilyen lett
például A vihar. Ugyanakkor veszélye is van: több
előadásnál előfordult, hogy a külsős művész csupán
a bábszínházi evidenciákra csodálkozott rá, és el-
maradt a várt hatás. A másik út szinte észrevétlenül
alakult ki: bizonyos gyerek- és ifjúsági előadásokról
kiderült, hogy működnek felnőtt közönség előtt is.
Ilyen volt A legkisebb boszorkány, a Líra és Epika,
aztán pedig a bábos szempontból kifejezetten
progresszív A hétfejű tündér. A Semmit is mérföld-
kőnek érzem a színház életében, a benne meg-
jelenő komplex bábos gondolkodásra már a ka-
maszok is nyitottak, de az ínyenc nézők azok, akik
az esztétikáját is értékelik.
Ugyanakkor érzek egy furcsa paradoxont is: a Semmi
és A hétfejű is szívügye volt egy-egy kis alkotócsa-
patnak, és nem volt rajtunk az a nyomás, hogy va-
lami nagyon újszerűt kell csinálni. Talán éppen
ezért sikerülhettek. A felnőtt előadások esetében
ugyanis felmerül, hogy lehetőleg legyenek nagyon
progresszívek. Én viszont azt tapasztalom: nehéz
felkérésre megújítani a bábművészetet.
Nagy lökést adott a felnőtteknek szóló bábjátszásnak,
hogy magyar rendezők végeztek külföldön, s el-
kezdtek rendezni a Budapest Bábszínházban is,
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valamint egyre több prózai színházi, illetve néhány
külföldi rendező is dolgozott a társulattal. Veres
Andrásnak a Morgenstern-versekből összeállított,
három színész által élőzenével előadott Bitódalok
című rendezését például nagyon fontosnak tartom,
de összesen nyolcszor vagy kilencszer ment, mi-
közben nemzetközi díjat nyert. Igaz, nem volt túl-
reklámozva. Ma már, lehet, tizenötöt is elmenne.
Hiszen Az időnk rövid történetéből például több
mint húsz előadást tartottunk. Persze az azért nem
kifejezetten innovatív előadás, de felnőtt bábszínházi
darab!
V. V.: – De említhetem a Tíz emelet boldogságot,
ami tulajdonképpen mese felnőtteknek, és az elő-
adója, Hannus Zoltán szerint igazán ők reagálnak
rá a legjobban.
G. D.: – A színészeket ugyanis megemeli a felnőtt
reakció. Miközben egy gyerekelőadás is többnyire

azzal az igénnyel jön létre, hogy a felnőttnek is
legyen benne valami érdekesség. Nyilvánvalóan
egy átlag felnőtt néző, bármennyire is érdekli
a bábszínház, nem fogja egy reggel 10 órás elő-
adásban megnézni A hétfejű tündért. Míg, ha
adunk neki lehetőséget, hogy este nézhesse meg,
akkor inkább eljön.
V. V.: – Ezt igazolja a Bábszínház 7szer című szabad-
egyetem jellegű sorozatunk is. Legalább negyven, in-
novációra éhes ember minden alkalommal ott volt.
Hatéves kislány, idős bácsi, fiatal párok. Nagyon érde-
kelte őket. Az azonban kérdés, hogy hiába van erre
a formára nézői és feltehetően alkotói igény, az adott
körülmények, illetve kötöttségek között lehet-e, s ha
igen, hogyan lehetne ezt folyamatosan működtetni.
– Van-e, s ha igen, miből táplálkozik ez a báb-
színház iránti fogékonyság?
V. V.: – Egyrészt a báb filozofikussága, másrészt

a tárgykultúra miatt. A báb ebben
az elidegenedett világban vissza-
hoz valamit a mágikus tartal-
makból. Tudatalatti rétegeket
mozgat meg. A mesterséges in-
telligencia korát éljük, amikor
alapkérdés, hogy mi az élő és
mi a halott; melyek az egyén
határai; mitől vagy te te, és mitől
már egy gép. A báb másról sem
szól, közben meg nagyon is ma-
teriális, látható.
G. D.: – Meg az isten-ember vi-
szony: a báb magyarázás nélkül
produkálja a teremtés és mű-
ködtetés aktusát. Isten és ember
viszonya a báb és mozgatója
viszony. Mindenki elgondolko-
dott már rajta, hogy magamat
mozgatom-e vagy engem moz-
gatnak? Az emberiség legna-
gyobb kérdései ezek, amelyeket
a báb szintetizálni tud.


