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Csoportkép 1963-ból, középen Kende Márta, lent guggol Szabó Attila, és a Futrinka utca bábosai

Süsü – Pehartcz Imre, a fő mozgató fején A stáb a díszletben
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Herpai András 

A  MAGYAR  TE LEVÍ Z IÓ  BÁB JA I

S Ü S Ü ,  A  S Á R K Á N Y

A Magyar Televízió ifjúsági- és gyermekműsorai 
meghatározó szerepet töltöttek be a hazai televíziózás 
életében. Nemcsak a számtalan szakmai elismerés 
és díj mutatja az elmúlt több mint 60 év sikerét, 
hanem az azóta már felnőtt közönség öröme is, 
amikor újra találkozik gyerekkorának televíziós ba-
rátaival. Mert a mesefigurák a gyermekek mindennapi 
életében meghatározó szereplőkké váltak, igazi 
barátokká nemesedtek. Tanulmányunkban nem 
vállalkozhatunk arra, hogy átfogó képet adjunk 
a Magyar Televízióban készült bábmesék több évti-
zedes történetéről. Az egyik legkedveltebb és legis-
mertebb bábmese, a Süsü, a sárkány meséjét vizs-
gáljuk meg: hogyan vált gyerekek és felnőttek ked-
vencévé, mi adja máig ható töretlen sikerét. 
 
A Magyar Televízió és a bábok  
kapcsolatának kezdetei 
A Magyar Televízió már hivatalos megalakulásakor 
célközönségnek tekintette a gyermekeket. Az akkori 
műsorstruktúra elengedhetetlen főszereplői voltak 
a bemondók, akik híreket olvastak, közérdekű in-
formációkat mondtak el, a különböző műsorokat 
ők vezették fel. Ők teremtették meg a személyes 
kapcsolatot a tévé és a nézők között. Takács 
Marika, Tamási Eszter és Varga József voltak az első 
bemondók, akik a képernyőről mesét olvastak fel 
a gyerekeknek. A televíziós technika akkori lehető-
ségei az élő műsorokat tette lehetővé, vagy a filmre 
vett anyagokat lehetett lejátszani és később sugá-
rozni. Ezért több műsorról is csak emlékeink 
maradtak, de felvételeink nem. 

Ilyen például a televízió közvetítésében először su-
gárzott bábelőadás, Kemény Henrik Vitéz László 
meséje. Az országosan ismert bábmestert 1957-ben, 
az MTV hivatalos megalakulásának első évében 
kérték fel, hogy adja elő legkedvesebb előadását. 
1957. augusztus 8-án, délelőtt játszotta el Vitéz 
László és az elátkozott malom című darabját a Rózsa 
Ferenc Kultúrotthonban.1 A televízió nem egyszerűen 
bábszínházi közvetítést sugárzott, hanem külön 
a televíziónak és a televízió nézőjének szánt darabot 
közvetítettek. A legenda szerint az előadás rövidre 
sikerült, mert noha a kamerák nem zavarták a mestert, 
a közönség hiánya már annál inkább gondot okozott 
a történet mesélésében: nem voltak ott a gyerekek, 
hogy továbblendítsék a történet menetét. 

1 B. G.: Kemény Henrik. In: MRT – MTV – MTV Rt. 1957–1997. MTV, Bp. 1997. 141.l.

Süsü – ablakban
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Süsü és a városlakók

„Én vagyok a híres egyfejű..."

Süsü és a Kiskirályfi  
vadkörtézni mennek
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Az első bábelőadás sikerét követően egyre több 
báb jelent meg a televízió képernyőin. A Magyar 
Televízió hőskorában mind nagyobb figyelmet 
szenteltek a gyermekek szórakoztatására. Így 
született meg a Csupaszem professzor (1958), és 
ezért jött létre a Mi újság a Futrinka utcában? 
(1961) is. Sokat köszönhet ez a korszak a Gyerek-
rovatban, később a Gyermek- és Ifjúsági Osztályon 
dolgozó Kende Márta rendezőnek és Bálint Ágnes 
író-dramaturgnak.2 Bálint Ágnes érte el, hogy 
a mesék műsoridejében az élő szereplők mellett 
állandó jelleggel a bábok is megjelenjenek.3 A te-
levíziós mesékben már nem csak kellékeknek szá-
mítottak, nemcsak repoussoir szerepet töltöttek be, 
hanem egyre inkább átvették a főszerepet. Sőt, 
később már minden mesét külön keretbe foglalt 
egy másik mese is. Bálint Ágnes álmodta meg 
a Tévé Maci alakját, aki 1963. április 15-től 2012-ig 
a meseműsorok konferansziéja lett.4 
 
Süsü, a sárkány 
Talán ez a leghíresebb bábmese a magyar televí-
ziózás történetében.5 A közel egyórás mesét 1977. 
december 24-én, 18:40-kor sugározta a Magyar 
Televízió. Süsü története azonban jóval korábban 
kezdődött el. 
Takács Vera dramaturg visszaemlékezése szerint6 
1973-ban, hétvégi takarítás közben hallott először 
a rádióból egy Süsü nevű sárkányról, aki amolyan 
antihősként csetlik-botlik a történetben. Ez a rádiójáték 
az 1971 szilveszterén bemutatott, két évvel későbbi 
ismétlés, Miroslav Nastasijević meséjének rádió-
változata volt.7 A Süsü, mint sárkánynév a fordító 
Fehér Ferenc nagyszerű ötlete volt. A  történet 
magja és karakterei adtak alapot a bábjátéknak. 
Az igazi inspirációt maga Süsü karaktere adta, aki 

már akkor Bodrogi Gyula hangján szólalt meg. 
A mese önmagában, mai füllel már nem élvezhető, 
a történet cselekménye nehezen követhető, a pár-
beszédeket gyakran kellemetlen végighallgatni. Kü-
lönösen akkor nagy a kontraszt, ha már ismerjük 
a bábjáték letisztult világát, izgalmas történeteit, 
kidolgozott karaktereit. 
Takács Vera a rádiójáték hatására, Süsü karakteréhez 
egy egész estés bábjátékot álmodott meg. Neki 
köszönhetjük, hogy elindult az alkotói folyamat, 
amely során a televízió szinte valamennyi osztályát 
képviselő szakemberek a legjobbat hozták ki 
az alapötletből. 
Elsőként meg kellett szerezni a szerzői jogokat és 
a gyártási kapacitást, amelyet Takács Vera járt ki. 
Emellett szükség volt egy jó történetre és izgalmas 
párbeszédekre, nagyszerű dalszövegekre. Csukás 
István írót kérték fel a szövegek írására, aki éppen 
akkor fejezte be a Hétmérföldes kamera című gye-
rekhíradó szerkesztését, hogy csak az írásnak szen-
telhesse életét. A legenda szerint éppen a Magyar 
Televízió Szabadság téri székházának lépcsőjén 
ment volna hazafelé, amikor Takács Vera megkereste 
a mese ötletével. 
A nagyszerű történetből Szabó Attila rendező és 
Lévai Sándor bábtervező álmodta meg a képernyőn 
is látható világot. Lévai Sándor szinte a kezdetektől, 
1960-tól a Magyar Rádió és Televízió báb- és dísz-
lettervező művésze volt. A televízióhoz olyan idő-
szakban került, amikor a televíziós bábmese 
gyártása még gyerekcipőben járt, az ott dolgozók 
közösen alakították ki a munka kereteit, az alkotói 
mechanizmusokat. „Lévai a bábműsorok lelkes 
megszállottja lett, hihetetlen munkabírása, hite, 
szenvedélye, megszállottsága, már-már rögeszmés 
precizitása döntő szerepet játszott abban, hogy 

2 Babiczky László: Szabadság tér 17. A Magyar Televízió tündöklése és... Ráday Könyvesház, Bp. 2007. 136.l. 
3 https://gyerektvtort.blogspot.com/2015/09/mi-ujsag-futrinka-utcaban.html ellenőrizve 2021. április 10. 
4 https://web.archive.org/web/20140714182131/http://merites.hu/2012/04/szuletesnapjan-menesztettek-a-tv-macit/ ellen-

őrizve 2021. április 10. 
5 Süsü, a sárkány. Bábmusical, 1977. Rendezte Szabó Attila, írta: Csukás István, zene: Bergendy-zenekar. A teljes stáblista 

a tanulmány végén.  
6 http://www.takacsvera.hu/susu/dramaturg.php ellenőrizve 2021. április 10. 
7 Süsü, a sárkány. Miroslav Nastasijević mesejátéka. Író: Miroslav Nastasijević. Fordító: Fehér Ferenc. Rendezte: Csajági Já-

nos. Magyar Rádió, 1971.
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Csukás István, 1977 Süsü munka közben

Kemény Henrik bábművész Simándi József bábművész
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Takács Vera, 1972

Lévai Sándor, 1972

Szabó Attila, 1981
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Részlet a Süsü 40+ kiállításból

Korabeli képeslap: Süsü, Kiskirályfi, Öregkirály A bűvös virág: Süsü és a Kiskirályfi
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a Magyar Televízió bábműsorai lázba hozzák az or-
szágot.”8 Neki köszönhetjük a Futrinka utca (1961) 
lakóinak alakját. Az ő nevéhez fűződnek A furfangos 
sündisznócska-sorozat (1965–70) szereplői, Rémusz 
bácsi meséinek alakjai (1967), majd néhány évvel 
később a Zsebtévé (1966-tól) figurái, Hakapeszi 
Maki és Furfangos Frigyes is. 
A Süsü bábjai is a Magyar Televízió bábműhelyében 
készültek. Ma is sokan elcsodálkoznak a Süsü 
kicsiny méretén. Mindenki egy hatalmas Süsü 
bábot képzel el lelki szemei előtt, mert a figura 
arányai, letisztult formái, egyszerűsége képzőmű-
vészeti értelemben is monumentális hatást váltanak 
ki. Az anyaghasználat is ezt az érzést erősíti a né-
zőben. A Süsü-báb egyedi faktúráját a zöld frottír 
szövet adja, amelyre sok kísérletezés után kerültek 
fel azok a műhelyben csak „bumbuskáknak” 
nevezett toldások, amelyek ritmust és plasztikát 
adtak a nagyobb, zöld felületnek. Süsü bábjából 
összesen három készült, de a szóbeszéd szerint 
az egyik tűzokádó jelenet túlságosan jól sikerült, 
és a báb használhatatlanná vált. A két megmaradt 
Süsü-bábot egyszerre A mű-Süsü c. epizódban 
láthatjuk. A rendező Szabó Attila már 1960-tól 
a Magyar Televízióban dolgozott, kezdetben asszisz-
tensként, később rendezőként. Közreműködött a Mi 
újság a Futrinka utcában? című sorozatban, s többek 
között ő rendezte a Mazsola (1963-) és a Csupafül 
(1967-) meséket is. 
Lévai és Szabó Attila egyedi világot teremtettek 
a Süsü-mesének. Először is a stúdióban olyan teret 
alakítottak ki, ahol a bábosok és maguk a bábok is 
szabadon mozoghattak. A felépített, rendhagyó pa-
ravánrendszer megkönnyítette a bábok és bábosok 
mozgását. A Süsü-bábot általában 3-4 ember moz-
gatta úgy, hogy a fő bábosnak szinte a fejére-

vállára kellett húznia a figurát, hogy a többiek 
körülötte mozgassák a két lábát és a farkát. Ehhez 
a megszokottnál nagyobb területre volt szükség. 
A labirintusnak kinéző paravánrendszerben egész 
bábváros épült fel. Ennek segítségével a kezdetben 
a Filmgyár külső műtermeiben, későbbiekben az MTV 
óbudai V. Stúdiójában készült részek kiléphettek 
a kétdimenziós térből. A filmszerű beállításokkal 
kelt igazán életre a mese. 
A mese látványvilágát az egyedi hangzásvilág és 
a zene tette teljessé. Egyediségét éppen az adta, 
hogy a 70-es évek hangzását csempészték a me-
sébe. A Bergendy-zenekar szwinges-friss zenéi, 
dalai korának közkedvelt stílusában komponálódtak9, 
a szinkronba pedig országosan ismert és kedvelt 
színészek kapcsolódtak be. Süsü itt is Bodrogi 
Gyula hangján szólalt meg, személye a korábbi 
hangjátékot követően adta magát. Bodrogi mellett 
hallhatjuk többek között Sztankay Istvánt, Hűvösvölgyi 
Ildikót, Csákányi Lászlót és Tábori Nórát is. Egyedül 
egy bábos adta saját hangját szereplőjének az utó-
szinkronban, Meixler Ildikó, aki szinte eggyé vált 
Kiskirályfi alakjával10. Ez a fajta szinkron jóval meg-
előzte korát, ezt a módszert kezdte használni évti-
zedekkel később a Disney is animációs filmjeinél. 
„Hosszú viták, éjszakázások, veszekedések és nagy 
röhögések közepette megszületett SÜSÜ! Már nem 
is hasonlított az eredetire, igazi Csukás mese lett.”11 
Ebből talán kiolvasható a siker egyik kulcstényezője, 
az hogy a bemutatkozó rész több mint egy évig 
tartó forgatása alatt az adott terület legjobb szak-
emberei igazi közösségként tudtak együtt dolgozni. 
Ezt a sikert mutatja, hogy mindössze három év 
alatt több mint 26 országba jutott el Süsü meséje12, 
sőt volt olyan skandináv ország, ahol előbb mutatták 
be a mesét, mint Magyarországon.13 

8 Lévai Sándor életrajza, kézirat. Összeállította: Lévai Balázs, 2017. 
9 A Süsü, a sárkány mesesorozat hangjátékként is megjelent, arany és platinalemez lett. Süsü-aranylemez, MTV Híradó, 

1991. január 09. 
10 E tanulmány írásakor érkezett a szomorú hír, hogy Meixler Ildikó 2020. augusztus 21-én, 73 éves korában elhunyt. Az írás 

az ő emléke előtt tiszteleg. 
11 http://www.takacsvera.hu/susu/dramaturg.php ellenőrizve 2021. április 10. 
12 https://magyarnemzet.hu/archivum/hetvegi-magazin/susu-a-sarkany-egy-magyar-vilagmarka-titka-3957818/ ellenőrizve 

2021. április 10. 
13 Csukás István szóbeli közlése, 2018.
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Meixler Ildikó és Csukás Ist-
ván a kiállításon

Részlet a kiállításból

Bodrogi Gyula és  
Bergendy István  

az 1993-ban rendezett  
Süsü-koncerten



8 3H E R PA I  A N D RÁ S

Süsü 40+ 
Süsü a bemutatója után, évtizedekkel később is 
ugyanolyan friss és élvezhető maradt. Megemlékezve 
a történet 40 éves jubileumára, az MTVA – Rádió- 
és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen szerettük volna 
bemutatni a mese mellett az alkotókat és a gyártás 
folyamatát.14 Arra kerestük a választ, hogy miben 
rejlik a Süsü-mese titka: hogyan tudja még most is 
megmozgatni, inspirálni a közönséget? 
A Süsü-bábok korábbi kiállításain a bábokra helye-
ződött a hangsúly. A szinte már élő karakterekhez 
személyesen kötődtek a kicsik és a nagyok. A bábok 
bemutatásának módja is ezt hangsúlyozta. Így 
mutatták be az MTV bábjait többek között 1985-ben 
a Petőfi Csarnokban15, Herenden16 2012-ben, Sal-
gótarjánban17 pedig 2016-ban. 
Az MTV-ben a televíziós relikviák közül nagy számban 
maradtak meg a bábok. Jelenleg az MTVA gyűjte-
ményében, múzeumi körülmények között tárolják 
a televíziós bábokat, s ezek között a Süsü figuráit. 
A figurák a gyártás időszakától kezdve „egyszerű” 
kellékeknek számítottak, használati tárgyaknak te-
kintették őket: felvették, hónapokig mozgatták őket, 
s ha csak a Süsü bábjait nézzük, a teljes 9 rész 
alatt állandóan be voltak fogva. Ezért a legtöbb 
figura elhasználódott, elkopott, s ahogy korábban 
utaltunk rá, a Süsü egyik változata még ki is gyulladt. 
Ezek azután a közel 500 védett bábot számláló 
gyűjtemény legféltettebb kincsei lettek, olyannyira, 
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011-ben 
védetté nyilvánította a bábokat. A kiállítás apropóján 
Maszlay Judit bábtervező és bábművész elvégezte 
a Süsü-bábok 2012-ben elkezdett restaurálásának 
második ütemét, hogy új fényében tudjuk megmutatni 
őket a közönségnek. 

„Élvezetes, többféle érzékszervre  
ható kiállítás.”18 
A kiállításon a mesehősöket saját, eredeti környe-
zetükben szerettük volna bemutatni, hogy a mese 
életre kelhessen, s a látogatók, a gyerekek és a fel-
nőttek is benne érezhessék magukat a történetben. 
Megidéztük a forgatás helyszínét, a látogatótérbe 
nyúló paravánnal egy mesejelenetet rendeztünk 
be. Mindenki megtalálhatta a maga kedvenc figuráját, 
főhelyen Süsü alakjával. Ezt a kompozíciót egészítettük 
ki a mese eredeti városi díszletével és a még ma is 
működő ostromgépekkel. 
Már a kezdetektől, jóval Süsü előtt, egyfajta titkos 
kapcsolat alakult ki a bábosok és a bábok között. 
Az MTV Archívumának egyik értékes felvételén Ma-
zsolának egy werk-jelenetben mutatják be saját 
lámpáját, reflektorát, ami csak egy igazi sztárnak 
jár.19 Valahogy ez történhetett Süsü esetében is. 
Az MTVA Múzeumi Gyűjteményébe került két ref-
lektorról generációkon át szájról szájra maradt meg 
a titkos információ, hogy Süsünek melyik reflektor 
adhatta a fejfényét, ami kiemeli a többi báb közül.20 
Ezt a két lámpát is úgy állítottuk be, hogy érzékeltesse 
a forgatási helyszínt. Melléjük tettünk egy olyan 
kamerát, amelynek a típusa működött a forgatásokon. 
Mert akármennyire televíziós mese a Süsü, mégis 
filmszalagra vették fel a jeleneteket. Ez az apró in-
formáció ismét arra utal, hogy a Süsü filmszerűen, 
moziként indult, s talán ezért is gondolunk rá 
filmként és nem televíziós meseként. 
 
„Nagyon, nagyonszuperfrenetikómaxikapitális volt” 
A fenti idézetet egy kisiskolás látogató írta 
a kiállítás vendégkönyvébe, s véleménye még 
akkor is emblematikus, ha a vendégkönyvek 

 
14 Süsü 40+. Születésnapi kiállítás a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap, 2018. március 8-tól május 12-ig. 
15 Bábkiállítás a Petőfi csarnokban. 1985. szeptember 28. – október 6. Teleráma, 1985. 10. rész 
16 A Cicavíziótól az Eurovízióig. Herendi Porcelánművészeti Múzeum 2012.06.23.-09.02-ig. 
17 Süsü, Böbe baba és a többiek. Lévai Sándor bábtervező kiállítása. Dornyay Béla Múzeum, 2016. április 8.- május 31. 
18 Egy látogató bejegyzése a kiállítás vendégkönyvéből 
19 A Futrinka utca sztárjai, MTVA Archívum 
20 Rank Strand, patt: T64, PC, Pánkonvex fényvető, bábfejgép.



B Á B F I L M  É S  B Á B A N I M Á C I Ó  I I .8 4

A bábfilm díszlete

Kiállítás-részlet: 
az ostromgép

Kiállítás-részlet:  
a Süsü forgatása
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reprezentativitását a muzeológusok fenntartásokkal 
kezelik. Már a kiállítás hírére lendületbe jött a múzeumi 
facebook-oldal, és az állandó technikatörténeti 
kiállítás iránt is megnőtt az érdeklődés. A folyamatos 
posztok és a megfelelő marketing segítségével 
a facebook-oldal látogatásainak száma megsok-
szorozódott. A kiállítás látogatóinak száma a Süsü-
kiállítás segítségével majdnem megduplázódott. 
A múzeumpedagógiai programokhoz kapcsolódva 
hívtuk el a filmben közreműködő alkotókat is, akik 
szívesen meséltek a látogatóknak a televíziós bá-
bokról.21 Nagy élmény volt látni az önfeledt örömöt 
Csukás István és Meixler Ildikó találkozásakor, 
amikor a régi közös emlékeket idézték fel. Csukás 
István a szövegírásról mesélt, Meixler Ildikó felvette 
a Kiskirályfi figuráját ugyanolyan lelkesedéssel, mint 
ha csak most fejeződött volna be a forgatás. 

A kiállítás különlegességét az adta, hogy együttmű-
ködve az MTVA különböző osztályaival és az Archí-
vummal, ritkán látott felvételeket, speciális tartalmakat 
tettünk elérhetővé, még a Süsü sorozat fullHD vál-
tozatát is levetítettük. Megfelelő kiállítási koncepcióval, 
jól előkészített restaurálási tervvel, kisebb fejleszté-
sekkel az MTV bábjai egyre többször, egyre szélesebb 
körben mutatkozhatnak meg, további élményeket 
adva a nézőknek és a látogatóknak. 
A kiállítás segített hűen bemutatni a Süsü, a sárkány 
bábjait, aktivizálni a látogatókat, élményeket adni 
kicsiknek-nagyoknak. Máshol nem látható archív 
anyagok segítségével minden érzékszervre ható 
kiállítást hoztunk létre. Süsü világa az elmúlt 
évtizedek alatt sem veszített bájából.  Minden ge-
neráció megtalálja benne a jóságot, az izgalmat, 
magát a mesét.

 
21 Takács Vera készített ezekről a találkozásokról videó riportokat. Süsüemlékgyűjtő, 2018 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQTBnK75tAxAta24h6Wvd_CQKwUTOYhBh ellenőrizve 2021. április 10. 
22 A Süsü stáblistát az egyes Süsü részek stáblistájából, a bábsorozat wikipédia oldaláról, illetve saját kutatásaim alapján 

állítottam össze.

Takács Vera gyűjteménye
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SÜSÜ, A SÁRKÁNY.22 Bemutató 1977. december 24. 18:40; 1980 Sárkányellátó Vállalat, Süsü, a rettentő;  
1981 Vendég a háznál, öröm a háznál, Süsü, a pesztra; 1982 A mű-Süsü, A bűvös virág; 1984 Süsü csapdába 
esik, Süsü és a Sárkánylány; 
A STÁB – Írta: Csukás István, Dramaturg: Takács Vera, Rendezte: Szabó Attila, Zeneszerző: Bergendy István, Báb- és 
díszlettervező: Lévai Sándor, Operatőr: Abonyi Antal, Gyártásvezető: Petrucz Miklós, Singer Dezső, Felvételvezető: Bánhalmi 
Anna, Nyuzó Béla, Oláh Lajos, Vágó: Balázsi Zsuzsa, Bessenyei Erzsi, Di Pol Jolanda, Hangmérnök: Tóbel Béla, Grafikus: Gaál 
Éva, Katona Gyöngyi, Makki Mari, Sáfár Márta; Bábmechanikus: Rieger Rudolf; A Süsü, a sárkány bábjait Salgó Rózsa és 
Szabó Emőke és Maly Róbert iparművészek készítették. A bábok kellékeit és kocsikat, mechanikus eszközöket Rieger 
Rudolf és Kemény Henrik bábművész; Makett: Pregardt Oszkár, Maly Róbert, Technikus Fekete Árpád, Koordinátor: Fleiner 
Gábor, Díszletépítő: Balázs László, Czövek János, Egenhoffer Tibor, Pugris Sándor, Berendező: Fazekas Zoltán, Kellék: Szabó 
Zsuzsa, Fővilágosító: Békési Lajos, Tréfás Imre, Színes technika: Szabó László, Segédoperatőr: Sárközi András, Szirmai Béla, 
Vágóasszisztens: Balázsi Zsuzsa, Révész Márta, Tátrai Eszter, Pirotechnika: Varsányi Attila, Naplóvezető: Dr. Nagy Györgyné, 
Rendezőasszisztens: Cs. Farkas Mihály, Frankó Zsuzsa, Hegedűs Anikó, Östör Zsuzsa, Réti Kata 
Fényképek: Kempfner Zsófia, Lippai Ágnes, Szilágyi Mariann, Zih Zsolt, Lézertechnika: Multimédia Stúdió 
Zenei rendező: Victor Máté; 
A bábok és díszletek az MTV díszletgyártó üzemének műhelyeiben készültek. 
 
Szereplők: Hangok és bábosok 
Süsü: Bodrogi Gyula, Kóbor királyfi, majd Király: Sztankay István, Királylány, majd Királyné: Hűvösvölgyi Ildikó, Kiskirályfi: 
Meixler Ildikó, Öreg király: Csákányi László, Kancellár: Kaló Flórián, Dadus: Horváth Teri (1. részben), Tábori Nóra (2. résztől, 9. 
részig), Írnok: Haumann Péter (2. résztől, 4. részig), Mikó István (6. résztől, 9. részig), Sárkányfűárus: Miklósy György, 
Hadvezér: Gyenge Árpád (1. részben), Balázs Péter (2. résztől, 9. részig), I. Zsoldos (vörös szakállú): Horváth Gyula (1. 
részben), Horkai János (2. résztől, 9. részig) 
II. Zsoldos (fekete szakállú): Horkai János (1. részben), Zenthe Ferenc (2. résztől, 9. részig), Apasárkány: Basilides Zoltán, 
Csizmadia: Prókai István (1. részben), Szabó Ottó (2. résztől, 9. részig), Pék: Usztics Mátyás 
Kocsmáros: Képessy József, Szénégető: Farkas Antal, Idős nő: Vay Ilus, Szakács: Farkas Antal, Zöldséges Kofa: Czigány Judit 
(1. részben),, Hacser Józsa (2. résztől, 9. részig), Asszony: Báró Anna, Borbély: Szombathy Gyula 
Toronyőr: Vándor József, Holló: Verebély Iván, Petrence király: Vajda László, Petrence király kancellárja: Velenczey István, 
Torzonborz király: Horváth Gyula, Torzonborz király kancellárja: Benedek Miklós, Torzonborz király kémje: Paudits Béla, 
Torzonborz király hadvezére: Kibédi Ervin (5. részben), Szombathy Gyula (6. és 8. részben), Öreg kertész: Képessy József, 
Sárkánylány: Kiss Mari, 
Bábszínészek: Astra Bábegyüttes tagjai, Balogh Klári, Csepeli Péter, Horváth Károly, Kemény Henrik, Koffler Gizi, Németh 
Marietta, Meixler Ildikó, Pehartz Imre, Simándi József, Varanyi Lajos
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The youth and children’s programs of the Hungarian Television have always played a major role 
in the life of television viewing in Hungary. Not only do countless professional recognitions and 
awards demonstrate the success of its programming over the past more than 60 years, but also 
the enduring joy which adult audiences experience still when they encounter their childhood tel-
evision friends again. These fairy-tale characters entered the daily lives of the children and have 
remained as noble friends. This article examines the tale of Süsü, the dragon, one of the most 
popular and well-known puppet tales. It explores how it has become a favorite of children and 
adults, as well as what gives it the unbroken success that still exists today. For Süsü’s character, 
playwright Vera Takács dreamed of a full-length puppet show. Thanks to her, a creative process 
started from this basic idea. It took a good story, exciting dialogues, and great lyrics. Writer István 
Csukás was asked to write the texts. Director Attila Szabó and puppet designer Sándor Lévai cre-
ated the wonderful world we see on the screen. The visual world of the tale was heightened by 
the unique sound and music. Its distinctiveness was given precisely by the fact that the sound 
of 70s popular music was smuggled into the tale. Süsü’s world has not lost its charm in recent 
decades. Every generation rediscovers the goodness and excitement of the tale itself.   

S Ü S Ü ,  T H E  D R A G O N

Csukás István Süsüvel, Gombóc Artúrral és Mirr-Murral. Fotó: RAS-Archívum


