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Aladdin és a csodalámpa, 1965. R: Szőnyi Kató, T: Jana Pogorielová.
Kassai Bábszínház

A Pratte-testvérek előadásának plakátja

Gulliver Lilliputban, 1971. R: Szőnyi Kató, T: Ján Bureš. Kassai Bábszínház
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A közös sorsnak és a számos vonatkozásban ha-
sonló körülmények között kialakult feltételeknek kö-
szönhetően a cseh, a szlovák és a magyar kultúra
– némi időeltolódás ellenére – a kezdetektől folya-
matos kölcsönhatásban volt egymással. Ez a fejlő-
dés nem minden szakaszában mondható el
a bábjátszásról. Furcsa módon – sok más európai
országgal ellentétben – az első bábszínház, amely
a történelmi Magyarország területén aratta sikereit,
nem a vásári, hanem a művészi bábjáték egyik
korai példája: az eszterházi vígasságok marionett-
színháza. Minden magyar bábtörténet büszkén
emlegeti az 1773-tól 1779-ig (vagy 1790-ig) mű-
ködő szellemi központot, amely természetesen
csak annyiból tekinthető hungaricumnak, hogy egy
magyar herceg bőkezűsége hozta létre, hírnevét
azonban elsősorban Joseph Haydn személyének
köszönheti. Semmiféle tárgyi emlék nem maradt
fenn róla. Néhány metszet, szövegkönyv, két báb-
opera-partitúra és korabeli leírások alapján alkot-
hatunk fogalmat az Esterházy-kastély kulturális
életéről. Semmilyen hatása nem volt sem a hazai,
sem az európai bábjáték további fejlődésére. 
A bábjáték története szempontjából sokkal fonto-
sabb a betlehemezés. Annyi bizonyos, hogy még
a középkorban, szerzetesrendek útján került Magyar-
országra. Kezdetben némajáték volt, majd cseh-
morva hatásra kezdett elterjedni a párbeszédes
játékforma. Ez a színjátéktípus a Felső-Tiszavidéken
jelent meg először magyar területen. Megbízható
adataink azonban csak a 19. század első felének

vándorbábjátékosairól vannak. A harmincas években
jutottak el Magyarországra a Pratte testvérek, akiknek
– többek közt – az első magyar nyelvű bábszínházi
plakátot köszönhetjük a Moszkvai vándor előadásá-
ról. A bécsi Allgemeine Theaterzeitung pesti tudósí-
tója a következő hírt közölte: „A Pratte fivérek
művészi figurákkal ellátott színháza a tudósító szá-
mára is érdekes. Ezek a dróton függő hősök, zsinó-
ron lógó primadonnák és kartonból kivágott
komikusok kivételes fegyelmet tanúsítanak. Minden
mozdulatuk szigorú neveltetésüket bizonyítja.
Az igazgatóságot és a társulat valamennyi tagját
egyformán jellemzi, hogy – néki alárendeltetvén –
feltétel nélkül hagyják magukat irányítani. Emez am-
buláns művészek tótumfaktuma Kasperl, akinek vi-
selkedése és célszerű cselekedetei példaként
szolgálhatnak komikusaink számára.”2 A tudósításból
kiderül, hogy a bemutatott hat bohózat és öt szo-
morújáték felkeltette a magyar nézők érdeklődését.
A társulat 1837-ben Győrbe, Pozsonyba, Nagyszom-
batba, 1838-ban Debrecenbe látogatott. A Pratte-féle
Kunst-Figuren-Theater magyarországi működéséről
fennmaradt színlapsorozat részletes műsorismerte-
téseket és szcenikai leírásokat is tartalmaz.
A második magyarországi tartózkodásukról tanús-
kodó színlapok szerint nyolc darabot játszottak,
köztük legtöbbször a Faustot, a Horia és Clo¡ca-fel-
kelést, továbbá romantikus lovaghistóriákat és kü-
lönféle haramia-történeteket. Szinte valamennyi
műsorukban szerepelt a vásári bábjátékok kedvelt
fogása, valamilyen metamorfózis-báb. 

Balogh Géza

CSEH–SZLOVÁK–MAGYAR  KAPCSOLATOK

A BÁBMŰVÉSZETBEN 1

1 Az írás a Loutkář című testvérlapunk főszerkesztőjének felkérésére készült A témát is ő javasolta. A magyar nyelvű változat
elsősorban a lábjegyzetekben különbözik az eredetitől. Ott a történet magyar szereplőit mutattam be a cseh és szlovák
olvasóknak, itt a magyar olvasó számára kevésbé ismert cseh és szlovák partnerek kilétéről igyekszem tájékoztatást adni.
Az eredeti változat a Loutkář 2017/1-es számában jelent meg. 

2 Klaus: Aus Pesth. Allgemeine Theaterzeitung, 1836. szeptember 4. 



B Á B  É S  H A GYO M Á N Y2 2

Brabanti Genovéva története, 1993. R, T.: Jan Dvořák. Kolibri Színház. Fotók: Kádár Kata
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A magyar művészi bábjáték alakulásában fontos sze-
repet játszott Richard Teschner3. A korábbi feltétele-
zések szerint Blattner Géza már budapesti
tar tózkodása idején felvette vele a kapcsolatot, és
első, 1919-es bemutatójuk, a  Wajang játékok
az ő előadásai hatására jött létre. Blattner feljegyzései
alapján azonban nyilvánvaló, hogy ekkor még nem
ismerték egymást. André-Charles Gervais4 szerint
1925-ben találkoztak először. „Teschner termékenyen
hathatott a vizualitás, a dekorativitás és a rafinált vi-
lágítási effektusok leendő Szivárvány színházára” –
írja Blattner-monográfiájában Lőrinc László5. Blattner
később is több alkalommal találkozott Teschnerrel
nemzetközi konferenciákon, fellépéseken. 
1945 után furcsa helyzet állt elő a magyar bábját-
szás területén. Az új rend mindent elölről akart kez-
deni, szakítva a múlt valamennyi emlékével. Úgy
tettek, mintha korábban nem is lettek volna művé-
szi bábjáték-törekvések. Azt pedig, hogy a főváros-
ban két helyen, a Városligetben és a Népligetben
vásári bábjátékot játszanak, egyelőre zavaró körül-
ménynek tekintették, amelyet mint az átkos rend-
szer maradványát sürgősen fel kell számolni. 
1947 decemberében megalakul, 1948 februárjában
pedig megnyílik a Mesebarlang, amely egy évvel
később Állami Bábszínház néven folytatja műkö-
dését. Sem a vezetők, sem a társulat tagjai nem sej-
tettek semmit a bábjáték igazi lehetőségeiről. Egy
ideig kesztyűsbábokkal játszottak, majd amikor meg-
hallották, hogy a Szovjetunió bábszínházaiban pálcás
bábokat alkalmaznak, minden különösebb meggyő-
ződés nélkül gyorsan átálltak erre a technikára. Elő-
relépés csak akkor következett be, amikor 1950
tavaszán a szovjet kultúra hónapjában sor került
a moszkvai Központi Bábszínház vendégszereplé-
sére. Amihez a Mesebarlang és az Állami Bábszínház
addigi működése kevés volt, azt Obrazcov színháza
egy szempillantás alatt elérte: Magyarország újra

felfedezte a gyerekekhez és felnőttekhez szóló
bábjáték művészi értékeit.
Négy évvel később ismét jelentős bábszínházi
együttes érkezett Budapestre: a prágai Spejbl és
Hurvinek Színház. Háromhetes látogatásuk némileg
másfajta hatással volt a magyar bábművészekre,
mint a moszkvai vendégeké. Hazatérésük után Jan
Dvořák6 cikksorozatot írt a magyarországi vendég-
játék tapasztalatairól. Ebben a budapesti Állami
Bábszínházban látott előadásokról is beszámolt.
Kemény Henrikkel kapcsolatban azt állapította meg,
hogy a társulat nagy része kuriózumnak tekinti
az ő Vitéz Lászlóját, mert a vásári bábjáték nem
szerves része a színház arculatának. A korszak első
nagysikerű felnőtt-műsoráról, a Sztárparádéról így

3 Richard Teschner (1879–1948) csehországi születésű osztrák bábművész. A prágai és a bécsi Művészeti Akadémián ta-
nult. Első műsorát a prágai Német Színházban mutatta be 1908-ban, majd a következő évben Bécsbe költözött. A jávai
vajang golek első európai meghonosítója. 

4 André-Charles Gervais (1910–1996): Marionnettes et marionnettistes de France. Párizs, 1947.
5 Lőrinc László: Blattner. Egy bábos életútja. Budapest, 2014. OSZMI, 67.
6 Jan Dvořák (1925–2006) bábjátékos, rendező, dramaturg, színházigazgató, pedagógus. 1951-ben kezdte pályáját a Spejbl

és Hurvinek Színháznál. 1964 és 1985 között a Hradec Králové-i DRAK Színház igazgatója.

Brabanti Genovéva története
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Münchausen báró kalandjai, 1994. R: Jan Dvořák, T: Boráros Szilárd. Ciróka Bábszínház – Bóbita Bábszínház
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Odüsszeusz, 1996. R: Jan Dvořák, T: Pavel Hubička. Ciróka Bábszínház. Fotók: a bábszínház archívuma
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nyilatkozott: „Bár az előadás technikai és művészi
színvonala kétségtelenül magas, mégsem tudtuk
eloszlatni azt a kellemetlen benyomásunkat, hogy
ezek a realisztikusan megformált bábok annyira
a valódi embereket utánozzák, hogy az már natu-
ralizmus. A színház néhány tagját igen nehéz volt
meggyőzni arról, hogy jobban át kellene gondol-
niuk a műfaj sajátosságait, és ennek megfelelően
jobban kellene törekedniük a stilizációra.”7 Szóvá
teszi, hogy a színészek a paraván mögött még
mindig élő színházat játszanak, a párbeszédeket
egymással folytatják, a báb pedig akadály szá-
mukra a szerepformálásban. 
Véleményének egy része magyarul is megjelent.
A három testőr című előadásról megállapította,
hogy a rendezés meg sem kísérelte a történetet át-
emelni „a bábok világába, ahol a pátosz patetiku-
sabb, a kaland kockázatosabb és a líra költőibb”,
mint az élő színházban. „A »nagyszabású« iránti
igyekezetükben ugyancsak Obrazcov színháza
a példaképük – de éppen itt kell komolyan elgon-
dolkodni: Obrazcovnál a nagyszabású szcenikai el-
képzelések ellenére mindig a báb a legfontosabb
tényező a színpadon. És éppen ez az elv nem ér-
vényesül az Állami Bábszínházban.”8

Néhány héttel később a színház egyik színésznője,
Szőnyi Kató nyílt levélben válaszolt Dvořák ugyan-
csak levélformában megírt bírálatára: „Sokat vártunk
tőletek, és ti még ennél is többet adtatok. Lelkesen,
őszintén, jó barátként segítettetek. És itt szeretnék

rátérni leveled néhány részletére, hozzáfűzve saját
észrevételemet. Ti két előadást láttatok nálunk,
a Sztárparádét és a vitatható irányú Három testőrt.
Csak azt sajnáljuk, hogy nem láttátok például
A szarvaskirályt vagy gyerekelőadásaink valamelyi-
két. Pedig enélkül bábszínházunk egész munkájáról
nehéz véleményt mondani. […]
Mi is rádöbbentünk arra a hibánkra, mely képző-
művészeti munkánkban és játékstílusunkban egya-
ránt jelentkezett: a naturalizmusra, a bábművészetre
igen jellemző erős karakterizálás helyett. Ma már
mindnyájan tisztábban látjuk feladatainkat és a kö-
vetendő utat.”9

A kissé óvatoskodó és védekező válasz ellenére
szoros barátság alakult ki Szőnyi Kató és Dvořák,
a Spejbl és Hurvinek Színház és az Állami Bábszín-
ház tagjai között. Bár az írások keletkezésének kö-
rülményeit nem ismerem, megkockáztatom azt
a következtetést, hogy Dvořák a társulat tudtával és
beleegyezésével írta meg első beszámolóját, a ma-
gyar sajtóban is publikált levélváltás pedig a társulat
egy része előtt ekkor már nyílt titokként kezelt prob-
lémák felszínre kerülését segítette. Valószínűleg előre
megállapodtak abban, hogy Dvořák elemző kritikát
ír a magyarországi tapasztalatokról, így megtámo-
gatva a mielőbbi változást az Állami Bábszínház vál-
ságos helyzetében. Nem az „összeesküvőkön” múlt,
hogy erre csak négy évvel később, az 1956-os for-
radalom leverése után, a Kádár-korszak látszat-libe-
ralizmusa következtében kerülhetett sor.
A cseh bábművészek közül Dvořák gyakorolta
a legerősebb hatást a magyar bábjátékra. Négy
nemzedék magyar bábrendezői szereztek diplomát
a prágai Művészeti Akadémián. Többen hosszabb-
rövidebb kurzusokon vettek részt ugyanitt. Valami-
lyen formában mindannyian a tanítványai voltak.
Szerencsés vagyok, hogy Urbán Gyulával mi nyit-
hattuk meg a magyar hallgatók sorát a világ akkor

Josef Krofta

7 Československý loutkář, 1954. 7,8, 9. szám
8 Művelt Nép, 1954. július 25.
9 Művelt Nép, 1954. augusztus 15.
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Szentivánéji álom, 2006. 
R: Josef Krofta, 
T: Jaroslav Milfajt, 
Z: Vratislav Šrámek. 
Budapest Bábszínház.
Fotók: Matz Károly
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Baltasar Espinosa utolsó
üdülése és üdvözlése, 2013.
R: Ondrej Spišák, 
T: Boráros Szilárd, 
Z: Andrej Kalinka. 
Mesebolt Bábszínház.
Fotók: Trifusz Ádám



még egyetlen olyan főiskoláján, ahol felsőfokú báb-
művész képzés folyt. Az ott töltött évek egész életre
meghatározták gondolkodásomat, ízlésemet. Erik
Kolár10 kezdeményezésére én voltam az első olyan
hallgató, aki az akkori Csehszlovákia egyik városi
bábszínházában, Kassán állíthattam színpadra
a vizsgarendezésemet, František Pavlíček A csalo-
gány című Andersen-feldolgozását. Az 1963. május
9-én megtartott bemutató hatására a színház ak-
kori igazgatója, Alexander Futáš elhatározta, hogy
a jövőben erőteljesebb hangsúlyt fektet a szlovák–
magyar bábszínházi kapcsolatokra. A következő
évadban Szőnyi Kató rendezte Kassán az Aladdin
csodalámpáját.11

Dvořák szoros kapcsolata a magyarországi bábmű-
vészettel sohasem szűnt meg, sőt, a rendszerválto-
zás után tovább mélyült. 1993 tavaszán az újonnan
alakult budapesti Kolibri Színházban rendezte és ter-
vezte a Brabanti Genovéva vérfagyasztó történetét.
Az előadás egyik különlegessége volt, hogy a törté-
net bonyolításában Hanswurst és Kašpárek mellett
Vitéz László is részt vett. 1994-ben az egyik legizgal-
masabb magyar bábszínházi műhely, a kecskeméti
Ciróka hívta meg: a Münchhausen báró ka land jait ál-
lította színpadra Boráros Szilárd tervezésében. A tör-
ténet a  tárgyanimáció technikájával kelt életre.
Következő rendezése, az Odüsszeusz a vajang árny-
játék technikájára épült. A tervező ekkor Pavel Hu-
bička volt. Az előadás fordított szemszögből mutatta
be az emberek és az istenek viszonyát. A főhős ka-
landjai árnyjátékban jelentek meg, miközben az is-
tenek élő szereplőkként figyelték őket. Aztán még
megírta és megtervezte a kecskeméti társulat-
nak az Aucassin és Nicolette bábszínpadi vál-
tozatát, de ennek rendezését már egykori

tanítványára, Kiszely Ágnesre bízta. Ugyanígy jött létre
a következő évadban A kis Mukk, Wilhelm Hauff me-
séjének feldolgozása. 
2006 őszének jelentős eseménye volt Josef Krofta12

magyarországi bemutatkozása a Budapest Báb-
színházban. A Szentivánéji álmot vitte színre pályája
során negyedik alkalommal. A tervező Jaroslav Mil-
fajt, a zeneszerző Vratislav Šrámek volt. Az előadás
szerkezetének alapelvei nem változtak a legendás
1984-es DRAK-premier óta, de minden produkció,
a norvégiai, a lengyelországi és a budapesti más-
más környezetben, más értelmezésben szólaltatta
meg Shakespeare komédiáját.
A Budapest Bábszínház előadásában az erotikán
volt a hangsúly. „Bár mágikus éjszakákon a tárgyak
szoktak megelevenedni, itt a szerelmesek változnak
bábokká, a színészek karikatúráivá – nyilatkozta
Krofta. – A báb-szerelmesek hol fél pár biciklihez
kötve, hol golfütő-tartóból bújnak elő. Oberonnak
kétméteres fallosza a »báb«, amely hol mikrofon,
hol sál, hol bilincs. Ugyanígy több funkciót tölt be
Puck körtemuzsikája is.”13

Krofta és a magyar bábszínház kapcsolatának nem
lett folytatása. Pedig Miloslav Klímával14 terveztünk
egy nagyszabású és hosszantartó együttműködést
a prágai AMU és a budapesti Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem között. El is kezdtük a munkát,
megírtuk egy közös vizsgaelőadás szinopszisát,
amelyet Krofta rendezett volna, és amelyben együtt
játszik a két intézmény egy-egy évfolyama, ki-ki
a maga anyanyelvén teremtve meg egy születő
szakmai barátság alapjait. A terv megvalósulása so-
káig húzódott, majd feledésbe merült. Gyanítom,
hogy a budapesti egyetem akkori vezetőinek kö-
zönye miatt. 
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10 Dr. Erik Kolár (1906–1976) jogász, bábjátékos, dramaturg, rendező, pedagógus, a cseh bábművészet emblematikus alakja.
11 A prágai főiskolán utánunk Hollós László, Galántai Csaba és Kiszely Ágnes végzett magyar állami ösztöndíjasként.
12 Josef Krofta (1943–2015) rendező, pedagógus, az európai bábművészet kiemelkedő alakja. 1969-től a DRAK Színház

tagja, 1981-től művészeti vezetője. Haláláig a prágai Művészeti Akadémia tanára, a bábművészeti tanszék vezetője.
13 Szemere Katalin: Bebábozódott szerelmesek. Népszabadság, 2006. szeptember 28.
14 Miloslav Klíma (1941) dramaturg, pedagógus, a prágai Művészeti Akadémia egyetemi tanára, rektorhelyettese. Számos

tanulmány és könyv szerzője, szerkesztője.
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A stafétabotot hét évvel később, 2013-ban a szom-
bathelyi Mesebolt Bábszínház vette át, ahol a szlo-
vák bábjátszás markáns egyénisége, Ondrej
Spišák15 mutatkozott be saját szövegkönyvével,
a Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvözülése
című passiójátékkal. A zeneszerző Andrej Kalinka,
a dramaturg Gertud Maria Korpič, a tervező Boráros
Szilárd volt. A nagyszerű előadás Luis Borges16 Márk
evangéliuma című novellája nyomán készült. Mint
Borges legtöbb műve, ez a néhány oldalas írása is
az ember szembenállását ábrázolja a világegye-
temmel. Az író szerint a világegyetem káosz, és
ebben a káoszban az ember menthetetlenül elve-
szett. A történet hőse egy isten háta mögötti tele-
pülésre kerül, ahol tudatlan földművesek élik

mindennapjaikat. Az állati sorban tengődő embere -
ket természeti katasztrófa sújtja, ezért a jóságos
Baltasar behívja őket a házába, és megismerteti
velük Jézus Krisztus tanításait. A falu lakói visszata-
lálnak a hithez, majd keresztre feszítik jótevőjüket. 
Ondrej Spišák monumentális példázata Peter Schu-
mann nyomát és szellemét követve ünnepnek te-
kinti a  színházat, amely képes jobbá tenni
az embert. „Szent” színház, mondaná Brook.

15 Ondrej Spišák (1964) a szlovák bábművészet középnemzedékének kiemelkedő alakja. A prágai Művészeti Akadémián
1987-ben szerzett diplomát, majd a pozsonyi bábszínháznál kezdte pályáját. 1992-ben Poprádon saját utazó együttest
alakított. 1992-től a nyitrai Staré divadlo rendezője, 2007 és 2016 között igazgatója volt. Jelenleg szabadúszó, rendsze-
resen dolgozik szlovák és lengyel bábszínházaknál. 

16 Luis Borges (1899–1986) argentin író, költő, műfordító, kritikus, a 20. századi világirodalom jelentős alkotója.
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The article examines the interactions between Czech, Slovak and Hungarian cultures as fostered
by their shared histories and geography. Balogh draws attention to the four generations of
Hungarian directors who have studied at Prague’s Academy of Dramatic Arts (AMU).  He describes
the extended stay of Spejbl and Hurvinek Theatre in Budapest in 1954, which allowed Jan Dvořák
to help Hungarian colleagues find modern means of expression, and he emphasizes the
importance of Josef Krofta’s work for the Budapest Bábszínház in 2006 and Ondrej Spišák’s
activity in Szombathely in 2013. 
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