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A pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál plakátjai, 1969, 1971, 1973.
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„A határ az amatőr és hivatásos között nem
a színvonal kérdésében van! Ha az amatőrök
megtalálják a maguk sajátos stílusát, ezzel válnak
el a hivatásostól. S ez a stílus a társadalmi funk-
ciójukból, sajátos körülményeikből fakad!”1 A szen-
vedélyes hangvételű kijelentés az 1969-es I. Pécsi
Nemzetközi Bábfesztivál tapasztalatait tárgyaló,
a Népművelési Intézet Művészeti Osztálya által
közzétett módszertani levelében volt olvasható.
Az állítás azt sugallja, hogy az amatőr bábjátszást
a Kádár-korszak színházpolitikája a hivatásos
szektorral egyenértékűként kezelte, míg hasonló
szándék az élőszínház amatőrjei esetében nem
érvényesült. (Igaz, a bábjátszás hivatásos szek-
tora az Állami Bábszínház megalakításával csak
1949-ben intézményesült és tagozódott az állami
színházak rendszerébe. Még inkább tűnik céhes
működésűnek, mint a 19. századtól egyre pro-
fesszionálisabb és mindinkább specializálódó
színházak.) Ugyanakkor a kultúrpolitikai szem-
pontból egyenjogúsítani kívánt amatőr bábmoz-
galomnak a Népművelési Intézet2 szerint még
fejlődnie kellett, ha a hivatásos bábművészet
szintjére kívánt emelkedni. Ez feltehetően egy
olyan esztétikai-stilisztikai ugrást jelentett volna,
melyet az amatőr keretek között működő báb-
művészet társadalmi funkciójának kellett (volna)

meghatároznia. Tehát nem öncélú, hanem funk-
cionális előadóművészeti területként tekintettek
rá. Miből állhatott az amatőr bábművészet valós,
illetve kultúrpolitikailag neki tulajdonított társa-
dalmi funkciója, és milyen sajátos körülmények
határozták meg? Ezeket a kérdéseket az OSZMI
Bábtárában őrzött 1969-es I., és az 1973-as III.
Pécsi Nemzetközi Felnőtt-bábfesztiválok vita-
anyaga3 alapján vizsgálom, kiegészítve az OSZMI
Adattárában őrzött UNIMA levelezéssel.

Az amatőr felnőtt bábszínház
sajátos körülményei
Az amatőr bábmozgalom helyzetéről és problé-
máiról a Művelődésügyi Minisztérium 1971. február
5.-i osztályvezetői értekezletén folytatott tanácsko-
zást. A megbeszélésről a Népművelési Intézet Mű-
vészeti Osztálya 1971. január 7.-i keltezésű, Az ama-
tőr bábmozgalom helyzete és problémái című
tájékoztatója maradt fenn. Az elemzés mind a gyer-
mek, mind a felnőtt bábcsoportokat – nem meg-
lepő módon – népművelési hasznosíthatóságuk
szempontjából vizsgálta:
„A felnőttcsoportok ezzel szemben mind a gyer-
mekek, mind a felnőtt műsorok tekintetében fontos
színházpótló szerepet töltenek be. Magyarországon
ugyanis egyetlen hivatásos bábszínház működik.

1 MNL-OL-XIX-I-4-ff, 149. d. MM Színházművészeti Főosztály, Módszertani levél az I. pécsi nemzetközi bábfesztiválról, 1970, 11.
2 Az 1951-ben minisztertanácsi rendelettel megalakult Magyar Népművészeti Intézetet 1960-ban a művelődésügyi miniszter

a 187/157. sz. utasításával Népművelési Intézetté szervezte át, mely az amatőr művészeti mozgalom és a népművelés
ágainak szakmai-módszertani irányítását végezte. Az amatőr bábmozgalmat is módszertani kiadványokkal segítette, va-
lamint ellátta a hiányzó hivatásos szakemberképzést, illetve pótolni igyekezett a korban nem létező bábművészeti szö-
vetséget és szakfolyóiratot is. Földiák András – Harangi László – Maróti Gyula: A Magyar Művelődési Intézet ötven
évének öt korszakáról, http://epa.oszk.hu/01300/01306/00043/pdf/EPA01306_Szin_1996_01_02_002-007.pdf

3 MNL-OL-XIX-I-4-ff 149. d. Művelődésügyi Minisztérium Színházi Főosztálya, A bábmozgalom helyzete és problémái, 1971.
január 7., 6.
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Ezért csak helyeselni lehet, hogy az amatőrök igen
intenzíven foglalkoznak a műfaji, művészi kísérle-
tekkel, az új törekvésekkel, módszertani kérdések
megoldásával, színházszerű előadások szervezé-
sével. Így alakultak ki a nagy, rendszeresen szereplő
vidéki együttesek, mint például a békéscsabai „Nap-
sugár”, a pécsi „Bóbita”, a debreceni „Ludas Matyi”
vagy a „Szegedi Bábszínház” stb. Budapesten en-
nek a színházpótló szerepnek a vállalása megkö-
zelítően sem annyira fontos, mint vidéken, ezért
természetes, hogy a jelentősebb fővárosi bábegyüt-
tesek inkább a peremkerületeken dolgoznak. /Astra”
– Pesterzsébet; „Orfeo” – Kőbánya./”4

Szilágyi Dezső, az Állami Bábszínház igazgatója már
1969-ben javaslatot tett a bábjátszás Budapest-
centrikusságának megszüntetésére. Az MM Színházi
Főosztályának beadott javaslatában5 szorgalmazta,
hogy a mamutintézmény kettéválasztása révén egy
Országos Bábszínház jöjjön létre. Ez vidéki turnékkal
kielégíthette volna az országos igényeket. Ilyen in-
tézmény azonban nem jött létre, így a vidéki váro-
sokban és a budapesti peremkerületekben professzi-
onális szinten alkotó amatőr felnőtt bábegyüttesekre
maradt a rendszeres bábjátszás biztosításának fel-
adata. A kultúrpolitika által nekik tulajdonított leg-
fontosabb szerep az elsődlegesen a gyermekkö-
zönséget megcélzó színházpótlás volt. Emellett
a Népművelési Intézet elismerte az „amatőrök” pro-
fesszionális szintű bábszínházi kísérleteit, módszer-
tani tevékenységüket, bár előadásaikat nem szín-
házinak, inkább csak „színházszerűnek” titulálta.
Az amatőrmozgalom kiemelkedő társulatai –
a Napsugár, a Bóbita, az Orfeo, az Astra – azonban
nem csak hiánypótlónak, hanem „exportképesnek”
is bizonyultak. Szilágyi Dezső az UNIMA Magyar
Tagozatának elnöki minőségében tájékoztatta Flo-
rence de Buoillane-t, az 1963-tól létező francia Quid

Enciklopédia sajtófelelősét az 1974-ben 15-20 –
felnőttekből álló – csoportot számláló amatőr moz-
galom legnagyobbjairól. Az Astra kapcsán kiemelte
a „kizárólag zenével kísért műsoraikat”, és „egyéni
módszerű, új technikájú színes árnyjátékukat”.
A szintén zenés bábműsorokat előadó Bóbita fon-
tos jellemzőjeként hangsúlyozta, hogy „műsoraik-
ban a zenével való technikai, ritmikai, stiláris kap-
csolat a  döntő.” A  Napsugárnak különösen
repertoárja bizonyult sokszínűnek: bel- és külföldi
szerzők bábdarabjainak átdolgozásával, irodalmi
és zenei művek adaptációjával, valamint folklór
műsorokkal jelentkeztek.6

Az Orfeót írta le technikailag a legrátermettebbnek,
esetükben „nagy jelentősége van a látható és gesz-
tikuláló kezeknek”, és stílusuk „legfontosabb alkotó-
eleme az élő test és báb egysége, képi, vizuális be-
mutatása.” Az óriásbábot egyetlenként alkalmazó
csoport kifejezetten ifjúsági (tehát nem gyermek)
profilú volt: „Az együttes a társadalmilag aktív ifjúsági
korosztályt nyerte meg közönségül”7. A fiatalok tár-
sadalmi aktivitása, pontosabban annak hiánya, illetve
politikailag megfelelő irányba terelése a korabeli
ifjúságpolitika visszatérő problémája volt. Sem a KISZ,
sem az ifjúságnak szánt színházi intézmények (mint
a Budapesti Gyermekszínház, a Huszonötödik Szín-
ház) nem voltak sikeresek ebben a tekintetben.
Az Orfeo színházfelfogása – a szövegközpontúság
meghaladására való törekvés révén – a nyugat-eu-
rópai alternatív színház kísérleteivel volt leginkább
rokonítható. Ahogy Szilágyi Dezső is konstatálta, da-
rabjaik „asszociatív képsorokkal, a térbeliség és vi-
zualitás, a fények és a darabbal egybeforrt élőzene
segítségével maga a produkció egésze válik tarta-
lommá. Tehát a darabok építkezése inkább zenei vagy
képzőművészeti építkezésre hasonlít, mint irodalmira”8.
A levélben bemutatott amatőr felnőtt bábegyüttesek

4 A második, 1971-es II. pécsi fesztivállal kapcsolatosan, bár az OSZMI Bábtárában gazdag kisnyomtatvány anyag áll rendel-
kezésre, még nem bukkantam vonatkozó módszertani levelekre, vagy más értékelő anyagokra, emiatt nem tárgyalom.

5 MNL-OL-XIX-I-4-ff 149. d., A bábmozgalom helyzete és problémái, 4.
6 MNL-OL-XIX-I-4-ff 133. d., 2. tétel, Művelődésügyi Minisztérium Színházi Főosztály, Az Állami Bábszínház kettéválasztása,1969.

szeptember 1., 2. 
7 OSZMI Adattár, Dr. Szilágyi Dezső! Népművelési Intézetből dosszié, Összefoglaló válasz a francia enciklopédia kérdéseire,

1974. március 16. 1-5.
8 uo. 6-7.



13VA RG A  L U C A

A békéscsabai I. Nemzetközi Bábfesztivál plakátja, 1968. Bartók Béla: Cantata profana – Apó figurája, 1967. 
R, T: Lenkefi Konrád. Napsugár Bábegyüttes

Lenkefi Konrád próba közben

Lenkefi Konrád átveszi Szergej Obrazcovtól az 1968-as Nemzetközi
Bábfesztivál díját
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Muszorgszkij – Emerson:
Egy kiállítás képei, 1973. 
R, T: Kós Lajos. 
Bóbita Bábszínház

Muszorgszkij – Emerson:
Egy kiállítás képei, 1973.

R, T: Kós Lajos.
Bóbita Bábszínház

Bartók Béla: Cantata profana,
1981. R: Kós Lajos, T: Samu Géza.

Bóbita Bábszínház
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közül az Orfeo elemzése a legrészletesebb, és az
arány arra utalhat, hogy Szilágyi őket tartotta a leg-
reprezentatívabbnak a francia bábos szakma és báb-
színház-látogató közönség számára. Feltételezhető,
hogy az Orfeo sokrétű műsorelemekből egybeforrt
produkciói a bábjáték komplexitásában rejlő lehe-
tőségek legteljesebb kihasználására törekedtek, és
a bábjáték műfajában megvalósított összművészeti
kísérleteik emelték őket a mozgalom élvonalába.
Miért voltak az amatőr mozgalom körülményei sajá-
tosak, az amatőr lét olyan nehézségein túl, hogy
a résztvevők csak munkaidejükön kívül foglalkozhattak
a bábszínházzal, abból származó jövedelem nélkül?
A bábmozgalom helyzete és problémái című elemzés
szerint idetartozott a [nem kifejezetten színházépület-
nek szánt – V. L.] művelődési házhoz kötöttség, az évi
pár ezer forintos szerény keret nyersanyagra és fel-
szerelésre.9 Ez a műszaki-technikai feltételek hiányát
is jelentette, mert ahogy az irat szerzője is megjegyezte
„az az elv érvényesül, hogy a bábosok leleményesek,
majdcsak megoldanak mindent maguk”10 és az alap-
vető technikai hiányosságok rontották az előadások
színvonalát. Sajátos körülmény továbbá a képzés hi-
ánya: az amatőr bábművészek nem a Színművészeti
Főiskolán, hanem a tanárképző intézmények fakultatív
szakkörein tanulhattak, és csak a megyei szakreferen-
sek, tanfolyamvezetők és bázis-csoportvezetők [tehát
nem az egyszerű társulati tagok – V. L.] jutottak el
a központi bábjátékos tanfolyamra.11 De gondot jelentett
a rövid terjedelmű, a gyermekközönség figyelmét lekötő

bábdarabok hiánya is, mivel a szerzők oldalszám után
kaptak honoráriumot.12 A mozgalom „legfőbb erénye
és vonzereje a sokszínűségben rejlett” technikai és
tematikai értelemben is, ugyanakkor a rendezői kon-
cepció hiánya és következetes véghezvitele problémát
jelentett: „ezt tanulják meg a legnehezebben a bábo-
sok, erre kell a jövőben hangsúlyt fektetni”13

Az amatőr felnőtt bábszínház „sajátos stílusa”:
a kultúrpolitika esztétikai elvárásai
Az I. Pécsi Nemzetközi Bábfesztivált14 1969. október
23. és 26. között rendezték meg. A már említett
négy élvonalbeli együttes közül a pécsi Bóbita je-
lentkezett A halász és a Hold ezüstje című pro-
dukcióval, illetve a békéscsabai Napsugár a Három
miniatűrrel. Ezen a fesztiválon került sor annak
a „sajátos stílusnak” a meghatározására, melynek
révén az amatőrök a hivatásos bábjátszással egy
szintre emelkedhettek. Ez egy szakmai vita kereté-
ben történt, melynek csak összegzését ismerhetjük
meg a Népművelési Intézet kiadványából. A szak-
mai tanácskozás nem lehetett konfliktusoktól men-
tes, hiszen az irat szerzője idéz egy felszólalót, aki
a vita létjogosultságát is vitatta: 
„A vita során elhangzott egy, szerencsére csak egyedi
vélemény /és mentségére szolgáljon a felszólalónak,
hogy nem aktív bábjátékos volt, /amellyel érdemes
foglalkozni. Nevezetesen az, hogy árt-e a vita, a bí-
rálat az amatőr csoportoknak? Szögezzük le azt
a határozott tapasztalatunkat, hogy nem ártott, sőt!”15

09 uo. p. 7.
10 A bábmozgalom helyzete és problémái. 3.
11 „Pedig sok remek produkciót lerontott már egy rossz magnó, egy-két jó minőségű erősítő hiánya, a gyenge, primitív

világítás, a technikai szakember hiánya, a szegényes anyagok, amelyekkel a bábok, díszletek készültek. Így az előadás
a művészeti nevelésben kitűzött célját csak részben érte el, és rengeteg munka, fáradtság ment kárba.” uo. 6.

12 uo. 8.
13 uo. 12.
14 uo. 16.
15 Résztvevői: Tavasz (Szombathely): A bajusz; Bagolyvár (Markaz): Szamárszerelem, Szatirikus etűdök; Egri Bábszínpad: A kis

herceg; Orion( Budapest): Esernyőkomédia, Hetedik ecloga; Szegedi Bábegyüttes: Lüszysztraté, Ciróka (Kecskemét): Daphnis és
Chloé; Bóbita (Pécs): A halász és a hold ezüstje; Napsugár (Békéscsaba): Három etűd; Állami Bábszínház Kísérleti Stúdiója: Motel,
Szörny; B. Kiss István ( Budapest): Magánszámok, Zeller. A külföldi részvetők: La Compagnie de l’Isle, Párizs, Franciaország: X úr;
Kasztro Szafarov Színművészeti Főiskola Árny-és Bábszínháza, Szófia: Péter és a farkas, Állatok farsangja. A zsűri elnöke Jan Malík,
az UNIMA főtitkára, tagjai: Maria Signorelli bábművész, Henryk Jurkowski bábtörténész, Szilágyi Dezső, Hollós Róbertné, a Nép-
művelési Intézet főelőadója, dr. Borsos József, a helyi rendező szervek képviseletében, valamint Váry Ferenc Erkel-díjas zeneszerző,
zenetanár és Lévai Sándor a Magyar Televízió báb-és díszlettervezője voltak. MNL-OL-XIX-I-4-ff, 149.d. MM Színházművészeti Fő-
osztály, Módszertani levél az I. pécsi nemzetközi bábfesztiválról, Népművelési Intézet Művészeti Osztálya, 1970. 6.
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Az amatőrök ellenérzéseinek az oka talán az le-
hetett, hogy az Állami Bábszínház Kísérleti Stúdió-
jának előadásait nem értékelték, így minden egyen-
jogúsító kultúrpolitikai szándék ellenére érvényesült
a hivatásos bábszínház és az amatőrök közötti
aszimmetrikus viszony. A szervezők ennek ellenére
úgy érveltek, hogy a vita demokratikus légkörű:
„a műfaji kérdések legszélesebb, legrészletesebb
elemzését érjük el, mégpedig nem ex katedra, ha-
nem a fesztivál résztvevőivel közösen, aktívan és
felelősségteljesen együttműködve.”16 A vita egyben
kánonteremtő szándékkal is zajlott:
„A bábjátszásnak, különösen a felnőtt bábjátszás-
nak alig voltak hagyományai, műfaji kérdései közül
számosak ismeretlenek voltak. Saját bőrünkön kel-
lett – és kell sokszor még ma is – kikísérletezni, vi-
tákkal tisztázni, hogy mi a jó, mi az, amit elbír, és
mi az, amit megkövetel a műfaj.”17

A kultúrpolitikai cél az amatőr felnőtt bábjátszás
„hivatalos” bábelméletének kidolgozása lehetett.
Úgy tűnik számomra, hogy az alulról szerveződő
mozgalom nyújtotta adalékokat a Népművelési In-
tézet felhasználta, látszategységben megvitatta, de
a megszületett értékelő anyag inkább kategorikus
imperatívuszokban fogalmazott, mint a művészi
munkát segítő ajánlások szintjén. A résztvevőkre
nagy nyomás nehezedhetett, mert a módszertani
levél szerint „a fesztivált a tisztes középszer jelle-
mezte, a felnőtt bábfesztivál létjogosultságát azonban
mindenképpen igazolta.”18 Komplex művészet-jelle-
génél fogva a bábprodukciók értékelésében fontos
szempont volt a dramaturgia, a zene és a képző-
művészeti elemek egysége: ennek a követelmény-
nek egyetlen előadás sem tudott maradéktalanul

megfelelni.19 Az Egri Bábszínpad A kis herceg című
előadása a kifejező zene ellenére vontatott és
unalmas volt, nem nyújtott színházi élményt, és
a közönséget sem sikerült bevonni.20 A történet
kulcsszereplőjét, a Rókát megjelenítő bábu kivite-
lezését súlyos kritika érte: inkább egy mesejáték
szereplőjére, mint szimbolikus figurára sikerült.21

Az egriek megelégedhettek a „közhely-róka”-jelzővel
munkájukkal kapcsolatban, azt pedig nem magya-
rázták el nekik, hogy milyen az az „egyedi,
soha nem látott róka,” melyet A kis herceg megkö-
vetel. Az Orion együttesről pozitívumként jegyezték
meg a társulat ifjúsági összetételét, az Esernyőko-
média kapcsán plágiumgyanú merült fel Yves Joly
bábművész korábbi előadásával kapcsolatban,
a Hetedik Ekloga viszont a bábszínpadi adaptáció
sikeres példájának bizonyult, mert nem a vers szó
szerinti ábrázolására törekedett.22 A szegediek Lü-
szisztratéja a Népművelési Intézet értékelése szerint
képzőművészetileg ellentmondásosra  sikerült,
noha nem kevésbé ellentmondásos volt a produk-
ció értékelése. Eszerint a síkbábok alkalmazásával
nem sikerült az antik életöröm üzenetét közvetíteni,
mivel „a kebles faros nők síkfigurák – ha szembe
fordulnak, csak egy vonal látszik belőlük – így a jó-
ízű irodalmi malackodás mozgási lehetőségei le-
szűkülnek.23” Más vonatkozásban viszont túl sok
volt a malackodásból, ugyanis szemet bántó él-
ménynek találtatott a férfi síkfigurák árulkodó natu-
ralizmusa.24 Az értékelés bizonytalankodásai mögött
a „szocialista erkölcs” prűdsége húzódhatott meg,
és annak kapcsán, hogy a bábu stilizált jellege el-
lenére naturalista ábrázolásra is képes, a felnőtt
bábjátszás és a színház képlékeny határai. A pécsi

16 Módszertani levél az I. pécsi nemzetközi bábfesztiválról, p.10.
17 uo. 10.
18 uo.11.
19 uo.11.
20 uo.14.
21 uo. 30.
22 „Egy gyerekrókát láttunk, nem pedig a mű egyik súlyos és meghökkentő filozófiai mondanivalóját hordozó bábot. Köz-

hely-róka volt ez a piros filc báb, amely számos ismert darabban, valamilyen cselre készül: ellopja a csirkét, kacsát stb.
Aztán persze pórul jár. Ez a darab azonban egyedi, eddig még soha nem látott rókát követel!” uo. 31.

23 uo. 34-35.
24 uo. 15.



17VA RG A  L U C A

Bóbita a jó értelemben vett kísérletezés UNIMA dip-
lomával jutalmazott példájának bizonyult, mert szé-
lesebb eszköztárral – élő szereplő beépítésével,
keretjáték alkalmazásával – élt, de az értékelés
óva intette az amatőröket a közvetlen átvételtől.
Mesterkéltnek tartották azonban a Bóbitánál a mag-
nóhasználatot: a szereplői szöveget prominens hi-
vatásos színészek tolmácsolták felvételről.25 A kül-
földi előadók közül a Compagnie de l’Isle, kafkai
életérzést megidéző X urát találta a legérdeke-
sebbnek a bábos szakma. Többen ellenvélemé-
nyüket fogalmazták meg az elidegenedés báb-
színpadi ábrázolása ellen, de a hivatalos értékelés
visszautasította a nihilizmus vádját, utalván arra,

hogy az elidegenedés témája már bevett az élő
színház, az irodalom, a képzőművészet, sőt a zene
területén, és most a bábművészeten a sor26.

Az amatőr felnőtt bábszínház
társadalmi funkciója
Az 1973. szeptember 26-30. között megrendezett
III. Pécsi Felnőtt-bábfesztivál27 alapkérdése a báb-
színház társadalmi funkciójának meg ha tá ro zá -
sa volt, és az egyes művészeti kérdések – báb-
színházi dramaturgia, színpadi szerzők hiánya –
megvitatása ennek rendelődött alá. A szakmai
vita immár az UNIMA28 Értékelő Bizottságán29 belül
zajlott, a résztvevő bábcsoportok bevo ná sa nélkül,

Orfeo Bábegyüttes, 1971–72.
Felső sor: Herencsár András,

Szalma Jani, Tóth Éva, 
alsó sor: Vollner Jutka, Kárpáti

Anna, Koltai Jutka, Farkas Mari. 

25 „Néhol – és ezt le kell írni – szemet bántó „élményben” volt részünk. Távol áll tőlünk minden prüdéria, de higgyék el
a szegediek, hogy nem volt humoros a látvány: nem jóízű kacagást, hanem groteszk ellenérzést váltott ki a férfi
síkfigurák árulkodó naturalizmusa…” uo. 37.

26 uo, 44-45.
27 uo. 52.
28 Magyar résztvevői: Szitakötő (Tiszakécske): Fehér Anna balladája; Bóbita (Pécs): Egy kiállítás képei; Kemény Henrik (Bu-

dapest): Az elátkozott malom; Astra (Budapest): Don Quijote; Puskás László (Budapest): Triptichon; Ciróka (Kecskemét):
Történet a szerelemről; Orfeo (Budapest): Cipolla bácsi bábszínháza; Siva (Budapest): Utazás Faremidóba; Harlekin
(Eger): Gépszerelem és ébredés; Játsszunk együtt (Miskolc): A halálra táncoltatott leány; Főnix (Salgótarján): Kádár Kata.
http://www.pecsibabfesztival.hu/fesztivalok_resztvevoi/iii_nemzetkozi_felnottbabfesztival

29 A Bábművészek Nemzetközi Szövetsége 1929-ben alakult, 1957-ben Union International de la Marionnette néven új-
raalapították az UNESCO-n belül. Az UNIMA Magyar Központ 1962 óta tagja a szervezetnek, dr. Szilágyi Dezső megala-
pításától 2004-ig volt az elnöke. http://www.unima.org/fr/centres-nationaux/annuaire-des-centres-nationaux/fiche-an-
nuaire/annuaire/unima-hungary-unima-magyar-k/////2/#.V2gVdKLYTx0
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Don Quijote, 1973. R: Vízvári László, T: Ősz Szabó Antónia. Astra Bábegyüttes

Ember a Holdon, 1971. R: Koós Iván, Vízvári László. Astra Bábegyüttes

Az Astra plakátja
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azok számosságára hivatkozva.30 A magyarországi
amatőr felnőtt bábszínház szerep meg ha tá ro zá -
sa ezen a konferencián már az UNIMÁ-n belül zajló,
a felnőtt bábszínház általános, nemzeti kultúrákon
felüli társadalmi szerepének meghatározását célzó
diskurzushoz kapcsolódott. 1969-ben még arról ta-
nácskoztak, hogy az amatőrök – színházpótló szere-
pük melletti – „társadalmi funkciója, hogy népműve-
lési feladatot töltenek be” és hogy a szó rakoztatás
mellett a közönségre ízlésformáló hatást is gyako-
rolnak.31 Ez a felfogás a felnőtt bábszínház prag-
matikus, haszonelvű felhasználását implikálta.
Henryk Jurkowski 1973-as referátumában viszont
már arra kereste a választ, hogy „melyek azok
a szociális esztétikai és intellektuális sajátosságok,
amelyeket a bábszínház nyújtani tud a közönsé-
gének”.32 Jurkowski a magyar résztvevők közül az
Orfeót, az Astrát és a Bóbitát emelte ki, mint e három
sajátosság leghitelesebb közvetítőjét:
„Én a társadalmi problémák iránt elkötelezett színház
pártján vagyok. Igen nagyra értékelem az Orfeo, az
Astra és a Bóbita műsorát. Nagyra értékelem, az
Orfeo drámai feszültségét, a gondolatok sűrítését.
Szeretem a Bóbita zenei érzését, zenei ízlését, mely
ideológiai tartalmat is hordoz. Szeretem az Astra fi-
nom jelzéseit, melyek azokról az emberekről szól-
nak, akik látszólag egy reménytelen küzdelemben
is meg tudják valósítani elképzeléseiket, terveiket.”33

A felnőtt bábszínház társadalmi funkciója makro-
szinten, a társadalmi problémák magas művészi
színvonalon megvalósuló ábrázolása. Ez a felnőtt
közönség tekintetében komoly drámai mondanivalót,

küzdelmek, létkérdések tárgyalását jelentette az
UNIMA főtitkára szerint, aki úgy hitte, „a bábszínház
részt tud venni a mai társadalom problémáiról szóló
művészi vitákban.34” Szilágyi Dezső e referátumhoz
kapcsolódva hangsúlyozta, hogy a bábszínház akkor
éri el az élőszínházzal való egyenértékűségét, ha könnyű
műfajból – ahová Magyarországon elsődlegesen
sorolták – a korszerű problémákkal foglalkozó magas
kultúra társadalmi jelentőségű kategóriájába lép át.35

Ehhez viszont Szilágyi Dezső szerint ezt a célt szol-
gáló bábdramaturgiára is szükség lett volna: úgy
vélte, a közönség embersorsokat akar átélni a báb-
színházban, és ennek kulcsa az emberi jelzésű báb.
Hétköznapi cselekmény helyett parabolákban is lehet
gondolkodni, ahogy azt az Astra, az Orfeo és a Bó -
bi ta tette.36 A felnőtt közönség szempontjából tehát
a stilizáltság volt a kulcs, mind a dramaturgia, mind
a játékstílus tekintetében. A társadalmi problémákat
a felnőtt bábszínháznak tehát úgy kellett felvetnie,
hogy a témához kapcsolódó szimbólumokat is
képezzen az előadás révén. Jan Malik, az
UNIMA díszelnöke a fiatal felnőtt közönség sze-
repét hangsúlyozta a felnőtt bábszínház lét -
jogosultsága tekintetében. Az ifjúsági közönség
megnyerésében szerinte is alapvető volt a művé-
szi minőség, és a fiatal közönség bábszínházi igé-
nyeinek megfelelés.37 Ezek az igények feltehetően
az aktualitás, a társadalmi problémafelvetés, a drámai
cselekmény, a stilizált báb- és játékstílus lehettek.
Az UNIMA későbbi, 1976-os 18. moszkvai, nemzetközi
kongresszusán már külön szekciót szentelt a báb-
művészet társadalmi problémafelvető szerepének.

30 Vári Ferenc zeneszerző, Kovács Ildikó, a kolozsvári bábszínház rendezője, Koós Iván, az Állami Bábszínház tervezője,
Hollós Róbert, a Népművelési Intézet főmunkatársa, Kurt Vandrei, a berlini Henschelverlag főlektora, Karl Schöder, az
NDK UNIMA tagozat alelnöke, dr. Jan Malik, az UNIMA elnöke, Margareta Niculescu, a bukaresti ¤āndāricā Bábszínház
igazgatója, Csonka Tivadar, a Pécsi Városi Tanács Művelődési Osztályvezetője, dr. Henryk Jurkowski, az UNIMA főtitkára.

31 OSZMI Bábtár, Módszertani levél a III. Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál vitaanyagából, Népművelési Intézet Vizuális Mű-
vészeti Osztály, 1973, 5.

32 Módszertani levél az I. pécsi nemzetközi bábfesztiválról, 12.
33 Módszertani levél a III. Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál vitaanyagából, 7.
34 uo. 9.
35 uo. 10.
36 uo. 10.
37 uo. 18.
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„A bábszínház és a mai társadalom problémái” szek-
ció szerint, a bábszínház társadalmi funkciója a műfaj
esztétikai jellegéből adódóan az alábbiakkal jelle-
mezhető:
„1. A báb nem a valóságot írja le.
2. A bábszínház mindig a társadalmi ellentmondá-
sokkal foglalkozik. 
3. Mindaz, amit teszünk, mindig egy magatartás,
politikai állásfoglalás kifejezése, akár tudatos, akár
nem.”38

Ez az elképzelés kizár minden szórakoztató szán-
dékot, sőt a társadalmi problémafelvetésen túllépve,
társadalmi, egyenesen politikai indíttatású cselek-
vésre ösztönöz. Ez a szigorú, újbalos gondolkodást

idéző bábszínház-felfogás idegen volt a Kádár-kor-
szak kultúrpolitikai pragmatizmusától. Az Orfeo mű-
vészetkoncepciója hordozott hasonló, társadalmi
aktivitást célzó elemeket, és ezek hiteles képviselete
problémás bábcsoporttá is tette a társulatot a ko-
rabeli kultúrpolitika számára.

Konklúzió
A Kádár-korszakban a magyar amatőr bábmozga-
lomnak színházpótló szerepe okán a kultúr po li ti -
ka kiemelt szerepet tulajdonított, és szemben az
élőszínház amatőrjeivel, látszólagos párbeszédbe
is kezdett a szektorral. Ez a párbeszéd az amatőrök
deklarált emancipálását célozta a hivatásos báb-

Koós Iván A fából faragott királyfi egyik bábjával,
1950-es évek

38 OSZMI Bábtár, UNIMA levelezés, Publication, 74-75-76 dosszié, A bábszínház és a mai társadalom problémái, dátum
nélkül, 2.



21VA RG A  L U C A

During the Kádár era, cultural policies led to a more active role for the Hungarian amateur
puppet movement as a substitute for theater. At the same time, amateur actors became more
involved with puppet theater. This dialogue was intended also to establish greater equality be-
tween professional and amateur puppet players. Amateur puppeteers received an increasingly
important role in playing for children. Outstanding ensembles of the amateur movement, Nap-
sugár, Bóbita, Orfeo and Astra, proved themselves as more than just substitutes for full scale
theater, but also as “exportable” performers in their own right. This article examines the foun-
dation of the cultural, political, and social functions of the amateur puppet movement. It also
reviews material from the International Adult Puppet Theater Festival of Pécs from 1969 and
1973, stored in the OSZMI Puppet Archives.

A M AT E U RS  F I L L  A  G A P  I N  T H E  KÁ D Á R  E R A  ( 19 6 9 – 19 73 )

39 Módszertani levél az I. pécsi nemzetközi bábfesztiválról, p. 20.

színházzal szemben, és az ehhez szükséges önálló
felnőtt bábszínházi stílus kialakítását kezdemé-
nyezte. Ám az értékelési standardot mégis a hiva-
tásos intézmény teljesítménye és nem az amatőrök
alulról szerveződő művészi értékrendje hatá roz -
ta meg, mivel az Állami Bábszínház Kísérleti Stúdi-
ója fesztiválprodukcióit az értékeltek sorából ki-
hagyták. Az egyoldalú párbeszéd miatt keveset
tudunk az 1970-es évek amatőr bábszínházi moz-
galmának önképéről. 
Az amatőr bábszínház sajátos körülményei deprivált
kultúrpolitikai státuszából következtek. Önálló kép-
zéssel, szakfolyóirattal nem rendelkezett, a megyei
költségvetésből feltehetőleg maradékelv alapján

részesült. A különböző bábjátékos fórumok, a Nép-
művelési Intézet konferenciái, a bábjátékos találkozók
csak átmeneti megoldást jelentettek. Az amatőr báb-
mozgalom társadalmi szerepét a népművelésen be-
lül jelölték ki: ez fejeződött ki a „magunknak játszunk”
versus „a bábos a közönségének játszik”39 elvek üt-
köztetésében is. Szembetűnő, ahogy nőtt az amatőr
felnőtt bábfesztiválok szerepe, úgy szorult háttérbe
az amatőrökkel folytatott „párbeszéd”. A mozgalom
élvonalát felhasználták ugyan az UNIMA által meg-
fogalmazott társadalmi helyzet-értékelő szerep bi-
zonyítására, de a struktúrán kívüli, bábszínházi esz-
közű társadalomkritika „balos” és „rendszerellenes”
jelzőt kapott a kulturális politikában.


