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A Sztárparádé színlapja (részlet)

A Sztárparádé a kulisszák mögött. (Háray Ferenc, Havas Gertrúd.) Fotók: OSZMI



A Sztárparádé az Állami Bábszínház egyik kiemel-
kedő sikerű produkciója volt, a színház repertoár-
jának felnőtt előadásai közül a legnagyobb néző-
számot hozó előadásaként tartják számon.
A produkció nagy sikerére való tekintettel több kuta-
tó is elemezte mind az előadást, mind a jelenséget,
amelyet képviselt az 1950-es évek magyar színházi,
bábszínházi életében,1 de érdemes újra az elemzés
fókuszába emelni, és egy gondolatkísérlet kereté-
ben rekonstruálni az előadás néhány mozzanatát.
Fontos azonban leszögeznem, hogy nekem nem
volt szerencsém látni a produkciót, így a vizsgálódás
során a súgópéldányra és az előadásfotókra
hagyatkozhatom, illetve néhány olyan visszaemlé-
kezésre, amely leírja a produkciót, vagy annak
a nézőre gyakorolt hatását.
A beszámolók szerint maga az előadás folyama-
tosan változott, átírták, aktualizálták – a kabaré
műfaji specifikusságának köszönhetően –, illetve
az előadás konferansziéja, Darvas Szilárd is sok
esetben improvizált. Előjátékkal indult a produkció,
amely egy színház a színházban helyzetet mutatott
be. Az Országos Széchényi Könyvtárban megtalál-
ható súgópéldány2 az 1958-as évadban játszott
szövegverziót rögzíti, amely konkrétan az 515. elő-
adásnak a szövege. Az előjátéknak két rögzített
variációját is őrzi a súgópéldány, de mivel Balogh
Géza részletes leírást közöl könyvében a produk-
cióról,3 így arra következtethetünk, hogy amikor
ő látta, akkor már a második szövegverziót játszot-
ták. Illetve ha engedjük, hogy a szövegolvasat során

a halovány grafitceruzával jelölt súgói húzások, csil-
lagozások és apró jelzések irányítsák értelmezé-
sünket, akkor feltételezhetjük, hogy létezett egy,
a két előjátéknak összevont változata – kérdés, hogy
a textus ceruzás jelöléseit mennyire tekintjük jelen-
tésesnek. Az áthúzott jelenetben olvashatjuk azt
a replikaváltást, amikor a Mecénás a Ren de ző vel
diskurál, és osztja meg vele, hogyan szeretne meg-
gazdagodni: sertésekkel kereskedik, és nem mel-
lesleg színházzal. „Ez a szimat barátom. A napóle-
ont most forgatom és ez a kamat. Elment a piszkos
sertés, jöhet a tiszta művészet. Semmi politika
barátom, csak a színtiszta művészet. Ma ez a leg-
jobb üzlet.”4

A kerettörténet, és abban a színházi helyzetre való
reflektálás végig szervező elv marad. Az előadást
meghatározó másik elem maga a konferanszié
figurája, ez tisztán a kabaré hozománya. Darvas
Szilárd konferansz-szövegei kötik össze a külön-
böző bábokkal előadott műsorszámokat: ezeknek
az összekötő szövegeknek egy változatát szóról
szóra leírták a súgópéldányban. Innen rekonstruál-
hatók a poénok, a színpadról való állandó és naivan
spontánnak felételezett kiszólások. A szöveg dagá-
lyossága és terjengése azt a furcsa benyomást
kelti az olvasóban, mintha nem is bábelőadással
volna dolgunk, tekintve, hogy a konferansz-szöve-
gekben minimális az erre való reflektálás, illetve
mivel az előadás bábokkal előadott műsorszámai
leggyakrabban zenés-táncos jelenetek, így nincs is
rögzített szöveg, csak szöveghiátusok jelölik a bábok
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1 Pl: Szilágyi Dezső, Selmeczi Elek, Balogh Géza.
2 Kovács Dénes – Vajda Albert: Sztárparádé. Bemutató: 1951. január 24, Állami Bábszínház. MM7288. V800/1967. (37 oldal)
3 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig. Budapest, 2010. Vince Kiadó,

68–72.
4 Kovács Dénes – Vajda Albert: Sztárparádé. Bemutató: 1951. január 24, Állami Bábszínház. MM7288. V800/1967. 5. Ezt

a jelenetet Balogh Géza is idézi (lsd. előző hivatkozás 70.), hiába van áthúzva a súgópéldányban.
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jelenlétét a színpadon. A Sztárparádé műsorszámai
a következők: 2 Hungarian Sisters (magyar tánc);
Caesar Lombroso (hőstenor énekes száma);
Bátaszéky – Vajda (szavalópáros); Turóczy Ödön
(bariton énekes száma); Taifoon (vokálquartett);
Borsódy Sproncz Melitta (koloraturszoprán); Petrák
Klári (operettrészletek); Lucienne Chatnoir (dizőz);
Almás Gizella (magyar nóták); Miss Monkey (állat-
idomár elbűvölő kutyáival); Manuela és Pedro (spa-
nyol táncospár).5 Az előbb említett észrevételtől
eltér a produkció egyik kiemelkedő pontjának szá-
mító operett-részlet, amelyben az abszurd humor
Ionesco későbbi munkáit és stílusát megelőlegezve
jelenik meg a szövegben. Ez az egyetlen pontja
a produkciónak, ahol csatlakozhat abba a Ma gyar -
országon ismert kabaré hagyományba, amely a 20.
század elején a Nyugatos írókat, mint házi szerzőket
működtetve létezett, és célja nem csupán a közön-
ség önfeledt szórakoztatása a különböző zenés-
táncos produkciók segítségével, de magas művészi
értékeket képviselt. Az előadás jelenidejűsége egy
erősen megkérdőjelezhető játékba került. A kabaré
egyik kulcstulajdonsága az aktuálpolitikán való tré-
fálkozás, ám ezt az 1958-as kultúrpolitika nem
tolerálhatta, illetve csak bizonyos mértékben. Ám
még így is szükség volt egyfajta időbeli távolság
kialakítására. „Mecénás: Megbolondult? Miket
fecseg itt össze-vissza? Mi az, hogy 1958? Maga
nem normális. Vegye tudomásul, hogy itt ma nálunk
1941-et írunk. Érti? Ezer-kilencszáznegyvenegyet!”6

De rögtön a következő párbeszédben játszani kezd
az idősíkokkal és kiszól a közönséghez a jelenbe:
„Mecénás: Min nevet? Nix: Azon, hogy maga még
mennyi átváltozó művészt fog látni Budapesten…
Hahaj! De mennyit! Ezt csak azok tudják, akik itt lenn
ülnek… a közönség… Mecénás: Mért éppen ők?
Nix: Mert mi még csak 1941-ben élünk, de ők már
1958-ban…”7 Rendkívüli és megmagyarázhatatlan
alkotói gesztus, hogy a történelmi vonatkozásban

sötét 1941-et választja az előadás fiktív idejének
a produkció.
A báb és élőszínész folyamatos kettős működtetése
szervezi a rendezést, és az erre való tudatos ref-
lektálás színesíti a színpadi működését – igaz, itt
még nem a mai értelemben vett báb és mozgató
együttes jelenléte a meghatározó, amely során
anyagiságok ütköztetése esztétikai minőséget kép-
visel. Darvas Szilárd, a konferanszié hús-vér valójá-
ban van jelen a színpadon, de bábhasonmása is
megjelenik, így időnként beszélget saját bábma-
gával: megegyeznek, hogy siker esetén az élő
Darvas Szilárd hajol meg a tapsrendnél, bukás ese-
tén pedig csak a báb jön elő. Ám ebben a jelenet-
ben nincs arra reflexió, hogy a hús-vér konferanszié
és a bábfigura mellett még létezne egy harmadik
entitás, aki Darvas Szilárdot jelöli a színpadon, illetve
rejtve a paraván mögött: az a bábszínész, aki
a Darvas Szilárd-báb mozgatója. Még cél a mozgató
elrejtése, a tökéletes illúziókeltés. Ám ahogy
az egyes bábjelenetek után a színpadon reflektál-
nak a bábszínészekre és munkájukra, teljesen egye-
di a korban. Lehet, ez már csak a kiegészítésekre
hajlamos elemző fiktív feltételezése, de úgy gon-
dolom, a jelenetek között meg is hajoltak a báb-
színészek. „Kedves Közönségünk. Az a művészünk,
aki Turóczy Ödönt alakította, Dalmady Géza volt. És
mivel a nagy futkosásban két zongoristát is kilőttek
alóla, a zongoristát ezúttal Elekes Pál játszotta.”8

Bár az előadás közönségsikere vitán felüli, a pro-
dukció hatástörténetére mégis a kettős megítélés
jellemző. Maga az Andrássy út 69. szám alatti szín-
házépület emlékhelyként funkcionál a magyar szín-
háztörténetben, tekintve, hogy 1945. március elsején
Csokonai Az özvegy Karnyóné’s az két szeleburdiak
című vígjátékát itt mutatta be a Nemzeti Színház
társulata,9 így még nagyobb jelentőséggel bír, hogy
alig hat évvel később szakmai szempontból egy
ennyire nehezen kategorizálható produkció ekkora

5 Az előadás újsághirdetéséből. in: Színház és Mozi, VI. évfolyam, 36. sz./1951. szeptember 7–13.
6 Kovács Dénes – Vajda Albert: Sztárparádé. Bemutató: 1951. január 24. Állami Bábszínház. MM7288. V800/1967. 2-3.
7 uo. 4.
8 Kovács Dénes – Vajda Albert: Sztárparádé. Bemutató: 1951. január 24, Állami Bábszínház. MM7288. V800/1967.21.
9 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig. Budapest, 2010. Vince Kiadó, 47.
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közönségsikereket érjen el. Bod László, aki a társulat
igazgatója volt a bemutatás pillanatában és ját-
szása során, így beszél az előadásról: „Még a műso-
runkon lévő, de tavaly bemutatott Sztárparádéról
szeretnék röviden szólni, amivel ugyan a legna-
gyobb sikereket értük el az elmúlt két év alatt, de
ez a siker a legkétségesebb. A Sztárparádé tavalyi
formáján változattunk valamennyit, főleg a konfe-
ranszon, azonban ez lényegileg nem jelentős.
Előadásunk a könnyű műfajból kissé lejjebb csú-
szott a kelleténél, szinte azt lehet mondani, hogy
a darab lazává, sok esetben ízléstelenné vált, eljutott
majdnem a trágárság határáig, ami a régi pesti
polgári kabaré ízét hozza, és nem kritizálja azt.
Feltétlenül változtatni kell a Sztárparádén, ha jövőre
tovább akarjuk játszani, lefaragjuk az ízléstelensé-
geket, a rátapadt dolgokat, amellyel nemhogy kriti-
kát mondanánk arról, amit be akarunk mutatni,
hanem tulajdonképpen az ellenség malmára hatjuk

a vizet erősen.”10 Selmeczi Elek is meglehetősen
keményen fogalmaz. „A nagy siker népszerűvé teszi
a Bábszínházat. Arra kevesen gondolnak, hogy
a Sztárparádéval a színház veszélyes útra tévedt.
Ha nem is mondhatjuk egyértelműen, hogy az első
bábkabaré olcsó siker volt, de azt állíthatjuk, hogy
hosszú távon többet ártott a színháznak, mint hasz-
nált. Aláaknázta a művészi terveket, olyan tenden-
ciákat igazolt, amelyek az élőszínház felé terelték
a társulatot.” A színház akkori társulatából többen
a bábszínházi műfaj marginális szerepének poten-
ciális megszűnését várták a produkciótól, a koráb-
ban élőszínházakban szereplő sikeres színészek
a bábszínházi mellőzöttség érzetétől szabadultak
meg vagy fel egy pillanatra.11 Ami viszont eltagad-
hatatlan eredménye az előadásnak, hogy innentől
számítható az Állami Bábszínházban a felnőtt pro-
dukciók rendszeres játszása, este fél nyolctól is
kínáltak előadásokat.

10 Állami Bábszínház évadzáró társulati ülésének jegyzőkönyve. 1952. június 30. Fond 18/27. 16.
11 Selmeczi Elek: Világhódító bábok. Az Állami Bábszínház krónikája. Budapest, 1986. Corvina Kiadó, 48.
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Star Parade is one of the most outstanding and most successful productions of the Hungarian
State Puppet Theater. It was among the theater's most successful productions for adult and at-
tracted the largest audience that time. Many critics have attributed this great success both to the
performance itself, and also to the events it represented in Hungarian theater and in the puppet
theater of the 1950s. According to the reports cited here, the cabaret format has allowed the per-
formance to be constantly changed, rewritten and updated. In addition, Szilárd Darvas, the emcee
in the performance, has often improvised his part. The author continues to use a fresh approach
in analyzing and reconstructing various parts of the performance. Throughout this article, she relies
on accounts of the emcee’s speeches and photos of the performance, as well as several audience
members’ recollections which describe the production and its effects.

R E T U R N I N G  TO  S TA R  PA R A D E

A Sztárparádé szereplői


