
1936-ban új színház megnyitásának tervéről adtak 
hírt a lapok. A Fajankó Művészek Bábszínházának 
egyik szellemi atyja Jaschik Álmos volt. 2020. 
január 5-én a művész születésének 135., szeptember 
12-én halálának 70. évfordulójára emlékeztünk. 
A rendkívül gazdag életmű darabjai számos közin-
tézményben és magángyűjteményben szóródtak 
szét. A gyűjtemény profiljába illő, ma ismert, báb-
színházhoz kötődő alkotásait a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum-Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
Bábtára őrzi. Az írás célja Jaschik alkotói pályájának 
és magániskolája történetének vázlatos ismertetése 
mellett ezek és az általa is támogatott művészi 
bábjátékos törekvések, szervezetek bemutatása. 
Egyben kísérlet arra is, hogy a kezdeményezésekben 
bábművészeti szempontból kevésbé ismert részt-
vevőket és a korszak szövevényes kapcsolati 
hálóját nagy vonalakban bemutassa. 
Jaschik Álmos Bártfán született, iskoláit azonban 
Budapesten végezte. Előadóművészetek iránti ér-
deklődéséről már gimnáziumi évei alatt értesülünk. 
1903-ban a VII. kerületi Barcsay-utcai főgimnázium 
Urániában tartott Csokonai estjén ifjúsági karmes-
terként említik, sőt teljesítményéért babérkoszorút 

kapott.1 Ugyanabban az évben megjelent Az iskolai 
zenekultúra című írása a Zenelap című folyóiratban, 
amelyben a zeneoktatás tantárggyá emeléséért 
emelt szót.2 A lapban később is publikált, 1906-
ban a Mintarajziskola hallgatójaként Rippl-Rónai 
József, Iványi Grünwald Béla és Vaszary János kiál-
lításáról írt rajongó kritikákat. 1904-ben már a prózai 
színház közelében látjuk: gimnáziumi osztálytársaival, 
Benedek Marcellal és Hóman Bálinttal, valamint 
Lukács Györggyel és Bánóczi Lászlóval3 részt vett 
az 1908-ig működő Thália Társaság szervezésében, 
első díszleteit is számukra tervezte. „Dr. Hevesi 
Sándor, a Nemzeti Színház rendezője, mint a társaság 
előadásainak felkért rendezője, röviden vázolta 
a társaság célját: irodalmi értékű színműveknek 
modern interpretálása műkedvelő erőkkel s esetleg 
fiatal színészekkel, kik a színpad sablonjait, modo-
rosságát még nem sajátították el.”4 A Társaság 
többek között Ibsen, Hauptmann, Schnitzler, Strind-
berg műveket mutatott be, többet először Magyar-
országon. Az egyesület számos tagjának névsorában 
ott találjuk Márkus László rendezőt, Balázs Bélát 
és Kodály Zoltánt is. Jaschik zene iránti vonzódása 
a prózai színházszervezés mellett is megmaradt, 
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1 Sz.n.: Csokonai est az Urániában. Hazánk, 1903. január 31., 8. p. 
2 Zenelap, XVII. évf. 26-27. szám, 1903. november 15., 1-3. pp. 
3 Benedek Marcell (1885–1969) Benedek Elek fia, író, irodalomtörténész, műfordító, dramaturg, rendező. Hóman Bálint 

(1885–1951) történész, politikus, parlamenti képviselő, 1932–38 és 1939–42 között vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
részt vett a zsidó-törvények előkészítésében, a világháború után háborús bűnösként elítélték. Lukács György (1885–1971) 
filozófus, irodalmár, marxista gondolkodó, politikus, a Tanácsköztársaság közoktatási népbiztosa, a II. Nagy Imre-kormány 
népművelési minisztere. Bánóczi László (1884–1945) színész rendező, színházi szakíró, műfordító, a Thália Társaság 
művészeti vezetője, 1940–44 között az Országos Magyar Izraelita Kulturális Egyesület vezetője, ami színpadokról letiltott, 
zsidószármazású művészeknek biztosított megélhetést. 

4 Sz.n.: Thália-Társaság. Budapesti Hírlap, 1904. március 29., 9. p.
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1905-ben A magyar népdal zenei ritmusa és he-
lyesírása címmel írt értekezést Bató László nevű is-
kolatársával a budapesti pedagógiai hallgatók 
lapjába, az Ifjúságba. 1906-ban zeneszerzőként 
találkozunk nevével: Lengyel Laura a Béla kisasszony 
című népmesét dolgozta át színdarabbá, a műhöz 
Benedek Marcell által írt verseket Jaschik zenésítette 
meg. A daljáték jogát a Király Színház kötötte le, 
de a bemutatóról nem találtunk adatokat.5 
Jaschik Álmos az érettségi után 1903-tól az Országos 
Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképezde 
hallgatójaként folytatta tanulmányait. Mesterei között 
Székely Bertalan mellett Nádler Róbert, Hegedűs 
László és Zemplényi Tivadar6 nevével találkozunk. 
1907-ben szerezte meg rajztanári diplomáját és 
a Székesfővárosi Iparrajziskola tanársegédként al-
kalmazta. 1909-ben a könyvkötészeti műhely ve-
zetésével bízták meg. Itt szerzett tapasztalatait 
az 1922-ben megjelent A könyvkötő mesterség 
című munkájában foglalta össze. 
Jaschik az 1909-ben alapított Művészház egyesület 
tagja lett, 1910-ben kiállított az általuk szervezett 
„Ellenszalonon”, amelyen a Műcsarnok által vissza-
utasított alkotásokat mutattak be. Ennek kapcsán 
írta róla Gerő Ödön, A Hét kritikusa: „Jaschik Álmos 
temperáiban a dekoráczió mámora finom kis 
játékot játszik. Monumentalitásra hivatott ritmus és 
forma szinte iparművészeti játsziságba szorul 
bennük. Ez a fiatal művész meg fog szólalni még 
nagystílűen is, erős rajza még a nagyméretűség 
gyönyörűségét is keresni fogja. De meg kell tanulnia 
azt is, hogy a veríték nem való sem a palettára, 
sem az ecsetre.”7 Az említett ritmust és formát év-
tizedekkel később is felfedezhetjük művészetében, 
például jelmeztervei aprólékos díszítésében. 1911-ben 
a Művészház megbízásából Jaschik tervezte a Mo-
dern Magyar Képtár című album címlapját, amelyben 
többek között Ferenczy Károly, Kernstok Károly, 
Rippl-Rónai József, Szinyei Merse Pál, Iványi Grünwald 

Béla, Egry József, Körösfői-Kriesch Aladár művei je-
lentek meg. 
A művész az 1910-es évekre a magyar könyvmű-
vészet, grafika, majd a szcenika egyik meghatározó 
alakja lett. Esetében nem csupán díszlet- és jel-
meztervezésről beszélhetünk, mert kitartóan kereste 
a színpadi látvány megújításának technikai lehe-
tőségeit, amit számos előadás általa festett vetített 
hátterei igazolnak. Később – az 1940-es évek 
elején – aktívan tett a magyar rajzfilm megszületé-
séért a Kiskakas gyémánt félkrajcárja történetének 
feldolgozásával. Szakkönyvek és elméleti cikkek 
írójaként szintén maradandót alkotott, amelyekben 
rendszeresen reflektált kortárs szakmai kérdésekre. 
Grafikusként 1908-ban jelentkezett először, talán 
nem véletlenül Benedek Elek Huszár Anna című 
regényének illusztrációival. Az ezt követően született 
rendkívül gazdag és sokszínű grafikusi életmű bi-
zonyítja Jaschik hatalmas műveltségét és széles 
látókörét. Régi és kortárs, mese és költemény, 
regény és dráma egyaránt megmozgatta alkotói 
fantáziáját. Arany Jánostól Petőfin át Vörösmartyig, 
Adytól Babitson és Herczeg Ferencen át Tormay 
Cecilig illusztrációk százait készítette köteteikhez. 
A megrajzolt művek között ott a Biblia éppúgy, 
mint régi magyar mondák vagy népmesék. 
A művész-pedagógus a Tanácsköztársaság alatt 
az Iparrajziskola „direktóriumának tagja” lett, emiatt 
később elveszítette állását. Tanítványai kezdemé-
nyezésére azonban 1920-ban megnyitotta ma-
gániskoláját, ahonnan három évtized alatt grafikusok, 
képző- és iparművészek tucatjait indította el pá-
lyájukon. Jaschik művészpedagógiájának egyik leg-
fontosabb alapelve volt, hogy tanítványait a „Grand 
Art”-tal szemben az alkalmazott grafika irányába 
terelte. Nagy hangsúlyt helyezett a reklám-, cso-
magolás- és kirakattervezésére, hallgatói iparmű-
vészeti és szcenikai tanulmányokat is folytattak. 
Magániskolájának sajátos arculatot adó, az intézmény 

5 Lengyel Laura (1874–1954) író, kritikus, újságíró. Sz.n.: A Királyszínház… Zenelap, XX. évf. 14. szám, 1906. július 1., 5. p. 
6 Nádler Róbert (1858–1938) iparművész, festő, szakíró. Az építészettől a festészet, majd az iparművészet felé fordult, 

1915–17 között a Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda igazgatója. Mozgalmat indított a széleskörű, általános 
rajztanításért. Iparművészeti munkáiban elsők között használt népművészeti elemeket. Hegedűs László (1870–1911) és 
Zemplényi Tivadar (1864–1917) festők. 

7 Gerő Ödön: Az ellenszalon. A Hét, XXI. évf. 47. szám, 1910. december 4., 791. p.
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pedagógia tevékenységét meghatározó szakmai 
kapcsolatok egyike – mely számos lehetőséget 
biztosított a tervezőnek és tanítványainak, illetve 
amelyből komoly, bensőséges barátság született – 
1925-ben kezdődött. A „mester” abban az évben 
hívta meg tanítványai kiállítására Németh Antalt, 
a Magyarság kritikusát, aki néhány évvel korábban 
még Blattner Géza bábszínházában ismerkedett 
a kulisszatitkokkal.8 A művészeti újságíróként dolgozó 
és színházelméleti tanulmányok szerzőjeként ismert 
fiatalember Jaschik iskolájának tanára lett, majd 
1929-30-ban a Szegedi Városi Színház rendezőjeként, 
1935-től 1944-ig a Nemzeti Színház igazgatójaként 
kapott lehetőséget újszerű, modern színházi felfo-
gásának gyakorlati megvalósítására. Jaschik – aki 
a Thália Társaság díszletei után az 1920-as évek 
elején Szentpál Olga9 táncstúdiójának tervezett 
jelmezeket – számos Németh által rendezett 
klasszikus produkció látványvilágát álmodta meg. 
Együtt dolgoztak többek között a Csongor és Tünde 
több előadásán (1929, 1937, 1941, 1942), Az ember 
tragédiáján (1932), a János vitézen (1936) Aristophanés 
Madarakján (1938) és a Peer Gyntön (1941). Emellett 
különleges, egzotikusnak számító előadások – 
Kállay Miklós a Roninok kincse (1936) című japán 
témájú drámája, Gyémántpatak kínai története 
(1936), a Babay József által írt magyar népi 
mesejáték, A csodatükör (1937) – vizuális kereteit 
is ő teremtette meg.10 Jaschik részletező és mesé-
lőkedve, késő szecesszióból merítő Art Deco stílusa 
talán nem minden ponton illeszkedett Németh 

Antal újszerű, modern elképzeléseihez, kapcsolatuk 
mégis eredményes és gyümölcsöző volt. 
Németh kapcsolatai több hazai és nemzetközi be-
mutatkozást is biztosítottak Jaschiknak és hallgatóinak. 
1929-ben Szegeden rendeztek színházművészeti 
kiállítást az iskolavezető és tanítványai jelmez- és 
díszletterveiből, valamint az újdonságnak számító 
makettekből, majd 1932-ben az Ernst Múzeumban 
a Goethe emlékévhez kapcsolódó anyagukból. 
Utóbbi kiállítást Ein ungarischer Goethe-Cyklus 
címen Münchenben, Berlinben és Kölnben is be-
mutatták. 1933-ban a tanítványok modern olasz 
drámákat dolgoztak fel, műveik az Andrássy úti 
Kamara Színházban – a Budapest Bábszínház mai 
épületében – kerültek kiállításra.11 Emellett a két 
művész levelezéséből az iskola Hauptmann-, Mae-
terlinck-, Mozart-és Offenbach-kurzusairól is érte-
sülünk. 
Németh Antal pályakezdése hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy Jaschik látókörébe került a bábművészet, és 
hogy iskolájában elsőként vezette be a makettépítést. 
1927-es hallgatói kiállítása kapcsán így fogalmazott: 
„A makettépítés tanulmányi értelme elsősorban 
az volt, hogy a térfantázia kiélését néhány modern 
térprobléma megoldásának keresése közben le-
hetővé tegyem, másodsorban, hogy megindítsak 
egy tanulmányi munkaprogramot, mely a jövőben 
művészi bábjáték formájában váljék megvalósít-
hatóvá.”12 Azt, hogy Jaschik tisztában volt barátja 
bábszínházhoz való vonzódásával, jelzi egy 1929-es 
levélrészlet is: „Németországban igen sokat kaptunk. 

08 Meghívó-levelezőlap Németh Antal hagyatékából, 1925. október 3., Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 63. 
Fond/1525. sz. Németh Antal, Nemzeti színházi kinevezésekor így emlékezett a kezdetekre: „Első gimnazista koromban 
azzal szórakoztattam, hogy lepedő mögött bábjátékot rendeztem. Egy szál gyertya szolgáltatta a világítási effektusokat. 
Még ma is csodálkozom, hogy ki nem gyulladt a ház. A bábjátékok tisztelete azóta is él bennem. Az a vágyam, hogy 
valaha Kínába és Jávába jussak, az igazi bábjáték hazájába.” Stella Adorján: Az új igazgató magánélete. Színházi Élet, 
1935. 24. sz., 16. p. 

09 Szentpál Olga (1895–1968) táncosnő, táncpedagógus, a Dalcroze Eurythmics – amelynek lényege a tanulás és a zene 
megtapasztalása a mozgáson keresztül – népszerűsítője. 1919-től saját stúdiót működtetett, haláláig számos 
intézményben tanított. Férje, a művészettörténész, kritikus Rabinovszky Máriusz (1895–1953) számos írásban és 
lapban – többek között a Nyugatban – népszerűsítette Jaschik iskoláját és törekvéseit. 

10 Az adatokat lásd: István Mária: Látványtervezés Németh Antal színpadán (1929–1944). Művészettörténeti füzetek 24. 
Akadémia Kiadó, Budapest, 1996. 

11 Sz.n.: Két színpadművészeti kiállítás. Napkelet, 1933. 229–230. pp. 
12 Jaschik Álmos: Kereskedelmi művészet. Magyar Iparművészet, 1927., 130. p.
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Jaschik Álmos: Címlap Mécs László Bolond Istók 
bábszínháza című költeményéhez, 1931 

Jaschik Álmos: A nagy bábjátékos – illusztráció, 1930-as évek
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Alig ösmert helyeken csavarogtunk, városokban és 
gyűjteményekben, amelyek igazán szépek, élmé-
nyesek voltak. A frankfurti néprajzi múzeumban 
egy délelőtt hosszat csuklattalak. Ennek az egyébként 
avultan rendezett és túlzsúfolt gyűjteménynek van 
egy vagy száz darab szebbnél szebb indiai, kínai, 
burmai és jávai színészmaszkja és egy teljes 
(64 darabból álló) jávai bábjátéka.”13 
Jaschik másik, a bábművészet szempontjából is 
fontos munkatársa Benedek Kata (1903–1988) lett. 
A későbbi grafikus, jelmez- és díszlettervező 
1921-ben jelentkezett a művész iskolájába, három 
éven át tanítványa, majd tizennyolc évig tanártársa 
és asszisztense volt. „Mikor háromévi fej-  és akt-
rajzolás után, 18 éves koromban iskolájába jelent-
keztem, hónapokig tartott, míg végre fölvett, annyira 
félt, hogy a festészet, s nem a forma, a rajz 
érdekel.”14 – emlékezett vissza Benedek Kata a ta-
lálkozásra, igazolva Jaschik pedagógiájának lényegét. 
Benedek mesterével való szoros kapcsolatát jelzi 
több, Németh Antal hagyatékában fennmaradt 
levél és képeslap, amelyekben a művésznövendék 
tanára címére kéri a választ, vagy amelyeket Jaschik 
és Benedek Kata együtt írt alá, például egy 
üdvözlőlap Velencéből, 1930-ból.15 
A Jaschik iskola 1923-tól biztosan rendezett műte-
rem-kiállításokat, majd 1927-től rendszeresen részt 
vett az Iparművészeti Társulat kiállításain, alkotásaikat 
egy-egy téma köré csoportosítva. 1927-ben az „áru-
művészeti kiállítással” jelentkeztek, amelyen cso-
magolásterveket, kereskedelmi plakátokat, könyvgra-
fikákat mutattak be. 1928-ban újszerű, magyaros 

karácsonyfadíszeket állítottak ki a karácsonyi kiállí-
táson. 1929-ben maszkok és jelmezek kerültek 
a látogatók elé a farsangi tárlaton. 1930-ban 
a téma a gyermek volt, gyermekruhák, -bútorok, 
játékok és taneszközök alkották a kiállítás anyagát. 
Ezeken a tárlatokon időről időre bábszínházak is 
felbukkantak. 1927-ben „Máday Gréta ötletes és 
megoldásában nagyszerű bábszínháza”16 volt 
látható, az 1930-as gyerekművészeti kiállításra 
Braun Lenke és Zsengeri Rózsi17 készített „paprika-
jancsi színházat”, utóbbit az Esti Kurír mesterműnek 
nevezte. 
Az 1930-as években is időről időre fellángolt a báb-
színház körüli lelkesedés. A hivatalos szervezet lét-
rehozását Blattner Géza támogatta, aki az UNIMA 
harmadik kongresszusa után annak magyarországi 
képviselője lett és szervezni kezdte a magyar 
fiókját.18 Ennek érdekében 1931 szeptemberében 
„megbeszélésre hívta össze a magyar bábjátékok 
irodalomtörténeti, zene- és színjátszástörténeti 
múltja, valamint pedagógiai és művészeti jelene 
iránt érdeklődő tudósokat, íróikat és művészeket”.19 
Belitska-Scholtz Hedvig szerint a magyar művészi 
bábjátszás hivatalos kereteinek megteremtésére 
tett első kísérlet az 1931-ben a Magyar Műhely 
Szövetség keretein belül a „Magyar Művészi Bábjá-
tékok Propagandája” címen indított kezdeményezés 
volt, amely kiállításokat, bemutatókat kívánt szervezni 
a műfaj népszerűsítése érdekében. A kezdemé-
nyezésben részt vett többek között Szokolay Béla, 
A. Tóth Sándor, Büky Béla, Biai Föglein István, 
Freytag Zoltán, Andráscsik Klarissz, Zsengeri Rózsi, 

 
13 Jaschik Álmos levele Németh Antalhoz, 1929. szeptember 29., Budapest. In: Jaschik Álmos tervezőiskolája. Népművelési 

Intézet, 1980., 159. p. 
14 Benedek Katalin: Jaschik, a pedagógus. In: A Jaschik-iskoláról. Tanulmányok és visszaemlékezések. Az Országépítő 

2001/1 melléklete, 27. p. 
15 Jaschik Álmos képeslapja Németh Antalhoz, 1930. augusztus. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 63. Fond/1525. sz. 
16 Jaschik Álmos növendékei. Magyar Hírlap, 1927. április 26., 9. p. Máday Gréta/Gréte, grafikus. Pályájáról keveset tudunk, 

a második világháború után a Pannónia Filmstúdióban dolgozott, számos rajzfilmben – többek között a Két bors 
ökröcske esetén – működött közre rajzolóként, tervezőként. 

17 Braun Lenke pályája teljesen ismeretlen. Zsengeri Rózsi grafikus. A második világháborúig az iparművészet különböző 
ágaival foglalkozott, ötvöstárgyairól, kalapjairól van információ. 1956-ban a Képzőművészeti Alap Művészi Kivitelező 
Vállalatának Bábüzemében tervezőként dolgozott. 

18 Lőrinc László: Blattner. Egy bábjátékos életútja. Bábtár 2., PIM-OSZMI, 2017. 115. p. 
19 Mozgalom indult meg a magyar bábszínház feltámasztásáért. Az Újság, 1931. szeptember 3., 12. p.
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A Művészi bábjátékok propaganda kiállítás és bemutatók szórólapja, 1933
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Németh Antal és Jaschik Álmos is.20 A korabeli 
sajtóban azonban csak a Bevilaqua-Borsodi Béla21 
által a Magyar Bábszínház-barátok Céhének nevezett 
szervezet alakuló ülésének van nyoma ebből az év-
ből, amely kapcsolódott Blattner meghívásához.22 
E társaság célja megegyezett a fent leírtakkal. 
1931-ben jelent meg Jaschik első, bábművészeti 
alkotásnak tekinthető grafika-sorozata. A rajzok 
Mécs László23 Bolond Istók bábszínháza című mű-
véhez készültek, a Napkelet kiadásában láttak 
napvilágot. A mű, „ha gyerekkönyvnek készült is, 
valójában haláltánccal végződő, keserű, szarkasztikus 
mese”.24 A néhány oldalas, rövid verseket tartalmazó 
kötetben a bábjátékos szív alakú bábszínházával 
végigjárja Magyarfalvát, Szegényfalvát, Vénlányfalvát, 
Ördögfalvát, míg Temetőfalván be nem fejezi ván-
dorlását. Eközben – sajátos szemszögből – néhány 
sorban megidézi például Botond, Toldi Miklós, 
Kinizsi Pál, Dózsa György, Ludas Matyi, Hamupipőke, 
Piroska és „farkasfejű, disznószívű milliomos” 
valamint Szent Erzsébet és Szent Ferenc alakját is. 
A címlapon száz szálon rángatott, elbukott marionett-

figurák, csupán egy népi ruhás férfi- és nőalak 
maradt talpon (talán a nézők), miközben a kompozíció 
jobb oldalán a két szent alakja emelkedik az ég 

20 Belitska-Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjáték Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974., 113. p. Szokolay Béla 
(1891–1959) festő, bábtervező, bábjátékos. Az első világháború alatt megismerkedett a bábjátszással. Igazán aktívan 
azonban az 1920-as évek végétől foglalkozott e művészeti ággal, a ’30-as évek bábos kezdeményezéseinek egyik 
mozgatórugója volt. A második világháború alatt elpusztultak saját tervezésű és kivitelezésű bábjai. A világégés után 
létrehozta a rövid életű Petőfi Színpadot, majd az amatőr bábképzéssel foglalkozott. Biai-Föglein István (1905–1979) 
festő, grafikus. Az 1920-as évek elejétől foglalkozott bábművészettel, 1934-ben absztrakt báb-balettet tervezett. 
A második világháború után megnyitotta Művészi Bábszínházát, amely egy betörés következtében súlyos károkat 
szenvedett. Rövid életű vállalkozásának az államosítás vetett véget. Freytag Zoltán (1901–1983) festőművész. 
Tanulmányait külföldön végezte, 1930-tól vett részt a magyar művészeti életben, foglalkozott bábtervezéssel is. 
Andráscsik Klarissz(a) a budapesti cím- és lakásjegyzék szerint 1928-ban az Iparművészeti Társulat „segédtisztje” volt, 
1936-ban a Művészi Bábjátékok Barátainak Egyesülete vezetőségében is helyet kapott, az az évi karácsonyi kiállításon 
bemutatott alkotásokon neve Szokolay Béláéval együtt szerepelt a korabeli filmhíradó tanúsága szerint. 

21 Bevilaqua-Borsodi Béla (1885–1969) író, város- és művészettörténész, muzeológus. 1910–11-ben már részt vett 
az Orbók Lóránd-féle Vitéz László Bábszínház megszervezésében, majd az 1930-as évek bábos kezdeményezéseiben. 
Kutatta a magyar bábjátszás történeti emlékeit, számos szócikket írt a Németh Antal által szerkesztett Színészeti 
Lexikonba (1930). Neki köszönhetően kerültek a Hincz család Don Juan és Faust szövegkönyvei a Nemzeti Múzeumba 
(majd onnan az Országos Széchényi Könyvtárba). 

22 Magyar Bábszínház-barátok Céhe. Nemzeti Újság, 1931. szeptember 4., 11. p. 
23 Mécs László (1895–1978) premontrei szerzetes a két világháború között a katolikus költészet rajongott alakja volt, „papköltő, 

az elszakított Felvidék legeredetibb hangú s legnagyobb hatású lírikusa” (Napkelet, 1926). 1939-ben Corvin koszorút kapott. 
1953-ban koncepciós perben elítélték, 1956-ban rehabilitálták és lelkipásztorként folytatta életét. Illyés Gyula éleshangú 
kritikával illette a Nyugatban 1933-ban, amiből zajos vita alakult ki Reményik Sándor és Babits Mihály részvételével. 

24 Bakos Katalin: Jaschik Álmos a grafikus. In: Jaschik Álmos a művész és pedagógus, Noran Kiadó, 2002. 113. p.

Zsille Kálmán – Bevialqua-Borsodi Béla:  
„Burattino típusú magyar Vitéz László", 1927
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felé marionett-zsinórjaikon. A kötet legmegrázóbb 
és leghatásosabb rajzai Temetőfalva különböző 
korú és rangú marionett-csontvázfigurái. A kiadvány 
a grafikáknak és a folyóírást középkori minusculákkal 
imitáló szövegnek köszönhetően sokkal inkább 
könyvművészeti, mint irodalmi érték. Az alkotások 
Jaschik számára előtanulmányok is lehettek későbbi 
bábterveihez. A művész a kötet illusztrációit a meg-
jelenésük évében az „Újságrajzolók kiállításán” is 
bemutatta a Nemzeti Szalonban.25 A Bolond Istók 
bábszínháza képeit a vers tragikuma ellenére is át- 
meg átszövi a humor. A Bábtár képzőművészeti 
gyűjteménye azonban őriz egy stílusában azokhoz 
nagyon hasonló, mégis jóval komorabb hangulatú 
grafikát. A pauszra tussal festett alkotáson egy ha-
talmas, nagyszakállú, hosszú, lobogó hajú, idős, 
glóriás alak ujjaira kötött madzagokon marionettként 
rángat egy apró férfi- és nőalakot. A térdelő férfi 
szenvedélyesen nyúl a visszahúzódó nő után. Ár-
nyékuk a bábjátékos köntösére vetül. A vázlatos 
rajzon csupán az arcok és a főalak kezei kidolgo-
zottak: az embereket bábként rángató Mindenható 
mozgalmas, energikus ábrázolása, ami kifejezi 
a földi élet sorsszerűségét, eleve-elrendeltetettségét 
és reménykedő-reménytelenségét is. A rajzhoz egy 
színes vázlat is készült, ami sorozatot alkot két 
további akvarellel. Marionett és paravános bábjáték 
zajlik ezeken, a mozgató mindegyiken emberfeletti, 
a paraván mögül mintha a halál pillantana ki. 
Az alkotások címe és hogy milyen műhöz készül-
hettek, sajnos nem ismert.26 Mécs László Bolond 

Istók bábszínháza színpadon is bemutatkozott, 
1933-ban a kecskeméti piarista cserkészcsapat 
tagjai adták elő a dramatizált költeményt.27 
1933 júniusában Szokolay Béla és Várady József28 
szervezésének köszönhetően megalakult a Magyar 
Bábjáték Barátainak Köre az Országos Iparegyesület 
keretein belül. Az Újság beszámolója szerint 100-
150 fő vett részt az előadással is egybekötött 
ülésen, amelyen a különböző bábtechnikákat is-
mertették. „Az érdeklődő írók, iparművészek és ze-
neszerzők valóban csakis akkor gazdagíthatják ezt 
a műfajt, ha előzően megbarátkoztak az anyag-
szerűség követelményeivel” – fogalmazta meg 
Szokolay az előadás célját. „A technikai bemutatót 
Büki Béla kedves magyarstílű játékai illusztrálták”.29 
Ezt követően a Magyar Műhely Szövetség keretein 
belül hirdettek pályázatot Vitéz László bábfej-
tervekre.30 Talán ekkor születtek Jaschik Álmos 
a népi hős alakját újragondoló alkotásai is. A történet 
– amelynek megtervezett szereplői a vidám, kackiás 
bajszú Vitéz László, az apa, az anya, a király és 
a boszorkány – nem ismert.31. Szeptemberben 
az őszi Lakberendezési Vásáron megnyílt az első 
bábjáték propaganda kiállítás. A rendezők Blattner 
Géza, Várady József és Szokolay Béla voltak, a tár-
laton naponta két előadást tartottak.32 Ezeken 
Büky Béla és id. Kemény Henrik biztosan fellépett.33 
Bemutatkozott cserkészbábjaival – Üsd Ubullal 
és Verj Elekkel – A. Tóth Sándor is.34 A kiállításon 
látható volt Blattner párizsi bábjainak egy 
része, az eseményhez készült képeslapon például 

25 Dékány András: Újságrajzolók a Nemzeti Szalonban. Magyarság, 1931. december 20., 18. p. 
26 PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti gyűjtemény ltsz.: 94.120.2., 94.122.1–3. 
27 Május 6.-án és 7.-én rendezi a piarista cserkészcsapat színházi előadását. Kecskeméti Közlöny, 1933. május 25., 3. p. 
28 Várady József neve több alkalommal is felbukkant művészi bábjáték kezdeményezéseknél, pályája mégis alig ismert. 

Az 1910-es évek végén a Magyar Gyermektanulmányi Társaság tagja, majd igazgatója, Szokolay Béla társa bábos szer-
vezetekben 1933-ban és 1936-ban. 

29 Sz. n.: Babák premierje. Újság, 1933. július 1., 9. p.; (J.S.): A Magyar Bábjáték Barátainak Köre. Népszava, 1933. július 2., 
8. p. 

30 (dió) [Diószeghy Miklós]: Vitéz László ördöggel csatázó bábszínész falura megy meséért. Budapesti Hírlap, 1933. július 
8., 7. p. 

31 PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti gyűjtemény ltsz.: 94.121.1–4. 
32 A szórólap szerint a kiállítás szeptember 2–17 között volt látható az Iparcsarnok kiscsarnokában, a Városligetben. PIM-

OSZMI Bábtár Kézirattár ltsz.: 85.5.1. 
33 IV. Lakberendezési és Háztartási Vásár. Magyar Ipar, 1933. 8–10. sz. 50. p. 
34 Sz.n: Megszépülnek, lakályosabbak lesznek a magyar otthonok. Pesti Hírlap, 1933. szeptember 10., 14. p.
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Szokolay Béla bábjai a Buta Béla utazása a holdban című darabból, 1936

Benedek Kata marionett-bábterve: „Királyfi kocsisi ruhában”  
Az egyszeri királyfihoz, 1936

Tüdős Klára bábterve:  
Bírólány a Margaréták című darabhoz, 1936
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Benedek Kata bábterve (Éva) és elkészült bábjai Arany János Pázmán lovag című költeményéhez 1936. A bábtervet az OSZK Színháztörténeti 
és Zeneműtárának színháztörténeti gyűjteménye őrzi.

a Marianne és libái című előadás árnyalakjai sze-
repelnek, sőt a zárónapon mozgásbemutatót is 
tartott.35 „Blattner Géza párisi bábjáték-színházának 
néhány bábujával olyan mesterit, olyan lenyűgözően, 
majdnem kísértetiesen érdekeset produkált, ami 
felejthetetlen marad azok számára, akik látták.” – 
írta a produkcióról a Magyar Ipar kritikusa.36 A kiállítás 
képeslapja arról is értesít, hogy a szervezők de-
cemberben a díszelőadás keretében be akarták 
mutatni „a bábjáték összes műfaját”. Szokolay 
Béla hosszabb történeti összefoglalót írt a kiállításhoz 
a bábjáték történetéről, a „jelen” kapcsán Büky 
Béla mellett Jaschik nevét emelte ki. A szöveg 
a bábjáték barátainak céljaival ér véget: „a bábjá-

ték-kultusz megteremtése Magyarországon; az összes 
szétszórt kezdeményezések összefogása, a mű-
vészek, (írók, zeneköltők, előadók, tervezők) mun-
kájának szervezése; a bábjátékok barátai a közönség 
és a művészek közös munkájában látják biztosítva 
a magyar bábszínház jövőjét!”37 Sajnos a kiállítók 
névsorát nem ismerjük, de feltételezhetjük, hogy 
Jaschik is köztük volt. 
1933 szeptemberében hivatalosan megalakult 
a Művészi Bábjátékok Barátainak Egyesülete. 
Az elnök Jaschik Álmos, a társelnök Blattner Géza 
lett. Az alelnökök: Pekáry István, Büky Béla, Németh 
Antal, Rónai Dénes, Blattner Gyula, Kemény Henrik, 
Kőrös Andor és Kósa György.38 

35 PIM-OSZMI Bábtár Kézirattár a képeslap ltsz.: 83.4.1. A mozgásbemutatóról egy meghívó számol be, amely Blattner 
tiszteletére szervezett díszvacsorára invitálja a vendégeket a Britannia Szállóba. Ltsz.: 2015.1.1. 

36 Sz.n.: Lakberendezési és Háztartási Vásár. Művészi Ipar, LIV. évf. 8–10 sz. (1933. október 2.), 50. p. 
37 Szórólap PIM-OSZMI Bábtár Kézirattár ltsz.: 83.6.1. 
38 Pekáry István (1905–1981) festő, grafikus, jelmez- és díszlettervező, iparművész. Sajátos, naiv stílusú alkotásaiban 

meghatározó szerepet kaptak a népi motívumok, több, magyar népviseleteket bemutató rézkarcsorozatot is készített.  
Nagy sikert arató gobelinjein elsősorban népi és vallási témákat használt fel. Többször dolgozott együtt Németh 
Antallal, a bábszínpadra visszatérő rendező mellett is vállalta a bábtervezést 1954-ben. A Ludas Matyit – amelynek 
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A szervezet már alakulása évében támogatta az At-
henaeum Bábszínház tevékenységét, amely gyer-
mekelőadásokat tervezett bemutatni a Belvárosi 
Színházban. A társulat művészeti vezetője a re-

formpedagógus Baloghy Mária volt.39 A bábszínház 
rendezői Bevilaqua-Borsodi Béla és Mocsáry Béla 
voltak, a „dekorációról” Battvai Zsille Kálmán festő-
művész gondoskodott.40 „A groteszk motívumú 

Jaschik Álmos bábtervei A cinkotai kántor előadásához, 1936

1939-es Nemzeti Színházbeli bemutatójának jelmeztervezője volt Németh Antal mellett – a Népművelési Intézet 
keretein belül próbálták, majd Debrecenben mutatták be. Rónai Dénes (1875–1964) fényképész, operatőr, filmrendező. 
A művészi bábjáték lelkes támogatója mecénása. Fényképészműtermében tartott előadásokat az Orbók Lóránd által 
szervezett Vitéz László Bábszínház, A Wayang játékok igazgatója Blattner Gézával. Blattner Gyula Blattner Gézával való 
rokonsága feltárásra vár. Körös Andor (?–1944) regényíró. Kósa György (1897–1984) zeneszerző, Bartók, Kodály és 
Dohnányi tanítványa. Első nemzetközi sikerét 1919-ben, Hat zenei darab című művével aratta, ezt követően 
rendszeresen játszották műveit, zenekari alkotások mellett oratóriumok, operák szerzője. Előbb a zsidótörvények, majd 
az ’50-es évek kultúrpolitikája miatt nem szerepelhetett, a ’60-as évektől azonban ismét elismerték. 

39 Baloghy Mária (1895–1967) – akit az irodalomtörténet József Attila utolsó, szanatóriumi napjaival kapcsolatos 
visszaemlékezései okán tart számon – középiskolai tanárként lett reformpedagógus, a „gyárgondozónő képzés” 
(egyfajta üzemekben dolgozó szociális munkás, aki a dolgozók egészségügyi és kulturális helyzetének javításáért 
dolgozott) és a „Kisanyák iskolájának” (ahol a fiatalok csecsemő- és beteggondozást tanultak) megszervezője. 1926-tól 
a Jövő Útjain című reformpedagógiai folyóirat társszerkesztője volt. Emellett az Atheneum Kiadó ifjúsági részlegét is 
vezette. Itt jelentek meg a korszakban nagyhatású könyvei A baba első képeskönyve (1935), A baba második 
képeskönyve (1935), A lányok könyve (1940) és a Kislegények könyve (1942) – Benedek Kata illusztrációival. 

40 Zsille Kálmán festő, szobrász. Az Iparművészeti Iskola díszítő festészet szakán tanult, majd tanított. Számos hadi és 
történelmi emlékművet, emléktáblát készített, freskófestőként és restaurátorként működött. Bevilaqua-Borsodi Bélával 
nem csupán a bábművészet területén dolgoztak együtt: közös alkotásuk az érdi II. Lajos emlékmű (1926) és 
Abdurrahman Pasa síremléke (1932), de a magyar rádiós hangjáték megteremtéséért is együtt küzdöttek az 1920-as 
évek végén. 1930-ban Zsille a regölés hagyományainak felélesztésére „képmutogató táblát” készített Bevilaqua-
Borsodi „regölős énekmondó versezetére”. Mocsáry Gézáról nincs adat.
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Jaschik Álmos bábtervei a Pancimanci előadásához, 1936
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fejek, a meseszerű gyermekstílusban tartott kosz-
tümök, a székely és dunántúli mesekincs pompájával 
ékes díszletek” már készültek 1933 novemberében.41 
„Az Athenaeum Bábszínháza egyelőre a gyermek 
játékos képzeletét elragadó bűbájos mesejátékokat 
vonultat fel négy kis gyermeki komédiában: Lúd 
talpú Musstafa, a bölcs budai török kádi tragikomikus 
esete két agyafúrt lókötővel, Vitéz László deli 
kalandjai Lengyelországban és a Tündérföldön, 
Bongó kutya és Medvebocs esete a karácsonyi 
meséskönyvekkel és a Törpekirály meg a Holdvilág 
históriája két jó kis gyerekkel.” – írta a repertoárról 
Bevilaqua-Borsodi Béla.42 A bábszínház alakjainak 
életre keltésére professzionális mestert kértek fel: 
a városligeti bábjátékos-mestert, Hincz Károlyt. 
„E bábok mozdulatain évszázados stílus érződik 
meg. Népi játékukat az Athenaeum Bábszínháza 
fogja átváltani irodalmivá.”43 A szervezők a gyer-
mekelőadások után a felnőtt közönséget is meg 
kívánták szólítani, ezeknek az előadásoknak – 
Goldoni és a commedia dell’ arte történeteiből, 
Mozart, Donizetti, Rameau, stb. operáiból – a meg-
születéséről azonban nem tudunk. Ahogyan arról 
sem, hogy az eredetileg a Belvárosi Színházba 
meghirdetett produkciót végül miért a Zeneakadémia 
kistermében játszották. Zsille Kálmántól a Bábtár 
érdekes grafikákat őriz, 1927-ből. A „Vitéz László 
mint a magyar »Marionette« katonafigurája” című 
dosszié 10 számozott rajzot és azok vázlatait 

tartalmazza, Zsille és Bevilaqua-Borsodi aláírásával. 
A rajzok a Németh Antal szerkesztette, 1930-ban 
megjelent Színészeti Lexikon44 részére készültek, 
de a kiadványba nem kerültek be. A rajzok azonban 
azt a különös törekvést mutatják, hogy miképp 
alakítsák át Vitéz László hagyományos kesztyűs 
báb figuráját marionetté – és utalhatnak az Athe-
naeum Bábszínház vizuális világra is. 
A következő időszakban az egyesület kevésbé lát-
ványosan működött, igaz az több mint két évbe 
telt, hogy alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyja. 
Ezt Jaschik 1935. október 23-i közgyűlésen jelentette 
be.45 Jaschik mellett Biai-Föglein Istvánnak és Karvaly 
József műépítésznek ekkor már „bemutatásra alkalmas 
és készülőfélben lévő bábjátékai” voltak. Az Egyesület 
ismét megfogalmazott célja „olyan műsor összeállítása, 
amely mind a három bábjátékműfajt – a wayangot, 
kézibábut (fajankó!) és marionettet – felöleli és 
egyesíti magában mindazt az erőt, amit a magyar 
népművészet kincseinek, az előadó- és zeneművé-
szetnek bevonása a bábjátszás számára jelenthet.”46 
A következő évben megjelent statisztika szerint 
az egyesületnek 107 tagja volt.47 
1936-ban a műfaj iránt rajongó alkotók Fajankó 
Művészek Bábszínháza néven próbáltak játszóhelyet 
nyitni. Az első hírek már az év februárjában meg-
jelentek, főszervezőként az Operaház jelmeztárának 
vezetőjét, Sz. Tüdős Klárát jelölve meg.48 Tüdős 
a kezdeményezés okáról akkor így nyilatkozott: 

41 Sz.n.: Bábszínház – Vendégjátékok a Belvárosi Színházban. Pesti Napló, 1933. november 28., 15. p. 
42 Bevilaqua-Borsodi Béla: Régi magyar bábszínházak. Pesti Napló, 1933. december 2., 14. p. 
43 Bevilaqua-Borsodi Béla: A soroksári »Faust« – Az utolsó magyar bábjátékosmester. Pesti Napló, 1933. december 6., 15. p. 
44 I-II. kötet, Győző Andor kiadása, Budapest. A rajzok PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti Gyűjtemény ltsz.: 2020.140.1.1.- 

2020.140.11.1. 
45 Közgyűlést tart a Magyar Művészi Bábjáték Barátainak Egyesülete. Budapesti Hírlap, 1935. október 13., 18. p. 
46 Sz.n.: A Művészi Bábjátékok Barátainak Egyesülete megkezdte működését. Kis Újság, 1935. október 26., 8. p. 
47 Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei (Budapesti Statisztikai Közlemények 74/3, 1936), 165. p. 
48 Színházi konfetti. Budapesti Hírlap, 1936. február 26., 13. p. Szunyoghné, majd Zsindelyné Tüdős Klára (1895–1980) 

iparművész, jelmez- és díszlettervező, rendező, filmrendező, néprajzkutató. 1925-től 1937-ig az Operaház jelmezműhelyének 
vezetője, 1926-ban az ősbemutatón ő készítette Kodály Háry Jánosának jelmezeit. (A művet Németh Antal „par 
exellence” báboperának nevezte 1954-ben.) Néprajzi tanulmányainak köszönhetően emelte be a magyar népművészeti 
és viselettörténeti motívumokat munkáiba. 1937-ben Pántlika néven nyitott szalont, köznapi, úri- és estélyi ruháival 
öltöztette sokakkal együtt Szeleczky Zitát, Honthy Hannát és a Horty-családot is. Írt, fordított, rendezett színdarabot, 
1943-ben első magyar női filmrendezőként megrendezte Fény és árnyék című játékfilmjét, amelyben bábszínházi 
jelenet is szerepel. Fontos szerepet vállalt a református nőmozgalomban, a II. világháború alatt zsidókat bujtatott-
segített, 2001-ben posztumusz megkapta a Világ Igaza kitüntetést. 1951-ben kitelepítették. Németh Antal levelezéséből 
tudjuk, hogy baráti viszonyban állt Tüdős Klárával.
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A Művészi Bábjátékok Barátai-
nak Egyesülete felhívása Büky 
Bélának az 1936 decemberi ki-
állításon való részvételre. 

Jaschik Álmos bábfej-terve:  
Boszorkány, 1933

Jaschik Álmos bábfej-terve: 
Vitéz László, 1933
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„Nincs olyan magyar művész, aki a külföldi báb-
színházak tanulmányozása után ne gondolna 
arra fájó szívvel, miért nincs Magyarországon is 
állandó jellegű bábszínház. A magyar folklór szá-
mára álmodni sem lehet jobb színpadot, mint 
a bábokét, miután a nép minden civilizált mű-
vésznél merészebb stilizálása örökös ellentétbe 
kerül a nagy színpad technikai korlátozottságával.”49 
A kezdeményezést természetesen a Magyar Mű-
vészi Bábjátékok Barátainak Egyesülete is támogatta. 
A résztvevők áprilisban közölt névsorában a korszak 
kiemelkedő képző- és iparművészeit, irodalmárait 
találjuk. „Már meg is kezdték az előkészítő mun-
kálatokat, amelyben Szokolay Béla festőművész, 
Szunyoghné Tüdős Klára, a Nemzeti Színház 
kiváló kosztümtervezője, Pekáry István és Freytag 
Zoltán vesznek részt. (…) Németh Antal, a Nemzeti 
Színház igazgatója, Jaschik Álmos, Benedek Kata, 
Köpeczy-Boócz Lajos, Pekáry István, Blattner Géza 
és sokan mások fogtunk össze. (…) Tersánszky 
Józsi Jenő, Karinthy Frigyes, Tamási Áron, Szép 
Ernő, Babits Mihály és még mások ígérték meg, 
hogy dolgoznak a magyar bábszínház részére. 
A díszleteket Aba-Novák Vilmos, Batthyány Gyula 
gróf és mások készítik.”50 

A bábszínházi kezdeményezésről a Színházi Élet 
is beszámolt.51 Faragó Baba írása szerint a nyitó 
darab Tüdős Margaréták című „legendája” ekkor 
már kész volt. A cikk szerint naiv népi játék született 
a szerény libapásztorlányról és a kevély bírólányról, 
utóbbi tervét az újság is bemutatta. A gazdag nép-
viseletbe öltöztetett nőalak virágos pártát, puffos 
ujjú blúzt, rövid mellényt, sötét szoknyát és virágos 
kötényt visel, kezében csillagokkal díszített kendő. 
A ruháról a gazdagság, a szereplő arcáról mérhetetlen 
gőg árad. A darabhoz Losonczy Dezső52 írt kísérő-
zenét, a bábokat a szerző, a „dekorációt” – felte-
hetően díszleteket – Márk Tivadar53 tervezte. 
A Színházi Élet cikke kiegészítette az írók névsorát 
– Emőd Tamás, Hatvany Lili, Keleti Artúr, Lesznay 
Anna, Paulini Béla, Erdélyi József54 ígért bábdarabot 
– és több művész rajzait-alkotásait publikálta. Ezek 
között található Benedek Kata egy marionett-terve, 
„Az egyszeri királyfi” királykisasszony figurája. A cím 
Szép Ernő mesedrámájára – a székely népmesét 
feldolgozó halhatatlanságra vágyó királyfi történetére 
– utalna, az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárában 
és az OSZMI-ban őrzött bábterv-sorozat (királyfi 
kocsis ruhában, királyfi, gazdag bíró lánya, szegény 
lány) azonban a Bartók Béla gyűjtötte népdal, 

49 Sz.n.: Szeptemberben nyílik meg a „Fajankó”. Magyarország, 1936. február 26., 8. p. 
50 Diószeghy Miklós: A MAGYAR FAJANKÓ művészi feltámadása Budapesten. Budapesti Hírlap, 1936. április 12., 29. p. Kö-

peczy-Boócz Lajos (1894–1947 után) színész, színházigazgató, egyfelvonásosok, kabarétréfák szerzője. Erősen 
jobboldali beállítottságával lelkesen támogatta a zsidószármazású színészek eltávolítását a színpadokról és filmekből, 
míg 1942-ben egy vizsgálat során családfájában zsidó felmenőket nem találtak. Sikertelen öngyilkossága után már 
nem igazán sikerült visszatérnie pályájához, 1947 után nincs adat róla. Aba-Novák Vilmos (1894–1941) festő. Talán 
az egyik legsajátosabb hangvételű alkotó, akinek pályája elsősorban a freskó- és secco-festészetben teljesedett ki. 
A székesfehérvári Szent István mauzóleum és a szegedi Hősök kapuján, a francia-magyar és a lengyel-magyar 
kapcsolatokról készült pannó-sorozatain plasztikus, szinte szoborszerű figurákat alkotott – egyesítve az expresszionizmus 
és az olasz novocento stílusának elemeit. Batthyány Gyula (1887–1959) festő. A magyar Art Deco festészet legegyedibb 
hangú képviselője, történelmi és világi témáikat is különös, expresszionista-dekoratív stílusban dolgozott fel. Az 1920-as 
évektől színházi munkákat is vállalt., Aba-Novák és Batthyány – amellett, hogy utóbbi már a Németh Antal vezette 
Nemzetiben is tervezett – Tüdős Klárán keresztül kapcsolódhattak az egyesülethez. Tüdős 1933-tól éveken át tartott-
szervezett kurzusokat amerikai képzőművésznőknek. A nyári iskola tanítói között találjuk a fent említetteket. 

51 Faragó Baba: Fajankó a Belvárosban. Színházi Élet, 1936. 11. szám, 75–77. pp. 
52 Losonczy Dezső (1892–1950) karmester, zeneszerző. Daljátékok, operettek, filmzenék szerzője, számos színházban 

működött karmesterként. 
53 Márk Tivadar (1908–2003) iparművész, jelmeztervező. 1933-ban az Operaházban kezdett dolgozni és ott töltötte el pá-

lyáját. 
54 Emőd Tamás (1888–1938) költő, újságíró, színházigazgató. Ady Endre barátja, Nagy Endrével a magyar kabaré megte-

remtésének egyik úttörője. Hatvany Lili (1890–1968) író, kritikus. Az 1920-as években a Színházi Élet kritikusa, 
regényeiben a budapesti gazdagok életét jelenítette meg. Az 1930-as évek végén New Yorkban telepedett le, 
visszavonult az irodalmi élettől. Lesznai Anna (1885–1966) író, költő, grafikus, iparművész. Első versei a Nyugatban 
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az Egyszer egy királyfi feleséget kereső történetének 
bábos feldolgozásához készült.55 Az előadás Jaschik 
által készített díszlettervét is reprodukálta a lap. 
A bemutatott alkotások között van Pekáry István 
„parasztbábu”-terve, Biai Föglein István apródja és 
Aba-Novák Vilmos egy bábterve, a „képviselő” vo-
nalrajzos, egyszerű figurája. A folyóirat közölte Szo-
kolay Béla négy bábjának fényképét is a Buta Béla 
utazása a holdban című darabból. A bábszínház-
nyitás gondolatát Büky Béla, Molnár C. Pál, Ádám 
Jenő, Fülöp Zoltán szintén támogatta.56 A „társulat” 
gyermek és felnőtt műsort is tervezett, céljuk 
Madách Imre Az ember tragédiájának bábszínpadra 
állítása volt. Az ötlet mögött talán nem véletlenül 
feltételezhetjük Németh Antalt, aki a mű kiváló is-
merője volt és szerepelt vállalt Blattner Géza 
1937-es párizsi előadásában is. 
Az illusztrációk között láthatjuk egy páncélos lovag 
és egy középkori hölgy elkészült bábját, de a fénykép 
aláírása nem tájékoztat, hogy milyen előadáshoz 
készülhettek. Az OSZK Színháztörténeti és Zene-
műtára egy négy darabból álló marionett-tervsoro-
zatot őriz Benedek Katától, ám a szénkontúrokkal 
készült akvarelleken sem szerepel felirat.57 Az Egyszer 

egy királyfi bábjainál „karcosabb”, karikatúraszerűbb 
alakok között egy zöld ruhás, középkori dáma 
látható aránytalanul nagy, kék szemekkel, egy pán-
célba öltözött nagy, fekete bajszú, nagyon dühös, 
vicsorgó vitéz, egy ápolt, göndörített hajú, nagy 
orrú szőke „diák” és egy szélesen mosolygó, ha-
talmas szájú, vörös-csigás hajú, ruháján csörgőkkel 
díszített „udvari bolond”. A diák Mátyás királyra 
emlékeztet. A hölgy és a lovag a Színházi Életben 
közölt bábok terve. Az előadás azonosítását Jaschik 
Álmos 1939-es, alább tárgyalandó interjúja segíti. 
Az ott felsorolt bábdarab-feldolgozások között Arany 
János Pázmán lovagja is szerepel.58 A bábtervek 
mellett Benedek három jelenetrajza is fennmaradt 
a szereplőkkel, amelyek hátoldalán ugyan az „Egy-
szeri királyfi – nem valósult meg” felirat olvasható, 
abba a történetbe azonban a figurák sehogyan sem 
illeszthetőek be.59 Ezek egyikén egy reneszánsz 
ablakokkal tagolt térben az udvari bolond ül 
a trónon „alattvalókkal” körülvéve, miközben az egyik 
ablaknyílásban a dühös vitéz alakja tűnik fel. 
A másik rajzon egy lovagi torna előkészületeit 
véljük felfedezni: két lovas-kürtös hadsereg és né-
zelődők csoportja szerepel egy kisváros sziluettje 

jelentek meg. Képző- és iparművészeti munkásságára nagy hatással volt a népművészet, egyedi, a szecesszió 
hagyományait az Art Deco-val egyesítő stílusában illusztrálta saját írásait, mint az 1918-ban megjelent Mese a kisfiúról 
és a bútorokról című meséjét (a történetet 2017-ben az Aranyszamár Bábszínház dolgozta fel Peti és a csodaágy 
címen). A Tanácsköztársaságot követően bécsi emigrációban élt, majd az 1930-as években az Egyesült Államokban 
telepedett le. Paulini Béla (1881–1945), író, újságíró, grafikus. Pályáját élclapoknál karikaturistaként kezdte, majd 
meséket írt, amiket maga illusztrált; a magyar műmese-irodalom egyik megalapítója. Legismertebb műve a Harsányi 
Zsolttal együtt írt Háry János, melynek színpadra állítását a jelmezek kapcsán Tüdős Klára is segítette. Az 1931-ben 
bemutatkozó Gyöngyösbokréta Mozgalom vezetője, ami budapesti – majd nemzetközi – bemutatóival felhívta 
a figyelmet a népi hagyományokra, elsősorban a népi tánc, népdalok és népviseletek értékeire, sokszínűségére, 
színpadi bemutathatóságára. Fénykorában a mozgalomnak több mint 100 település hagyományőrző „köre” volt tagja. 
Európa-szerte vállaltak fellépéseket. 1945-ben a front elől menekülve feleségével együtt öngyilkos lett. Erdélyi József 
(1896–1978) költő. Első alkotásait a Nyugat közölte, három alkalommal kapott Baumgartner-díjat. A népi írókhoz 
csatlakozott, a szegényparasztság hangját hallatta verseiben. A politikai változásokkal szélsőjobbra tolódott, a világháború 
után háborús bűnökért ítélték el. 

55 PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti Gyűjtemény ltsz.: 94.561.1., OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár KE. 12.711–12.713 
56 Molnár C. Pál (1894–1981) festő, grafikus. A Mintarajztanoda elvégzése után élt Genfben és Párizsban, majd 1928-tól 

a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt. Festészetére kezdetben hatottak a korszak áramlatai, de sajátos 
klasszikus stílusa kialakulása után a Római Iskola egyik jelentős tagja lett. Számos grafikát készített. Ádám Jenő 
(1896–1982) zeneszerző, zenepedagógus, népdalgyűjtő. Kodály tanítványa, 1929-1959 között a Zeneakadémia tanára. 
Fülöp Zoltán (1906–1978) jelmez- és díszlettervező, szcenikus. Oláh Gusztáv és Keméndy Jenő tanítványa. Pályáját 
a Belvárosi Színházban kezdte, majd az Operaház munkatársa lett. 

57 OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár KE. 12.714-XXX. 
58 Lukács József: Miéit nem írnak bábjáték-darabot a magyar írók? Film Színház Irodalom, 1939. 24. szám, 41. p. 
59 OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár KE 10.184–10.186
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előtt. A harmadikon egy lovas csapat látható egy 
torony árnyékában, bástyafal mögött – talán a vers 
vadászai. Ez alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
a Színházi Élet fotóján a dáma Éva és a páncélos 
Pázmán lovag látható. 
A Színházi Élet írása Nagy Endre bábfiguráját is be-
mutatta „A régi bábszínház egyetlen megmaradt 
figurája” felirattal. Nagy Endrét és az új bábszínházat 
Babits, Szép Ernő és Emőd Tamás személye is 
összekötötte: mindhárman közreműködtek Nagy 
Endre Modern Színpad néven működő kabaréjában. 
Az már csak apró érdekesség, hogy a hely, ahol 
Nagy vállalkozása 1908-1912 között működött ma 
a Budapest Bábszínház előcsarnoka. 
1936 decemberére a Magyar Művészi Bábjáték Ba-
rátainak Egyesületének már új választmányi tagjai 
voltak. Az elnök Jaschik Álmos maradt, a tagok: 
Tüdős Klára, Büky Béla, Benedek Kata, Várady 
József, Szokolay Béla, Krupka András és Biai-Föglein 
István. „A választmány úgy látja, hogy a gyermek- 
és nemzetnevelés szempontjából egyaránt igen 
nagy fontosságú magyarországi bábjáték kultusz 
megteremtésének egyetlen módja és járható útja 
a nyugati országokban általánosan bevált ipari 
szervezet, mely a bábjátszáshoz szükséges felszerelés, 
berendezés tárgyait olyan olcsón képes előállítani, 
hogy azokat iskolák, egyesületek és magánosok is 
megszerezhessék.”60 – fogalmazta meg újabb célját 
a vezetőség. Az egyesület az év végére kiállítás 
szervezését határozta el. Az esemény meghívóján 
a következő sorokat olvashatjuk: „A bábjátszás vi-
lágszerte egyik leghatásosabb eszköze a gyermek-
nevelés és a nemzetnevelés munkájának, s egyben 
igen fontos része a népek művészi kultúrájának.” 
Az egyesület feladataként azt jelölték meg, hogy 
munkájuk révén „a magyar művészet színvonalán 

megfelelő és igazi magyar művészi bábjátszás 
épülhessen”.61 A december 17-24 között álló tárlatról 
Bodor Aladár írt személyes hangú ismertetőt62 és 
arról a korabeli filmhíradó is beszámolt. A filmkockákon 
Szokolay Béla és Andráscsik Klarissz kesztyűsbábjai, 
Krupka András árnyképei (emberalakok és rovarok: 
hernyó, pók, tücsök, bogarak) és Jaschik Álmos ma-
rionett-tervei villannak fel, a bejátszott előadásrész-
letekben a Szokolay Béla tervezte Buta Béla és 
családja, valamint Vitéz László tűnik fel az ördögökkel, 
a film végén megjelenő játszók között Kemény 
Henrik és Szokolay Béla alakját véljük felfedezni.63 
A kiállítás alatt A. Tóth Sándor is tartott bemutatót 
Verj Elekkel és Üsd Ubullal.64 
Jaschiknak A Fajankó Bábszínházhoz kötődő, 
a decemberi kiállításon bemutatott marionett-tervei 
közül fennmaradtak A cinkotai kántor és a Panci-
Manci című mese alakjai. Jaschik Álmos 1919-ben 
a Nemzeti Szalonban mutatta be Három fonó 
nénike című meseillusztrációját.65 Talán az is Pan-
cimanci történetéhez készült. A Rumpelstilzchen, 
Tűzmanó, Lumpenstikli, Koppciherci, Tancika-Marcika 
néven is ismert manó (ördög) nemzetközi figura, 
aki szalmából aranyat fon a királynévá lett lusta 
lány helyett. Az alku: ha megmondja a nevét, 
akkor eltűnik, ha nem, magával viszi. A kétségbeesett 
asszonyon a véletlen segít: a királyi vadász kihallgat 
az erdőben egy tűz felett boldogan ugráló alakot, 
aki a saját nevét, a „Pancimanci”-t kiabálja. A törté-
netben felbukkan három öregasszony is: az egyik 
földig görnyed, a másiknak csésze méretű az ajka, 
a harmadiknak hasig ér a nyelve. Őket a lány hívja 
az udvarba, hogy a király lássa, miként csúfítja el 
a sok fonás a szép asszonyokat.  Férjeura meg is 
tiltja, hogy még egyszer rokka elé üljön. A bábjátékhoz 
kilenc pasztellrajz készült.66 A figurák mindegyike 

60 Sz.n.: A művészi magyar bábjáték. Nemzeti Újság, 1936. december 12., 13. p. Kérdéses, hogy Krupka András azonos-e 
a filmgyárossal (1878–1950), aki színészként indult, majd filmrendező lett. 1915-ben testvéreivel alapította a Krupka 
Filmgyár és Filmlaboratóriumot, amit az államosításig vezetett. 

61 Jaschik Álmos által Németh Antalnak küldött meghívó, 1936. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár 63. Fond/1525. sz. 
62 Bodor Aladár: Paprika János és becses családja. Magyarság, 1937. január 3., 18. p. 
63 Magyar Világhíradó, 670/3, 1936. december https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2120 
64 Sz.n.: Paprika Jancsi, Vitéz László, Buta Balázs (sic!) és a többiek. 8 Órai Újság, 1936. december 19., 2.p. 
65 Az őszi kiállítás katalógusa, 133. tétel. Nemzeti Szalon, 1919. október, 7. p. 
66 PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti Gyűjtemény ltsz.: 94.111.1.–94.119.1.
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karikatúraszerű, ez a vonás a három szövőasszonynál 
még hangsúlyosabb – az alkotások jól mutatják 
Jaschik kedélyes humorát. A Pázmán lovag mellett 
egy másik irodalmi Mátyás történet is felkerült 
a Fajankó Bábszínház tervezett programjára. A cinkotai 
kántor és Mátyás király több népmesében szere-
pelnek, Jaschik Álmos azonban a Jókai Mór által 
lejegyzett-megírt szöveget vette alapul bábfigurái 
megtervezésekor. Eszerint a cikontai plébános egy 
régi iratot talál, amelyben apátsággá nevezték ki 
a helyet. Ennek érvényesítéséért levélben fordul 
Mátyás királyhoz, aki három kérdés megválaszolását 
kéri. A plébános helyett a kántor járul a király 
elébe és furfangosan megválaszolja a kérdéseket. 
Jutalmul nem kíván mást, csak hogy a cinkotai 
icce kétszer akkora legyen, mint máshol. Arról 
azonban elfeledkezik, hogy a dupla méretű sör-
bor ára ne emelkedjen duplájára. A négy, pasztellel 
készült marionett-figura közül a címszereplő meg-
termett, pirospozsgás, jó kedélyű alak. A plébános 
az ellentéte, sovány, szikár aszkéta. Mátyást csupán 
néhány vonással rajzolta meg a tervező, mégis 
jellegzetes, a történeti hagyományokat őrző rene-
szánsz alak, hatalmas orral, arany babérkoszorúval. 
A negyedik szereplő a „királyi lovasfutár”. A Bábtár 
egy tussal rajzolt jelenetképet is őriz az előadásból, 
a kántor és Mátyás találkozását.67 Jaschik nem 
először dolgozta fel a történetet: 1926-ban a Céh-
beliek Nemzeti Szalonban rendezett kiállításán 
Mátyás mesék illusztrációival szerepelt, ezek között 
a cinkotai kántorhoz készült „színes tollrajzot” is 
láthatták a látogatók.68 
A Fajankó Bábszínház végül sosem nyílt meg, azt 
megakadályozta a bürokrácia. „A színháznyitásnak 
minden feltétele megvolt, csak az adóhatóságokkal 
nem boldogultunk. Ma szinte nevetséges ez a tör-
ténet. A fővárosi adóhatóságok nem tudtak dönteni 
arról, hogy színháznyitási engedélyt adjanak-e 
nekünk, vagy egyszerű mutatványos engedélyt. 

Valósággal felbőszültek, mikor a külföldi példákra 
hivatkoztam. Salamoni bölcsességgel úgy döntöttek, 
hogy mind két engedélyt kiadják, persze dupla 
illeték és adóteher ellenében. Sic transit Glória 
mundi.” 69 – írja le a történet végét Szokolay Béla. 
Ez a helyzet olyan szinten növelte volna a kiadásokat, 
hogy a szervezők visszaléptek. Ezt követően a Mű-
vészi Bábjáték Barátainak Egyesületéről szóló hírek 
is eltűnnek a korabeli sajtóból. 
Három évvel a sikertelen kezdeményezés után 
interjú jelent meg Jaschik Álmossal a Film Színház 
Irodalom hasábjain, amelyben újra bábszínház 
megnyitásában reménykedett.70 Az intézmény 
szervezését a Székesfővárosi Népművelési Bizottság, 
illetve annak igazgatója, Novágh Gyula támogatta. 
Az írás kitért az egyesület kudarcára is. „A hivatalos 
bábjátékosok, akikhez a társaság valóban csak 
technikai segítségért folyamodott, kenyerüket 
féltették, s önző érdekből, közönséges kicsinyes-
ségből gátat vetettek a művészi bábjáték kifejlő-
désének.” Az írás felszólítja az írókat, hogy ismerjék 
meg a bábjáték technikai kereteit és ennek meg-
felelően írjanak darabokat a műfajnak megfelelően. 
„Különleges szakértelmet kíván a bábjáték, odaadást, 
s amíg igazán ki nem fejlődik, rengeteg áldozat-
készséget és lelkesedést. Sok szépség és nagy 
nemzetnevelőerő rejlik ebben az elmellőzött mű-
fajban, amit nem szabad elhanyagolnunk.” A cikk 
illusztrációi talán a Fajankó Bábszínház repertoárjára 
is utalnak. Ezek között A cinkotai kántor és a Pan-
cimanci mellett A török császár gyémánt félkrajcárja, 
a Csihán királyfi (a csizmás kandúr gazdája), A vas-
király és Arany János A fülemiléje egy-egy pillanat-
képe jelent meg a lapban, fehér árnyképként. 
Az interjú szerint ezek a marionettek meg is való-
sultak, Jaschik bábjai azonban elpusztultak vagy 
lappanganak. Az OSZMI-ban őrzött terveket ma-
gángyűjtőktől vásárolta meg az intézmény 1987-ben 
és 1989-ben. 

67 PIM-OSZMI Bábtár Képzőművészeti Gyűjtemény ltsz.: 94.120.1.,94.120.3–4., 94.143.1.–94.144.1. 
68 A Céhbeliek VI. kiállításának katalógusa, 70. tétel. Nemzeti Szalon, 1926. 
69 Szokolay Béla emlékfüzet. Bábjátékos Kiskönyvtár 8., Népművelési Intézet, én., 87. p. 
70 Lukács József: Miért nem írnak bábjáték-darabot a magyar írók? A Film, Színház, Irodalom 1939. 24. sz. 40–42. pp.
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Jaschik Álmos bábos törekvései sosem érték el 
céljukat, a számos kezdeményezés mindegyike 
vagy bürokratikus okokból vagy a világtörténelem 
eseményei miatt kudarcba fulladt. Fennmaradt 
bábtervei, rajzai, illusztrációi és nyilatkozatai mégis 
azt mutatják, hogy elkötelezett híve volt e művészeti 
ágnak, és őszintén hitt abban, hogy a bábjátszás 
a magyar kultúra egyik alapköve lehet. 
A különböző kezdeményezésekben résztvevő 
alkotók a kultúra különböző területéről érkeztek. 
Régi ismeretségek állítottak új embereket a bábjátszás 
ügye mellé. Az 1930-as években a történet központi 
szereplőjének a Blattner Géza bábszínházából 

induló Németh Antal látszik. Az ő lelkesedése irá-
nyíthatta Jaschikot a bábjátszás felé, tanította 
Benedek Katát, a színházi lexikonon együtt dolgozott 
Bevilaqua-Borsody Bélával, baráti viszonyt ápolt 
Tüdős Klárával, együtt publikált Szokolay Bélával 
a Napkeletben. A másik mozgatórugó épp Szokolay 
volt, aki az Iparművészeti Társulatban és az Országos 
Iparegyesületben is vezető tisztségeket vállalva ki-
terjedt ismeretségi körével és hihetetlen lelkese-
désével, szervezőkészségével próbált tenni a művészi 
bábjáték felemelkedéséért. A kiterjedt kapcsolatok 
és az elfelejtett alkotók kutatása még hosszú időn 
át jelent majd feladatot a történészeknek.

Álmos Jaschik (1885–1950) was an outstanding graphic artist, craftsman, stage designer, writer 
and art teacher who worked between the two world wars. He was studying for a musical career, 
but the theater captivated him when he was 19 years old.  In 1904, he and his grammar school 
classmates founded the Thália Society, Hungary’s first naturalist, modern theater initiative. In 1907, 
he became a professor at the School of Design (the predecessor of today’s Moholy-Nagy University 
of Applied Arts) but lost his position due to his role in the Soviet Republic. In 1920, he opened 
a private school which, in three and a half decades, trained many fine and applied artists. 
In 1925, Jaschik met Antal Németh (1903–1968), an ambitious theater specialist who served as 
director of the National Theater between 1935 and 1944. He gave Jaschik and his school many 
opportunities to present their work in Hungary and abroad. Németh also encouraged Jaschik’s in-
terest in puppet theater, and his first puppet theater-related works were published in 1931 as il-
lustrations for László Mécs’s poem, The Puppet Theater of Bolond Istók (The Puppet Theater of 
Stephen the Fool). Álmos Jaschik was actively involved in creating official support for artistic pup-
petry. In 1933, lovers of puppetry tried to draw attention to the importance of the genre with an 
exhibition, and in the same year founded the Association of Friends of Hungarian Artistic Puppetry 
with Jaschik as president. He began by making puppet heads for the László Vitéz (Brave László) 
story. In 1936, these friends of puppetry tried to open the first Hungarian permanent puppet 
theater, the Fajankó Artists Puppet Theater. The cultural bureaucracy of the time, unfortunately, 
made this impossible. Nonetheless, Jaschik’s puppet designs for this theater and his scripts for 
the story of the Cantor of  Cinkota, King Matthias and for the tale of Pancimanci (a leprechaun 
spinning gold from straw)  all have survived. These are carefully kept treasures of PIM-OSZMI Pup-
pet Collection today.   
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