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Ida HledíkováAz UNIMA-konferenciák előadásainak kötete (2012–2016)

The UNIMA Research Commission organized and participated in three international conferences and
related events in the interval between the UNIMA Congresses in 2012 and 2016. In Tracing Past and
Present, editors Ida Hledikova and Cariad Astles published some of the contributions presented at
these conferences. Among the topics discussed, the concept of the audience was examined from
a variety of points of view, including the aesthetic, philosophical, cultural and social, as well as from
the standpoint of practical theater operations. Generally, in looking at the history puppetry, we interpret
its development in an aesthetic and critical context, and are less concerned with the evolution of
its  audience. However, the audience is, of course, an indispensable component. Accordingly, this
review gives a brief account of Central European puppetry, primarily that in the Czech Republic and
Slovakia, and describes its development includes a discussion of the evolution of its audience.
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A néző fogalmát sok szempontból lehet vizsgálni,
akár esztétikai, filozófiai, kulturális vagy szociális
értelemben, vagy gyakorlati színházi és üzemeltetési
szempontból. Bábtörténészi perspektívából a bábjáték
fejlődését általában esztétikai és kritikai kontextusból
értelmezzük, és kevésbé vagyunk kíváncsiak a kö-
zönségre, pedig az a színház számára nélkülöz-
hetetlen. Ez a hozzászólás egy rövid észrevétel,
amely a közép-európai bábjáték kontextusába enged
betekinteni. 
Akkor használjuk a színház és bábszínház fogal-
makat, amikor egyértelmű, hogy egy alapvető kon-
venciót tiszteletben tartunk: a nézők tisztában
vannak vele, hogy színházi előadást néznek, és
a színészek vagy a bábosok tudatában vannak,
hogy színházat játszanak.
Az évszázadok során a báb számos funkciót töltött
be, de az az időszak, amikor színészként kezdte
magát megalapozni, az a barokk bábszínházhoz
és azokhoz az angol komédiásokhoz köthető, akik
Közép-Európában turnéztak a 16. és 17. században.
Majd a báb, akit a báboson vagy a közvetítőn ke-
resztül ismertünk, egy dramatikus karakter szerepét
öltötte magára. A néző a bábot színésznek tekintette.
Ez az észlelés klasszikus példája. A tradicionális
marionettszínház stílusának kontextusában – amely-
nek eredete a barokk proszcénium színpad –
a színpad relatíve szigorúan szeparálva van a né-
zőtértől. Téglalap alakú, és a bábok vagy a mario-
nettek pálcás vagy zsinórozott figurák, vagy e kettő
kombinációi. Ennek következtében a barokk perió-
dusban a báb színészként honosította meg magát,
és sok tradícióban és stílusban ez legalább három
évszázadon keresztül tartott. Ez a színpadi és

technikai határvonal az előfeltétele a teljesen ho-
mogén bábelőadásnak (ebben az esetben mario-
nettnek), legyen akár történelmi színházi előadás
vagy egy mostani poszt-tradicionális produkció,
amely a színpad elrendezésének és a bábok tradi-
cionális manipulálásának veszi hasznát. Ilyen ese-
tekben a kapcsolat a színpad és a nézőtér között
– bábosok és nézők között – tudatosan és szük-
ségszerűen kíván távolságot. (A szóló marionett
egész másképpen működik, mivel egy látható
mozgató kelti életre az utcai vagy kabaré mulatság
részeként. Ebben az esetben direkt kapcsolat van
a bábos és a közönség között.)
A közönség kontextusában a marionettszínház
volt az a színházi forma, amely minden szociális
osztálynak szólt: populáris színház volt, így az
utca, a vidámparkok és a nemesség színháza is.
Közép-Európában a 18. században, a nemes Es-
terházy család támogatta a művészi tevékenységet
palotáikban, amelyek ma Ausztria, Magyarország
és Szlovákia területén találhatók, és fontos kulturális
és szociális szerepet játszottak a legmagasabb
társadalmi osztályokban. Ilyen típusú tevékenység
volt a marionett bábopera. Az Esterházyak családi
rezidenciáján játszottak (ma Fertőd, Magyarország),
ahol Joseph Haydn is komponált operákat a báb-
színház számára. A marionett bábszínházat 1773-ban
nyitották meg az osztrák császárnő, Mária Terézia lá-
togatásakor.
Közép-Európában az úgynevezett barokk típusú
marionettszínház a 19 század során archaikussá
vált, és a közönség fokozatosan elveszítette ér-
deklődését az ilyen típusú szórakoztatás iránt.
A 19. és 20. század fordulója előtt Közép-Európában
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1 A tanulmány Finnországban, az UNIMA által szervezett The Research Comission Conference and Events konferencián
hangzott el, írásos formában pedig az UNIMA gondozásában 2016-ban megjelent International Puppetry Research:
Tracing Past and Present című kötetben olvasható (szerk: Cariad Astles és Ida Hlediková).



M Ű H E LY9 2

a vándorszínházi társulatok (leginkább német,
osztrák és cseh) újításokat kezdtek alkalmazni
a régi barokk repertoáron azáltal, hogy kortárs dra-
matikus szövegeket alkalmaztak, de a színház fej-
lődése gyorsan folytatódott. Ebben a századfordulós
pillanatban a barokk marionettszínház kon ku ren -
ciára talált a filmben, majd később az első világ-
háború rengeteg kárt okozott, mivel sok színház
és báb semmisült meg. Az úgynevezett barokk
stílusú marionettszínház a 19. és a 20. század for-

dulóján Közép-Európában az egyszerű tömegszó-
rakoztatás eszközévé vált. 
Az utazó komédiások tradicionális bábszínházától
eltekintve a bábok érdekes tárgyává váltak a kö-
zép-európai művészeknek. Egy volt közülük a cseh-
osztrák Art Nouveau festő, Richard Teschner
(1879–1948), aki Hollandiából wayang golek bá-
bokat hozott, amelyek inspirálták, és megalkotta sa-
ját művészi bábszínházát gyönyörű bábokkal és
műalkotásokkal, amelyeket alulról mozgattak

Josef Skupa (1892–1997) és bábjai
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újszerű helyeken – például a színpadon egy
nagy transzparens üveglencse alakjában és egy
arany dobozban. 
Közép-Európában a tradicionális és a művészek
közötti kísérleti bábjátékon felül az amatőr báb-
színházaknak erős hagyománya volt a cseh vidéken.
A bábszínház közönségsikerének jelensége a cseh
tájakon a 19. századra és a 20. század első
három évtizedére nyúlik vissza. Ezt az időszakot
a bábjáték reneszánszának nevezték. A színház
az érdeklődés fókuszába került az egyesületeknél
és civil szervezeteknél, beleértve az érdekcsoportokat,
és azokat is, akik az adományokra összpontosítottak.
A bábszínház általában véve megváltoztatta a kö-
zönséget – családi nézőkké váltak, és a hangsúly
a gyerekre került. A repertoár is megváltozott. Már
nem tartalmazott darabokat az úgynevezett barokk
repertoárból (misztériumjátékok, mitologikus darabok,
drámaszövegek lovagokról és rablókról, darabok
mártírokról és szentekről, operák), hanem tündér-
meséket játszottak. A közönség változása ered-
ményezte a repertoár és a főhősök átalakulását.
A klasszikus Kasparek karakter helyett (Punchhoz
hasonló, az osztrák és német erőszakos és szóra-
koztató Kaspertől eredeztetett) egy „jófiú” főhős
jelent meg ugyanezzel a névvel a darabokban.
Nem volt neki se bajusza, se felesége, nem úgy,
mint az eredeti főhősnek. 
A bábjátékot családoknál, iskolákban és civil szer-
vezeteknél játszották. Társulatok jöttek létre, melyek
bábokat és bábszínpadokat készítettek. Írók és
szépírók, de leginkább tanárok írtak darabokat
változó minőségben. A társulatok által készített
bábok mellett készültek bábok művészek stúdióiban
és amatőrök kezei által is. Csehszlovákiában több
száz amatőr társulat játszott bábelőadásokat. Ez
az időszak nagy nemzetközi karriert eredményezett
Josef Skupának (1892–1957), a nemzetközileg is
híres bábosnak, és híres marionett karaktereinek,
Spejblnek és Hurvíneknek. Skupa népszerűsége
tömeges érdeklődést eredményezett az innovatív
marionett előadások iránt. 
Az 1948-as kommunista felkelés utáni időszakban,
amikor a Színházi Törvényt bevezették, a bábszín-
házak államosításával megjelent a professzionalitás

a színházakban. Az új hivatásos bábszínházak az
amatőr bábjátékon alapultak. A bábszínházak in-
tézményei jó technikai és anyagi támogatásban
részesültek, de kötelezték őket a gyermekközönség
nevelésére. Az 1950-es években ez az oktatási
funkció erősen idealizált volt, de később az esztétikai
aspektus is erősödött. Ennek ellenére a nézőket
szigorúan a gyermekközönségre redukálták. Ebben
az időben a gyerekek számára új típusú dramatur-
gia alakult ki. Az első időszakban az orosz drama-
turgia dominált Szergej Obrazcov poétikája szerint,
de idővel saját világirodalmi örökségének a sajá-
tosságait is tartalmazta. Az 1950-es években Kö-
zép-Európában a pálcás bábtechnika uralkodott.
Csehszlovákiában különböző művészeti iskolákat
alapítottak az 1950-es években. A Prágai Színmű-
vészeti Egyetemen a bábművészeti tanszéket 1956-
ban alapították, így egy új, tanult bábos nemzedék
lépett be a művészeti világba: költők, vizuális mű-
vészek, televízió- és filmrendezők léptek be a bábjáték
világába. Ebben az időszakban a közönség gyerekekre
való korlátozása kölcsönös előnyt eredményezett:
az 1968-as szovjet megszállás utáni enyhülési
időszak során több fekete listás művész kényszerült
arra, hogy gyerekeknek dolgozzon, hogy elkerülje
a szigorú cenzúrát. Másrészről a bábszínházat csak
megerősítette a kiváló művészek közreműködése,
kifejezetten kiemelkedő képzőművészeti és irodalmi
részvételük minősége. Az ideológia lassan eltűnt
a bábszínpadokról. A szocialista Csehszlovákia báb-
játszásának 40 éve változó eredményeket hozott
a közönség tekintetében a kezdeti ideológiai
befolyás ellenére, és a szerény kezdetek ellenére
a csehek a világ vezető bábosai lettek.
Az 1980-as évek második felében Közép-Európában
a bábjáték lassan kezdett visszatérni eredeti felnőtt
közönségéhez. A legjelentősebb, nemzetközileg is
elismert bábrendező Josef Krofta (1943–2015) lett
Csehszlovákiában. Különböző korosztályok
számára rendezett előadásokat. A gyermekek ra-
jongtak előadásaiért, amelyek klasszikus tündér-
meséken alapultak (például a Csipkerózsika vagy
Az aranyhajú királylány története), felnőttek
számára pedig Shakespeare drámáival kísérletezett
(például a Szentivánéji álommal és a Rómeó és
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Szentivánéji álom, 2006. R: Josef Krofta, T: Jaroslav Milfajt. Budapest Bábszínház

Júliával), és a bábjátékot a neves színházi drama-
turgia világába integrálta. Közép-Európában több
más művészt is inspirált a bábjáték, vagy aktívan
részt is vett benne. Egy közülük a világhírű filmren-
dező, a Bábművészeti Tanszék diplomázott hallgatója,
a szürreális művész, Jan Svankmajer. 
Éppen most ünnepeltük az 1989-es bársonyos
forradalom 25. évfordulóját a Cseh Köztársaságban
és Szlovákiában. A szlovák bábosok számára a de-
mokratizálódás folyamata megteremtette a lehe-
tőségét annak, hogy a Pozsonyi Művészeti Egyete-
men 1989-ben megalakult Bábművészeti Tanszéken
is tanulhassanak. A bábjátékot képzési forma alapján
akkreditálták. A diákok végezhetnek bábszínész,
bábrendező és dramaturg szakon; illetve díszlet-
és jelmeztervező, bábtervező szakokon. 
A bábjáték formája radikálisan átalakult, és így a kö-
zönsége is. Az egyetemi képzés két alapvető meg-
közelítés alapján készíti fel a diákokat a közönségre:
gyerekelőadásokat és felnőtt előadásokat is készítenek.
Ez a jelenlegi trend. A bábművészet esztétikája is

változik a közönség hatására. Tapasztalatból tudjuk,
hogy minél fiatalabb a közönség a nézőtéren, annál
nagyobb az igény egy koherens történet megértésére,
általában narratív-illusztratív stílusban színpadra állítva.
A társadalom és az információs technológia gyors
fejlődésével a fiataloknak és a felnőtteknek már
nem okoz problémát megérteni a töredékes vagy
kollázson alapuló művészi kifejezéseket a posztdra-
matikus színház kontextusában. A bábszínházat
olyan színházi formának tekintjük, amelynek nem
kell verbális kifejezéseken alapulnia, hanem a mű-
vészet, a technikai tehetség és az anyagok kreatív
felhasználásának együttműködésén.
A báb egyre gyakrabban tűnik fel az alkalmazott
színházi formákban és éppen ezért tradicionális
közönsége is változik. A bábos művészete a szín-
házon kívül is kezd új kapcsolatokba lépni, és így
más szociális és társadalmi összefüggésbe kerül,
amely az úgynevezett relációművészethez hozza kö-
zelebb, és ettől válik nagyon izgalmassá.

Szántó Viktória fordítása
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Richard Teschner
(1879–1948)


