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Bábosok könyve. Rév István Árpád képeskönyvének hátsó borítója

Sematikus wayang golek figura

„Planchette”-marionett, XVI. század, Franciaország
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2018-ban egy pompás képeskönyvvel lepte meg
a bábjáték iránt érdeklődő olvasókat az OSZMI
Bábtárának három lelkes fiatal munkatársa, Hutvágner
Éva, Lovas Lilla és Simándi Katalin.1 A majdnem négy-
száz oldalas kötet formája egy vaskos vázlatfüzetre
emlékeztet, amely tökéletesen illik Rév István Árpád
(1898–1977) szelleméhez. A frappáns utalás azt
sugallja, hogy a könyv főhőse hosszú és küzdelmes
élete során mindvégig elsősorban képzőművész volt
és maradt, pedig mindenáron bábszínházat akart csi-
nálni. Ez utóbbi álmát azonban mindössze négy
éven keresztül sikerült életben tartania.
Rév színháza – és egyben nem mellékesen
Magyarország első állandó játszóhellyel rendelkező,
hivatásos művészi bábszínháza –, a Nemzeti
Bábszínjáték 1941. március 17-én nyílt meg a fővá-
ros VI. kerületében, a Podmaniczky utca 8. szám
alatt, az egykori István Király Szálló épületében.
Látszólag a legreménytelenebb pillanatban. Teleki
Pál miniszterelnök két hét múlva öngyilkos lett,
Magyarország megtámadta Jugoszláviát, három
hónappal később pedig beléptünk a háborúba.
A háborús félelem egy ideig mégis kívül maradt
a békebeli hangulatot árasztó, tulipánmotívumokkal
díszített portálú, százharminc néző befogadására
alkalmas, elegáns és meghitt színház falain.
A Nemzeti Bábszínjáték első három esztendeje
valóságos diadalmenet volt; gyermek- és felnőtt-
előadásainak nézettsége a legmerészebb álmokat
is felülmúlta. 
Legnagyobb sikerét a színházavató bemutatóval,
a Toldival aratta; egy kolozsvári vendégjátékkal
együtt hétszázötven alkalommal került színre ifjú-
sági előadásban és felnőtteknek. A hatszázadik

előadás előtt tartott beszédében Kárpáti Aurél így
méltatta a Nemzeti Bábszínjáték tevékenységét:
„Amit ez a kis színház játékban, figurákban, látható
és láthatatlan szereplőkben, írott és mondott szó-
ban, énekben, zenében és díszletben ad: minden
ízében színmagyar és művészi. Éppen ezért nevelő
hatása rendkívül komoly és jelentős. Thália tiszta
templomocskája ez, amelyre szükség van, s amely
sokáig hiányzott a főváros fejlett színházi életéből.
Igazi színház, sok nagy színháznál különb, mert
híven és hittel tölti be vállalt feladatát. Fontos kul-
túrmissziót teljesít. Megérdemli hát, hogy becsüljük
és szeressük. Sőt, hogy immár dicsekedjünk is vele.
Egészen kicsit…”2

A kiváló és nagytekintélyű kritikus szavai azonban
néhány év múlva, a koalíciós időszak zűrzavarában,
majd a „fordulat évét” követő kemény diktatúra ide-
jén már fabatkát sem értek. Rév elszánt beadvá-
nyaira, tervezeteire nem érkezett válasz. Az első
magyar bábszínház direktora 1945 szeptemberében
még tartott egy utolsó bemutatót, de az infláció és
a kultúrpolitika gáncsoskodásai lehetetlenné tették
a folytatást. A kultuszminisztérium diákotthont nyitott
az épületben. A színháztermet konyhává és étke-
zővé alakították át. Rév hiába fellebbezett, küzdött
körömszakadtáig, színházát végleg bezárták. Az új
hatalom – szakítva a múlt valamennyi emlékével –
minden korábbi kulturális terméket el akart törölni
a föld színéről, és új alapokra kívánta helyezni
a közönség ízlésének formálását.
Rév magányos harcos volt. Színházában mindent
egymaga csinált: írt, átdolgozott, rendezett, bábo-
kat, díszleteket, plakátokat tervezett, fiatal társulatát
a bábszínészet mesterségére tanította. Művészi

Balogh Géza
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1 BÁBOSOK KÖNYVE. Rév István Árpád képeskönyve. Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet, Bábtár 4. Budapest, 2018.

2 Kárpáti Aurél (1884–1963) ünnepi beszéde. Gépirat. OSZMI Bábgyűjtemény, Rév-hagyaték, 5. album.
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A kesztyűsbáb mozgatásának hat alapállása, a testtartások bemutatása, kéztartása

Henri Signoret bábjátéka Burattini (zsákjáték) ábrája
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elképzeléseit össze tudta egyeztetni a közönség
igényeinek kielégítésével. Amit színpadra állított,
mindig tiszta lelkiismerettel, mély meggyőződésből
hozta létre. Nem követte elődei hagyományait, szá-
mos okból az ő munkáját se folytatta senki.
Elődeivel, Orbókkal és Blattnerrel ellentétben őrá
nem hatott a vásári bábjáték. Gyermekkori élményei
közt nem hivatkozott vásári mutatványosokra, csak
egy fényképészsegéd bábjátékára. Viszolygott
a vásári bábjátékosok harsány rögtönzéseitől.
A minden részletében kidolgozott, tudatosan létre-
hozott művészi alkotásban hitt. Az a cél vezérelte,
hogy bebizonyítsa: a bábjáték több, értékesebb
annál, mint amit a Népligetben vagy a városligeti
Vurstliban lehet látni. A színház mai fülünknek kissé
erőltetettnek hangzó elnevezésével is azt kívánta
hangsúlyozni, hogy a „bábszínjáték” több mint
a bábjáték. Közelebb van a „nagy”, élő színházak-
hoz. Ezért színháza működését is úgy szervezte
meg, mint bármilyen műfajú drámai intézményét.
„A Paprika Jancsi a Liget mulatsága… – írja. – A salz-
burgi, nürnbergi, parisi bábjátékok már művészetet
megközelítő mutatványok. A Nemzeti Bábszínjáték
tökéletes művészi élmény: az első bábszínház fel-
nőttek számára.”3 Egy tragikus korban, tévedéseivel,
ellentmondásaival együtt korszakos tettet vitt vég-
hez: magas színvonalú, sikeres, hivatásos bábszín-
házat hozott létre saját erejéből. 
A Bábosok könyve című összeállítás nagy és hatá-
rozott lépést tesz egy Rév Istvánról szóló monográfia
megszületéséhez. Hutvágner Éva tömör és lényegre
törő előszava számos új információt közöl, és ren-
det tesz a korábbi tévedések eloszlatása érdeké-
ben. Először olvasható a társulat tagjainak majd-
nem pontos névsora. A bevezető a tagsági könyv
névjegyzéke alapján nemcsak a színészként műkö-
dő tagokat sorolja fel, de közli az állandó kisegítő

személyzet (díszítő, titkár, hangtechnikusok, díszlet-
festő) nevét is. Még az ösztöndíjas Bod Lászlót is
megemlíti, aki – mint 1949-től az Állami Bábszínház
első igazgatója – valamilyen formában mégiscsak
a folytatást jelenthetné, ha az államosításkor kiala-
kuló „szocialista” szellem ezt lehetővé tette volna.
A felsorolásból csak két név maradt ki, Tamás Benő4

színészé és Laurisin Miklósé5, aki a zenei vezető
fontos szerepét töltötte be. (A „Jön a bábos” című
plakát, amely a színház indulásáról tájékoztatja
a közönséget, zenei igazgatóként titulálja.)
A Bábosok könyve nem kevesebbre vállalkozik, mint
hogy az 1970-ben megvásárolt hagyaték alapján
átfogó képet nyújtson Rév István szerteágazó elméleti
és gyakorlati tevékenységéről. Az első rész egy rövid
bábtörténeti összefoglaló után Rév bábdramaturgiai
elveit foglalja össze. A Bábtípusok és technikák cím-
szó alatt négy bábtípust, a „burattinit”, vagyis a zsák-
bábot, illetve kesztyűsbábot, a marionettet, a wayan-
got, azaz a pálcás bábot és az árnyjátékot mutatja
be elmés rajzok segítségével. Az  anyag egy
1947–48-ban tartott előadássorozat alapján ismertet
meg a bábjáték alapvető technikai tudnivalóival.
A Díszlet, dekoráció, trükk című fejezet közelebb visz
Rév bábszínház-eszményéhez, ahol a bábnak mozog
a szeme, a füle, a szája, égnek áll a haja, szivarozik
és számos más hatásos elemet használ fel. Hasonló
trükköket alkalmaz időnként a díszletben, a jelmez-
ben és a világításban is. „A bábjáték soha nem
veszíti el teljesen mutatványos jellegét, a bábelőa-
dások meglepetésekre épülő vizuális dramaturgiája
Rév István Árpád színházában és elképzelésében is
fontos szerepet játszott. Jelen fejezet ennek megfe-
lelően olyan színpadi trükköket, megoldásokat sora-
koztat fel, amelyek a díszlet vagy a bábfigura egy-
egy ötletes megoldását mutatják be” – olvashatjuk
a könyv összeállítóinak egyik kommentárjában.

3 Rév plakát- és újsághirdetése, 1941. OSZMI Rév-hagyaték, I. album.
4 Tamás Benő (1888–1956) számos fővárosi és vidéki színháznál játszott. 1951-től a Magyar Néphadsereg Színháza tagja

volt. Rév színházában 1943-tól működött, többek között Toldi Györgyöt játszotta. Jellemző, hogy a Magyar Színházművé-
szeti Lexikon felsorolásában sem szerepel a bábszínházi működése.

5 Laurisin Miklós (1899–1949) a Nemzeti Zenede, majd a Fodor-zeneiskola, 1930-tól a Zeneakadémia zeneelmélet-tanára.
Ő komponálta a Toldi kísérőzenéjét is. Selmeczi Elek Világhódító bábok című 1986-ban megjelent könyve tévesen a fivérét,
Laurisin Lajos (1897–1971) operaénekest említi helyette a színház zenei vezetőjeként. Ugyanő több más téves adatot is
közöl a Rév-társulat tagjaira vonatkozóan.
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A Színpadépítés és színpadtechnika egy 1947-ben
megtartott kéthetes bábtanfolyam anyagát tartal-
mazza, amely az ekkor már végleg megszűnt
Nemzeti Bábszínjáték színpadának leegyszerűsített,
„utazó” változatát ismerteti. A Tervek a díszletről
vallott felfogása mellett elsősorban Rév színházának
különös sajátosságával, a bábok öltöztetésével
ismerteti meg az érdeklődőket. Színházában csak
meghatározott számú báb volt, amelyeket – akár-
csak az élő színház színészeit – öltöztettek és
maszkíroztak. Paróka, bajusz, állszakáll, smink került
rájuk. Az átöltöztetéseket Rév pontosan megtervezte
minden előadáshoz. „Egy a báb művészetét és
technikáját felölelő könyv megírásán is dolgozom
– írja 1947. december 1-jén kelt levelében Ortutay
Gyula6 kultuszminiszternek. – Utóbbit megbízó nél-
kül, abban a reményben, hogy arra, illetve annak
kiadására. Továbbá a napokban fejeztem be egész
estét betöltő harmadik bábos színdarabomat fel-
nőttek számára: 1. Háry János, 2. A tizenharmadik
(prózák), 3. Csudafa (opera). Ezen darabokat már
a remélhető állami bábszínháznak készítem elő.”
A fejezetben láthatók a három soha meg nem
valósult előadás tervei.
A képeskönyv utolsó, Bábkarakterek című fejezete
a legjelentősebb európai és keleti bábfigurákat
mutatja be részben saját elképzelése, részben egy
1938-ban megjelent angol szakkönyv, a Bábok és
a bábszínpad7 nyomán. „Rév sajátos látásmódjának
köszönhető, hogy párosítja a vásári hősöket

az egyes népekre jellemző figurákkal […] és olyan
bábokkal, amelyeknek előadásban elfoglalt szere-
péről nem lehetett biztos tudása” – olvashatjuk
a fejezet bevezetőjében.
A Függelékben azok az anyagok kaptak helyet, ame-
lyek 2017-ben kerültek az Intézet birtokába. „A kép-
anyag jegyzetszerűségét tiszteletben tartva a jelen
oldalakon a rajzokat eredeti állapotukban, rendszer-
telenül, a témának megfelelő csokorban közöljük”
– írják a szerkesztők. Itt olvasható Rév Levél a bábo-
sokhoz, A bábfej mint stílusprobléma és A bábjáték
a népművelés szolgálatában című írása, továbbá
a Pázmány Péter Tudo mány egyetemen 1942-ben
tartott előadásának szövege. A bábjáték a népmű-
velés szolgálatában címmel tartott előadásra Hankiss
János8 felkérésére került sor.
A kötet legizgalmasabb és legtanulságosabb része
a soha meg nem valósult Háry János szövegkönyve
és tervdokumentációja. Rév az 1945/46-os évadban
készült a darab bemutatására, de a Nemzeti
Bábszínjáték megszűnése miatt erre már nem kerül-
hetett sor. A színpadi változat nem Kodály daljáté-
kának librettóját követi, hanem a szövegírók, Paulini
Béla9 és Harsányi Zsolt10 művének bábszínpadi fel-
dolgozása.
Amikor 1926. október 16-án az Operaház bemutatja
a Háryt, Szabolcsi Bence11 kritikájának csak a címé-
ben említi meg a szövegírók nevét. „Ami itt sokféle
álarc mögül, végső, igazi arcként néz át a hazugsá-
gon, eposzon, mesén, kalandon: a magyar fellobogás

6 Ortutay Gyula (1910–1978) néprajztudós. 1945 és 1947 között a Magyar Központi Híradó RT (Rádió, MTI, Filmhíradó) elnöke,
1947-től 1950-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az ELTE néprajzi tanszékének tanára, 1957-től az ELTE rektora. Or-
szággyűlési képviselő, 1958-tól az Elnöki Tanács tagja, majd a Hazafias Népfront főtitkára. 

7 Cyril W. Beaumont (1891–1976): Puppets and the Puppet Stage, Studio Book, London, 1938. A könyv számos félreértést
és elírást tartalmaz. A szerző elsősorban tánctörténész volt, Gyagilevről, Nizsinszkijről írt a maga idejében népszerű mű-
veket. 

8 Hankiss János (1893–1950) irodalomtörténész, író, a Kállay-kormány közoktatásügyi államtitkára. Fia, Hankiss Elemér
(1928–2015) szociológus, filozófus, irodalomtörténész, a Magyar Televízió elnöke 1947-ben diákként részt vett Vízvári
László francia nyelvű János vitéz-előadásában. A Mostohát játszotta. 

9 Paulini Béla (1881–1945) író, újságíró. Több magyar és külföldi lap munkatársa volt, mesekönyveket írt és illusztrált, de
nevét elsősorban a Háry János szövegírójaként őrizte meg az utókor.

10 Harsányi Zsolt (1887–1943) író, újságíró, műfordító. Számos életrajzi regénye jelent meg. Művei saját korában rendkívül
népszerűek voltak. Sok színdarabját játszották nagy sikerrel.

11 Szabolcsi Bence (1899–1973) zenetörténész, kritikus, 1945-től a Zeneművészeti Főiskola tanára, az MTA levelező tagja,
1973-ig a Bartók Archívum igazgatója. A korszerű magyar zenetudomány megteremtőinek egyike.
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Rév István Árpád által is 
használt színpad ábrája

A sárkány 
kesztyűs bábjának 

szerkezete

A Csudafa című bábopera díszletterve
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s a magyar álom tragédiája – írja. – Megíratlan tra-
gédia; s itt sem a szöveg mondja el, hanem Kodály
zenéje. […] A Kodály-zenének új arca van ebben
a darabban; olyan birodalmát mutatja meg, melyet
eddig nem ismertünk; olyan színeit, melyekben eddig
nem láttuk. Ki tudta róla, hogy ily szívből tud nevetni,
hogy a szeretete ily napfényes és melengető?”12

Kodály életében nem illett kifogásokat említeni a szö-
vegkönyvvel kapcsolatban. Pedig a rosszalló meg-
jegyzések azért közszájon forogtak, különösen mivel
Paulini Béla néhány évvel később, 1931-ben
a Gyöngyösbokréta-mozgalom13 elindítója volt. Rév

színházának népiességével kapcsolatban az ötvenes
évek elemzéseiben gyakran találkozhatunk a Gyön -
gyösbokréta-mozgalom emlegetésével, mint a bartóki
„Csak tiszta forrásból” ellentét-párjával.
A Magyar Színházi Intézet 1974-ben Tihanyban
megrendezett első nagyszabású bábtörténeti kiál-
lításához készült tanulmányában Belitska-Scholz
Hedvig14 a következőket írja: „Népiségének, népi-
ességének megítélése, gyökereinek feltárása, s nem
utolsó sorban az egykorú magyarországi népies
hangvételű színházi előadásokkal rokon felfogásá-
nak pontos körvonalazása majd kijelöli Rév szín-
házának történeti, színháztörténeti helyét.
Az 1940-es évek elején népinek nevezett, népies
hangvételű, színes, meseszerű tájai, házai, szoba-
belsői, magyaros motívumokkal díszített jelmezei
felhasználják a pontosan nem definiált népi művé-
szet valamennyi jellemzőnek tartott kellékét.”15

A Háry János szövegkönyve összefoglalása, szubsz-
tanciája Rév István Árpád életművének. Benne van
minden erénye és minden tévedése. Mindaz, amit
a korszak bábművészetéről gondolt. Benne van
a rendíthetetlen hite, eltökéltsége, gyermeki naiv-
sága és kiforrott művészetének bonyolult ellent-
mondásossága. 
Tragikus sorsát nemcsak a háború és az azt követő
pártállami diktatúra gáncsoskodásai motiválták.
Súlyos betegsége is gátolta, hogy folytassa elszánt
csatáját a bábjátékért, vagy ahogy ő mondta,
a „bábszínjátékért”. Szembetegsége egész pályá-
jának alakulását megnehezítette. 1951-re teljesen
elvesztette a látását. Ennél nagyobb csapás nem
érhet képzőművészt.
Lehel úti lakásán mindenfelé ki voltak rakva a báb-
jai. Időnként körbebotorkált, és megsimogatta imá-
dott teremtményeit. Ilyenkor bizonyára nagyon bol-
dog és elégedett volt. 

12 Szabolcsi Bence: Háry János. Kodály daljátékának bemutatója a budapesti Operaházban. In: Szabolcsi Bence művei. 5.
Kodályról és Bartókról. Zeneműkiadó, Budapest, 1987. 64, 66. o.

13 A népi hagyományok újjáélesztésére és ápolására alakult mozgalom, a két világháború közötti magyar kulturális élet
jellegzetes jelensége. Bemutatóik népművészeti anyaga többségében értékes, hiteles hagyományanyagot képviselt.
1947-ben mint nacionalista tendenciájú tevékenységet betiltották.

14 Belitska-Scholz Hedvig (1944–2006) színháztörténész. 1968–1980 között a Magyar Színházi Intézet tudományos mun-
katársa, 1980-tól haláláig az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti tárának vezetője.

15 Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon 1945-ig. Tihany, 1974. 108. o.

A Háry János című bábopera címszereplőjének kosztümter-
vei (Fotók: PIM – Gál Csaba)
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This book review covers a publication by the Hungarian National Museum and Institute of Theatre,
which follows the career of the István Árpád Rév, who founded the Hungarian National Puppet
Theater in 1941. 
Rév founded the puppet theatre in Budapest at the worst possible point in time. Two weeks after
the theater was established, the country’s prime minister committed suicide, the Hungarian army
invaded neighboring Yugoslavia, then Hungary entered World War II. Still, it seemed that the fear
of war would remain outside the walls of the elegant and intimate theatre. With space for 130
people, it embraced the audience in a peaceful atmosphere immediately when they entered the
portals decorated in tulip motifs. For the first three years of its operation, it was a real triumph,
and its productions for children and adults exceeded all expectations.
His greatest success was the premiere of János Arany’s Toldi, an outstanding work of Hungarian
literature, which was performed 756 times. This new book, written by three young Hungarian
puppet historians, Éva Hutvágner, Lilla Lovas and Katalin Simándi, was compiled from Rév’s writings
and designs; it recalls the memorable performances and never realized plans of the theater’s
four years of operation.
Rév was a lonely warrior. He did everything in his theater by himself; he wrote and adapted
puppet plays, designed puppets and scenery, directed and instructed young puppeteers in the
art of puppetry. He didn’t follow the traditions of his predecessors, Lóránd Orbók (1884-1924) and
Géza Blattner (1893-1967), and for various reasons, no one continued his work. After the war, in
1945, there was one premiere, but the financial difficulties caused by inflation and criticism by
the growing party state made it impossible for him to continue.

I S TVÁ N  Á R PÁ D  R É V  A N D  T H E  N AT I O N A L  P U P P E T  T H E AT E R

Rév István Árpád (1898–1977) Rév István Árpád bábos önportréja


