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Tiltottak menedéke. Művészek az Állami Bábszínház műhelyében című kiállítás. 
(Gergye Krisztián, Meczner János, Radák Eszter, Kolozsváry Marianna)

Bálint Endre: Vándorlegény útra kél, 1959Kemény Henrik Vitéz László bábja
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A 2019-ben hetvenéves Budapest Bábszínház ju-
bileumi programsorozatának egyik utolsó állomása
volt a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közös
szervezésben megvalósított Tiltottak menedéke
című kiállítás. A tárlat az Állami Bábszínház
műhelyére koncentrált, illetve az ott dolgozó
alkotókra, akik az egyéb megnyilatkozási lehetőségek
hiányában 1949 után a teátrum falai között a túlélés
egyetlen érvényes formáját találták meg.
Amikor egy erősen marginalizált műfaj történetéről
szeretne beszélni a kutató – vagy kurátor –, meg-
nehezedik a munkája, hiszen kevés az az írásos
szakirodalomnak, kritikának nevezett forrás, amit
felhasználhat magához a vizsgálathoz. Hatványozottan
nehezebbé válik a helyzet, amikor a kutatás időbeli
korpusza olyan speciális történelmi korszakba ágya-
zódik, amikor a hivatalos és nem hivatalos történeti
narratívák közötti feszültséget könyörtelen politikai
játszmák, a hatalom megkérdőjelezhetetlen hege-
móniája és a kiszolgáltatottság fojtó levegője járta
át. A színházi műfaj illékony, az itt és mostban való
létezése a múlékonyság kiváltságával ruházta fel.
A bábjáték ebből az olvasatból azonban különleges
pozíciót foglal el, mivel főszereplői túlélik az őket
meghatározó létezés kereteit, magukat a színházi
előadásokat: leporolható testükön fontos információkat
hordoznak, amelyek segítségünkre lehetnek egy-
egy (báb)színháztörténeti pillanat rekonstruálásához.
Ezért is örvendetes, amikor egy képzőművészeti ki-
állítás olyan speciális témát választ magának, mint
egy színház műhelyének és az ott dolgozó képző-
művészek történetének bemutatását. Ez egy egészen
másfajta kulisszák mögé való bepillantás, ilyenkor
a festékszagot keressük, a faforgács roppanását

halljuk a lábunk alatt, azt az alázatos munkát
kutatjuk, ami nem a reflektorfényben történik –
a bábok születésének csodáján ámulunk.
A tárlat hat alkotó munkásságát mutatja be, és fel-
rajzolja azt a hálót, amelyben az Állami Bábszínházhoz
való kötődésüket ismerteti. Így kerülnek az avantgárd
festő, Bálint Endre plakáttervei egy kiállítási térbe Ja-
kovits József szürrealista szobraival és Kemény
Henrik Vitéz László bábfigurájával – még az is lehet,
hogy a rajzok, szobrok, festmények és bábok nem
először találkoznak egy térben, és abban a bizonyos
Rottenbiller utcai műteremlakásban már sütötte őket
ugyanabból az ablakból beáramló napfény.1 Bródy
Vera bábtervei és A fából faragott királyfi bábjai ter-
mészetes egységet teremtenek Korniss Dezső, Bálint
Endre, Ország Lili festményeinek hol figuratív, hol
nonfiguratív vizuális világával. Ha szigorúan vesszük
a kiállítási cím szervező elvét, miszerint a tiltottak
menedékét hivatott bemutatni a tárlat, akkor Bródy
Vera munkásságának megjelenése megkérdőjelezhető
választásnak tűnik, még ha tagadhatatlan is jelen-
tősége a teátrumban. Márkus Anna alakja és mun-
kássága villanásszerűen tud csak megjelenni, de
személyén keresztül még így is megidéződik Pilinszky
János egy pillanatra. S talán Korniss Dezső e körben
való szerepeltetése is meglepetést okozhat elsőre,
hiszen a bábjátékhoz való viszonyát eddig nem
az Állami Bábszínház perspektívájából emlegettük,
most azonban arra is fény derül a tárlat írásos
összefoglalójában, hogy a műhely vezetésére kine-
vezett Jakovits József a kezdetekben tőle kért
segítséget a tervezési feladatokhoz.
Ahhoz azonban, hogy az Állami Bábszínház műhelye
az ötvenes években a színházi létezés középpontjává

Szántó Viktória

EGY  INTÉZMÉNYESÜLT  RE J T EKHELY :  AM IKOR
A (MŰ ) TÁRGYAK  É LETRE  KE LNEK

1 A Népliget 1952-es államosítása során a vásári mutatványos Kemény Henrik bábjait Jakovits József és Heni bácsi
közösen csempészték ki az éjszaka leple alatt, majd Jakovits Bálint Endrével közös lakásában rejtették el őket. Jakovits
és Bálint sógorok voltak, közös Rottenbiller utcai lakásuk műteremként is funkcionált, és fontos emlékezeti helyévé vált
a magyar képzőművészet történetének.
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Részlet a kiállításból

Shakespeare: Szentivánéji álom, 1964. Bródy Vera bábterve alapján Furfangosok - Tamási Áron: Szegény ördög, 1975.
Ország Lili bábterve alapján
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Bálint Endre: Ördögök és koboldok, 1948

Bálint Endre: Tánc, 1948 Korniss Dezső: Miska, 1954
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Az orr, 1978. Ország Lili bábtervei

Korniss Dezső: Bábtervek I-II., 1950-es évek
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válhasson, a teátrumnak szüksége volt egy olyan
vezetőre, akinek szándékában állt a szilenciumra
ítélt művészeknek megélhetést biztosítani. Bod
László neve említés szinten jelenik csak meg a ki-
állításon, holott személye nélkül nem tölthetett
volna be a műhely ilyen kultikus szerepet. Bod
bábszínházi eszménye, amelyben a bábjáték kép-
zőművészeti eredeztetése a huszadik század első
felében népszerű művészi bábjáték felfogását és
hagyományát követte, határozta meg igazgatói
döntéseit. Az ábrázolásban a stilizáció, az absztrakt
formák preferálása a koreszménynek megfelelő
realisztikus megjelenítés helyett olyan bátor ars
poetica volt, amely valóban csak egy igen marginális,
a kultúrpolitika fürkésző tekintetétől távol eső mű-
vészeti területen fogalmazódhatott meg. Bod László
tudatosan építkezett ezen eszmékből, így színhá-
zának megszervezése során szándékosan gyűjtötte
maga köré azokat az alkotókat, akikkel közösen
tudta képviselni ezt a színházi felfogást, alkotói
menedéket biztosítva ezzel sokaknak, akik máskü-
lönben a létezésért küzdöttek volna.2

Megrendítő élmény lassan időzve figyelni a fest-
ményeket, rajzokat, szobrokat, bábokat. Egyrészt
megérint az a szervezői gesztus, amelyben a bá-
bokat és előadásdíszleteket egyenrangú képző-
művészeti alkotásokként kezeli, mint a mára már
megkérdőjelezhetetlen nívójú műalkotásokat, mert
bár elméletben gyakran olvashatjuk, hogy a kép-
zőművészethez legközelebb álló színházi műfaj
a bábművészet, mégis plasztikus formát ölt ez a té-
zis, amint Vitéz László posztamensen álló üveg-
vitrinben csücsül, vagy Kaspar bábfigurája Bálint
Endre festményei között pihen. Csodálatos és
már-már zavarba ejtő, ahogyan a mester és tanít-
vány, a Bálint Endre – Ország Lili barátság stációi
az alkotásokon keresztül rajzolják föl a kapcsolat

különböző mélységeit, kettejük kézzel fogható in-
timitása megrendítő. A festmények válogatásánál
az az érzése támad a nézőnek, hogy fellelhető
egy szándékos gesztus, amelyben kifejezetten
a bábszerű figurákat ábrázoló képek sokasága
kerül bemutatásra – szinte bagatell leírni e tézist
–, hiszen Bálint Endre Ördögök és koboldok
sorozata és Ország Lili bábjai és tervei a Szegény
ördög című produkcióhoz kéz a kézben járnak,
de Korniss Dezső Tücsöktánc sorozata és maga
a kiállítási plakáton is szereplő A fából faragott
királyfi figura is rokonok –, illetve lehetséges kap-
csolódási pontok sorozata villan fel a nézőben
minden egyes alkalommal, amikor megnézi a ki-
állítást. Ezek az alkotások mind beszélnek: a tárlat
nézőjével is folyamatosan interakciót kezdemé-
nyeznek, de a kiállítás többi részét képező műal-
kotásokkal is párbeszédben állnak. És amilyen
termékenyen hat a figurális bábokra a képzőmű-
vészeti produktumokkal való együtt-létezés, úgy
hat szinte megelevenítő erővel a statikus festmé-
nyekre, szobrokra a bábok jelenléte, így már-már
Jakovits szobrai is szinte táncra perdülnek és
Korniss Dezső Mérlegese is repülni látszik. Bródynak
A fából faragott királyfihoz készített látványterve
önmagában is csodálatra méltó élvezetet nyújt,
hát még amikor a hátterek elé álmodott figurák
hazatérnek képzeletünkben a vászon elé.
A tárlat számomra leglélegzetelállítóbb momentuma
A japán halászok rekonstruált színpadképének ki-
állítása. Egyszerre van jelen benne minden, ami
a korábbi termekben megelevenedett előttem, a fi-
gurák, a háttér-festmények, az életnagyság ro-
busztussága. S ha a kiállítás eddigi élményszerűségét
az a (képzelt) dinamika határozta meg, amely
alkotó és alkotás, néző és befogadás között alakult
ki, akkor ezen a ponton megnyugszik cikázó

2 Arról a gesztusról, hogy tudatosan biztosított terepet a képzőművészeknek a bábszínházban, így beszélt Bod László:
„Művészeti kérdésekben nagy segítséget jelentett nekem Jakovits József – mindenki csak Jakinak hívta –, aki szürrealista
szobrász lévén nem kaphatott semmiféle szobrászi feladatot hazájában. A bábkészítő műhelybe szerződtettem, vele
együtt hívtam oda a szintén ’formalista’, eltiltott Kornis Dezsőt, Ország Lilit, Márkus Annát, ezeket a kitűnő festőművészeket.
Később Bródy Verát, a nagyszerű bábtervezőt is odavettem, igaz, hivatalosan gépírói státuszba kellett sorolnom. Ott
vészelhették át a szocialista realizmus korszakát, közben alkothattak a maguk művészi meggyőződése szerint.”
Körmendi Lajos: Az én Karcagom. Bod László festőművész világjárásai és hazatalálásai. Karcag, Barbaricum Könyvműhely.
1999. 38. http://vfek.vfmk.hu/00000080/letoltes/kormendi_lajos_az_en_karcagom.pdf Utolsó letöltés: 2019. 04. 09.
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elmém, s mintha monológot hallgatnék, elmerülök
a plasztikus színpadkép megannyi négyzetcenti-
méterében.
Hiányérzetem csak akkor támadt, amikor a kiállí-
tás-megnyitón készült fotósorozatokat látva kiderült,
hogy azon előadásfelvételeket is vetítettek a nagy-
érdeműnek, milyen kár, hogy nem kelnek – igaz
csak felvételek szintjén – életre a bábok. Bocsánat,

hiszen ez nincs is így, hiszen a kiállításnak eleven
volt minden porcikája, s ezt az élményt még
zsebre is tehettem, és minőségében eleveníthetem
föl a katalógus sorait olvasva.

(Tiltottak menedéke. Művészek az Állami Bábszínház
műhelyében. Magyar Képzőművészeti Egyetem,
2020. február 14. – 2020. március 13.)

A japán halászok, 1966. Ország Lili terve alapján
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In 2019, one of the last productions of the Budapest Puppet Theater’s 70th anniversary celebration
series was the exhibition Asylum for the Prohibited, a co-production with the Hungarian University
of Fine Arts. In the 1950s, the State Puppet Theater operated as a kind of “outlaw” place, almost
entirely out of sight of Communist cultural policy. Thus, it became a refuge for artists who chose
not to adapt to the requirements of the new political system. 
Director László Bod asked the sculptor József Jakovits to head the fine art workshop and Dezső
Korniss to assist in design. The most authentic representative of the spirit of the legendary
Rottenbiller Street 1 was Endre Bálint, who had designed posters for the Puppet Theater in the
early 1950s. After graduating from the College of Fine Arts, Lili Ország also came here as a set
painter in search of a livelihood. A deep friendship formed between the master and his disciple.
There were others who profited from the assocation. For Anna Márkus, her scholarship to the
workshop meant that opening of a world beyond post-impressionism. Vera Bródy also learned
the profession, as well as a new vision from József Jakovits there. Hence this workshop soon
became renowned in art circles, and everyone turned up here – artists, actors, composers,
directors, making it a kind of nest for intellectual resistance.

A S Y L U M  F O R  T H E  P RO H I B I T E D

A japán halászok, 1966. Ország Lili terve alapján. Fotók: Miglinczi Éva


