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Az Állami Bábszínház fennállásának 15. évfordulóján, 
1962. november 25. és december 2. között ünnepi 
hetet rendeztek a magyar fővárosban, amelyhez 
egy nemzetközi UNIMA konferencia is kapcsolódott. 
(A kerek évfordulót úgy alakították ki, hogy a Me-
sebarlang megnyitásától számolták az éveket.) 
Ez volt Szilágyi Dezső igazgatói működése során 
az első nemzetközi rendezvény, melynek cseppet 
sem titkolt célja, hogy az intézmény végre bekap-
csolódjon a műfaj egyetemes vérkeringésébe. 
Az eseményen részt vett a szervezet elnöke, Max 
Jacob,1 Henryk Jurkowski, akkoriban a végrehajtó-
bizottság tagja, Jan Malík2, Blattner Géza és a bábos 
világ számos más ismert képviselője. A jubileumi 
napokon bemutatták a színház akkori teljes reper-
toárját, kilenc gyermek- és öt felnőtt-produkciót. 
Ezzel egy időben bábtörténeti és gyermekrajz 
kiállítás is nyílt. A rádió naponta beszámolt az ese-
ményekről.  
A meghívottak között volt a Lengyelország határain 
túl ekkor még jóformán teljesen ismeretlen Jan 
Dorman is. Majd hatvan év távolából nehéz meg-
fejteni, hogy került a rangos listára. Igaz, ekkor már 
túl volt a Cérnácska szabócska premierjén, amelynek 
színpadán először jelentek meg a bábokat életre 
keltő színészek. Az esemény azonban eleinte még 
hazájában is inkább meghökkenést keltett, mint 
szenzációt. 1945-től vezette gyermekszínházát a szi-
léziai kisvárosban, Sosnowiecben, majd 1949-ben 
átköltözött Będzinbe, hogy ott megalapítsa nevezetes 
műhelyét, a Teatr Dzieci Zagłębiát. Itt állította 
színpadra 1961-ben Josef Pehr3 komédiáját, a Gulliver 
a kesztyűsbábok országábant4, amely hamarosan 

számos országban, köztük a budapesti Állami Báb-
színházban is bemutatásra került.  
Szilágyi aligha sejtette, hogy a külföldi vendégek 
között egy olyan alkotó is van, aki néhány éve 
hadat üzent a színészeket eltakaró paravánnak. 
Ő még 1971-ben is így fogalmazta meg bábszín-
házzal kapcsolatos nézeteit: „A bábjáték újkori fej-
lődése mutat egy, a tradíciókkal teljesen ellentétes 
irányzatot is. Több alkotó – nyilván az élőszínház 
ösztönzésére – meg akarja szűntetni a bábszínház 
illúziójellegét. Leleplezi a bábszínház eszközeit 
úgy, hogy eltávolítja a színpadi takarást és meg-
mutatja a bábjátékost is a maga testi mivoltában, 
mozgatási trükkjeivel együtt. A stilizált bábu és 
a natúr bábjátékos kontrasztjának, továbbá az életre 
keltés folyamatának a szemlélése kétségtelenül 
érdekes hatást kelt, de a legtöbb esetben bizonyos 
idő után zavarja a nézőt. A mozgatás technikája 
önmagában nem elég érdekes színpadi látvány, 
ugyanakkor megakadályozza a nézőt amúgy is ne-
hezen megteremthető együttjátszási vágyának a tel-
jesítésében. Annyira különálló két fizikai objektum 
marad az alak és a játékos, hogy soha nem olvad-
hatnak össze, ami pedig esetenként az elidegenítő 
élőszínházban is követelmény. (Másképp nem lehet, 
ilyen vagy olyan célok érdekében, valamiféle illúzióból 
kirángatni a nézőt és az értelmére apellálni.) 
A dezilluzionista bábszínház általában nem éri el 
legfőbb céljait, azt, hogy eszközeit tovább gyarapítsa, 
illetve, hogy az élőszínházhoz hasonlóan ambiva-
lencia érzést keltsen a nézőben. Csak akkor sikeres 
az ilyen kísérlet, ha olyan gondolatot akar megjele-
níteni, amely a bábuk zárt világával együtt lehetetlen: 
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1 Max Jacob (1888–1967) német bábjátékos, társulatvezető, kiváló Kasperl-játékos. 1957-től haláláig volt az UNIMA elnöke.  
2 Dr. Jan Malík (1904–1980) cseh bábjátékos, rendező, író, pedagógus, 1933-tól 1972-ig az UNIMA főtitkára, majd tiszteletbeli 

elnöke. 
3 Josef Pehr (1919–1986) cseh színész, bábjátékos, író. A prágai Nemzeti Színház tagja, a Művészeti Akadémia tanára. Leg-

népszerűbb bábjátékát Lengyelországban Egy sajtkukac kalandjai (Przygody Wiercipięty), Magyarországon Rosszcsont Peti 
címen játszották.  
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például ha be akarja mutatni a mozgató erő és 
a mozgatott lény viszonyát, ez utóbbinak a lehe-
tetlenségét, satöbbi. Egyébként öncélú formajáték 
marad, és mindig azt a gyanút kelti, hogy a paraván 
nélküli bábjátékos – magát mutogatva – exhibicionista 
ösztöneit akarja kiélni. Jobban, mint az élőszínész, 
aki azért, ha láthatóan is, mindig elrejtőzik az alak 
és az író mondanivalója mögé.”5 
Szilágyi nemzedéktársa és barátja, Dorman honfitársa, 
Henryk Jurkowski, aki maga is elkötelezett híve 
a zárt, paravános játékformának, megengedőbb 
a formabontó és az illúziókra fittyet hányó törekvé-
sekkel szemben. Másfél évtizeddel később ezt írja 
a Figur und Spiel im Puppentheater der Welt című 
reprezentatív német UNIMA-kiadvány előszavában: 
„A hagyományos színház kifejezőeszközeinek reví-
ziójából következett a többi alkotóelem – köztük 
a tér, melyben a báb cselekszik – felülvizsgálata is. 
Csak a hagyományos színházak maradtak meg 
a paravánszínpadnál (Punch-játék), a doboz-szín-
padnál (Guignol-játék), a dobogóknál, mint például 
a Bunraku-színház, vagy az árnyszínháznál, mint 
az indonéz vagy az indiai árnyjáték. Az új színház 
szüntelenül új színpadtér után kutat. A bábszínházban 
ez a szokásos színpad alkalmazásával kezdődött, 
vagyis a bábok szükségleteihez képest nagyméretű 
színpadnyílással. Itt szinte teljesen eltűntek az egyes 
bábok. A tömegjelenetek báb-csoportjaival pótolták 
azokat. A nagy színpadtól való eltávolodás viszont 
arra vezetett, hogy a báb ment a közönség közé. 
A körszínházban a nézőtéren jelent meg. Végül 
a paravánját is elvették, és azt ajánlották, hogy 
a mozgató színésszel együtt jelenjen meg. Legvégül 
kivezették a bábot a színházból előbb a sportcsar-
nokokba, majd az utcára, ahol óriás-marionetté, 
sokszorosára nőtt figurává alakult át.”6  

2002-ben pedig így írja le Dorman 1958-as forma-
bontását: „Jan Dorman élő színészekkel mutatta 
be színházában, a Teatr Dzieci Zagłębiában a Cér-
nácska szabócska modernizált változatát. A színészek 
a kezükben tartották a bábokat. Úgy bántak velük, 
mintha kellékek lennének. Az előadás anti-realisztikus 
volt, a szövegeket énekelve mondták, mintha gye-
rekmondókák lennének.”7 
Tadeusz Kudliński8 sok szempontból rendhagyó szín-
háztörténete, a Vademecum teatromana a lengyel 
avantgárd kiválóságai, Kantor és Grotowski mellett 
szentel megkülönböztetett figyelmet Dorman tevé-
kenységének. „Jan Dorman színháza kissé megtévesztő 
nevet visel: Gyermekek színháza Będzinben – írja. – 
A bábszínház és az élőszínház modelljéből született 
a negyvenes években, magában foglalva az élettelen 
báb és az élő színész számos lehetőségét; a bábjátékból 
kiindulva jutott el az élő szereplő dimenziójáig. (…) 
Dorman újításának lényege a szórakoztatás, mint 
a gyermekszínház alappillére, valamint a ludizmus 
elmélete. (…) Johan Huizinga9 szerint a mulatság 
szabad tevékenység, amely az elfogadott szabályok 
szerint felállított tér-idő határok között bontakozik 
ki. A mulatság tehát öncélú, nincsenek gyakorlati 
és haszonelvű távlatai. Feszültség és öröm érzetét 
kelti, különbözik a mindennapi élet formáitól. (…) 
Dorman gyermekelőadásainak is a szórakozás áll 
a középpontjában, de a korábbiaktól különböző 
elvek alapján. Ő olyan teljes jogú nézőként értelmezi 
a gyereket, akivel szót lehet és szót kell érteni. De 
ez nem jelenti azt, hogy kész, nyilvánvaló, gondosan 
körülírt formában és képekben kellene szót érteni 
velük, megmagyarázva minden tudnivalót, és még 
a végén az erkölcsi tanulságot is a szájukba rágnánk. 
A kölcsönös megértés platformja más természetű. 
Fel kell ébreszteni a gyerek képzeletét. (…) 

5 Szilágyi Dezső: A bábjáték műfaji sajátosságai. In: Zene és bábszínpad, Budapest, 1971. p. 32–33. 
6 Henryk Jurkowski: A báb, mint esztétikai és társadalmi fenomén (Die Puppe als ästhetisches und geseltschaftliches Phä-

nomen). A figura és a játék a világ bábművészetében című album előszava. Berlin, 1977. p. 18. 
7 Henryk Jurkowski: A bábszínház metamorfózisai a huszadik században (Metamorfozy teatru lalek w XX wieku. Varsó, 

2002. p. 93. 
8 Tadeusz Kudliński (1898–1990) lengyel prózaíró, színházi kritikus, színháztörténész.
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Dorman közös szórakozást kínál közönségének. 
Jó példa erre a Brzechwa10 műve nyomán 
készült Tintapaca című előadás. A nyomán 
meghatározás jellemző Dorman viszonyára 
a szöveghez, mint a közös szórakozás témájához. 
A szórakozás nem ér véget a színpadon, tovább 
folytatódik a színház előcsarnokában, ahol 
a gyerekek közé vegyülő színészek a cselek-
ményben való részvétel érdekében provokálják 
a közönséget.  
Ebben az értelmezésben a szövegnek sincs külö-
nösebb jelentősége. Feltételezhetjük akár, hogy 
mindenki jól ismeri. Sokkal fontosabb a szöveg 
nyomán kialakuló játék. Megtörtént, hogy a peda-
gógusok zúgolódtak, mondván: a gyerekek nem 
értették az előadást. De az igazi szándék a szóra-
kozás volt, és a gyerekek szemmel láthatóan pom-
pásan szórakoztak.  
Hasonló elveket vall Dorman a felnőtt közönséggel 
kapcsolatban is. 
Szövegkönyveit színpadi történéseknek lehetne 
nevezni. Gondolatokat ébresztenek és sok-sok 
iróniát tartalmaznak. A szöveghez való viszonyt 
tekintve egy öntörvényű és integráns színházban 
megvalósított szabad improvizációk sorozatát 
láthatjuk. Nem a szöveg tartalmával támad a né-
zőkre, hanem annak hangzási-ritmikai és képi 
értékeivel. Dorman zeneileg közelíti meg ezeket 
az értékeket, úgy dolgozza fel, mint egy partitúrát, 
különféle hang-modulációk egymás mellé állítá-
sával, egészen a félig énekelt jajveszékelésig, 
dallamok, refrének kántálásáig. Fontos szerepet 
töltenek be továbbá a színpadi látvány képző-
művészeti elemei, a tárgyak, a kellékek. Ezek 

a különféle értékű és jelentésű elemek kerülnek 
minden illusztrálást vagy földhözragadt szósze-
rintiséget; metaforikus szervezettségben teremtik 
meg az előadás egységes szerkezetét. Néha 
a káosz érzetét keltik, de a zűrzavar is szándékos, 
hiszen a világ nyugtalanságát tükrözi. 
Szemére vetették, hogy előadásai nem fedik a vá-
lasztott darabcímeket, alig van közük a szöveghez. 
Ezért Dorman kifejti, hogy a színháznak – az ő fel-
fogása szerint – nem az a feladata, hogy fennhangon 
elmondjon valamilyen irodalmi szöveget, hanem 
a szöveg, mint kanavász nyomán olyan színházi 
alkotásokat kíván létrehozni, amelyek gondolkodni, 
képzelődni kényszerítik a nézőt. ”11 
Törekvései a legerőteljesebben Maurice Maeterlinck 
mesejátékában, A kék madárban (1963), Zbigniew 
Wojciechowski Hány óra?12 (1963) című művében, 
Oscar Wilde A boldog hercegében (1967), továbbá 
A kacsa és Hamlet (1968) meg A kis póniló (Konik, 
1968) című előadásokban érvényesültek. A boldog 
hercegben Brecht és Beckett drámáiból hangzottak 
el idézetek, a Don Quijote feldolgozása „a világ 
hangjai és süket csendjei” alcímet viselte, a Szenti-
vánéji álom vásári komédiaként, a mesteremberek 
képzeletében megjelenő játékként kelt életre Dorman 
színpadán. Alekszandr Blok szimbolikus drámája, 
a Vásári komédia13 a költő Tizenketten című poé-
májával ellenpontozva fejezte ki a forradalom, min-
denfajta forradalom súlyos ellentmondásait.  
1978-ban lemondott színháza vezetéséről. Élete 
utolsó évtizedében tanított és vendégként hozott 
létre különféle színházi előadásokat. 
Halálának tízedik évfordulóján, 1996-ban a Teatr 
Dzieci Zagłębia felvette Jan Dorman nevét. 

 
09 Johan Huizinga (1872–1945) holland kultúrtörténész. A latin ludere ige jelentése játszani, szórakozni, a ludus főnévé 

pedig játék, mulatság. Huizinga Homo ludens című könyvében azt állítja, hogy a mulatság is játék. Elméletét pszicho-
lógusok és metafizikusok bírálata kíséri.  

10 Jan Brzechwa (1898–1966) lengyel költő, író 
11 Tadeusz Kudliński: Vademecum teatromana. Varsó, 1976. p. 300–302. 
12 A darabot az Állami Bábszínház is bemutatta 1973-ban, Hárs László átdolgozásában Hencidai csetepaté címmel. 
13 Balagancsik (1906)




