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Orbók Loránd: Bábjátékok. Magyar Iparművészet, 17. évfolyam, 6. szám. 1914.



Nyolc évvel ezelőtt jelent meg szerkesztésemben
a magyar bábtörténeti antológia, amelynek A Vitéz
László Színháztól a Nemzeti Bábszínjátékig címet
adtam. Akkor nem indokoltam meg, miért használom
a Vitéz László Színház megnevezést. Tán meg
kellett volna tennem, hiszen az utóbbi évtizedek
bábtörténeti munkáiban Vitéz László Bábszínházként
emlegették Orbók Loránd színházi vállalkozását.
Mivel azt tapasztalom a kötet megjelenése óta is,
hogy a szakirodalomban meggyökerező, ám nem
helyes elnevezés a használatos, szükségesnek
tartom, hogy szóljak a névadásról. Egyúttal az Orbók
színházával kapcsolatos téves adatok sorát szeretném
a jótékony feledés homályába száműzni.

Bábelőadások Rónai Dénes műtermében
Rónai Dénes fényképész 1910 végén kibérelte Bu-
dapesten a Váci utca 17. szám alatti újonnan épült
ház legfelső szintjét, ahol műtermet alakított ki.
1911 januárjától már rendszeresen olvasható is
képes hirdetése, melyben művészi fényképező
műhelyét mutatja be:
„Csodálatos színes, pompázó, káprázatos a világ
körülöttünk. Egy új reneszánsz szele csapja meg
a régi avult ízlés nyűge alól felszabaduló embert.
Minden, ami művészet, új kifejezésmódok után
kutat. Minden ipar új formákat keres, amelyiken
hozzánk szólva újat mondhasson. Ilyen, az új szépet
kereső ember műhelye, az, amelyet itt képekben
mutatunk be olvasóinknak négy felvételben. Rónai
Dénes udvari fényképészmester, szakítva a régi
hazug fotográfiák irányával, a szépnek a modern
formáját keresi. Már műtermének egyéni és új stílusa
is sejteni engedi, hogy az itt készült képek világítása,
levegője igaz. A régi üvegkalickabeli, csinált, mester-
séges, hazug pózokkal készült fényképek ideje
elmúlt. Újult az ízlés, változott a szép fogalma. Ma
az a szép, ami őszinte és igaz művészi termék.
Szolgálatot akarunk tenni, mikor felhívjuk olvasóink
figyelmét erre a nagyarányú művészi vállalkozásra,
melyhez hasonló ez idő szerint még nincs is. A hall,
a műtermek berendezése, az öltözők elsőrangú
iparművészek munkája. Az antik terem műtárgyait
hosszú külföldi utakon sikerült így összeválogatni.
A technikai felszerelések mindegyik darabja remekbe
készült. A laboratóriumot a charlottenburgi egyetem
fotokémiai asszisztense rendezte be és szerelte föl.
Amit a foto-optika és kémia eddig legjobbat produkált,
minden feltalálható ebben a minta-műteremben.
Rónai Dénes többször volt tanulmányúton az állam
ösztöndíjával, és amit útjában legtökéletesebbet
talált, azt mind idegyűjtötte. A műterem tulajdonosa
szívesen lát mindenkit, aki ezt a fővárosunknak
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díszére váló műintézetet meg akarja tekinteni. A mű-
terem könnyen megközelíthető, a város középpontján,
Váci-utca 17. szám alatt van.”1

A fentebb olvasott hirdetéssel hétről hétre talál-
kozhattak a Színházi Hét olvasói. E reklámanyag,
mely először 1911. január 15-én jelent meg, segít
eligazodni bennünket abban a kérdésben, hogy
mikortól kezdhetett játszani Orbók Loránd és
csapata Rónai Dénes műtermében. Mi az, amit
eddig tudtunk?
Orbók Loránd bábszínházáról az első jelentősebb
írás 1955-ben jelent meg A bábjáték Magyarországon
című kötetben, melyben Németh Antal az 1910-11-es
évet említi első szezonként, majd később ezt írja:
„A kezdetről a sajtó sem ad tájékoztatást: az első
előadások csendben, intim körülmények között pe-
reghettek le.”2 A korabeli sajtóhírek mellett Németh
Antal közlésére építhetett Belitska-Scholtz Hedvig
Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon
1945-ig című, 1974-ben megjelent könyvében.
„A színház alig öt évig, 1909 tavaszától – más
források szerint 1910-től – 1914 nyaráig időszakosan
működött.”3 A későbbi összefoglaló munkák (Selmeczi
Elek, Balogh Géza bábtörténeti munkái), és más,
a bábszínház működését említő szakírások ezeket
az időpontokat vették át. Így az 1994-ben megjelent
Magyar Színházművészeti Lexikon is. (Korábban
e sorok írója is így tett.) Megemlítendő még Székely
György Bábuk, árnyak című kötete, mely két évvel
korábban jelent meg, mint Belitska-Scholtz könyve,
s amelyben a szerző előbb az 1911-es évet említi
a művészi bábjátszás kezdetének, majd utóbb
1910-11-re teszi Orbók bábszínházának megalakulását.
Ezen első írások szerzőinek mi jelenthette az első
számú forrást és ki szolgáltathatta a megbízhatónak

vélt adatokat? Mindenekelőtt a korabeli újságok
hírei, kritikái és a kortárs Bevilaqua Borsody Béla,
aki több, bábszínházról szóló cikket megjelentetett.
Németh Antal olyannyira megbízott benne, hogy
vele írattatta a Színészeti Lexikon idevonatkozó
szócikkét. Az ő emlékezete tűnt a legmegbízhatóbb
forrásnak, hiszen megálmodója és alapítója volt
a bábszínháznak. S talán azért sem fért kétség hi-
telességéhez, mert Orbókhoz bizalmas, baráti kap-
csolat fűzte. Ezt érezhetjük ki Orbók levelének
hangvételéből: „Neked fogom elküldeni, mert benned
bízom a legjobban mindenek közt.”– írja Bevila-
qua-nak egy, Svédországban szerzett írását napilapba
történő elhelyezésre ajánlva.4 Bevilaqua múltidézése
azonban nem mindig állja ki a filológiai hitelesség
próbáját. A különböző lapokban megjelentetett írá-
saiban hol 1910-et, hol 1911-et említ a bábszínház
megalakulásának éveként. Érdemes ezen a ponton
néhány szót szólni róla. Bevilaqua Borsody Béla5

(1885–1962) író, várostörténész, muzeológus és
még ki tudja, mi mindennek nevezhetnénk, megírta
a Pest-Budai kávéházak, a kávé és kávésmesterség
monográfiáját, írt a magyar takácsmesterségekről,
megírta a serfőzés történetét, a magyar vendéglátóipar
történetét. Noha rendkívül olvasott, széles érdeklődési
körrel bíró művelt ember volt, mégis némi kritikával
kell lapozgatnunk írásait. Rengeteg adattal, év-
számmal, névvel dolgozik, s olykor talán túl sokat
is merít, nem csoda, ha időnként megcsalja az em-
lékezete. A másik fő adatközlő Rónai Dénes, aki
Vámossy Klára bábtörténeti6 munkájának létrejöttét
kéziratokkal, fényképekkel segítette. Érdekes, hogy
Vámossy nem tesz említést arról, hogy mely évben
alakult a társulat, és mikortól játszott Rónai műter-
mében a bábszínház. Meglehet, azért nem tesz,

1 Színházi Hét, 1911. január 15. (A szöveg a mai helyesírási szabályokhoz igazítva.)
2 A bábjátszás Magyarországon. Művelt Nép, Budapest, 1955. 58.
3 Belitska-Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974.
4 OSZK, Kézirattár, Orbók Loránd levele Bevilaqua Bélának. 1911. július 30.
5 Nevét írják Borsody (vagy Borsodi)-Bevilaqua Bélának is, de találkozhatunk Bevilaqua Borsodyval is, kötőjellel éppúgy,

mint a nélkül. Én a rákoskeresztúri síremlékére írt nevet használom, amely azonos a Buza Péter tanulmányában (B.B.B.,
a kávéházi garabonciás, 2004) és A Víziváros című köteten (2005) olvasható névvel. Itt kell szólnom Orbók utónevének
használatáról. Korai iratain Loránd van feltüntetve, s ő maga így írta alá a nevét. A 19. századi névadási, névhasználati
szokások is a Loránd név hitelességét erősítik.

6 Vámossy Klára: A hazai bábjáték. Budapest, 1941.
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mert ellentmondásokat vélt felfedezni Rónai elbe-
széléseiben.7 Megjegyezném, hogy Rónai Dénes
emlékezetében, különösen idős korában adott in-
terjújában,8 s ugyancsak ekkor írt életrajzában kü-
lönböző színházi vállalkozásainak9 repertoárjai,
a bemutatott darabok időpontjai, s a színházzal
együttműködő írók, művészek nevei összemosód-
nak.10 Unokaöccse, Rónai Mihály András sem mindig
szolgált pontos adatokkal. Rónai Dénesről és mű-
terméről írja: „Még 1910-ben, a Váci utcában
építettek műhelyt unokatestvérével, Székely Aladárral
a 17. és 18. számú, egymással szemközti házakban.
Mindkét műterem az irodalmi és képzőművészeti
élet fontos találkozási helyévé vált, itt készültek
Ady, Bartók, Móricz és mások ismert portréi. Gulácsy
Lajos, Pátzay Pál, Kmetty János, Rippl-Rónai József
gyakori vendég Rónai műtermében, még kiállításokat
is rendeznek nála. Ezért is szemelhetik ki Orbókék
ezt a termet a művészvilág érdeklődésére számító
bábszínházuk részére.”11 Ez az idézet azt sejteti,
mintha egy régóta jól működő, s régóta a társasági
élet központi helyeként számon tartott műtermet
fedeztek volna fel maguknak Orbókék. Ha ezt elfo-
gadjuk, akkor azzal azt is kimondjuk, hogy ez sem-
miképpen sem történhetett 1910-ben. Ki kell zárnunk
az 1910-es évet, hiszen Rónai 1910 novemberétől
bérli a Váci utcai műtermet, s 1911 január közepén,
amikor feladja az első hirdetést, még épp csak
hogy berendezkedhetett műtermében. Némi időnek
kellett eltelni ahhoz, hogy ez a hely a társasági
élet központjává váljon. Rónai műterme a bábszínházi
előadásokkal egy időben válhatott sűrűn látogatottá.

(Utóbb talán éppen e sűrűn látogatottság miatt
kellett Orbókéknak a műtermet elhagyniuk.) Fontosnak
tartom megjegyezni azt is, hogy az említett írókról,
költőkről, művészekről készült, mai napig legismertebb
Rónai-fotók a bábszínház működését követő idő-
szakban születtek.12

Mikor jelentek meg Orbókék a műteremben? Itt
kell újfent megidézni Németh Antalt. Ha korábban
voltak is „csendben, intim körülmények között” le-
pergő előadások, mint ahogy azt állítja, vagy nem
Rónai Dénes Váci utcai műtermében voltak azok,
vagy ha mégis, azoknak az 1911-es év első hó-
napjaiban kellett lezajlania. De az is lehet, hogy
korábban máshol, szűkebb körben már játszottak.
Bevilaqua két helyszínről tesz említést, amelyeket
szinte egyáltalán nem említenek a bábtörténeti
munkák: két, később festőművésszé lett fiatal
hölgy, Perényi Lenke és Schréder Eta lakásán tartott
előadásokra emlékezik, ahol „a régi intimus kere-
tekben”13 zajlottak az előadások. Ugyancsak szól
Orbók lakásán és saját, várbeli lakásán tartott elő-
adásokról is. Gyanítható, hogy ezek az előadások
a készülődés időszakában zajlottak, tehát a Rónai
Dénes műtermében tartott nyilvános előadások
előtt. Azt nem vonhatjuk kétségbe, hogy voltak ko-
rábbi próbálkozások és még korábbi tervezések.
Gyulai István, a bábszínház zenei közreműködője
erre emlékezik: „Egy gyönyörű, kedves nőkkel,
virággal és honvággyal teli párisi estén néhány
nem komoly ember: író, festő és színész, a szépséges
francia élet áradatában kiélten, fáradtan és bizony
pénzetlenül, belefelejtkezett néhány vigasságos

07 Vámossy Klára így is több téves adatot közöl.
08 Emlékezés az első magyar művészi bábszínházra. Magyar Nemzet, 1960. március 22. 4.
09 1917-ben ismét társulatot szervez, majd Blattnerrel újabb színházi formációt hoz létre.
10 A Rónai életrajzából vett idézet jól mutatja ezt. „1912-ben az első magyar művészi bábszínházat alapítottuk meg író és

művész barátaimmal. A darabokat Babits, Kosztolányi, Karinthy, Orbók, Balázs Béla, Mohácsi Jenő, Rédei Tivadar írták.
Főszervezője Bevilaqua Béla volt. Ennek a bábszínháznak külön helyet adott 1919-ben a Közoktatásügyi Népbiztosság
és én voltam a kinevezett igazgatója.” (Életrajzom, 1957. nov. 4. o. kézirat, MFM adattár) In: Az udvarias fényképész.
Magyar Fotográfiai Múzeum, 2006.

11 Lőrinc László: Blattner. Egy bábos életútja. OSZMI, Budapest, 2014. 20.
12 Adyról Székely Aladár készített fotót. De nézzünk néhány Rónai-fotót évszámmal: Karinthy Frigyes (1918, 1930),

Kosztolányi Dezső (1924 k.), Rippl-Rónai József (1925), Babits Mihály (1931), Móricz Zsigmond (1935 k.) Bartók Béla
(1936 k.). Az évszámok jelölésénél Az udvarias fényképész (Magyar Fotográfiai Múzeum, 2006) című kötet adataira ha-
gyatkoztam.

13 Az első pesti művészi bábszínház születése, tündöklése és halála, 1910-1914. Lantos Magazin, 1930. február 15.
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régi nótába. Vén és koravén gyerekek így vissza-
szálltak néhány évtizeddel, és a komédiázás kö-
zepette, megszületett a mi kis bábszínházunk.
Előbb mulatságos ötlet, aztán komoly megfontolandó
terv és hazajövet a mókás derűből, a mosolygásból
és a bohóságból, maradt annyi, hogy egy kevés
pénzzel tényleg világra segítsük az első budapesti
irodalmi bábszínházat.”14 Balassa Imre 1910-ben
megjelent írásában bábszínház-alapítási terveket
sejtet: „Van nekem egy távoli, képzelt impresszióm
egy bábszínházról.”15 Impressziójában a régi idők
kesztyűsbábjátékának művészi formában való új-
raéledését fogalmazza meg, amiből arra következ-
tethetünk, hogy valami bábszínházi készülődésről
van tudomása. Annak ismeretében, hogy Balassa
Imre az Orbók-féle társulatban fellépett, nehéz fel-
tételezni, hogy csupán véletlen egybeesésről van
szó. Ha Balassa Imre emlékezetében bízhatunk,
az előkészületek és a próbák Budán, Orbókék
Villányi úti házában zajlottak, akik nem sokkal ko-
rábban költöztek ide Kolozsvárról. Az egész család
részt vett a bábos előmunkálatokban. Loránd öccse,
Attila bábjátékot írt, leánytestvérük, Ilonka a bábok
ruháit varrta. Az édesanya pedig ennivalóval látta
el a barátokkal kiegészülő társaságot. „Próba
közben az élelmezés nagylelkű mecénásunk,
a kedves Orbók néni gondja volt, aki bőven ellátta
a színtársulat élő tagjait egy kis „hazaival”.16 Balassa
története, amit másutt, egy bábfej megtalálásáról

elmesél, „verőfényes tavaszi délután” történt.17

S mindez, emlékei szerint, a bábszínház bemutatkozó
előadása előtt volt.
S valóban, a lapokban megjelent tudósítások, elő-
adás-kritikák egyértelműen a májusi bemutatkozást
igazolják.
1911. május 7-én a Színházi Hét új színház szüle-
téséről tudósít: „A nagy színpadok komoly írói írják
a darabokat, komoly festők tervezik a díszleteket
és komoly szobrászok faragják meg a színészeket.
Külön előadásokat tartanak tündérmesékkel gyer-
mekek számára és külön improvizált, a napi ese-
ményeket perszifláló valóságos kabaré-előadásokat
a felnőtteknek. A nyár folyamán megindulnak
a próbák és az ősz végén szándékozik a nyilvá-
nosság elé lépni Budapest legújabb és legkisebb
színháza.”18 A Színházi Hét ugyanezen számában
néhány oldallal odébb egy másik hír is olvasható,
miszerint Márkus László19 bábdarabot készül írni.20

Ez a hír azt látszik igazolni, hogy Márkus tudott Or-
bókék tervéről, s talán látott is egy, intim keretek
között lezajló előadást, ami mindenképpen május
7-énél korábbi időpontban történt. Orbók is eljáro-
gatott a Baross Kávéházba, s a Balszélfogó21 asz-
taltársaság körében ismerhette meg Márkust. Be-
vilaqua a bábszínház megalakulását e helyszínhez
köti.22 Nem véletlen, hogy éppen a Színházi Hét
tudósít elsőként a bábszínház létrejöttéről. Emlé-
kezzünk, hogy Rónai hirdetései itt jelentek meg.

14 Auróra, 1911. május 27. 291.
15 Balassa Imre: Marionette 1910. In: Színpadi problémák. Bp. 1912. 86.
16 Balassa Imre:„Én Molière szelleme vagyok…” Film Színház Muzsika, 1961. január 6. 43.
17 Uo.
18 Színházi Hét, 1911. május 7. 3.
19 Márkus László (1881–1948) író, kritikus, rendező, díszlet- és jelmeztervező. Az 1932/33-as színházi évadban a Nemzeti

Színház, 1935 és 1944 között az Operaház igazgatója.
20 Színházi Hét, 1911. május 7. 10. Az újsághír szerint Márkus két darabot ír, melyeknek a főszereplője Toldi Miklós, illetve

Tudós Hatvani. Egyik elkészültéről sincs tudomásom.
21 A Baross Kávéház bejárata mellett az üveg szélfogó védelmében állt egy nagy kerek asztal, s az e köré csoportosuló

művészek társasága Balszélfogónak nevezte magát. Orbók is látogatta a Baross Kávéházat. Kürthy Györgyhöz írt egyik
levelében említést tesz a Balszélfogóról: „Sajnálatomra megint csak a Balszélfogóban láthatom viszont!” Orbók Loránd
levele Kürthy Györgyhöz. OSZK, Kézirattár.

22 Bábszínház. Színház és Filmművészet, 1955. 955.
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Ám nem csupán hirdetései, hanem fotói is láthatóak
a lap hasábjain. A színházi bemutatókról tájékoztató
írásokhoz készült Rónai-fotók szinte a lap indulásától
megtalálhatók a Színházi Hétben.23 Első színházi
fotója24 (minő véletlen!) az 1911. január 15-ei
számban jelent meg, éppen abban a számban,
amelyben az első hirdetése is.25 Később címlapfotót
készített több színésznőről: Paulay Erzsiről,26 Harmath
Ilonáról, Pallay Rózsiról. Rónai műtermének látogatottá
tételében az első lépés a színházi világ meghódítása
volt. Eme lépés megtételében Orbók kiváló partnere
lett. Orbók színpadi szerzőként szeretett volna ér-
vényesülni. Még a bábszínház létrehozása előtt,
1907-ben a kolozsvári Nemzeti Színház bemutatta
Bolond Istók című darabját.  Ötleteit gyorsan leírta,
hamar elkészült az Ábel vitézzel. 
A bábszínház működése idején is írt nagyszínházak
számára színműveket. 1910-ben Édesanyám című
darabját leadta a Magyar Színház igazgatójának,
ám ő pihentette a kéziratot. 1911-ben újabb szín-
darabja, A tündér is Beöthy Lászlóhoz került.27

Gyulai István Orbók ezen próbálkozásaira utal,
amikor „a Magyar Színház nagyreményű házi szer-
zője”-ként említi őt,28 noha egyetlen darabja sem
került bemutatásra. Közben A tündér című vígjátékát
1913. februárjában elfogadja a Vígszínház, és a be-
mutatását tervezi. Ám a színház vezetői némi dra-
maturgiai változtatásokat kérhetnek a szerzőtől,
mert Orbók 1913 nyarán új harmadik felvonást ír.
A Vígszínház 1913 őszére tervezi a mű premierjét,
végül egy évvel később, 1914. október 10-én került
bemutatásra. A vígjáték iránti érdeklődést mutatja,
hogy két hónappal később a Szegedi Városi Színház

is bemutatja.29 Sajnos, a szerző egyiken sem lehet
jelen. E kis kitérővel csupán azt szeretném bizonyítani,
hogy Orbóknak mindenekelőtt írói ambíciói voltak,
a bábszínház számára játék, másodlagos, ám sze-
retnivaló tevékenység volt.
S bár a Színházi Hét közlése szerint a társulat úgy
tervezte, hogy csak ősszel lép a nyilvánosság elé,
még májusban sor került a bemutatkozásra.
1911. május 21-én megtartotta első hivatalos, nyil-
vános bábelőadását Orbók Loránd és baráti csapata.30

De nézzük, hogyan találtatott meg e pontos dátum!
A Színházi Hét 1911. május 28-i száma tájékoztat
arról, hogy a múlt héten Rónai Dénes artisztikus
berendezésű műtermében bábszínházi bemutató
volt. A színházi lap május 28-án, vasárnapi napon
jelent meg, az ezt megelőző szám 21-én, vasárnap.
Amennyiben a múlt hét alatt az egy héttel korábbi
hetet érti a tudósító, abban az esetben 21-énél
nem lehetett korábban a bemutató, mert ha így
lett volna, akkor már a 21-ei szám beszámolt
volna az előadásról. Esetleg a 20-ai bemutatót
sem zárhatjuk ki, hiszen elképzelhető, hogy lapzárta
miatt nem került be a másnap megjelenő lapba
a tudósítás. De az is lehetséges, hogy a május
28-án megjelent cikk írója a múlt hét alatt a 28-ával
lezárt hetet érti. Ebben az esetben 22-e és 26-a
között bármelyik nap szóba jöhet. A bemutató
előadás pontos meghatározásában az OSZMI Báb-
tárában található aprónyomtatvány volt a segítsé-
gemre. Évtizedek óta pihen a Bábtárban ez a meg-
hívó, mely korábban többször is megjelent különböző
írások szemléltető anyagaként. (Többek között e fo-
lyóirat hasábjain is.) S hogy miért nem figyelt fel

23 A Színházi Hét első száma 1910. október 30-án jelent meg.
24 A Vígszínházban bemutatott Az ismeretlen táncos című darab szereplőgárdája látható Rónai fotóján.
25 Feltételezhető, hogy Rónai és a színházi lap között, a hirdetés és a fotózás, árucsere-kapcsolat formájában történt.
26 Paulay Erzsi a Rónai Dénes műterme alatti lakásban lakott. Bevilaqua említi, hogy a bábszínházi előadások idején,

a színésznő – a nézőszám láttán – attól rettegett, hogy a társaság rászakad a lakására.
27 Beöthy László (1873–1931) színházigazgató, újságíró. Ekkor a Magyar Színház direktora. Márkus Lászlónak, a színház

rendezőjének a kezén átmehettek Orbók darabjai. Meglehet, hogy Orbók éppen Márkusnak adta át azokat.
28 Gyulai István: Bábjáték. Auróra, 1911. május 27. 291-292.
29 Pesti Hírlap, 1914. december 31. 9.
30 Bevilaqua, aztán rá hivatkozva mások is említenek bizonyos pót-utószezont. Nos, ez nem más, mint a sajtó által

nyilvánosságra hozott színpadra lépéseik kezdete, az 1911. május 21-i és az azt követő előadás (vagy előadások?).
Az egy héttel későbbi, május 28-ai bizonyíthatóan lezajlott.
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eddig erre senki, annak az lehet az oka, hogy nem
tartalmaz pontos időpontot. Ki van pontozva az elő-
adás ideje, de mivel a hétnek mindig ugyanazon
a napján játszottak, a játék napja fel van tüntetve:
ez a nap a vasárnap. Tehát minden kétséget
kizáróan május 21-én, vasárnap volt az első
előadás. De miért nevezzük ezt elsőnek, ha felté-
telezzük, hogy előtte is tartottak előadásokat? Min-
denekelőtt azért, mert Orbókék döntést hoztak,
amikor bejelentették a sajtónak a megalakulást és
a további fellépési szándékukat. Ugyanis a sajtó
híradásaival a nagyközönség elé álltak. Még akkor
is, ha valójában csak néhány újságíró és meghívott
vendég látta előadásaikat.
A második előadást egy héttel később, május
28-án tartották. Ezen az előadáson több „kis”
malőr történt, amelyről Lendvai István, Balassa
Imre, Újhelyi Nándor is beszámol. Lerepült az egyik
báb feje, a játszók elakadtak a szöveggel, de
minden esetben kivágták magukat, a közönség

nagy derültségére. Úgy tervezték, hogy ősszel
egy megfelelő helyiségben bizonyos időközökben
előadásokat tartanak, természetesen nem túlsá-
gosan nagyszámú közönség előtt. 100-150 em-
bernek szerettek volna minden alkalommal meg-
hívót küldeni, akiktől visszajelzést vártak volna,
hogy el tudnak-e jönni. Ha a meghívottak netán
nem tartanak igényt a helyükre, másokat hívnának
meg helyettük.
Rónai műtermében végül is csak hébe-korba tartottak
előadásokat, s hogy pontosan hányat, nem tudjuk.
1912. február 18-ra szól az a meghívó, amely K.
Lippich Elek részére van címezve.31 S még egy elő-
adásról tudunk, ami Rónai műtermében zajlott.
1912. február 25-ei előadásukkal kilenc hónap után
befejezték a játékot a Váci utcai műteremben.
Ennek az előadásnak ismerjük a műsorrendjét:
Sumurun, Violone király és Clarinette királykisasszony
vagy a szerelem örvénye,32 Kakambó és Bertalan
kalandja a legsötétebb Afrikában.

31 PIM-OSZMI, Bábtár.
32 Ujhelyi Nándor erről az előadásról ír Violone király és Clarinette királykisasszony vagy a szerelem ösvénye címmel

a Nyugat 1912. március 1-jén megjelenő számában.

Orbók Loránd otthon
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A Pesti Hírlap tudósítója mindenesetre a további fel-
lépések reményében írja: „nagyon csodálnók, ha
hamarosan fel nem támadna ismét valahol.”33

S mintha már ki lenne jelölve a bábszínház útja,
a cikk írója ekként folytatja: „Párisban társadalmi,
jobban mondva társaságbeli esemény az ilyen elő-
adás. Nálunk is rászolgál az érdeklődésre. És az a vá-
logatott, szép közönség – éppen csak ürügyképpen,
vitt magával néhány gyermeket is – amely a termet
megtöltötte, mintha visszfénye lett volna annak
az előkelő auditóriumnak, amely előtt a párisi elő-
adásokat szokták megtartani. A félhomályban lehetett
is hallani egy-egy áhítatos „kegyelmes” uramat és
asszonyomat.” Talán a műterem más jellegű igénybe
vételének is szerepe volt korai távozásukban. Egy
hónappal később, március 27-én kerül sor Rónai
műtermében a Gulácsy-kiállítás megnyitójára.34

Nem tudunk arról, hogy Rónai fényképészműtermén
kívül, állandó játszóhelyet találtak volna, de azt
igen, hogy 1912-ben Körösfői-Kriesch Aladár gödöllői

műtermében felléptek.35 Az OSZK-ban található
az az 1912. április 8-ai keltezésű levél, amelyben
Körösfői-Kriesch Aladár köszönetet mond Bevilaqua
Bélának a „feledhetetlenül kellemes” estéért.36

A levél tartalmából nem állapítható meg egyértel-
műen, hogy a bábszínházi előadás nyújtotta
élményt köszöni-e meg. Amennyiben igen, úgy ki-
jelenthetjük, hogy az előadás márciusban tartatott.
Ha nem azt köszöni meg, akkor is valószínűnek
tartom, hogy az 1912-es évben jártak Gödöllőn, hi-
szen Bevilaqua és Körösfői-Kriesch ekkor már is-
merték egymást, s nehéz elképzelni, hogy nem
esett szó közöttük a bábszínházról, melynek híre
művészkörökben igen gyorsan terjedt.
1912. május 3-án az Országos Gyermekvédő Liga
javára rendezett hangversenyen léptek fel az Urá-
niában, és azt is tudjuk, hogy május 18-án a Káro-
lyi-palota kerti ünnepélyének második napján
„Orbók Loránt bábszínháza fakasztotta hangos ka-
cagásra a gyermekeket.”37

33 Pesti Hírlap, 1912. február 28. 6.
34 Rónai műtermében egy évvel később, 1913-ban, Csorba Géza szobrászművésznek és a fiatal festőművésznek, Kolbay

Sándornak is volt kiállítása.
35 Orbókék 1912-es gödöllői fellépése ihlette Körösfői-Kriesch Aladárt a Bábszínház című kárpit megalkotására, amit

a festőművész családi legendáriuma szerint az előadáson jelenlévő kamaszlánya rajza után készített. A gobelint Frey
Rózsa szőtte, aki 1907-től a Gödöllői szövőműhely vezetője volt. A műalkotás 2013-ban a Gödöllői Városi Múzeumban
rendezett Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállításon látható volt. A kiállítás kurátora Őriné Nagy Cecília volt.

36 OSZK, Kézirattár. Levelestár. Körösfői-Kriesch levele Bevilaqua Bélának. 1912. április 8.
37 Világ, 1912. május 19. 10.

A Vitéz László Színház 
előadásának meghívója
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Körösfői-Kriesch Aladár: Bábszínház  (Vitéz László). (A kárpit tulajdonosa: Göttinger Pál)
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Bevilaqua-nak a Magyarországi bábjátékok története
szócikkére hivatkozva megemlítjük, hogy a Pucher
család, báró Szalay Imre szalonjában38 is felléptek,
két előadást a Képzőművészeti Főiskolán is tartottak,
és sorozatos előadásokat az Iparművészeti Múze-
umban. Ez utóbbiról lesz szó, amelynek időpontját
ez ideig – egy kivétellel39– az 1913-es évszámmal
jelölte a bábos szakirodalom. Az adatátvevők ké-
nyelmességét, de legalábbis hiszékenységét mutatja,
hogy e téves adat kilencven éven át tarthatta magát.

Az Iparművészeti Múzeum 
Gyermekművészeti Kiállítása
1914. május 20-án nyílt meg az Iparművészeti
Múzeumban a Gyermekművészeti Kiállítás, mely
igyekezett mindazt bemutatni, ami a gyermek
életével művészi szempontból vonatkozásban áll.
Tehát a gyermek otthonát, ruházatát, környezetét,
játékait, szórakozásait, olvasmányait, az iskolát,
a gyermek művészi nevelésének eszközeit, művészi
érzékének megnyilvánulásait, rajzait, kézimunkáit
stb. Kiváló képzőművészek, fotográfusok munkáinak
segítségével mutatták be a gyermeket és léttereit.
Így Rónai Dénes gyermekekről készített fotói is
nagy sikert arattak, akárcsak Szablya-Frischauf
Ferenc40 gyermekjáték gyűjteménye. Az Országos
Magyar Iparművészeti Társulat rendezésében be-
mutatásra kerülő kiállítás szükségességét, jogo-
sultságát elméletileg megalapozott, a pedagógiai
szakirodalom újabb eredményeit is felhasználó ta-
nulmányokkal igyekeztek igazolni. A Magyar Ipar-

művészet júniusi, tematikus számának írásai ennek
szellemében születtek. Nádai Pál41 a gyermek-
alkotók bemutatkozásainak lehetőségeit szeretné
bővíteni, Török Gyula mesés és képeskönyveink il-
lusztrációinak szegénységéről, idegenkezűségéről
szólva, buzdítja festőinket, grafikusainkat a mesevilág
ábrázolására. Rózsaffy Dezső,42 aki Orbók bábszín-
házának díszleteit festette, A  játékszer morálja
című írásában nem a kész, minden részletében ki-
dolgozott babákat részesíti előnyben, hanem a gyer-
meki képzeletet fejlesztő játéktárgyakat. Orbók Lo-
rándnak is lehetősége nyílott arra, hogy kifejtse vé-
leményét a jövő bábszínházáról, mint lehetséges
gyermekszínházi formáról.43

A lapok már hetekkel korábban hirdették az ese-
ményt, melynek része lesz Orbók Loránd bábszínháza
is. Orbók május 17-én délelőtt 11 órakor a sajtó
képviselői részére tartott előadást, a jelenlévők
nagy megelégedésére. Ő konferálta fel műsorukat,
mely szokás szerint több darabból állt: A Bajazzo
feltámadását, a Violone király és Clarinette herceg-
kisasszonyt, a Kolumbust, és az átdolgozott, új
szereplőkkel gazdagodott Kakambó és Bertalant
játszották.
A kiállítás napján, május 20-án az első emeleti
nagyteremben zsúfolt közönség előtt tartotta nyitó
előadását a bábszínház. Ezt követően még három
előadást terveztek: 21-én, 23-án és 24-én, mind-
annyiszor délután 4 órakor.44 Már az első előadás
zajos sikere után sejteni lehetett, hogy több ját-
szóalkalom is lesz a tervezettből. Így is történt.

38 Báró Szalay Imre (1846–1917) miniszteri tanácsos, a Nemzeti Múzeum igazgatója, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke,
iparművészeti író. Bevilaqua Borsody Béla, aki 1911-ben került a Nemzeti Múzeumba, kelthette fel érdeklődését
a bábjáték iránt. Bevilaqua Rónai műtermébe is meghívhatta Szalay Imrét, legalábbis neve szerepel a Lantos
Magazinban a bábszínház-látogatók sorában.

39 Mészáros Emőke, Színháztudományi Szemle 25., 1988. 246.
40 Szablya Frischauf Ferenc (1876–1962) festő és iparművész, művészeti író, az Iparművészeti Főiskola tanára és

igazgatója. Németh Antal Bevilaqua emlékezetére hagyatkozhatott, amikor azt állítja, hogy Szablya Frischauf hívta meg
Orbók bábszínházát a kiállításra. Bevilaqua és Németh a Gyermekművészeti Kiállítás időpontját tévesen 1913 telére
teszi. Ezt véve alapul, 1913-at említ Belitschka-Scholtz Hedvig, Balogh Géza és mások. Feltehetőleg Szablya Frischauf
1913 telén szólt Orbókéknak arról, hogy a következő év tavaszán szívesen látná őket a kiállítás szereplői között. Talán
ezért ragadt meg Bevilaqua emlékezetében az 1913-as év.

41 Nádai Pál (1881–1945) művészeti író. Munkatársa volt a Magyar Iparművészet című folyóiratnak.
42 Rózsaffy Dezső dr. (1877–1937) festő, író, művészettörténész.
43 Bábjátékok. Magyar Iparművészet, 1914. 6. sz. 257-259.
44 Orbók bábjáték előadásait az Iparművészeti Múzeumban tévesen 1913-ra teszik a korábbi bábtörténeti munkák. (Vásári

és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig, Tihany, 1974., A bábjáték Magyarországon, Vince Kiadó, 2010.)



Május 27-én, 30-án, 31-én, június 1-jén, 4-én, 9-én
is felléptek.45

Orbóknak valószínűleg ez volt az utolsó fellépése
Magyarországon. Ezt követően Párizsba utazott.
A szakirodalom Orbók Párizsba távozását 1914 ta-
vaszára datálja, megjegyezvén, hogy azért hagyta
el az országot, mert ösztöndíjat kapott. Ezt felülírja
az a tény, hogy Orbók június 9-én még fellépett
az Iparművészeti Múzeumban. Tehát csak ezt kö-
vetően utazhatott Párizsba. A kiutazás időpontjának
pontosabb meghatározását segíti az Orbók Loránd
szabadsága ügyében tett (76.601/1914—VII. számú)
tanácsi előterjesztés, amely 1914. június 19-ei
keltezéssel jelent meg a Fővárosi Közlönyben:
„Dr. Orbók Lóránd felső kereskedelmi iskolai tanár

tanulmányainak külföldön való kiegészítése céljából
egy évi szabadságidőt kér. Tekintettel arra, hogy
a kérelem teljesítése ellen közszolgálati szempontból
észrevétel nincs, a tanács javasolja a törvényhatósági
bizottság közgyűlésének, hogy nevezett tanár részére
1914. évi szeptember l-től számított egy évi szabad-
ságidőt engedélyezzen oly kikötéssel, hogy a helyet-
tesítési költségeket maga tartozik viselni.” Amennyiben
a tanév végi iskolai kötelezettségeinek eleget tett, és
bevárta a fenti előterjesztés elfogadását,46 úgy felté-
telezhetően július elején utazott Franciaországba.
Ebben az esetben a Magyar Iparművészet által
közölt tanulmánya megjelenését is megvárhatta.
Az évtizedekkel később reá emlékezők talán nem
pontosan idézik föl távozása körülményeit, így
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45 A fellépések az Iparművészeti Múzeum programját közlő Budapesti Hírlap számaiban nyomon követhetők.
46 Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1914. július 1-jén fogadta el az előterjesztést. Fővárosi Közlöny,

1914. július 3.

Orbók Loránd bábelőadása az Iparművészeti Múzeum Gyermekművészeti Kiállításán, 1914. május 20.



51G A LÁ N TA I  C S A B A

Balassa Imre sem, aki ötven évvel később megemlíti,
hogy Orbók „szárnyaszegetten és dacosan vándorolt
ki Párizsba.”47 Meglehet, Balassa írására alapozza
megállapítását Rojas Mónika, aki ezt írja: „Regényes
története a bretagne-i vakációval indul, ahová
felejteni megy, felejteni azt, hogy irodalmi szárny-
próbálgatásai vajmi kevés sikert arattak Magyaror-
szágon.”48 Itt kell megjegyeznem, hogy Orbók
minden nyarat külföldön töltött. Az egyetlen ok,
ami itthoni megkeseredettségre utalhatna, az az egyé-
ves szabadságidő kérése. De kiutazása hátterében
párkapcsolata mélyítésének szándéka, Jeanette, ké-
sőbbi felesége utáni vágyakozása is állhatott. Nem
ismerjük Orbók érzéseit, sem azt, miként látta
művei színpadi megvalósulásának esélyét.  Meglehet,
hogy Orbók későbbi külhoni sikerei tükrében tűnnek
fel utólagosan negatívabbnak, mint amilyenek va-
lójában voltak, az ő itthoni színházi lehetőségei.
Úgy vélem, szakmai karrierjében éppen ekkortájt
biztatóbb jövőkép látszott körvonalazódni. A Gyer-
mekművészeti Kiállításon való részvételük rendkívül
sikeres volt. A bábszínházuk számára írt Rédey-da-
rabot, a Bajazzo feltámadását az egyik legjelesebb
irodalmi és művészeti folyóirat, A Hét közli. Megjelenik
a Magyar Iparművészetben a bábjátékról írt hitvallása.

Készülhetett az őszi színházi bemutatóra is, hiszen
már egy évvel korábban elfogadta A tündér című
vígjátékát a Vígszínház.49 S amit nem biztos, hogy
tudhatott, hogy ugyanez évben a Szegedi Városi
Színház is bemutatja vígjátékát.
A háború söpörte el a bábszínházat, olvashatjuk
több helyütt. A háború az emberek életét, így
Orbókét is alapvetően megváltoztatta, de a bábszínház
megszűnésének nem feltétlenül a világégés az oka.
Orbók hosszabb időre történő távozási szándékával
egyértelművé tette, hogy itthon legalább egy évig
nem fog működni a bábszínház. Ha nincs a háború
és nincs az internálás, Orbók vajon visszatért
volna? Ezt annak tudatában kérdezzük, hogy a há-
ború után nem tért vissza, holott lett volna rá le-
hetősége. 1921 végéig visszavárták a közoktatásba.
Ezt bizonyítja a Rényi alpolgármester által jegyzett
felhívás: „A tanács felhívja az ismeretlen helyen
tartózkodó dr. Orbók Lóránt székesfővárosi községi
felsőkereskedelmi iskola tanárt, hogy szolgálatának
megkezdése végett két hónap alatt a székesfőváros
tanácsának közoktatási ügyosztályánál (IV., Központi
városháza, II. em. 227.) jelentkezzék, mert ellenkező
esetben a tanács őt állását végleg elhagyottnak
fogja tekinteni és a székesfőváros szolgálatából el

47 Balassa Imre, „Én Molière szelleme vagyok…” Film Színház Muzsika, 1961. január 6. 43.
48 ’Azertis’ – Orbók Loránd hagyatékáról. Art Limes, 2012. 1. sz. 12.
49 „Dús előlegektől degesz zsebbel kiment Párizsba…” – írja Bevilaqua, arra utalva, hogy Orbók vígjátékát elfogadta,

s a közeljövőben bemutatja a Vígszínház. (Lantos Magazin, 1930. február 15. 316.) Ezen megjegyzést olvasva, megint
csak nem a szárnyaszegett és dacos író képe tűnik fel előttünk.

Meghívó Orbók Loránd
bábjátékának előadására.

(Muhits Sándor rajza)
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fogja bocsátani. Budapest, 1921. november 10.”50

Orbók 1920 tavaszán Pesten járt, de nem tudunk
arról, hogy megjelent-e vagy sem munkáltatójánál.
Arról viszont igen, hogy a Színházi Élet szerkesztő-
ségébe bement a „napbarnított arcú, atléta termetű
pompás fiatalember, akiben afrikai oroszlánvadászt
sejthetne az ember.”51 Beöthy Lászlónak nyújtotta
át legújabb, Spanyolországban már sikerre vitt
művét (El cavalier de Seingalt), egy, Casanováról
szóló "szentimentális komédiát", ahogy Orbók
nevezte. Úgy nyilatkozott, hogy ősszel családjával
együtt végleg hazatér. De nem tért haza 1920
őszén. Még két ízben járt Magyarországon: 1923
márciusában52 és 1924 márciusában.53

De térjünk vissza a kérdésre. Ha egyéves szabadsága
végén hazajön, működött volna-e vele a bábszínház?
A kérdést azért kell feltenni, mert a színház Orbók
távozásáig is csak időszakosan működött. Ezt kell
feltételeznünk, mert fellépéseikre vonatkozóan gya-
núsan kevés konkrét adattal rendelkezünk.
Bevilaqua Borsody Béla a bábszínház előadásainak
számát vagy félszázra becsüli.54 Ebben a számban
benne kell, hogy foglaltassanak a kezdeti próbál-
kozások, a csendesen, intim körülmények között
lepergő előadások. 18 előadásról – újsághírek,
egyéb dokumentumok, tárgyi emlékek alapján –
biztosan állíthatjuk, hogy megtartatott. (4 Rónai
műtermében, 11 az Iparművészeti Múzeumban,
1 Körösfői-Kriesch Aladárnál, 1 az Urániában, 1 a Ká-
rolyi palota kertjében). 4 előadás (a Pucher családnál,
Szalay Imre bárónál és két előadás a Képzőművészeti
Főiskolán) megtörténtét Bevilaqua állítására alapozzuk.
Ez összesen 22 előadás. Orbókék már 1911 őszén
el akarták hagyni Rónai műtermét, s egy tágasabb
helyiségben szerettek volna fellépni. Minden jel
arra mutat, hogy nem mentek el, így a kérdés
csupán az, hogy 1911 szeptembere és 1912 februárja
között hány alkalommal léptek fel a Váci utcában.
Valószínűnek tartom, hogy február 25-ét követően

már nem léptek fel Rónai műtermében, de a fentebb
említett előadásokon kívül sincs más hírünk róluk.
Logikus feltételezésnek tűnhet éppen a Gyermek-
művészeti Kiállításra történő meghívásuk miatt,
hogy ezt megelőzően időnként felléptek. Ugyanis
valamiképpen a köztudatban kellett lenniük, s fel-
tételezhetjük, hogy 1914 májusában nem a „sem-
miből” jelentek meg az Iparművészeti Múzeumban.
De azt sem zárhatjuk ki, hogy hosszabb szünet
után, személyes kapcsolataiknak köszönhetően
kaptak meghívást a kiállításra.

Vitéz László Színház
Orbók Loránd bábtörténetünk azon kivételes alakja,
aki nem a képzőművészet, hanem az irodalom
felől érkezett. Mégsem állíthatjuk azt, hogy az irodalom
felől közelített a bábjátékhoz, inkább az általa
annyira kedvelt kesztyűsbáb kínálta bábjátékformához
igyekezett megtalálni az irodalmat. Mivel hozzáférhető
bábjáték-irodalom nem létezett, ezért nyilvánvaló
volt számára, hogy ezeknek a megírása őrá és al-
kotótársaira – öccsére, Attilára, Rédey Tivadarra, Be-
vilaqua Bélára, Szekeres Jenőre – vár. Bábjátékaikat
humor, báj, választékos nyelv jellemezte, s drama-
turgiájuk fő erénye volt, hogy a játék során lehetőség
nyílott az improvizációkra. A pergő dialógok, a szöveg
és a játék-ritmus helyes arányainak megtalálásához
a vásári bábjátékosok szolgáltatták a mintát. Azt is
tőlük tanulták, hogy rövid jeleneteket, egyfelvonásos
bábjátékokat kell színpadra vinniük. A komikus és
a tragédiát felvillantó (inkább tragikomikus) jelenetek
helyes váltakozása szintén a kesztyűsbáb adta le-
hetőségekre épített. De a nyers, közönséges, olcsó
népmulatságnak szánt szövegeket, jó ízléssel megírt,
míves munkákkal váltották fel. A tanulságot, a morált
kellő filozófiával alátámasztó darabok lényegesen
különböztek a mintát szolgáltatók játékaitól.
Orbók nem csupán tartalmában, de megnevezé-
sében is szerette volna megkülönböztetni színházát

50 76.736/1921-VII. szám. Felhívás. Fővárosi Közlöny, 1921. 51. sz. 2044.
51 Seingalt lovag. Színházi Élet, 1920. március 28. 14.
52 „Madame Duverney két fia” című darabját a bécsi Volkstheater készült bemutatni. Ezt az alkalmat kihasználva

hazautazott egy hétre. Színházi Élet, 1923. április 1. 43.
53 A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete szokásos évi bankettjén vett részt. Világ, 1924. március 25. 5.
54 Bábszínház. Színház és Filmművészet, 1955. 954.
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a paprikajancsi bábszínháztól. Mert bizony a 20.
század elején egy bódéban harsányan előadott
kesztyűsbábjátékra mi mást mondhattak volna
a nézők, mint hogy paprikajancsi-játék. Paprika
Jancsi neve hosszú évtizedeken keresztül bábjá-
tékformát is jelölt. (A fajankó-játék, paprikajancsi-
játék elnevezést még id. Kemény Henrik is használta.)
Orbóknak kapóra jöhetett Bevilaqua Vitéz László
18. századi felbukkanásával kapcsolatos elképzelése,
amely azt kívánta bizonyítani, hogy Vitéz László
előbb született meg, mint Paprika Jancsi. Ez az el-
képzelése, mely ugyan a tudományosság próbáját
nem állta ki, 1930-ban, a Színészeti Lexikonban
nyilvánosságot kapott. Ami számunkra fontos, hogy
Bevilaqua 1910 körül, a bábszínház névadásakor
már ezen az állásponton volt. Ezért Bevilaqua-nak
szerepe lehetett a névadásban.
Orbók tehát a paprikajancsi-játék helyébe akarta
tenni a Vitéz László-féle bábokkal történő játékot.
Hogy miként? Orbók Loránd tanulmányából, amely-
ben a kesztyűsbáb előnyeit hangsúlyozza a ma-
rionettel szemben, magyarázatot kaphatunk erre.
Mindenekelőtt arra kell felfigyelnünk, hogy Orbók
írásában tudatosan Vitéz László babát említ. „…
sokkal művészibb a kézre húzott s az ujjakkal
mozgatható Vitéz László baba, mint a mechanikusan
dróton rángatott marionett.” Vagy: „… a Vitéz
László baba élete elevenebb életet él az élőknél.”
Orbók Vitéz László baba alatt az összes bábfigurát
érti. Tehát arról van szó, hogy ennek a fajta báb-
játéknak nem egy Vitéz László figura a főszereplője,
hanem sok kicsi Vitéz László baba: Bajazzo, Ka-
kambó, Kolumbus meg a legénye mind „Vitéz
László egyenes leszármazottjaiként” jelennek meg.
A Vitéz László Színházban a Bajazzo, a Kakambó,
a Kolumbus nevű kesztyűsbáb-figurák, csak Vitéz
László babaként képesek „élni", csak ekként
képesek a játékban megmutatni magukat. Orbók
ily módon egyértelművé tette, hogy a Vitéz László
babákkal történő játék nem lehet azonos a pap-
rikajancsi-játékkal.

De egy Vitéz László babákkal teli színpadon milyen
szerep juthat Vitéz Lászlónak? Vitéz László Bevilaqua
emlékezetében az a figura, aki mindent megkritizál,
okoskodik, szerepe szerint rezonőr. „Ő volt a be-
mondó Prológus és a morál felharsogó Epilógus.”55

Tehát a cselekményen kívül állt.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy nem a tör-
téneteiben élő Vitéz László alak volt érdekes Orbók
számára, nem főszereplőt keresett, aki köré épül
a színház, hanem azt a pozitív figurát kereste,
akinek a neve a magyar ember számára ismerősen
cseng, s amely név az irodalom és a miliő56 által
új életre képes kelteni egy régi bábjátékformát.
Célját elérte, hiszen az nem volt más, mint maga
a játék. Orbók Loránd ekként fogalmazza meg:
„Nem keresünk irányt: játszani akarunk…”57

Végezetül szóljunk Orbók bábszínházának a szak-
irodalomban a mai napig tévesen használt elne-
vezéséről. A Vitéz László Bábszínház elnevezést
a korabeli újságírók nem használják. Ilyenformán
a név meg sem említődik. Akik szóba hozzák
a bábjátékot, a bábszínházat, azok mind a bábjátékos
vagy bábszínház-tulajdonos személyéhez kötve
teszik. Orbók Loránd bábszínházaként vagy bábjá-
tékaként, Bevilaqua dr. és Orbók dr. művészi báb-
színházaként, esetleg Orbók és Rónai bábszínhá-
zaként, ritkábban Rónai bábszínházaként említik.
Németh Antal A bábjátszás Magyarországon című
kötetben Orbók és Rónai bábegyüttesének nevezi
a bábszínházi vállalkozást. Visszaemlékezéseiben
Balassa Imre sem nevezi Vitéz Lászlónak a báb-
színházat. Bevilaqua Borsody Béla a Színészeti Le-
xikon (1930) idevonatkozó szócikkeiben szintúgy
nem nevezi néven egykori bábszínházukat, ahogy
Aszlányi Károly sem, egy évvel korábbi írásában.58

Vámossy Klára – az első pesti művészi bábszínház
fejezetcímen kívül – nem nevesíti dolgozatában
(A hazai bábjáték, 1941) a bábszínházat.
Az Új Idők Lexikonában (1941) az Orbók Lorándra
vonatkozó szócikkben olvasható: „1912-ben (sic!)
Vitéz László Színháza címmel megteremtette

55 Színház és Filmművészet, 1955. 955.
56 Miliő alatt a bábszínház rekvizitumai, a játék helyszíne és a válogatott nézők együttesének összhatása értendő.
57 Pesti Hírlap, 1912. február 28. 6.
58 Kakambó kapitány és társai. Lantos Magazin, 1929. 545-549.
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az első magyar művészi bábszínházat.” Valószínű,
hogy Loránd öccse, Attila – aki szintén szerepel
a lexikonban – szolgáltatta az adatot.
De nézzünk néhány aprónyomtatványt, plakátot,
tárgyi emléket!
Gara Arnold plakátja, ami az Iparművészeti Múzeum
Gyermekművészeti Kiállítása alkalmából készült,
Orbók Loránd bábjátékát hirdeti.59

A bábszínház Muhits Sándor által készített para-
vánhomlokzatára Vitéz László Színháza felirat került.
1914-ben a Magyar Iparművészetben megjelent
Muhits Sándor néhány rajza. A bábszínházi keretet
ábrázoló rajz alatt ez áll: „A Gyermekművészeti ki-
állításból. Orbók Loránd bábszínháza.”60

Meghívó a Gyermekművészeti Kiállításra. „A kiállítással
kapcsolatosan Orbók Loránd bábjátéka az Iparmű-
vészeti Múzeum I. emeleti nagytermében.”61

A fennmaradt meghívójukon „Vitéz László Színhá-
zunkba” történik az invitálás.62 (Ez az a meghívó,
amelyről korábban szóltam.)
Másik meghívójuk elülső oldalán, melyen Major
Henrik rajza díszeleg, s mely K. Lippich Elek
miniszteri tanácsos úrnak címeztetett, „K. Orbók
Loránd Vitéz László=színháza” felirat áll.63

Körösfői-Kriesch Aladár Bábszínház című kárpitján
Vitéz László felirat olvasható.64

Tehát sehol sem kerül feltüntetésre Orbók bábszín-
házának a neve olyasformán, ahogy azt az utóbbi
évtizedekben – Belitska-Scholtz Hedvig65 nyomán
– használta a szakirodalom. Merthogy az ő összegző
munkájában említődik először Orbók bábszínháza

Vitéz László Bábszínházként.66 Mivel Belitska-Scholtz
volt az, aki összefoglalta a művészi és vásári
bábjáték történetét, a későbbi szerzők reá hivatkoztak,
az általa feltüntetett adatokat vették át, anélkül,
hogy utánanéztek volna az eredeti forrásoknak. 
  A Vitéz László Színház névhasználatot mindannyiunk
figyelmébe ajánlom. Mert ha mi tiszteletben tartjuk
elődeink névadó szándékát, akkor bízvást remél-
hetjük, hogy az utánunk jövő nemzedékek történetírói
is ekként cselekednek, s visszatekintvén majd nem
tévesztik össze az Új Színházat az Újszínházzal.

59 OSZMI Bábtár. Az Art Limes korábbi számaiban (2006. 2. sz., 2012. 1. sz.) látható.
60 Magyar Iparművészet, 1914. 6. sz., Art Limes, 2006. 2. sz.
61 PIM-OSZMI, Bábtár. Közölve: Art Limes, 2012. 1. sz.
62 PIM-OSZMI, Bábtár. Közölve: Art Limes, 2006. 2. sz.
63 PIM-OSZMI, Bábtár.
64 Köszönetet mondok Őriné Nagy Cecília művészettörténésznek és Göttinger Pálnak, a Bábszínház című kárpit

tulajdonosának, hogy lehetővé tették a műalkotás fotójának publikálását.
65 Belitska-Scholtz Hedvig elkötelezettsége a magyar bábművészet értékeinek megmentése és megőrzése iránt,

példaértékű. Az OSZMI-ban található bábgyűjtemény létrehozója, az első nagyszabású magyar bábtörténeti kiállítás
szervezője, rendezője Tihanyban. A Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig című kötet szerzője.

66 Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974.

Meghívó, Major Henrik rajzával
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The author of this article sets out to clarify erroneous data related to the Loránd Orbók Theater.
The first significant article on Loránd Orbók’s puppet theater appeared in 1955. In it, Antal Németh
mentions 1910-11 as the theater’s first season. Our author has taken a look at various
contemporary reports and concludes that on May 21, 1911, Loránd Orbók and his team of friends
gave their first official public puppet show. Orbók is an extraordinary figure in Hungarian puppet
history: he does not possess the usual fine art background, but instead comes from the literature
field. He didn’t approach puppetry from the point of view of literature, but rather sought to find
literature in the glove puppet he loved so much. Since at the time there was no available puppet
literature, it was obvious to him that it was an opportunte moment for him and his co-creators.
Their puppet plays were characterized by humor, charm and an eclectic language, and the chief
virtue of their dramaturgy was the opportunity to improvise during the play. Fairground puppeteers
provided the example to find the correct balance between whirling dialogues, text and
rhythm/pacing. These folk puppeteers also taught them the value of short scenes and one-act
puppet shows. Comic and tragic (even more so, tragicomic) scenes also contributed to the
possibilities offered by the glove puppet. Orbók sought to distinguish his theater from the
Punchinello-type puppet theater not only in content, but also in name. Consequently, Orbók
wanted to replace the Punchinello-type play with puppets used in LászlóVitéz’s puppet plays. In
summary, we can say that the László Vitéz figure living within his stories didn’t interest Orbók. He
wasn’t looking for a protagonist around which to build a theater; he was instead looking for a
positive figure whose name sounded familiar to Hungarians. Through this name and the milieu
it evoked, he was able to revive an old puppet form. 

LO R Á N D  O R B Ó K  A N D  T H E  H I S TO RY  
O F  T H E  LÁ S Z L Ó  V I T É Z  T H E AT E R

Orbók Loránd képeslapja Spanyolországból Kuncz Aladárnak, 1922


