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Budapest, 1962. november 19. 
Kedves Igazgató Úr, 

köszönettel megkaptam november 14-i levelét. Na-
gyon örvendek, hogy a Magyar Bábjátszás Ünnepi 
Hetén köszönthetem Önt és feleségét. Tudatni szeret-
ném Önnel, hogy sikerült a Hotel Operában /VI. ker, Révai 
(sic!) utca 24. / az Ön és házastársa számára egy szobát 
foglalnunk két főre, kb. napi 80 forintért. Minthogy az 
Ünnepi Hét vendégeinek nincs közös étkezésre lehető-
ségük, tudomására kell hoznom, hogy a budapesti ven-
déglőkben a reggeli nagyjából 6-8 forintba kerül, 
az ebéd és a vacsora pedig 15 és 20 forint között. 

Henryk Ryl igazgató úrtól ma telefonon megtud-
tam, hogy Önök is a november 24-i varsói repülővel 
érkeznek. Várni fogjuk Önöket a reptéren. Amennyiben 
más időpontot szeretnének választani az érkezésre, 
kérem, sürgősen értesítsen! 

A mielőbbi találkozás reményében 
üdvözli Önt 

dr. Szilágyi Dezső 
igazgató

Tisztelt Tarbay Ede Úrnak 
1025 Budapest, Mandula u. 21. 
Tisztelt Uram, 

köszönöm szépen a magyar sajtóból származó 
részletet, amit elküldött! Ezek szerint tehát szüksége 
volt a színházamnak a Frankfurti Fesztiválra, amelynek 
híre bejárja Európát, hiszen: Önöknél, Magyarországon 
is ír róla a sajtó. 

Mint látja, a mi „Pónilovunk” „megtette, ami tőle 
tellett” a Fesztiválon. A „Pónilovunk” a múlt évben Ju-
goszláviában /Sibenik/ voltunk. Az /óvodás korú/ gye-
rekek mindenhol jól reagáltak az előadásra. 

Pillanatnyilag Biełskóban mutatjuk be. Ha Ön is el-
látogat a Fesztiválra, lehetősége lesz majd a „Lovacs-
kát” megnézni. Kíváncsi lennék, hogy a forróvérű 
magyar gyerekek hogy reagálnának erre a látványra – 
vajon úgy, mint a német, vagy ahogy a jugoszláv és 
lengyel gyerekek? 

Még egyszer köszönöm, hogy emlékezett rám. 
A viszontlátásra Biełskóban. 

Tisztelettel, 
Jan Dorman 
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Ewa Tomaszewska 

J AN  DORMAN MAGYARORSZÁG I  KAPCSOLATA I

A  D O R M A N  A R C H Í V U M  D O K U M E N T U M A I  A L A P J Á N

Jan Dorman (1912–1986), a lengyel színház egyik 
legkiválóbb s egyben legeredetibb alkotója, pályája 
kezdetétől gyűjtött minden adatot: ezekből nőtte 
ki magát a hatalmas Dorman Archívum, melynek 
pillanatnyilag a varsói Zbigniew Raszewski Színházi 
Intézet viseli gondját. Párhuzamosan a levéltárral, 
amelyet kezdetben személyesen Dorman kezelt, 
létrejöttek az általa alapított színházak adattárai – 
először a sosnowieci Iskolaközi Gyerekszínházé 
(1945), amely a későbbiekben (1946–1949) Kísérleti 
Gyerekszínház néven működött, majd a már pro-
fesszionális Zagłębiei Gyermekszínházé Będzinben 
(alapítás: 1951). Idővel a magán- és színházi archí-
vumok egyetlen, kimeríthetetlen gazdagságú adattárrá 
olvadtak össze, nemcsak Dorman színházát, élet-
művét és életét dokumentálva, de kivételes képet 
szolgáltatva a korszakról is: az emberek életmódjáról, 
egymás közti viszonyairól és az őket összekapcsoló 
kötelékekről a történelem színpadán. Dorman 
ugyanis egész életében alakította és gondozta ar-
chívumát. Minden eseménynek, utazásnak, be-
mutatónak megvolt a saját, kézzel készített és fel-
iratozott (egy vagy több) dobozkája, amelyben – 
a forgatókönyv és a színpadra vitelhez kapcsolódó 
jegyzetek mellett – szórólapok, emlékek, folyóiratok, 
de általános jellegű észrevételekből, levelekből, 
iratokból, jegyekből, számlákból, rajzokból össze-
ragasztott füzetek kaptak helyet. Minden ilyen 
füzet az adott eseményhez fűződő információk 
páratlan gyűjteményét tartalmazza. 
Itt találhatóak a Jan Dorman magyarországi kap-

csolataira vonatkozó anyagok is. A nemzetközi 
kapcsolatok akkori leglényegesebb terepét a fesz-
tiválok és színházi kiadványok jelentették1. 1962. 
július 11-én az UNIMA lengyel szekcióját meghívták 
a budapesti Állami Bábszínház alapítása 15. évfor-
dulójának megünneplésére. A meghívót a szín-
házigazgató, a magyarországi UNIMA elnöke, Szilágyi 
Dezső írta alá. Ennek értelmében Dorman és 
lengyel bábszínészek egy csoportja (köztük Zofia 
Jaremowa, Krystyna Mazur, Jerzy Dargiel) november 
25. és december 2. között gazdag színházi prog-
ramban vett részt Budapesten. Az Állami Bábszínház 
előadásainak bemutatója mellett amatőr bábszín-
házak előadásaira, tudományos konferenciára, 
az UNIMA IX. Kongresszusára, báb- és gyerekrajz-
kiállításra, valamint filmvetítésre is sor került. 
Vélhetően itt ismerkedett meg Dorman Bálint 
Endrével és más magyar alkotókkal. Ekkor találkozott 
a svéd festővel, Anna Wiebennel is, akivel a ké-
sőbbiekben levelezést folytatott. Dorman Szilágyinak 
adta emlékbe Koziołek Matołek (a „Csacsi Kecske”)2 
bábfiguráját saját előadásából, amely az akkori 
lengyel bábszínház egyik legavangárdabb produk-
ciójának számított (Koziołek Matołek, bemutató: 
1962.05.29.). 
Visszatérte után Lengyelországba Dorman felvázolt 
egy beszámolót az utazásról (ezt azonban nem pub-
likálták), és meghívja a będzini Zagłębiei Gyermek-
színházába Koós Ivánt (Dorman helytelenül, mindenütt 
Kós Ivánként írta nevét – a szerk.)3, az Állami 
Bábszínház bábtervezőjét, akinek Budapesten látott 

1 Emlékezzünk, hogy internet még nem létezett, a televíziózás gyerekcipőben járt, létezett azonban a Keletet Nyugattól 
elválasztó „vasfüggöny”, a Keleti Blokk országaiban uralkodó politikai helyzet pedig lehetetlenné tette a határok szabad 
átlépését. 

2 A fordító megjegyzése. 
3 Dorman jegyzeteiben felidézi, hogy: „Kós úr már 1959-ben, Varsóban megajándékozott néhány fényképpel, eligazítást 

nyújtva az Aurora színház (ez természetesen Kós úr színházának neve) szándékairól és munkastílusáról” – nehéz lenne 
azonban megmondani, milyen alkalommal történt ez.
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Prokofjev-előadását, a Péter és a farkast rendkívül 
érdekes bábszínházi propozíciónak tartotta. Koós Iván 
NDK-s vendégek csoportjával nézte végig a będzini 
előadásokat és színházi próbákat. 
A hetvenes években Dorman közeli ismeretségbe 
került Tarbay Ede költővel, az Állami Bábszínház 
akkori dramaturgjával. Az Archívumban szerepel egy 
1973. május 25-i keltezésű levél Tarbaytól, melyben 
a Bielsko-Biała-i Nemzetközi Bábszínházfesztiválon 
megnézett Dorman-előadásról, a Kubuś Fatalistáról 
(Mindenmindegy Jakab) ír. „A fesztivál legjelentőség-
teljesebb eseményének” nevezi: „Az Ön előadása 
egyaránt hatott értelemre és érzelmekre; a színészek 
mindent pontosan kiszámoltak, a nézők azonban 
ezt nem láthatták. A Janus-arcokhoz hasonlóan egy-
szerre humoros és komoly előadás. Nemcsak Diderot 
(és Beckett) gondolatai fogalmazódnak meg benne 
az Ön egyéni filozófiájával összhangban, de Ön is 
szót ejt, mintegy mellékesen, a bábszínházban beállott 
válságról (amely, úgy gondolom, világszerte megfi-
gyelhető). Akkor történik ez, amikor a szemétkukában, 
összegyűrt papírok között, megtalálják Pierrot álarcát, 
felveszik egy pillanatra, majd újra elhajítják. Milyen 
keserű üzenet! Közvetlenül a műfaj jelenlegi helyzetére 
vetett pillantás, a dolgok kendőzetlen megjelenítése, 
amely sokak ellenkezésével dacol.”4 
Tarbay egy másik, a varsói Lalka Színházban színre 
vitt Dorman-előadást is megemlít – a Candide-ot 
(bemutató: 1972.09.05). Azt írja, hogy sok jót hallott 
a darabról, és reméli, hogy megtekintheti, amikor 

az 1973/74-es évadban Lengyelországba utazik. 
Emellett engedélyt kér megnézni Dorman színhá-
zának próbáit és előadásait, mivel: „Az Ön színháza 
és az Ön [művészi] jellemvonásai érdekelnek min-
denek előtt”. 
Dorman Archívumában még egy – ez alkalommal 
Dorman által Tarbaynak írt – levelet találunk, amely-
ben tudatja, hogy eljutottak hozzá a magyar 
sajtóból származó kivágások az ő frankfurti „Expe-
rimenta 5” Fesztiválon való részvételéről, ahol 
a Konik (A kis póniló – bemutató: 1975.02.08.) 
című előadás magára vonta a figyelmet. Ezután 
a Konik šibeniki (Jugoszlávia) bemutatójára is kitér, 
így tanakodva: „hát a ti forróvérű gyerekeitek 
hogyan reagálnának erre a látványra – vajon úgy, 
ahogy a német, vagy ahogy a jugoszláv és lengyel 
gyerekek?”. Sajnos azonban a Konik sosem jutott 
el Magyarországra. 
Természetesen akad sok kérdés, amelyre az Archí-
vumban nem lehet választ találni. Az anyaggaz-
dagság ellenére elveszett sok tárolt dokumentum, 
már csak a költözések során is, illetve az állandó 
székhely hiánya miatt. Jelenleg azonban a Zbigniew 
Raszewski Színházi Intézetnek köszönhetően az Ar-
chívum rendezett, így érdemes meglátogatni, hiszen 
meglepő adatokra akadhatunk benne, melyek 
gyakran szolgálnak izgalmas kiegészítésként a múltról 
alkotott tudásunkhoz. 
 

Fordította Papp-Zakor Ilka

4 Tarbay Ede franciául írott levele, 1973.05.25.

On 11 July 1962 the Polish section of UNIMA was invited to celebrate the 15th anniversary of the 
founding of Állami Bábszínház in Budapest. The invitation to this event was signed by Dezső 
Szilágyi, president of the Hungarian UNIMA. Between 25 November and 2 December, Dorman 
and a group of Polish puppeteers attended a versatile theatre program in Budapest. Apart from 
the shows of Állami Bábszínház, performances of amateur puppet theatres, symposia, the 9th 
Congress of UNIMA, exhibitions of puppets and children drawings, and movie shows were 
organized. After returning to Poland, Dorman wrote an account of the trip, which we present here.   

J A N  D O R M A N ’ S  H U N G A R I A N  R E LAT I O N S
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Jan Dorman   

BENYOMÁSOK  A BUDAPEST I  Á L LAM I  
BÁBSZ ÍNHÁZ  FENNÁLLÁSÁNAK  15 .  
ÉVFORDULÓ JÁRA  RENDEZETT  ÜNNEPSÉGRŐL

P U B L I K Á L A T L A N  S Z Ö V E G  1 9 6 3 - B Ó L

Bár az ünnepség programján, amelyre Szilágyi 
Dezső igazgató hívott meg bennünket, kezdettől 
fogva szerepeltek műkedvelők produkciói is, a Báb-
színház néhány napos előadássorozatától fáradtan 
nem mindenkinek volt ereje „megtekinteni” az ama-
tőröket. Budapest kegyes volt hozzám. Kibírtam. 
Nem bánom. Mert éppen az amatőrök kárpótoltak 
a hiányérzetért, vagy pontosabban a túltelítettség 
érzetéért, amit a profi színház hagyott bennem. 
Ironikus, hisz annyira számítottam Szilágyi úr szín-
házára! Számítottam rá a varsói Fesztiválon való 
fellépésük után1, A császár új ruhája pompás elő-
adása óta. Akkor döntöttem el, hogy megismerkedem 
a színház teljes alkotói munkájával, és örömmel 
vettem a meghívást a 15. évfordulóra. 
Lengyelországból nagy csoport érkezett. A szervezés 
magyaros. Dolgosan telt a nap. Temperamentummal 
teli előadások, nagyszerű színészek, hibátlan technikai 
megvalósítás, a nézők reakciója ragyogó. Lenyűgöző 
volt. De később, három nap múlva belefáradtam. 
Miért? Talán túl sok volt a benyomás? Nem, 
a művészi eszköztárra untam rá. A formák egyfor-
maságára, a mindig ugyanúgy tökéletes, minden 
változatosságot nélkülöző kivitelezésre. Minden elő-
adásban ugyanaz volt az ismeretlen elem. Vártam, 
hogy fény derül valami félreértésre. Hiába. 
Csak az amatőrök szabadítottak fel. Boldogan 
tértem haza Budapestről. Bánhatod, Mazurka!2 
Bánhatjátok mind, ti, akiket kimerített a budapesti 
Bábszínház tizenkét előadása. Ma, párhónapos pi-
henés után, nagyra értékelem Szilágyi úr színházának 
munkáját, de a szívem az amatőröké. 

A műkedvelők előadásait a Festsaal des Rathau-
sesben (német nyelvű program) tekinthettük meg. 
A hatalmas városházi terem semmiképpen sem 
segíthette a befogadást. Egyébként sem tett eleget 
a bábszínház minimális feltételeinek (lakályosság, 
akusztika, láthatóság) sem. Ez a körülmény meglá-
tásaimban a szervezők számlájára írandó, és 
igazolja az előadók nem egy botlását. 

 
Az első este 
Erre az estére három előadást helyeztek kilátásba. 
Egyet néztem meg. Egyszerűen a helyi lengyel kö-
zösséggel való találkozónk miatt, és – mint említettem 
–, mert a Bábszínház profi műsora akkorra elfárasztott, 
így nem számítottam az amatőrök bravúrjaira. Alig 
értük el az utolsó előadást. 
Ezt a Bábszínház általam is ismert díszlettervezőjének, 
Koós Ivánnak a társulata mutatta be. Koós Iván úr 
alapvető munkája mellett rendezéssel is foglalkozik. 
Még 1959-ben, Varsóban megajándékozott néhány 
fényképpel, amelyek az Aurora színház (így hívják 
Koós úr színházát) felvetéseiről és stílusáról engedtek 
fogalmat alkotni. A színházat közelebbről nem is-
mertem. És ma – ez aztán a szerencse! – eljutottam 
az előadására. Ma – a véletlenek mily különös 
egybeesése – a Péter és a farkast mutatja be. 
Hiszen már jónéhány éve szeretném színre vinni 
Prokofjevet. Egyedül a szerencsétlen Opera Bałtycka 
hibája, hogy miután végignéztem a balettjüket, 
kedveszegetten elhalasztottam a balett otthoni, 
będzini bemutatását. Ki akartam szellőztetni a be-
nyomásokat. Borzalmas benyomások voltak! 

1 Dorman itt a Nemzetközi Színházfesztiválra gondol, amelyet az UNIMA VIII. Kongresszusa alkalmából rendeztek 1962. 
június 17. és 26. között Varsóban. 

2 Azaz Krystyna Mazur, teatrológus, színikritikus, az UNIMA Lengyel Szekciójának (POLUNIMA) első titkára.
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Aztán Koós meglepett ezzel a színpadi munkával. 
Hogy díszlettervező, azt könnyű észrevenni. A színen 
mindenhol madzagok, a Farkas, akit cselfogással 
körbetekertek, nem győzi le a tréfás Pétert. Mert 
bár a Farkas-bábu puha és fürge, a madzagok 
megnehezítik a szökést. A vadászok még időben 
elállják a visszatérő utat. A Farkas feladja. 
Összevetve az én régi elképzeléseimet Koós Iván 
színpadképeivel, belátom: jól történt, hogy nem 
történt meg. Koós Prokofjev zenéjében megragadta 
a közös témát, amely minden szereplő zenei mo-
tívumát behálózza, felfigyelt a fő téma ritmikus 
visszatéréseire, és – madzagok boglyáját halmozva 
(szó szerint is) a színpadra – játékosan gombolyította 
Péter és a Farkas történetét. A díszlettervező a ren-
dező helyett is dolgozott. És a rendező, nem 
zavarva a zenét, ami az előadásban természetesen 
a legfontosabb, könnyedén vezeti végig a bábokat 
a librettó véznácska cselekményén. 
Csak most jövök rá, hol hibázott az Opera Bałtycka: 
náluk táncoltak, játszottak, bemutattak, Prokofjev 
pedig a zenei illusztráció pozíciójába szorult, meg-
szűnt létezni. Koós bábjai ezzel szemben nem 
a librettóból származnak, hanem a zeneszerző el-
képzeléseiből. A színpadi mozgás a zenei kifeje-
zésmód lecsapódása. A rendező a zenét tekintette 
az előadás szövetének és vérének, a munka, amit 
ő hozzáadott, csupán szerény kiegészítés a vér ál-
lagának feljavítására. A konvencióra, amelyet Koós 
a színpadra vitelben alkalmazott, nincs analógia, 
és nehéz röviden megfogalmazni az előadás 
értékét – nekem, a bábosnak ez a látvány hatalmas 
felfrissülést hozott. 
 
A második este 
Ezen a napon végig a műkedvelők előadását 
vártam, nehogy lemaradjak róla. Nem maradtam 
le. Feleségemen kívül, aki elkísért, mellettem ül 

Zofia Jaremowa3, a krakkói igazgató, eljött „Bajowy” 
(„Mesemondó”) Dargiel4 igazgató Varsóból, de itt 
van egy idegen is, aki percről percre egyre kevésbé 
idegen, nemsokára pedig már nagyon közel kerül 
hozzánk. Egy idős, magyar hölgy foglalt mellettünk 
helyet. Őszülő öregecske, de beszél lengyelül, és 
egyetlen hiba nélkül tudomásunkra hozza, hogy 
az elmúlt évben a mi tengerpartunkon, Władysła-
wówban süttette a vén bőrét. Azért ült mellénk, 
hogy Lengyelországról beszélgessünk. Az attrakció 
tehát még az előadások előtt kezdetét vette. 
Csakúgy mint tegnap, ma is három társulat lép fel. 
A polonistánk, mint ez a későbbiekben kiderült, 
tökéletesen ismeri a társulatokat. Beszámol a meg-
alakulásukról és lelkesen mesél a munkájuk gyü-
mölcseiről. Még kíváncsibban, a tegnapi Pétertől 
fűtötten vártam az első előadást. 
Kezdetnek ott volt dr. Maliktól5 A papírsárkány 
története. Az amatőrök Szegedről érkeztek. Az előadás 
érdekesnek ígérkezik. A Papírsárkány-bábu rendkívül 
bájos. Színre lépése egyszerű, költői. De a Papírsárkány 
nem érzékeli részünkről a rokonszenvet, és az ablakon 
át kirepül a messzeségbe. A messzeség nem 
mélykék – hanem igazi, valóságos. A tévelygő Pa-
pírsárkány lírája Malik úr hosszú dialógusain akad 
fenn, aki csehszlovák módra praktikussá teszi (és 
nem életre kelti) a tárgyakat, a tehetetlen amatőrök 
pedig erejüket vesztik. A színpadot unalom lengi 
be. Sajnálom, nagyon sajnálom a műkedvelőket, 
a kellemet, amivel a bábokat mozgatják. Zokon ve-
szem, hogy sikertelenül próbálkoztak Malikkal. 
A színház, amely az utcán való közlekedést iskolásan 
porciózva tanítja – vesztésre van ítélve. Az amatőrök 
vesztettek. De a színpadi térben oly kecsesen 
mozgó Papírsárkányra emlékezni fogok. Az előadást 
a magyar nénink megtapsolta, de csak tartózkodóan. 
Mit mondta, a következő társulat fellépése nagyobb 
ünneplésre lesz érdemes. Igaza volt. 

3 Zofia Jarema (1919–2008), a krakkói Teatr Lalek i Maski Groteska akkori igazgatója, egyike a lengyel bábszínház 
legfontosabb művészeinek. 

4 Jerzy Dargiel (1917–1973), a varsói Teatr Baj akkori igazgatója. 
5 Jan Malìk (1904–1980), rendező, szerző, a prágai Ústřední loutkové divadlo igazgatója, a DAMU (Divadelní fakulta Aka-

demie múzických umění ) bábos tanszékének megalapítója, a háború utáni csehszlovák bábművészet úttörője.



9 3E WA  TO M AS Z E WS K A

A békéscsabai Napocska Bábszínház6 előadását 
a Napocska-báb konferálja fel (innen a színház 
neve is) [Dorman így említi a Napsugár Bábszínház 
nevét. – a szerk.] Esztétikus, grafikai szempontból 
igényes műsorfüzet mutatja be a Der Markt (Vásár) 
színpadra alkalmazását, Kovács Ildikó munkáját 
Weöres Sándor verse alapján. A látvány minden 
nézőt lenyűgözött. Ez az alkotókat dicséri, bár 
maga az előadás témája is hálás. 
A vásárra vonattal megyünk. Az idő természetesen 
napsütéses. Napfényben minden szép, a bódék 
hívogatnak. Ki ne kóstolná meg utazás után 
az illatos mézeskalácsokat? De a cirkusz még 
jobban csábít. Mindenki megnézi az előadást. 
A program után hazavonatozunk. 
A szűkszavú tartalom garantálta a sikert. Igen. 
Ezek a műkedvelők tudják vagy érzik, hogy a színház 
más eszközökkel rendelkezik, mint az irodalom, 
a képzőművészet és a zene, hogy ezeknek az esz-
közöknek az összeötvözése teremti meg a színházat. 
Semmi sem ismétlődik: a tánc, ritmus és a kom-
pozíció funkciója. A szín kiegészíti a formát, a forma 
takarékos, kifejező. A rendező egyesíti az összes 
elemet, amelyek egymásból származnak – a zene 
nem a szót erősíti meg, a szó nem a mozdulatot 
egészíti ki, a mozdulat a zenét vezeti be. 

Jaremowa csak ült elbűvölve, de még Dargiel is ér-
tette, amit látott. Ezek az amatőrök szép színházat 
csináltak. 
A debreceni műkedvelők előadása nem kevésbé 
igényes és sikeres. Míg a Napsugár előadása 
tényleg napfényes volt és könnyű – addig ez 
a harmadik darab komoly és nehéz. A Szabó 
Ferenc zenéjével megtámogatott pantomim mély 
benyomást tett ránk. Síkbábok drótokból kirajzolt 
fejjel – az előadás helyenként a mozgó képre 
utalt, de csak utalt, hiszen a műsor szerzője 
a rajzos formától való eltávolodását konvencióként 
alkalmazta. És ez váratlan asszociációkra adott al-
kalmat. Az előadásban a színnek szimbolikus 
szerepe volt! Ez szín és társadalmi rétegek középkori 
megfeleltetését juttatja eszünkbe. A színnek itt ha-
talmas tétje van, például a zöld síkok között akad 
egyetlen piros, és az lesz a hős. A rajz belépése 
a piros síkba a szerepváltás szándékára utal. 
Magyarországi amatőrök – köszönöm Nektek 
az esztétikai élményt! 
 
(JAN DORMAN ARCHÍVUM, Zbigniew Raszewski Szín-
házi Intézet, Varsó) 
 

Fordította Papp-Zakor Ilka

6 Dorman lengyelül hivatkozik a bábszínházra: „Słoneczko”. (A fordító megjegyzése)
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This memoir draws attention to a hitherto unknown fact: Jan Dorman, an outstanding puppet 
innovator, took part in a series of festivities for the fifteenth anniversary of the Hungarian State 
Puppet Theater from November 25 to December 2, 1962, as a largely unknown guest. This article 
emphasizes the oddity that the Polish artist, who banished the screen and declared war on 
classical canon, was the guest of an institution that at the time was still rigidly adhering to the 
rules. These were exactly the rules against which the soon-to-be-known rebel was waging war 
in his 1958 production of Niteczka the Tailor (Krawiec Niteczka).   
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