
Szeptemberben Dániában jártak, s a hírekből az
derült ki, hogy na gyon nagy sikerrel szerepeltek.
Így is van, nem kell hozzá nagyképűnek lenni, csak
objektívnek. Hogy a tizenöt évvel ezelőtti állapothoz
képest hol tartunk ma, azt nem lehet kicentizni.
A 60-as évek közepe és a 70-es évek vége közt
a lényeges különb ség az, hogy tizenöt évvel ezelőtt
minden évben egyszer vagy maximum kétszer sze-
repelt a Bábszínház külföldön, többségében szak-
mai fesztivá lokon. Akkoriban szokásos volt a nagy
nemzetközi bábfesztiválok rende zése; ma már ke-
vésbé. Az utóbbi időben már nem annyira feszti-
válokon, mint inkább művészi vagy zenei ese-
ménysorozaton vesz részt a színház, vagy pedig
külön meghívásra utazik vendégszereplésre, üzleti
alapon, szerződtetések révén.

– Mit tükröz ez a nagy siker, adott esetben Dáni-
ában, de általában is? 
– Dánia bizonyos szempontból kivétel, ott egy-
szerűen nem is tudják, hogy a felnőtteknek is lehet
bábbal játszani, hogy ez egy olyan műfaj, amely-
nek van mondanivalója a felnőtt számára is. Ott,
ahol ezt ismerik, Angliá ban, Franciaországban, Né-
metországban, ott bennünk inkább a speciálisat
látják, vagyis azt, hogy a felnőtteknek szóló műso-
rainkban nem azt az utat követjük, amit például
a prágai vagy a moszkvai bábszínház. A mi műso-
raink zeneiek, de keményebb filozófiai mondani-
valójuk is van. Ezt persze nem könnyű megemész-
teni; ha valaki megnézi legutóbbi előadá sainkat,
például Bartók Fából faragott királyfiját, a Petruskát,
a Beckett-jelenetet vagy Ligeti Aventures-jét, akkor
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Az alábbi interjú 1979-ben készült, az Állami Báb-
színház nagysikerű dániai vendégszereplése után.
Ekkoriban lett nemzetközi viszonylatban is elismert
együttessé a Szilágyi Dezső irányításával működő
intézmény. Bejárták Kelet- és Nyugat-Európát, és
két másik kontinensen is vendégszerepeltek. A mo-
nopolhelyzet kedvezőnek látszott a fejlődéshez.
Országos intézménnyé vált a Bábszínház, az éves
előadásszám a fővárosban és vidéken elérte az
1400–1500-at. Közben megszülettek a nagy zenei
produkciók, Bartók és Sztravinszkij táncjátékainak
bábszínpadi adaptációi, amelyekkel méltán került
a világ bábművészetének élvonalába. Egyszerre
volt intellektuális, avantgárd művészi műhely és
„az ország népszínháza”. Hogy a korszak mégis
ellentmondásokkal volt terhes, azt maga Szilágyi
fogalmazta meg egy 1965-ben kelt beadványában:
az erőn felül vállalt feladat és a nagyüzemi műkö-
dés „a hivatásos művészet olyan centralizációját
jelenti, amely teljesen ismeretlen más országokban.

A művészi konkurencia hiánya és a színház ma-
mut-jellege bizonyos időn túl művészi visszafejlő-
dést eredményezhet.” Aztán a váratlan siker eltereli
a figyelmet a gondokról, jó ideig előnyösnek látszik
a hazai versenytársak hiánya. Tizennégy évvel ké-
sőbb, ebben az interjúban már csak a felnőtt-mű-
sorok sikeréről és a mennyiségi mutatókról esik
szó, a veszélyekről nem. 
Az itt olvasható interjú – kordokumentum. Híven
tükrözi Szilágyi nézeteit a gyerekműsorokkal kap-
csolatosan, amelyek már a nyolcvanas években is
vitákat váltottak ki, az élő színész szerepeltetésével
kapcsolatos aggályait pedig megcáfolta az idő. De
tévedései nem kisebbítik Szilágyi Dezső jelentősé-
gét. Ezt erősíti meg egy jó barát és nemzedéktárs,
Henryk Jurkowski írása, amely nem próbálja palás-
tolni szerzője elfogultságát, és számos új informá-
ciót tartalmaz a 20. század e kiemelkedő bábmű-
vészéről. 

B. G.



BÁB   É S  H AGYOMÁNY2 4

úgy figyel a színpadra, hogy a maga számára meg
is fejtse a látványt. Bennünk tehát azt becsülik leg -
inkább, hogy sajátos zenei bábszínházat csinálunk,
amely nem ismerős másutt. Zene és bábjátszás
kapcsolata persze ismert a bábtörténelemben Euró -
pában, két évszázad óta. Lényeges különbség azon-
ban, hogy a régi bábszínház a zenei anyagokat lefor-
dította a „kisember” nyelvére, tehát a bábukéra, amely
azonos volt a színésszel. Azért volt ez marionett-
bábu. Nálunk ez nem így van, mi az egészet áttesszük
tárgyba, fénybe, mozgás ba, jelképes cselekvésbe, te-
hát mindennek megvan a metaforikus jellege, s ez
elmehet a legszélsőségesebb absztrakcióig.
– Mindez akkor azt jelenti, hogy eléggé közismert
és elismert a magyar bábjátszás?
– Ügy néz ki, hogy igen. Ezt abból is észre lehet
venni, hogy a felnőtt elő adás közönségének egy-
harmada rendszeresen olyan külföldi, aki már hallott
rólunk. Tehát van hírneve a színháznak ott is, ahol
még nem járt.
– Ha ezt a hírnevet mondjuk a cseh vagy orosz báb -
játszással vetjük össze, akkor hogy áll ez a kérdés?
– Az összehasonlításban is jól állunk. Az egyiknek,
az orosznak 40–50 éves hagyománya van, a cseh-
nek pedig 200 éves. De mellettük is „labdába tudunk
rúgni”. Ha itt néha valami félreértés van, az abból
ered, hogy azt hiszik, mi is hasonló jellegű produk-
ciókat, tehát énekes, zenés paródiákat, kabaréjele-
neteket adunk.
– Említette az orosz és a cseh hagyományokat.
Arra kérem, beszeljen most a magyar előzmények-
ről, hagyományokról is.
– Nálunk jóval később alakult ki a bábjátszás. Iga-
zában a magyar bábját szásról 1947, illetve 1949 óta
beszélünk. 1947-ben jött létre a Mesebarlang, 1949-
ben államosították és így lett belőle Állami Báb-
színház. Stílusában ez még mindig nem volt teljesen
magyar. Egy kicsit másolta ezt, egy ki csit másolta
azt; amíg tanult, nem is lehetett ezt másképp csi-
nálni. Igazá ban a magyar bábjátszás stílusa – amely
dinamikusabb, plasztikusabb és nem keveri annyira
az élő színészt a bábokkal, mint a cseh vagy a len-
gyel bábjáték – a felnőtt- és a gyerekprodukciókban
inkább a 60-as években született meg, gyakorlatilag
kb. két évtizede. A színház első igazi külföldi turnéja

éppen húsz éve, 1959-ben volt. Az utóbbi tíz évben
viszont már évente ötször-hatszor utazunk külföldre,
a legutóbbi szezonban kilenc alkalommal – ami
már túl sok is.
– A magyar bábjáték hagyományai mennyiben
voltak azonosak a környező országok hagyomá-
nyaival, illetve mennyiben tértek el azoktól?
– Ez a kortól függ. Egészen a múlt századtól szá-
mítva az 1950-es évekig tu lajdonképpen azonosak
a hagyományok nagyjából az európai orszá -
gokéival. Mert mi volt ott ismert? Voltak művészi
bábszínház-kísérletek. De ez nálunk is volt, például,
az 1900-as évek elején, a tízes években Blattner
Géza, Orbók Lóránd bábszínháza. Aztán volt a népi
bábjáték, annak is két ága: egyrészt a paraszti báb-
táncoltatás, betlehemezés, passiójátékok, stb.
Ez mind azonos – még bábkarakterben és játékstí -
lus ban is – a környező népekével, de a távolabbi
nyugati és keleti népekével is. Másrészt, volt a vásári
bábjáték, ahol nagyon élénk, dinamikus játékok
folytak, valódi népi főhőssel a középpontban. Ilyen
nálunk elsősorban a Városligetben élt. Létezett
ezenkívül néhány vándor bábos-család. Ez szintén
hasonlított az osztrák, a morva, a cseh, az olasz
vagy a francia báb-játszáshoz. Csak míg a franci-
áknál Polichinelle, az olaszoknál Pulcinella, az an-
goloknál Punch, a cseheknél Kasparek volt a köz-
ponti hős, addig nálunk Vitéz László. A háború
után megindult a nagy mese korszak, s ekkor történt
az igazi nagy váltás a bábműfaj életében. A gye -
rekeknek kezdett el igazán, specializáltan játszani.
Azelőtt ugyanis vegyes közönség volt a bábelőa-
dásokon. Nem érdemes fejtegetni, hogy miért volt
így, s hogy milyen előadásokat lehetett így csinálni.
Az biztos, hogy semmiképpen nem a legművészibb
színvonalon. Kimondottan népszóra koztató jellege
volt az egésznek. Az ötvenes évek végéig más
fona lon is azonos volt a magyar bábjátszás fejlődési
iránya. A legtöbbet a cseh és a szovjet bábjátéktól
tanultunk. A magyar hivatásos és az amatőr
bábmű vészet is a nagy hagyományokkal rendel-
kező példaképeket követte. Tőlük tanultuk a mese-
feldolgozások módját, dramaturgiáját, a képzőmű-
vészeti stilizációt, a színházszerű bábjátékot – mert
ez is új dolog volt; a báb bevonul a színháztermekbe,



2 5D É R C Z Y  PÉ T E R

és a bábjátszás színházrendszerré válik, munka-
megosztásos elv alapján, mindenféle vonat -
kozásban. Régen ilyen nem létezett. Régen a játékos
volt a legfontosabb, aki elsősorban animátor volt,
és vagy örökölte a bábkollekciót vagy mesterem-
berek faragták neki. Tehát maximum a népi ipar-
művészet magasságáig jutott el. Amikor a báb-
játék színházzá válik, attól kezdve létezik az
egyenértékű munkamegosz tás az író, a képzőmű-
vész, a színész és a rendező között, és mind
a mai napig megtartja ezt a négyes egységet. Tar-
talmában és stílusában a ma gyar bábjátszás
a 60-as évektől kezd eltérni a többi fejlődési vo-
naltól. Ma legalább 8–10 fajta, típusú bábszínház
létezik. Néhányat megemlítek: van, amelyik a nép-
szórakoztatást, a cirkusz- és kabaré jeleneteket
folytatja, csak magasabb szinten (ez egyébként
a legáltalánosabb, ha felnőtteknek akar játszani
a bábszínház). Van irodalmi bábszínház, amely
irodalmi té mákat, regényeket, eposzokat adaptál.
Van képzőművészeti bábszínház, amely a modern
képzőművészet külön böző irányzatait alkalmazza
a maga alkotásaiba; itt a képzőművész vezeti
a színházat. Van protest-bábszínház, elsősorban
Amerikában, Dél-Amerikában. Lehet konkrét, direkt
agitációs célokra is használni a bábjátszást, mint
valamikor az 50-es évek elején mi használtuk.
– Tehát mindez azt jelentené, hogy bizonyos dol-
gok később alakulnak ki a magyar bábtörténetben,
de a magyar bábjátszás végül is nem marad le az
európai fejlődéstől? 
– Nagyon nagy késéssel indult, de a 60-as évekre
már, gyakorlatilag egy év tized alatt, behozott kétszáz
éves lemaradást. Attól kezdve kitartott egy bizonyos
vonal mellett, nevezzük ezt a látványi metafora
irányzatának. El lentétben egy olyan tendenciával,
amely nagyon erős Európában és Ame rikában is,
s amely a színészet felé viszi el a bábjátszást.
Az élő színészet és a bábjáték kombinációja úgy
jelentkezik ezekben a produkciókban, hogy lelep-
lezik a bábszínházat és megmutatják magát a moz-
gatót a bábu jával együtt. Ezt mi különböző meg-
gondolásokból nem csináljuk, főleg azért nem, mert
gyermekműsorokban teljesen értelmetlennek tartjuk,
s csak megzavarná a gyerekeket. Különben sincs

szükségünk arra, hogy a gye rekeknél kísérletezzünk;
van a felnőtt közönségünk és ott kísérletezünk.
– Érdekes ellentmondás van abban, hogy ma már
a magyar bábjátszás világszerte eléggé elismert,
európai színvonalú, ugyanakkor ná lunk a köztudat-
ban nagyjából periférikus helyet foglal el. Gyakorla -
tilag arról van szó, hogy például az emberek szoktak
beszélgetni egy-egy színházi előadásról, de szinte
soha nem hallani arról, hogy valaki bábszínházi él-
ményeiről mesélne. Hogy látja ezt a kérdést? 
– Attól függ, milyen körökben folyik a beszélgetés.
Főleg a fiatal művészek körében azért ez már
téma. Nem nagy ez a kör, ez biztos. Ezen lehetne
siránkozni, de mi azt mondjuk, hogy az idő ne-
künk dolgozik. Tíz évvel ezelőtt még ez sem volt.
Szinte erőszakkal kellett a felnőtt közönséggel
tudatosítani, hogy a bábjáték másra is alkalmas,
mint gyerekszórakozta tásra. S ma már arról sincs
szó, hogy valaki azért menjen a bábszínházba,
mint az 50-es években, mert tiltott slágereket
hall, például a Sztárparádé ban. A bábu ennél
sokkal többet elbír. Elbírja elsősorban azt az álta-
láno sítást emberi gondolatokban, problémákban,
amelyeken az élő színház esetleg megfeneklik.
Itt van például A csodálatos mandarin, amely
egészen más hatást kelt nálunk, mint az Operá-
ban. Nálunk effektíve azok a kép letek jelennek
meg a színpadon, amelyek a zenében vannak.
Ez a fajta el vonatkoztatás nagyobb felkészültséget,
tudatosságot igényel, nyilvánvaló az is, hogy az
ilyen bábjátéknak nincs eleve nagy tömeg sikere.
De miért is kívánnánk meg? Abban biztosak va-
gyunk, hogy nő a népszerűsége, mert ezt az
utóbbi tíz év is bizonyítja. Azelőtt egy felnőttmű-
sornak Bu dapesten 3–4 ezer nézője volt, ma en-
nek a tízszerese látogat hozzánk.
– Mi a helyzet a kultúrpolitikában? Hol áll ott a báb-
játszás, mint sajátos művészeti ág?
– Kétfajta megítélése van. Az egyik: a bábszínház
mint közművelődési in tézmény, mint az ország
színházkultúrájának egy igen jelentős tényezője,
feltétlen megbecsülésnek örvend. Arra, hogy való-
ban jelentős tényező, számokat mondok: az elmúlt
szezonban 1600 előadásunk volt, 600 ezer nézővel.
Ez rendkívüli évad volt, de a több évi átlag is eléri
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az 1500 elő adást és a félmillió nézőt. A Bábszínház
ma az ország legnagyobb színháza. A Déryné Szín-
háznak csak fénykorában volt ennyi vagy egy ki-
csivel több nézője. Egyetlen színház sem tudja ezt
elérni, igaz, nem is célja. A Bábszínház az ország
népszínháza. A megnehezült gazdasági körülmé -
nyek között sem akartunk lemondani a 300 ezer
vidéki nézőről. A kultu rális politikának tulajdonkép-
pen az sem közömbös, hogy a mi működésünk
nem drága; igen alacsony költségű színház va-
gyunk. Másik megítélésünk: becsülik azt a zenei
színházjelleget, amelynek a cégjelzése Bartók-Ko-
dály-Sztravinszkij.
– A Bábszínháznak ma egyre nagyobb szerepe
van a magyar kultúra terjesztésében, külföldön.
– Föltétlenül. Sőt, ma már abból adódnak problé-
mák, hogy felettes szer veink sokszor küldenék
a színházat külföldre, de már valahova elkötelez-
tük magunkat. Persze, egy kicsit mindig outsider
színház voltunk és va gyunk, ez tény, de ez soha-
sem volt számunkra fájdalmas. Hátrányunk is szár-
mazik ebből, bizonyos ellátottsági problémák, nem
odafigyelés a mun kánkra, de a hátrány kevesebb,
mint az előny, amelynek példája a szép, új Báb-
színház-épület.
– Van-e valamilyen fórum, orgánum, amely rend-
szeresen foglalkozik a bábjátszással, a Bábszín-
házzal?
– A napilapok, folyóiratok ritkán írnak az előadá-
sokról. Ez egyfajta sznobiz musra vezethető vissza,
amely nemcsak a bábjátszásnak mutat „fityiszt”,
hanem egyáltalán a gyerekeknek szóló művészet-
nek is. Pedig a gyerekek nek való játszás nem
jelenti feltétlen a művészi értékek csökkenését.
Tehát itt hatalmas előrelépésre lenne szükség,
hogy végre ezt felfedezzék. Legyenek olyanfajta
értékelések, amelyek nem feltétlenül igényelnek
kri tikust. Felnőttműsoraink között nincs olyan,
amelyről ne írná nak, méghozzá négy-öt, sokszor
még több cikkben. Mi azonban a gyerekelőadá-
sokra kap juk az állami szubvenciót, s a felnőttelő-
adásokat akkor csináljuk, amikor jut rá energiánk.
A gyermekműsorokról viszont csak négy-ötéven-
ként je lenik meg valami. Az Élet és Irodalom szo-
kott rendszeresen írni a gyer mekműsorokról, de

más sajtóorgánumról nem tudok. Talán még a Rá-
dió szokott foglalkozni velünk, tisztességgel.
– Annak idején Kosztolányi és Balázs Béla is írtak
bábjátékot. Ma azonban mintha kevesebben, s a be-
futott írók közül szinte senki sem foglalkozna ezzel.
– Babits, Kosztolányi, Balázs Béla inkább csak
hobbyból foglalkozott ilyes mivel. Ma is van azért
írói kör, amely foglalkozik a bábozással mint speci-
ális műfajjal. Sokan szívesen veszik, ha adaptáljuk
a művüket. Pél dául Illyés kimondottan örült, amikor
a Tűvétevőket kíséreltük meg átdol gozni bábszín-
padra; „be is futott” nálunk a darab. Örkény szintén;
csak amikor arról van szó, hogy kifejezetten a Báb-
színház számára írjon valamit, akkor válaszolta azt,
hogy nem ért hozzá. A nagy gyerekírók közül min-
denki itt van: sokat dolgozó írónk Török Sándor,
Tóth Eszter. Hárs Lászlónak 6–7 írását is játszottuk,
Jékely Zoltán a mai napig is rendszeresen működik
a Bábszínháznál. Urbán Gyula is itt ír, dolgozik, ren-
dez. A magyar írókkal sokkal kísérleteztünk; tavaly
például meg hívásos pályázatot hirdettünk, amellyel
megpróbáltuk a fiatalabb ge nerációt is bevonni.
Részben sikerült, részben nem. Vannak biztató jelek.
Horgas Béla adott be darabot például a pályázatra,
díjnyertes lett Szabó Magda egy adaptációja, amit
Siklós Olga csinált. Jutalmat kapott Mészöly Miklós.
– Ügy tűnik, hogy a bábjátszás az egyik leghatéko-
nyabb, legalkal masabb eszköz a gyermek esztétikai
nevelésében, összetettsége miatt, hiszen jelen van
benne a képzőművészet, a zene, az ének, a mozgás,
az irodalom. Ön, hogy látja ezt, valóban így van?
– Valóban. A gyerek személyiségének fejlesztésé-
ben mindenképpen fontos helyet foglal el a báb-
játszás. De hozzátenném, hogy nemcsak esztétikai
élményt nyújt, és nemcsak a kulturált emberré for-
málásban van szerepe, hanem a legkisebb kortól
egészen a kamaszkorig a normális ént is fejleszti.
Ez sokkal fontosabb az én szememben. Tapasztal-
tuk, és ennek bizonyítá sára több pszichológiai vizs-
gálatot is csináltattunk, hogy milyen mérték ben rög-
ződnek a gyermekben az egyes bemutatott etikai
magatartásfor mák, gondolkodásmódok, s ezek ho-
gyan maradnak meg a kamaszkorban, s hogyan
érvényesülnek a későbbiekben az ifjúkorban. Adódik
mindez abból, hogy a bábu mint autonóm lény,



2 7D É R C Z Y  PÉ T E R

rendkívül közel áll a gyerekhez, aki a bábura rá
tudja vetíteni a saját személyiségét és azonosulni
is tud vele. Ezen keresztül mindent el lehet hitetni
a gyermekkel. Tehát a fele lősség sokkal nagyobb,
mint azt gondolnánk. Nagyobb tudatosságot is
igényel. Nagyon nehéz azonban a korosztályi szét-
választás. Legalább három-négy generációt kell
megkülönböztetni: a háromtól-hétévesig, hét től
tizen egyig, és a pubertás korát, valamint a serdülő-
kort. Ezeknek egyszer re, együtt csinálni valamit, ami
mindenki számára érvényes, nem lehet. Ideális
lenne megadott stílusú, tartalomkörű előadásokat
rendezni az egyes korosztályoknak; ez viszont üt-
közik a szokásokkal, a szülői gondol kodással. Ezért
ideális az iskolai előadásaink szériája, mert ott kö-
rülbelül azonos korosztálynak tudunk játszani.
A szombat-vasárnapi vegyes közön ségnél sokkal
nehezebb a dolgunk.
– Tehát inkább az etikai-pedagógiai oldalára he-
lyezi a hangsúlyt az esztétikaival szemben, vagy
pedig a kettőt egységben kell és lehet szemlélni?
– A kisgyermekkorban ez oly mértékig egységben
van, hogy azt szok tuk mondani, se nem esztétikai,
se nem morális élmény, hanem életél mény a báb-
színház a kisgyerekek számára. Egészében kap egy
valós vi lágot, azaz számára a kismalac, a Misi mókus
valódi, sőt, jobban hisz neki, mint a szüleinek. A báb-
játék később lesz önálló etikai tartalmú, és az esz-
tétikai érzéket, ízlést fejlesztő eszköz. De ez már in-
kább a tizen éveseknél van és ott mérhető jobban.
A kisgyermekkorban nem lehet el menni a teljes
absztrakcióig. Egy három-négyéves gyereknek töre-
dékes a valóságról alkotott képe, a valóságismeretet
kell a bábszínházi élmény nek alátámasztania.
– Kultúránk egyre inkább vizuálissá válik. Valószí-
nűnek látszik, hogy ebben a tendenciában a báb-
játszásnak nagyobb jelentősége lesz vagy lehet,
tudniillik abban, hogy legalább ennek a vizuális
kultú rának hasznosan tudja megteremteni az alap-
jait és jó irányba képes befolyásolni azokat.
– Ez megint olyan kérdés, amit Európában ma
már mindenütt felismertek. Azt, hogy a bábjátszás
pedagógiai célt szolgál – de nem pedagógizál! –
szintén elismerik, s hogy ennek lényeges eleme
a vizuális nevelés. A vizuális kultúra problematikus

dolog, de kétségtelen, egész életünk „erre állt be”.
De legalább nekünk arra kell törekednünk, hogy
más ol dalról is fejlesszük a kisgyerek befogadóké-
pességét, és például, ne csak a vizuális fantáziáját
fejlesszük, hanem az auditívet is. Hogy ne váljon
a fantáziája egyoldalúvá, hogy egyáltalán fantáziája
legyen, mert mit kezd akár ő önmagával, akár a tár-
sadalom vele, ha felnőtt korában fan tázia nélküli
ember lesz belőle.
– Mi arról a véleménye, mennyire használják ki
a bábjátszás nyújtotta lehetőségeket a gyermek-
nevelésben, például az óvodákban, iskolák ban vagy
akár a családban is?
– Ez országonként változik, de inkább Magyaror-
szágról beszélek bővebben. Nagyon jó a helyzet
a legkisebb gyermekeknél; a bábu bevonult az óvo -
dába, mint nevelési eszköz. Ma már az óvónők,
különösen a fiatalabbak, mindenütt használják, mert
a képzőben megtanulták. Tudják, hogy óriási segít-
séget nyújt a munkájukban. Nagyon gyengén állunk
az általános iskolai oktatásban s az iskolai szakkö-
röknél. Tehát ott, ahol igazában az aktív szakkörök-
nek kellene működniük, mert a gyerek már maga
is önállóan és aktívan készít bábokat. Ilyen szakköri
mozgalom inkább csak az alsótagozatos gyerekek-
nél van, ami szintén nagyon hasznos, de jó lenne,
ha ez továbbterjedne a felsőtagozatosoknál, sőt,
a kamaszkorban is. Ez a hát rányunk a környező
más országokkal szemben, ahol ilyen van. Például
a cseheket említeném, náluk a bábozás szinte az
egész tár sadalomba beleidegződött. De komoly elő-
rehaladást mutat az, hogy a bábmozgalom 1100
csoportot számlál ma, s ebből 1000 a gyermek és
if júsági csoport. Ez is az utóbbi tizenöt évben alakult
ki, régebben nem volt. A bábjátszásnak a tizenéve-
seknél lehetne igazi nagy jelentősége, mert ők ak-
tívan tudnak foglalkozni a művészettel, annak min-
den egyes ágával. Sajnos éppen erre a korosztályra
csökken le a csoportok száma. Nálunk nem ismerős
az sem, ami Csehszlovákiában, Németország ban,
Ausztriában él és virágzik: a családi bábozás. S tu-
lajdonképpen itt mutatkozik meg a gyengénk, az,
hogy a magyar bábozásnak nincsenek évszázados
hagyományai. Mert az említett országokban termé-
szetes do log, hogy a szülők nem csupán automata
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és hasonló jellegű játékokat vesznek a gyerekeknek,
hanem egy kis bábszínházat, bábokat, akár egy
papírbábszínházat is. Ez a döntő kérdés, mert azt
jelenti, hogy nálunk a szülő szinte lemond a gyerek
közvetlen befolyásolásáról. Ez egyébként az egész
magyar pedagógiának az egyik legsúlyosabb
gondja. És ezen 4–5 éves korban az óvónő már
nem tud segíteni; nem pótolhatja azt, ami kiesik
1–4 éves korig.
– Milyen irányba lehetne ezen változtatni, akár
a családi bábozást, akár az iskolai bábjátékot ille-
tően? Hogyan lehetne a meglévő ered ményeket
továbbfejleszteni?
– Nem kell illúziókat kergetni, ami kézben van, azt
kellene erősíteni. Pél dául, még intenzívebbé kellene
tenni az óvónőképzésben a bábozás okta tását. Egy
óvoda felszerelésébe tartozzék bele ne csak egy-
két, az óvónő által készített báb, hanem egy teljes
készlet, amit szakemberek okosan kigondoltak és
megterveztek. Ha az óvodásgyerek hazaviszi a báb-
igényt, azzal talán rákényszeríti a szülőket, hogy ma-
guk is kihasználják a bábo zás lehetőségeit. Szükség
lenne arra is, hogy a bábozás oktatását beve zessék
a tanító- és tanárképző intézményekbe is, mert csak
így lehet fej leszteni az iskolai szakkörök munkáját.
Jelenleg nincs így, hiába van hozzá kedve néhány
embernek. 1954-ben hasonló harcot kellett folytatni
azért, hogy bevezessék a báboktatást az óvónőkép-
zőben. Húsz év kellett, amíg az ambícióból kézzel-
fogható eredmény lett. Ha a tanárképzőbe most be-
vezetnék a bábozás oktatását, akkor is legalább
tizenöt év múlva érnének be az eredmények. Kicsit
mindig kicsúszunk az időből. A har madik kívánalom
pedig az, hogy a kereskedelemben a családi bábozás
céljára – nagy mennyiségben – legyenek olcsó, gusz-
tusos, jó bábok. Egyelőre nagyon kicsi a választék.
Szükség lenne egyszerű, jól mozgat ható kesztyűsbá-
bokra, vagy akár marionettbábokra (ez utóbbi egyálta -
lán nincsen). Jó lenne egész szériákat gyártani, hogy
a gyerek teljes me séket tudjon eljátszani, és ne csak
a róka meg a farkas legyen meg, hanem mondjuk,
legyen hozzájuk vadász is. Lehetne papírszínház is,
aminek óriási hagyományai vannak pl. az olaszoknál.
Mindez azt is elősegítené, hogy a szülő aktívabb sze-
repet töltsön be a gyermeknevelésben.

– Milyen terveik, elképzeléseik vannak a jövőben?
A színházi életben nagy változások zajlottak le –
a Bábszínházat ez mennyire érintette?
– Színházunk, ha úgy tetszik, folyamatos át-
szerveződésben van, nem egy szerien és nem
látványosan. A Bábszínház vezető művészköre
húsz év alatt – bár megvannak még a „nagy
öregek” is – egy sor fiatallal gazda godott. Nem
volt szükség leváltásokra. Ha az emberek nem
érezték jól ma gukat, elmentek maguktól is, és
közben jött az utánpótlás. Saját iskolánk van,
56 színészünkből 50 itt tanult a színház stúdi-
ójában. Három rende zőnk Prágában végezte ta-
nulmányait. Művészeink átlagéletkora 40 év
alatt van. Folytatjuk és szeretnénk továbbfej-
leszteni azt az irányt, stílust, amiről már szó
volt, s ami alapvetően megkülönbözteti a ma-
gyar bábozást a külföldi színházak tevékenysé-
gétől; gondolok itt arra is, hogy mi nem epikus,
illusztratív, hanem a bábokkal is drámai szín-
házat játszunk, ahol a báb, formájában erősen
stilizálva, konfliktusos eseménysorozatokat ját -
szik el. A végső cél, hogy az összes ma ismert
színházi – és nem csupán bábszínházi – eszköz
integrálódjék a Bábszínház keretében. Néhány
produkcióban ez már tetten érhető. Például az
Arcok és álarcokban vagy a Bábuk és bohócok
című műsorokban. Ezekben jól látszik, hogyan
tud kombinálódni a bábu, a mozgatott tárgy,
a képzőművészet, az élő színész a mozgatóval,
az illusztrációkkal, és az egész bábjáték dra-
matikus felfo gásával.
– Azt az arányt, amely a felnőtt- és a gyermekmű-
sorok között jelenleg van, a továbbiakban is meg-
tartják, vagy esetleg bővítik a felnőtt műsorok szá-
mát?
– Egyelőre marad az arány. Pontosan meddig, nem
tudom; de 2–3 évig biztosan. Több okból, és főleg
azért, mert a gyerekek számára nincs más ilyen
méretű művészeti intézmény, és így is kívül marad
előadásainkon kb. egymillió olyan gyerek, akinek
jó lenne, ha látna bábszínházat. Min denesetre
megvannak a terveink a felnőtt műsorok későbbi
bővítésére.
(Új Forrás, 1979. (6) 51–58.)
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Szilágyi Dezső a Pro Urbe 
Budapest kitüntetés átadásán

(MTI fotók)

Az Állami Bábszínház
40. jubileumi ülése

Szilágyi Dezső az Állami Bábszínház
30. jubileumi ünnepségén
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This is Henryk Jurkowski’s memorial to his contemporary and friend, the outstanding Hungarian
puppeteer Dezső Szilágyi. He recalls their first meeting and their work together for UNIMA. Jurkowski
was once General Secretary of the organization and was later President. Szilágyi served as a mem-
ber of the Presidency and was Chair of the Publication Committee. However, he soon became in-
volved with the National Puppet Theatre, where he served as Director from 1958–1992. Under
the 34 years of his leadership, the theatre became a national institution and was among the
most important puppet theatres in Europe, especially during the 1960s and 1970s.

“HE WAS AN OBSESSED PROPAGATOR OF HUNGARIAN CULTURE.” 
DEZSŐ SZILÁGYI (1922–2010)

Szilágyi Dezső és Henryk Jurkowski

Jurkowski, Obrazcov és Szilágyi egy UNIMA-rendezvényen


