
Meczner János igazgató meghirdette a 70 éves Bu-
dapest Bábszínház jubileumi évadát, amelynek vé-
gén – több mint 25 év után – búcsút vesz az in-
tézménytől. Ebből az alkalomból beszélgettünk. 
– Imponáló a Budapest Bábszínház 2019/20-as
évada: olyan a tervezett öt előadás, mint cseppben
a tenger. Mintha magába sűrítené nemcsak az ön
elgondolását, ars poeticáját a 70 éves Budapest
Bábszínház működtetéséről, hanem az elmúlt
25 évet is.
– Az sem véletlen, hogy mind az öt rendező, aki
ezeket az előadásokat színre viszi, a tanítványom.
Az elmúlt 25 év egyik legfontosabb hozadéka, hogy
ma már folyamatos és megfelelő színvonalú ezen
a területen az egyetemi szintű utánpótlás-nevelés.
1994-ben kerültem a Budapest Bábszínház élére,
és 1995-ben kiharcoltuk a bábszínészképzés elin-
dítását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.
Igazából nem is kellett harcolni érte: amikor beko-
pogtam az ötlettel az akkori rektorhoz, nem volt
nehéz meggyőzni őt arról, hogy miért van szükség
bábszínészképzésre. 2008-ban megkezdődött
a bábrendezőképzés is. Nyilvánvalóan ez nemcsak
a Budapest Bábszínház, hanem az egész bábos

műfaj szempontjából is rendkívül fontos, mert ahhoz,
hogy esélye legyen az őt megillető rangra emelkedni,
alapvető feltétel volt az egyetemi szintű oktatás
megindítása. Akkor is így van ez, ha korábban
létezett bábos képzés még az Állami Bábszínház
égisze alatt. Párhuzamosan újraindítottuk azt is.
Természetes, hogy 25 év alatt kicserélődik egy tár-
sulat, de itt valami másról van szó: ma tulajdon-
képpen azok a művészek határozzák meg, „uralják”
a Budapest Bábszínházat, akik mindannyian tőlem
és kollégáimtól tanultak az egyetemen. 
– Az az érzésem, hogy ide csak áhítattal lehet
belépni. Grandiózus intézmény a méreteit és a Me-
sebarlangtól az Állami Bábszínházon át a Budapest
Bábszínházig tartó múltját-hagyományait tekintve
egyaránt. Önt nem nyomasztotta ez a nagyság, ami-
kor idekerült? Bár színházi emberként – sőt az első-
ként, aki színigazgatói múlttal pályázott –, mégis kí-
vülállóként: bábos múlt nélkül. Ahogyan ma mondani
szokás: mi volt az ön számára ebben a kihívás? 
– A Győri Nemzeti Színházban a hetvenes évek
végén főrendező voltam, ott éreztem meg először,
hogy nemcsak a saját munkáim tudnak örömet
szerezni, hanem az is, ha egy színház arculatának
a kialakításához is hozzájárulhatok. Annak az örömét
is ott tapasztaltam először, mennyire érdekes le-
hetőség egy-egy színész fejlődését elősegíteni azzal,
hogy fokozatosan és jó ütemben kap újszerű, egyre
nehezebb és sokrétegűbb feladatokat. Ez a fel-
ismerés vezetett el ahhoz, hogy később az Arany
János Színház igazgatását elvállaljam. Máig sajnálom,
hogy a főváros 1994-ben arra az álláspontra jutott:
nincs szükség önálló gyermek- és ifjúsági színházra,
és megszüntette az intézményt, pedig a színház
öt év alatt jelentős fejlődésen ment át. Úgyhogy
egyfelől szomorúan, másfelől örömmel nézem,
hogy – miközben a Pesti Magyar Színház ifjúsági
színházi profilt ölt – ma már minden színház fon-
tosnak tartja a fiatal közönség megszólítását. Nyilván
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az Arany János Színházban eltöltött időszaknak is
köze van ahhoz, hogy szóba kerültem, amikor
a bábszínház további sorsa volt a tét. Én pedig
örömmel belevágtam: érdekelt. Vonzott, hogy valami
újba kezdhetek. Meg akartam tanulni ezt a világot.
(Bár nem hiszem, hogy a színházigazgatói múltnak,
a színházi terepismeretnek túl nagy jelentősége
volt, mert az ember vagy alkalmas arra, hogy vezető
legyen, vagy nem. Ha jó, nem azért jó – ha nem
jó, nem azért nem jó.)  
– Közbevetőleg: a kilencvenes évek elején, a báb-
színházból kiválva, létrejött a Kolibri, és „vitte” magával
a társulat egy részét. Balogh Géza azt írja A bábjáték
Magyarországon című könyvében, hogy ön válságos
időszakban vette át a bábszínház vezetését. Ez is
a kihívás része volt? Innen szép részt venni az arculat
kialakításában? Nagy harcokat vívott? 
– A Budapest Bábszínház tényleg minden értelem-
ben grandiózus. Egyrészt – a volt Szovjetunió néhány
városának hasonló intézményeit nem számítva –
valószínűleg a világ egyik legnagyobb bábszínháza.
Másrészt vitathatatlan tény, hogy Szilágyi Dezső –
akinek igazgatói korszaka az enyémnél is valamivel
hosszabb ideig tartott – Európa egyik meghatározó
társulatává fejlesztette az Állami Bábszínházat. (Bár
ő más időszakban, más elvárások szerint dolgozott.)
Az a minőség máig minta számomra. Talán most
jutottunk el oda, hogy közelítjük, sőt meg is haladjuk
a Szilágyi-korszak csúcsát. A társulat is most van a
legjobb formában. De minden színház életében
vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. A Szilá-
gyi-éra végéhez közeledve némi hanyatlás követ-
kezett be – de még akkor is jó színvonalon teljesített
a bábszínház –, amikor pedig Szilágyi Dezső befe-
jezte az igazgatást, a társulat kettévált. A bábszínház
vezetését Villányi László és Koós Iván vette át, majd
egy idő után új igazgatót kerestek. Azzal pályáztam,
hogy egyfelől tiszteletben tartom azt az értékes ha-
gyományt, amely megalapozta a bábszínház mű-
ködését, minőségét és hírét a világban, másfelől
teret adok a korszerű bábszínházi törekvéseknek.
A kilencvenes évek elején már érződött valami for-
rongás a színházi életben: leomlottak a határok,
nem az egymástól élesen elkülönülő műfajokra –
dráma, képzőművészet, zene, báb, mozgás, film,

animáció, cirkusz –, hanem a nyitásra, a társművé-
szetek kölcsönös egymásra hatására, sőt alkalom-
adtán szimbiózisára esett a hangsúly. Ebben a for-
rongásban a bábjáték – amely bizonyos értelemben
a legszabadabb, a legszárnyalóbb asszociációkat
előhívni képes, a képzőművészethez a legközelebb
álló műfaj – nagyon jól tudott előrelépni. Hogy vol-
tak-e nagy harcok? Persze. Itt volt talán jelentősége
annak, hogy kívülről, „idegenként” érkeztem. A bá-
bosokban alapvető kisebbrendűségi érzés volt –
remélem, a fiatalabbakra ez már nem jellemző –,
megszokták, hogy a saját közegükben működnek,
ezért aztán nem lehet mondani, hogy lelkesen fo-
gadtak. Bízom benne, hogy ez az ellenérzés idővel
oldódott, talán el is tűnt. Az egyik első cselekedetem
volt, hogy a portált befestettem feketére – hogy le-
hessen rendesen világítani. A nézőtérre reflektorokat
szereltettem fel – az illúziószínházi szokásokba be-
letenyereltem. Igen: a színházterem „meggyalázása”
– harc volt. Az addig inkább csak próbateremként
használt helyiséget korszerű kamaraszínházzá ala-
kítottam át.  Morálisan is eléggé megingott társulatot
kaptam, amely a régi dicsőségből élt, de önbizalom
nélkül. Ugyanakkor sokat tanultam tőlük. Elmondtam
már, de meghatározó személyes élmény, úgyhogy
elmondom szívesen újra: eleinte, amikor a nézőtérről
néztem az előadást, sehogy sem értettem, hogy
ugyanaz a báb miképpen lehet az egyik pillanatban
izgalmas, a másikban érdektelen. Aztán amikor nem
lentről néztem, hanem oldalról, akkor derült ki szá-
momra, hogy ugyanazt a bábot nem mindig ugyanaz
a színész mozgatja – amikor tehetséges színész
kezében van, csodákra képes, amikor mesterembe-
rében, nem tud átlelkesülni és átlelkesíteni. Ezek
alapdolgok, de nekem minden újdonság volt. A kü-
lönböző bábtechnikákat is itt tanultam meg. Meg
azt is, hogy micsoda izgalmakat jelent, ha más és
más technikák találkoznak a színpadon, hogy melyik
történet milyen technikákat kíván, vagy mit jelent,
ha báb és színész találkozik.  
– A bábszínész-képzés elindításának nyilván köze
volt ahhoz – és ez is alapállítás az ön igazgatói
működésével kapcsolatban –, hogy amikor idejött,
csak az idősebb korosztályokat képviselő bábszí-
nészeket talált. 



12 9Ö L B E I  L Í V I A

– Az első sokk akkor ért, amikor szembesültem
azzal, hogy a bábszínházban szinte nincs fiatal szí-
nész. Ez részben az akkor megalakult Kolibri Szín-
házzal függött össze, ahová gyakorlatilag az Állami
Bábszínház összes fiatal színésze elment, részben
pedig az utánpótlásnevelés hiányával. Amikor már
kezdtek jönni a Budapest Bábszínházba a frissen
végzett bábszínészek, megváltozott a helyzet. Az ter-
mészetes, hogy a generációk mindig hatnak egy-
másra, tanulnak egymástól – ha mindkét félben
megvan az ehhez szükséges nyitottság. A Budapest
Bábszínház társulatának nagyon nagy ereje volt,
hogy az idősebbek és a fiatalok kölcsönösen en-
gedték, hogy a másik hasson rájuk: a fiatalok meg
akartak tanulni bábozni, az idősebbek kíváncsiak
voltak a fiatal kollégák újszerű látásmódjára és fan-
táziájára. 
– Nemrégiben alkalmam volt hallani Balázs Zoltánt,
amint a sajátosan gazdag, szerteágazó színházi
pályafutásáról, tágabban az atipikus színházról be-
szélt. Amikor a Budapest Bábszínházban színre vitt
Faust-előadást és a Hattyúk tavát említette, meg-
jegyezte: ezekhez a nem mindennapi vállalkozá-
sokhoz – bár a Faust épp vásári bábjátékként kezdte

pályafutását – szükség volt Meczner János nyitott-
ságára, kockázatvállaló szellemére. A Budapest Báb-
színház egyik védjegyévé vált az utóbbi években,
hogy nem bábrendezőket is foglalkoztat. Miért?
– Onnan kezdem, hogy amikor idekerültem, eleinte
három jó rendezőre tudtam támaszkodni, akik szak-
maisága, művészi világa évtizedekig meghatározta
a bábszínház arculatát: Urbán Gyulára, Balogh Gézára,
Lengyel Pálra. Gyula káprázatos fantáziája, Pali rend-
szeretete, módszeressége, Géza humora – és mind-
hármuk mély műveltsége – már a korábbi időszakban
is nélkülözhetetlen volt a bábszínház számára.
A klaszszikus bábozást nagyon tudták, de inkább
a hagyomány képviselői voltak. A nyitás jegyében
hívtam meg néhány külföldi rendezőt, és sorra olyan
magyar rendezőket, akiknek nem volt ugyan bábos
gyakorlatuk, de elég vállalkozó szelleműek voltak
ahhoz, hogy ezen a terepen is kipróbálják magukat.
Biztos nem lesz teljes a névsor: Kovalik Balázs, Alföldi
Róbert, Garas Dezső, Szikora János, Valló Péter, Mácsai
Pál, Ács János, Fodor Tamás, Szikszai Rémusz, Jan-
kovics Marcell, Ascher Tamás… És igen, Balázs Zoli,
aki az egyetemi osztályaimban is rendezett. Azt ve-
szem észre, hogy közülük többen beépítik saját

Faust, 2009. Rendező: Balázs Zoltán
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munkáikba is a nálunk szerzett bábos megoldásokat.
Egy-egy kőszínházi rendező meghívása pedig szí-
nészeink számára továbbképzéssel ér fel. Mellettük
rendszeresen rendezett a bábos szakma megkerül-
hetetlen alkotója, Kovács Géza, valamint a mára már
a középgenerációba sorolható Csató Kata, Kuthy Ág-
nes, Schneider Jankó, Tengely Gábor, Veres András is. 
– Bár Ascher Tamás éppen az idén rendezett igazi,
klasszikus Ascher-előadást – csak éppen bábokkal,
gyerekeknek –, mégis itt jut eszembe a bábszínház
szlogenje, hogy „a báb nem korosztály, hanem mű-
faj”. Vagyis nem kizárólag gyerekeknek szólhat –
igaz, erről mintha még mindig győzködni kellene
a közönséget.
– Kemény, néha sziszifuszi munka a felnőtt nézők
idecsábítása. Meggyőződésem, hogy például a Ka-
baré – amelyet jó előadásnak tartok – más szín-
házban megért volna kétszáz előadást, nálunk har-
mincnál elfogyott a közönség. Reményt ad, hogy
a tavaly bemutatott A vihar talán meghozza végre
az áttörést: ha kitűzzük, magától megtelik a nézőtér.
Igaz, nem a nagyszínpadon, hanem a lényegesen
kisebb nézőterű Ország Lili Teremben.
– A vihar megunhatatlan, mindig újraértelmezhető
és értelmezendő Shakespeare-klasszikus. A hangsúly
most a klasszikuson van: a magyar és külföldi klasz-
szikusok otthon vannak a Budapest Bábszínházban. 
– Madách, Bartók, Shakespeare, Molière, Mozart,
Goethe, Brecht – mindannyian szívesen látott ven-
dégek nálunk. De rögtön hozzáteszem, hogy ezek-
nek a szerzőknek a darabjait mindig bábszínpadra
kell igazítani – ahogy a legfiatalabb nézőinknek
szóló meséket is –, vagyis új magyar darabok szü-
letnek akkor is, amikor egy-egy klasszikust tűzünk
műsorra. A bábszínházakon kívül nincs színház,
ahol annyi kortárs darab kerülne színre – Garaczi
Lászlótól Háy Jánoson és Lackfi Jánoson át Varró
Dánielig –, mint nálunk. Ezt is nagyon fontosnak
tartom. Nem könnyű évadról évadra a műsortervet
összeállítani, ez a mi örömünk és nehézségünk.
Roppant izgalmas, benne van a bukás lehetősége
– és persze a sikeré is. Mindig jobban vonzódtam-
vonzódtam az olyan színházakhoz, ahol vannak
kiemelkedő teljesítmények és félresiklások is, mint
az olyanhoz, amely kizárólag biztonságra játszik.

– Az mennyire befolyásolta a munkáját, hogy éppen
akkoriban szűnt meg a Budapest Bábszínház mo-
nopolhelyzete az országban, amikor igazgató lett?
Sorra jöttek létre azok a professzionális – többnyire
tenyérnyi – bábszínházak, amelyek közül nem egy
mára jelentős műhellyé vált. 
– A monopolhelyzet egy idő után mindig beszű-
küléssel, megmerevedéssel, mindent összevetve
minőségcsökkenéssel jár. Úgyhogy a Budapest Báb-
színháznak az kifejezetten inspiráló, ha minél több
színvonalas társulat van az országban. Ez jó ver-
senyhelyzet, ha elég bölcsek vagyunk és nem bánt-
juk egymást. Egyelőre álom, de erősen segítené
a továbblépést, ha minden megyében működne
saját bábszínház.
– A Budapest Bábszínház nagy, zenés előadásaival
biztos nem vehetnék fel a versenyt a kicsi báb-
színházak.
– Ez olyan hagyománya együttesünknek, amelyet
igyekszünk tartani – és megújítani. A Diótörő nélkül
ma sincs karácsony – de színre vittük az Egy ki-
állítás képeit vagy új magyar operaként Az óriás-
csecsemőt is. 
– Ön is zenés előadással, a Varázsfuvolával kezdte
itt rendezői pályafutását. Miért pont azzal? Milyen
emlék az az 1995-ös rendezés?
– Amikor Koós Ivánnal a tervekről beszélgettünk,
Iván szakértelme és fantáziája lenyűgözött. De
aztán furcsa helyzetbe kerültem: később derült
ki számomra – amikor véletlenül megláttam az
előadásról készült képeket –, hogy egy jónevű
amatőr együttesnek már korábban megtervezte
a Varázsfuvolát.  A mi bemutatónk persze más
volt, mégis elfog valami rossz érzés. Pedig maga
a munka jó volt, a zene és a báb viszonya fel-
fedezés volt számomra, örömmel csináltam. Van
olyan rész, amit nagyon szeretek benne – és
van, amin változtatnék, de még mindig nem
tudom a megoldást. Több mint ötszázszor ment
telt házakkal a színházban, és Kínától Spa-
nyolországig tizenhárom alkalommal vittük kül-
földre is a produkciót. Nekem mégsem az igazi.
Aztán azzal, hogy a társulatépítés és az oktatás
kapta a főszerepet az életemben, a rendezés
háttérbe szorult. Ezt az utat választottam – és
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nem bánom. Időközben felnőtt egy olyan báb-
rendező-generáció, amelyre bátran rá lehet bízni
előadásokat. Sok bábszínész is rendez. Egyébként
az utánpótlásnevelésre a képzésben is szükség
volt: a mostani harmadéves bábszínészosztály-
nak csak olyan tanárai vannak, akik az egye-
temen végeztek. 
– Huszonöt év után a 70 éves színház jubileumi
évadával búcsúzik: ősszel A holdbeli csónakos lesz
a nagyszínpadi nyitóelőadás. Weöres Sándor darabja
maga az újítás és a hagyomány. 
– A holdbeli csónakosban nemcsak a hagyomány
és az újítás játszik össze: talán ez az egyetlen
olyan jelentős magyar dráma, amely eredendően
bábra is készült. Ráadásul valahogy végigkíséri
a pályafutásomat. Amikor Győrben főrendező vol-
tam, Ránki Györgytől megrendeltük a darab ope-
raváltozatát – ez volt az első nagy operabemutató
a városban.
– …az ország legnagyobb kőszínházi színpadán.
– Igen, de van folytatás: az Arany János Színház
felújított épületét A holdbeli csónakossal nyitottuk
meg. Aztán 2003-ban az első, általam vezetett
bábszínészosztály részt vett a Nemzeti Színház
Weöres-bemutatójának létrehozásában – azt nem
én indikáltam, de nagyon örültem neki. 
– A holdbelit a rendező, Hoffer Károly nyolc éven
felülieknek ajánlja. De lesz az évadban Esti Kornél-
feldolgozás Szilágyi Bálint rendezésében, 16 éven
felülieknek, a Kemény Henrik Teremben. Íme: a kor-
szerű és kortárs klasszikusok.
– A nemrég átadott Kemény Henrik Terem körülbelül
negyven fő befogadására képes, most kísérletezünk,
hogy igazán milyen előadásokra alkalmas. Termé-
szetesen nemcsak a 16 éven felülieket, hanem
a három év alattiakat is várjuk ide az új évadban:
Markó-Valentyik Anna Rügyek és gyökerek címmel
hoz itt létre előadást – a környezettudatosságot
szem előtt tartva.  Fontos, hogy most már három

helyen – a nagyszínpadon, az Ország Lili Stúdióban
és a Kemény Henrik Teremben – lehetnek bemu-
tatóink: különböző méretek, más és más típusú
színjátszás, ez hasznos a fejlődésünk szempont-
jából. Van a jubileumi évad kínálatában kortárs
szerző: az ausztrál John Boyne Szabadesés avagy
Barnaby Brocket kalandjai a felhőkön innen és túl
című történetéből Lázár Helga tíz éven felülieknek
rendez előadást. Aztán lesz még egy nagyszínpadi
bemutató: a Rumcájsz kisiskolásoknak, Schneider
Jankó rendezésében. 
– A Budapest Bábszínháztól elköszönni készül, de
a tanítást nyilván nem hagyja abba.
– Azt is abba kell hagyni előbb-utóbb. Nyilván a ta-
pasztalatom nagyon nagy, de talán korrektebb, ha
a hallgatókat korban és szemléletben is hozzájuk
közelebb állók vezetik. Nem tudom még, hogyan
tovább, nem döntöttem el. A tanítványaim képesek
már önállóan helytállni – a tanításban is. Nem tu-
dom, meddig szabad csinálni – hiba, ha túl sokáig
csinálja az ember. Nem tudom, tényleg nem tudom.
Na, most talán túl személyes voltam.
– Igazgatóként a saját utódát is kinevelte?
– Nyilvánvalóan nem én döntök arról, hogy ki lesz
az utódom – ez a világon mindenhol a fenntartó
feladata. Én annyit tudok, tudtam tenni, hogy valakit,
akiről azt gondolom, hogy erre alkalmas, igazgató-
helyettesnek neveztem ki, és azt remélem, hogy
ő most már másképp nézi ezt a színházat. Bízom
benne, hogy a felügyeleti szervek mellette fognak
dönteni. És ha így történik, felteszem: máshogyan
fogja csinálni, mint ahogyan én. A hallgatóknak is
mindig azt mondom az egyetemen: ha harminc év
múlva is kizárólag azt csinálják, amit én most mon-
dok, akkor valamit elrontottam, és megbilincseltem,
nem pedig megnyitottam a fantáziájukat. Hagyomány
és újítás – így jöttem, és bízom benne, hogy az utó-
dom is hasonló szellemben cselekszik. Ennél jobbat
nem tudok kívánni ennek a színháznak.


