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Szép Ernő (1884–1953)A Modern Színpad Kabaré bemutatójának színlapja, 1916.

Szép Ernő: Antoni tanár úr. Antoni és bábja, Sz: Gellért Lajos. 1922. Színházi Élet, Angelo foto
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A Kövér Béla Bábszínház 2003-as A hasbeszélője,
majd a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György
Társulatának Bábok címen előadott 2012-es stú-
dió-előadása kis híján száz évvel az ősbemutató
és a rá tíz évvel következő második előadás után
veszi elő újra Szép Ernő A hasbeszélő című egy-
felvonásos drámáját. A kétezer után keletkezett két
előadás közös vonása a magány tragikus ábrázolása.
A szöveg tisztán tragikus nézőpontja azért lehet ér-
dekes, mert az 1912-es Nyugat-matinébeli előadás
és az 1922-es, Andrássy úti Színházban tartott „má-
sodik bemutató” a korabeli kritikai reflexió szerint
a közönség humorosnak érzékelte a két előadást.
Az egyfelvonásos dráma tragikus olvasata egyértel-
műnek tűnik a mai néző számára. A hasbeszélő
Antoni professzor orfeumi magánszámának előadá-
sára érkezik a városba, az orfeumszolga a hotelszo-
bába kíséri. Antoni vacsora és borozás közben ma-
gányát enyhítendő saját bábjaival kezd beszélgetni,
a beszélgetés azonban, ami a családi élet illúzióját
hivatott felkelteni, félresiklik, az idill egy komor han-
gulatot árasztó látomássá alakul, amelyben Antoni
legjobb barátja és felesége (mindketten az előadás
bábjai) szeretők. Antoni erre rádöbbenve gyilkosság-
gal fenyegeti őket, majd táncba ráncigálja feleségét,
végül részegen egy széken ülve alszik el. 

Szórakoztató, de nem vicces
Szép Ernő 1907-től kezdve 149 alkalommal szerepelt
különböző kabarék műsorain az Alpár Ágnes-féle
két kötetes gyűjtemény szerint (A magyar kabarék

műsora 1901–1944 és A magyar kabarék mű-
sora 1945–1980). Ezen idő alatt lírai művek (dalok,
chansonok, alkalmi versek, stb.) és drámai szövegek
(jelenetek, tréfák, egyfelvonásosok, lírai játékok meg-
jelöléssel) egyaránt megjelentek a szín padon. A ka-
baréirodalom a kezdettől szoros kapcsolatot tartott
fenn a Nyugat folyóirattal és a szerzőkkel. Nagy
End re, „a magyar kabaré atyja”1 a Nyugat 1909/17.
számában egyenesen a Nyugat egyik rovatának
nevezi újonnan megnyíló kabaréját, a Modern Szín-
pad Kabarét. „…ez a színház az ő nyolcszáz föld-
szintes ülőhelyével, mintaszerű kis színpadával vol-
taképpen ennek a  folyóiratnak egyik törekvő
rovata lesz. Bajosan van a ’Nyugat’-nak olyan mun-
katársa, akit már eddig is ne fűztem volna valamely
irodalmi munkájával szinházam programmjába.
És bajosan fog beférni szinpadon hátsó ajtaján olyan
író, aki nem birt veleuszni a ’Nyugat’ áramlatával.”2

„A kabarék fél évszázadon keresztül […] hetente
nyíltak-csukódtak”3. „Mi legfiatalabbak, élünkön Ba-
bitssal, Kosztolányival, Karinthyval, mohón siettünk
a kabarénak a színpadjára szórni édesebb könnye-
inket, könnyebb sóhajainkat.[…] Elfájdul a szívem,
hogy visszaemlékszem azokra az esztendőinkre,
amelyekben a kabarét ápoltuk és ápolt a kabaré
minket, húsz meg ötven meg száz koronás tépé-
seket rakva sebeinkre.”4 Az írók számára komoly
keresetet jelentett az innen származó bevétel, hi-
szen a megírt számokért a kabaré előre fizetett.
Szép Ernő A magyar kabaré 10 éves anto ló giá -
ja című gyűjteményes kötet előszavában többek

Hutvágner Éva

A KABARÉ  ÉS  A BÁBMŰVÉSZET  V I RÁGKORA

1 Szép Ernő bevezetője az Írók Kabaréja elé, OSZK-FOND 81/541.
2 Nagy Endre: Az „Uj Szinház”-ról, Nyugat, 1909/17.
3 Nagy Ildikó: Polgárosuló Színház a polgári Budapesten. In: A tudománytól a tömegkultúráig: művelődéstörténeti tanul-

mányok, 1890–1945. Szerk. Lackó Miklós. Bp., 1994. MTA TTI, 191–216. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok;
14.) Idézi könyvében Molnár Gál Péter: A pesti mulatók. Budapest, 2001. Helikon Könyvkiadó, 345.

4 Szép Ernő bevezetője az Írók Kabaréja elé, FOND 81/541.



B Á B  É S  H A GYO M Á N Y2 4

között kitér erre is. „Azt sem tudtuk, kérem, mi fán
terem az a kabaré s kabaréköltők lettünk itt egy-
néhányan olyan életkorban, amikor az ember ép-
pen elhagyta az éhezést, mert megfogadták az
embert egy szerkesztőségben és az embernek
a versekért is fizetni kezdtek az úgynevezett folyó-
iratok. Az ember akkor öt forintot kapott egy versért.
Ötnél többet, hattól egészet tíz forintig az ember
csak jó hosszú mulattató alkalmi versezetekért ka-
pott, ha minden héten vitte az ember szép rende-
sen a Héthez. A költő gyönyörködtetni szeretné az
emberiséget. De nincs emberiség, hanem közönség
van. És a közönség többet kíván a gyönyörködés-
nél: jól akar mulatni. Már most itt lett ez a kabaré
s tíz forintnál kezdte a fizetést. Emlékszem, az a vi-
déki színész-fiatalember bejött a szerkesztőségbe
s zászlaja alá toborzott bennünket, akik versírásról
voltunk ott nevezetesek. Szóval a kabaré megnyílt
és jól ment, és tíz, tizenöt, huszonöt és a vége
felé, a világbéke utolsó esztendeiben ötven pengő
forintot kaptunk már a kuplékért, vagyis szövegekért
vagy még szakszerűbben mondva: számért.”5 Emel-
lett a kisebb dramatikus szövegeknek külön tari-
fája volt: „Kicsi darabokat adtak a kabaréban, nyol-
cat-tizet egy este, melyeket blüettnek, jelenetnek,
színpadi tréfának, miknek neveztek. A kisebb dara-
bokért huszonöt meg ötven forintokat fizettek, a na-
gyobb darab darabonként száz, százötven és idővel
kétszázötven forintokat is lehetett kapni.”6

Szép Ernő esetében, mint ahogyan az általában is
igaz a század eleji íróknál, a kabaréban elhangzó
műveknek a beazonosítása is nehézkes, hiszen az
előadott szövegeknek vagy szövegváltozatoknak
gyakran nincs nyomtatott kiadása; azokat, ha nem
versekről volt szó, több esetben csak kabaré-mo-
nográfiákban jelentette meg a szerző. Az újdonságot
kereső közönség igényei miatt pedig (mint az Antoni
tanár úr esetében), a szövegeket nehéz azonosítani
a megváltoztatott, vagy éppen direkt felismerhetet-
lenné tett címváltozatok miatt. Amennyiben a filológiai

kutatás nem jár eredménnyel a korabeli sajtó leíró
jellemzései, szövegközlései által, vagy a kéziratos
gyűjtemény segítségével sem lehet válaszra buk-
kanni, csak valószínűsíteni lehet az esetleges szö-
veg-egyezéseket.
A kabaré, azaz a „pesti szellemi csapszék”7, iroda-
lomtörténeti elhanyagoltságának oka kereshető
a kabarék történetének későbbi alakulásában.
A színházi emlékezetben a kabaré főként, mint az
abszurd vagy az avantgárd előfutáraként, vagy
konkrétabb példát keresve, Ionescu vagy Brecht
művészetének közvetlen előzményeként jelenik
meg. „[A]z abszurd játékok jelentős hányadát, mely-
nek dramaturgiájában – nem elméletében és vi-
lágképében – jelen van a kabaré groteszk lépés-
rendje, „blőd” évelődése a nagy dolgokkal, és az
a képesség, hogy a normálisnak tűnő mögött fel
tudja fedezni a képtelenséget, le tudja hántani
a megszokás vakfelületét.”8

A kabaré, bár szórakoztató szándékkal jött létre,
a mai ízlés értelmében nem nevezhető humoros-
nak vagy mulattatónak, és főként nem kizárólago-
san „vidám” számok gyűjtőhelyének, ez csak a ka-
barék későbbi műsorpolitikájának válik, és csak
részben, sajátjává. Szép Ernőnek a világháború
ideje alatt született, vagy a tematikusan ezt meg-
jelenítő szövegeinek kabarészámként való megje-
lenése jó példa lehet erre. A háborús borzalmakat
megjelenítő szövegek közül több példa is akad:
a Két sebesült a színházban és a Kop-kop sebesült,
amputált kezű és lábú katonák szenvedését, testük
deformációját és a normális életük folytatásának
lehetetlenségét jeleníti meg. A drámai művek ese-
tében a Kis egér (Háborús élmény alcímmel) a há-
ború frontvonalában, egy tiszti fedezékben játszódik,
háttérzaját ágyúdörgés és géppuskazaj adja, té-
mája pedig a halál és a háború értelmetlensége,
az élet veszendősége – egy egér elpusztításának
és abszurd temetésének dramatikus keretében. En-
nek a szövegnek a kapcsán jegyzi meg Réz Pál,

5 Szép Ernő: A magyar kabaré tízéves antológiája. Előszó. Budapest. 1918. Dick Manó. 
6 uo.
7 Szép Ernő bevezetője az Írók Kabaréja elé, FOND 81/541.
8 Pesti kabaré 1945–1988, Megjelent a Vidám Színpad 15 éves jubileumára, Budapest, Színháztudományi Intézet, 1966. 6.
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hogy „kifejezetten egy tragikus szituációt von be
a lírai komikum külső mázával”9. Ezt a megfogal-
mazást általánosként is értelmezhetjük. „[A] kabaré
hőskorát teljes, a mainál jóval szélesebb műfaji
gazdagságban mutatja meg. Amíg a mai kabaré
egyoldalúan verbális, szóviccekre, poénokra épül,
addig a század eleji remekművekben teljes mér-
tékben összefér a humor a nagyigényű társada-
lom- és jellemábrázolással.”10 A komorabb vagy
éppen „illetlenebb” témákat a kabaré nem ken-
dőzve, idealizálva, hanem a ma értelmezése szerint
a legsúlyosabb realizmussal jelenítette meg. Hu-
mora, szórakoztató volta főként a tényleges cse-
lekmény „fölött” futó apróbb részletek, helyzet- és
jellemkomikum, szellemes verbális humor vagy ver-
bális paródia kijátszásából eredhetett. „[E]szté ti ká -
ja is eltér minden más színpadi műfajtól: komiku-
mának szabályait, szerkesztési törvényeit, sőt
a néző viselkedésének illemkódexét is nagyrészt
az utca és a hétköznap szerkeszti: éltető eleme
a politika és a kisember „békaperspektívájának” ta-
lálkozása, a hétköznap fonákja, a közélet árnyjá-
téka.”11 A pesti kabaré, „az a cukrozott epe”12 napi
közéleti eseményekhez (lásd: Szép Ernő Aktuális
strófák, Aktuális versek) és politikához való közvetlen
kapcsolódása, kendőzetlensége közismert. Emellett
valóban a közbeszéd szabadságának kifejezése-
ként is gondolhatunk rá, mivel „[k]ötőfék nélküli
szájjal dalolt a szerelemről, a bérbe vehetőről,
a gyermekáldás nélküliről, a társadalmon kívüliről.
Illetlen volt? Rendkívül illetlen.”13

A hasbeszélő, Antoni tanár úr és a Bábok
Szép Ernő drámájának ősbemutatója 1912-ben,
a Nyugat matinéján, délelőtt 11-kor a Vígszínházban
volt. A Magyar Színpad, 1912. márc.10.-i számában
közölt színlap szerint a Szerémy Zoltán által rende-
zett egyfelvonásosa kabaré: „Nyugat-matiné: kabaré

egy felvonásban”. Az előadásban a színészeken kí-
vül („Antoni tanár. A hasbeszélő: Hegedűs, Pincér:
Kemenes, Orfeumszolga: Szerémy”) szerepelt három
báb, melyeket a főszereplő (Antonit játszó) Hegedűs
Gyula mozgatott a színpadon, a jelenet cselekmé-
nyének részeként. A Nyugat-matinékat a kezdeti
időszakában – az egy szerző köré csoportosuló
matinékkal szemben – vegyes összeállítású, több
szerzőnek is helyet adó, színesebb műfaji skálán
mozgó összeállítások jellemezték. Ezen a matinén
egyszerre szerepelt az előadás a Babits-által előadott
Dante-fordítással és F. Karnách Ilona a Fajtája című
paraszt-tragédiájával. Főként ennek a matiné-ese-
ménynek az össze állítá sa okolja azt, hogy a sajtó
nem igen vesz tudomást a darab előadásáról és
csak kis számban született kritika vagy előadásfotó
a bemutatóról. A szövegek általában a másik be-
mutatót emelik ki, A hasbeszélőt pár mondat erejéig
említik csak, amelyből az tűnik fel, hogy az előadás-
ból a  kritika  elsősorban a  humort hiányolta:
„Tréfája nem elég csattanó…”14. „A hasbeszélő című
komédia volt a matiné utolsó száma. Szép Ernő
írta meg az ügyet és Hegedűs Gyula pazarolt rá
fölösen sok művészetet.”15.
Az ősbemutatót követő második előadásról, az Antoni
tanár úrról, ami az Andrássy úti Színházban került
színre 1922. szeptember 10-én, a Színházi Élet már
idézett száma egy fotót is közöl. A cikk az előadást,
„a költő szívének fájdalmas kis sanzonját”, ezt
a „színdarabkölteményt” „Gellért magánjeleneteként”,
tehát monodrámaként írja le, bár a „lírai játék” törté-
netének elmesélése során mellékszereplőket is említ.
Emellett viszonylag pontos leírást ad a dráma cse-
lekményéről is. Az Andrássy úti Színház előadásán
négy másik szöveggel szerepelt együtt az Antoni
tanár úr. Móricz Zsigmond, Szenes Béla és Emőd
Tamás szövegeit egy este mutatták be az Andrássy
úti Színházban. A kabaré műsorának egészét

09 Szép Ernő: Fiú, leány – Elfeledett drámák. Szerk. Réz Pál. Budapest, 2006. Európa Kiadó.
10 uo.
11 Pesti kabaré 1945–1988. Bp., 1966. Színháztudományi Intézet, 5.
12 Kosztolányi Dezső: Magyar kabaré. Nyugat, 1915. II. 988. 1. 
13 Molnár Gál Péter: A pesti mulatók. Budapest, 2001. Helikon. 346.
14 Budapesti Hírlap, 61. szám, 1912. március 12. 
15 Nyugat-matiné, Művészet, irodalom. In: Népszava, 1912. március 12.
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a dráma környezeteként foghatjuk fel, a létrejött elő-
adás a többi műsorszámmal közösen alkotott egy
estés előadást. Míg az 1912-es előadás a Babits-for-
dítással és F. Karnách Ilona paraszt-tragédiájával
együtt jelent meg csupán, az 1922-es előadás a kri-
tikusok által is említett szövegeken kívül további ka-
baré-számokkal volt övezve. A Békeffy László-konfe-
rálta estén Békeffy László Jó ápolás ellen nincs
orvosság című tréfája, Gyöngyi Izsó Három nap
múlva meg fogsz halni! című, szintén tréfa műfajával
jelölt szövege, Móricz Zsigmond Kapuzárás című
egyfelvonásosa után következett a Szép Ernő-darab,
majd Emőd Tamás Ó-Breton legenda című összeál-
lítása régi francia szövegekből és dalokból, melynek
zenéjét Szirmai Albert szerezte. Ezt követően Szenes
Béla A negyvenes lány című vígjátéka, Karinthy Frigyes
Énekórája, Lovászy Márton Honnan jő a fény? című
chansonja, Mihály István Babám adieu, Noiret Irén
előadásában. További számok: Emőd Tamás Egy lé-
pésre és Anatómia című száma (Szirmai Albert ze-
néjével), Zágon István Kísértet, Harmath Imre Török
história, Petőfi Sándor Szerelemnek rózsafája, Emőd
Tamás: Zsan, the daily Bab című művei mind Pallós
Tivadar megzenésítésével kerültek színre.
Az 1912-es A hasbeszélőt és az 1922-es Antoni
tanár urat többek között a báb és ember közös
megjelenési módja köti össze, amely viszonyt
a 2000 után létrejött előadások is kiemelik. Az év-
tized „új” bábszínházai, az 1910-ben indult Vitéz
László Bábszínház és az 1917-ben indult Wayang
Játékok, vagy a hagyományos ligeti bábjátékos
technikát alkalmazó Columbia Mechanikai Színház
számos innovatívnak nevezhető eleme mellett
soha nem szerepeltetett bábjátékost és bábot egy-
szerre a színpadon. Az 1912-es és 1922-es elő-
adások során azonban a báb mozgatója és
maga a báb egyszerre vannak színen, valójában
egy-egy önálló szerepet játszanak. 
A hasbeszélőről átkeresztelt Antoni tanár úr elő-
adása egy külön szövegvariánsra épít, ám a rendezés

alapmotívumait tekintve hasonló elképzelés alapján
kerül színre, mint az 1912-es ősbemutató: a két elő-
adást humoros, inkább kacagtató, mintsem tragikus
kabarészámként értelmezték. A Szép Ernő-hagyaték
részét képző drámaszöveg részben gépiratos16, rész-
ben kéziratos formában maradt fenn. A nyilvánvalóan
szövegkönyvként készült kézirat pár apróbb eltérést
mutat a Nyugatban közölt változathoz képest – ám
két igen jelentős, a szöveg egészét megváltoztató
ponton eltér a Nyugat szövegközlésétől és a későbbi
előadások és szövegkiadások mindegyikétől. Mindkét
részlet már a kézírásos oldalakon található. 
A Nyugatban olvasható verzió szerint a „szeretőt”
kitessékelő Antoni a darab végén „(betuszkolja az
angolt a szekrénybe): Na, menj már. Szervusz. (Rá-
zárja az ajtót.) Vigyázz a lépcsőn. (A szekrény előtt
a lábával egyre halkabban dobog, mintha az angol
lemenne a lépcsőn.)”17 A kézirat ezzel szemben
ugyanezt a szituációt egy, a szöveg egészét teljesen
átértelmező szerzői utasítással látja el. „Antoni : (Be-
tuszkolja az angolt a szekrénybe) Na menj már.
Szervusz. (Rázárja az ajtót) Vigyázz a lépcsőn. (Hal-
latszik, mikor megy lefelé a lépcsőn. Ez a színfalak
mögött egy mindig gyengébben kopogó bottal csi-
nálódik.)”18 A darabban mindaddig folyamatosan An-
toni által leleplezett gesztusrendszer dől meg ezen
a ponton: a hasbeszélő mindeddig látványosan
maga mozgatta bábjait, maga adta hangjukat. A fel-
tételezett viszony báb-barátja és báb-felesége között
a saját képzelgése is lehetett, ám ezen a ponton
a szerzői utasítás szerint a színfalakon kívül képzik
az Antoni által is mondott hangokat: a cselekmény
Antoni képzeletén kívülre kerül az által, hogy a hang
forrása nem lepleződik le a színpadon belül. 
A másik eltérés szintén a kéziratban lévő változat-
hoz vezet: a Nyugatban a következő változat jelent
meg a dráma utolsó motívumaként: „A kutyafáját!
De jó kedvem van! (Valami régimódi valcert kezd
fütyülni.) Gyere szívem, táncoljunk egyet, mint a régi
szép időkben. (Felugrik, felkapja a nőt, esetlenül

16 Szép Ernő: A hasbeszélő. Original, Bárd Ferencz és testvére, zene és színpadi művek kiadóhivatala, Budapest, OSZK.
Kézirattár. FOND 81/563.

17 Szép Ernő: A hasbeszélő. Nyugat, 1912. 6. szám.
18 Szép Ernő: A hasbeszélő. Original, Bárd Ferencz és testvére, zene és színpadi művek kiadóhivatala, Budapest, OSZK.

Kézirattár, FOND 81/563.
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keringőzni kezd vele, fütyülve, az asztal körül. Oda-
odaszorítja magához, megcsókolja, érthetetlen be-
céző szavakat súg a fülébe, egyre fáradtabban
vonszolja a nőt, feldönt egy széket s lihegve leha-
nyatlik a székre. A nő az ölében ül, a hasbeszélő
boldog mosollyal cirógatja, lehunyja a szemét, egyre
halkabban dúdol magában, a nő lehanyatlik az
ölében, a feje a földre csüng. A hasbeszélő hor-
tyogni kezd. A függöny összemegy.” 
Ám ez a „nyugatos” zárlat a kézirat szerint csak
egy, a színész által választható befejezése a drá-
mának, ott ugyanis ez olvasható: „Részeg támoly-
gás lesz a táncból, nekiütköznek az ágynak. Ott
megáll Antoni, egész mámorosan magához öleli
a nőt, beszél hozzá: te, te…hogy szeretlek téged
te…egyre erősebben szorítja – egyszerre a báb
derékban kettétörik és kétfelé lóg le Antoni karjáról.
A hasbeszélő kinyitja a karját, csodálkozva s szo-
morún nézi az eltört bábot.) Függöny.
Megjegyzés: Ha az előadó színésznek jobban tet-
szik, úgy alakíthatja a végét, hogy a hasbeszélő
rövid, csámpás tánc után elfárad, visszaül az asz-
talhoz a nővel, a nőt az ölébe veszi, liheg, töröli
a homlokát a […] zsebkendővel, azután szerelmes

szavakat suttog hozzá és eközben karján a bábuval,
csöndesen elalszik. A báb az erőtlen karról leha-
nyatlik és a feje a földre lecsüng.”
A Nyugat-matinén tartott előadás természetesen
a Nyugat szövegkönyvét vette alapul előadásához,
az 1922-es Andrássy úti Színház viszont (ha hihe-
tünk a Színházi Élet leírásának), kissé megváltozta-
tott dramaturgiával, egy mellékszereplő visszaho-
zásával a kézirat első befejezését vitte színre. „Pár
pohár bort lehajt, illúziók szállnak a lelkére, azt
hiszi, hogy otthon ül, családja körében, táncra per-
dül az egyik babával és amikor a legboldogabbnak
hiszi magát – a táncoló babának leesik a feje. Fél-
rebeszél szegény tanár úr: hol a boldogság, hol
a családi tűzhely, hol van egy szív, egy igazi forró,
érző szív…Szétdobálja az álnok, csaló babákat,
a nagy zajra berohan a pincér: 
Mit parancsol tanár úr? – kérdi. 
Egy szivet, egy szivet! – zokog fel Antoni mester
lelkének végső fájdalmában.”19

A leírás folytatásában olvasható, hogy az Antonit
játszó színész a patetikus felkiáltásokat követően
elterül a padlón, a záróképben ráereszkedik
a függöny.

19 Móricz Zsigmond: Szép Ernő, Szenes Béla és Emőd Tamás – premier egy este. In: Színházi Élet, 1922. szept. 17. – szept
23-ig. 10. o.

Nagy János – Szép Ernő – Bőcs Attila: A hasbeszélő, Sz: Altorjai Tamás. 2003. R: Bőcs Attila, T: Matyi Ágota. Kövér Béla Bábszínház, Szeged
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Korunk hasbeszélője
A Kövér Béla Bábszínház 2003-as előadása Nagy
János átiratában „vidám opera bábokkal” műfaj-
megjelöléssel élt. A Bőcs Attila-rendezte A hasbe-
szélőben nemcsak, hogy nyílt színen mozgatták
a bábokat, de (bár feketeszínházi keretek közt)
jelen volt pár bábszínész, akik a bábok mozgatá-
sáért és hangjáért felelősek voltak Antoni mellett.
A Kövér Béla Bábszínházban előadott egész estés
darab első felvonásaként Muszorgszkij A mutatvá-
nyos című zenei pamfletjét adták elő, mint Antoni
orfeumi előadását. „A bábok úgynevezett pálcás
bábok, amelyekről a szünetben leszereltük a kéz-
mozgató pálcát és mintegy bunraku bábként moz-
gatták a fekete ruhába öltözött színészek a második
részben.”20 A két felvonás értelmezése a bábok
„életre kelésének” története: az első felvonásban
az Antoni által mozgatott előadás képeiként jelen-
nek meg a figurák, a bábok intim, hotelszobában
való önálló (nem Antoni által való) mozgásának
látványa az előadás alapvető gondolata. 
A 2012-es előadás Bábok címmel a Szatmárnémeti
Északi Színház Harag György Társulatának stúdió-
előadása, melyet Bessenyei Gedő István rendezett.
Az Antoni szerepét játszó színész mozgatta a bábo-
kat, az előadásfotók és a színikritikák szerint nyo-
masztó, komor összképet festett. A dráma bábdrá-
maként való értelmezése a magány tematikáját is
árnyalja, hiszen a báb és bábjátékos viszonyát
helyezi a szöveg középpontjába. Antoni, aki báb-
jaival az asztal köré ül, és borozgatás közben eljáts-
sza-eljátszatja velük azt, hogy azok a családja és
barátja, a bor elfogyasztásával és az idő előre
haladtával folyamatosan elveszíti a kontrollt a bábjai
fölött. A báboknak mintegy véletlenül előélete,
Antoni akaratának ellentmondó személyisége lesz.

A kezdeti szerepükből egyre inkább ki-kitörnek, ami
Antoni felesége – a női báb – és a barátja – az
angol báb – közötti viszonyban csúcsosodik ki. 
A bábszínház mai értelmezésébe illeszkedő folya-
matok kezdeteként lehet számon tartani a száza-
delőt. „Az új színházi koncepciók hatására az európai
bábszínház a színházi konyha feltárása irányában
és így a bábok animátora felé nyitott.”21 Jurkowski
a mai bábszínház esztétikai alapelveit többek között

Nagy János – Szép Ernő – Bőcs Attila: A hasbeszélő,
Sz: Altorjai Tamás. 2003. R: Bőcs Attila, T: Matyi Ágota.

Kövér Béla Bábszínház, Szeged

20 Kövér László szóbeli közlése
21 Henryk Jurkowski: Az európai bábjáték találkozása a világ bábkultúráival. UNIMA Konferencia, 2001. OSZMI, gépirat. 



2 9H U TV Á G N E R  É VA

Szép Ernő: Bábok, 2012.
R: Bessenyei Gedő István.

Szatmárnémeti Harag György Színház,
F: Végh Balázs

a bábtechnikák használatából vezeti le – és a fentiek
szerint fontosnak tartja kiemelni, hogy a modern báb-
művészetnek a napjaink bábművészetének esztéti-
kájához vezető elgondolása Európában „a színházi
konyha” leleplezésének színre vitelével kezdődik.
A talán keleti bábművészeti hatáson alapuló, de
mindenképp arra  emlékeztető, a  játékos és
bábja viszonyára rákérdező bábhasználat közös mind
a négy előadásban. A közös színpadi jelenlét mikéntje

mai bábszínházi gondolkodásunk egyik fő kérdése:
visszamenőlegesen szükségessé válik tehát megta-
lálni azokat az előadásokat, ahol a bábfigura egy,
a színész testével egyenrangú színpadi jelként jelenik
meg. A magyar bábtörténet számára tehát egy igen
fontos, máig tartó folyamat igen lényeges forrása lehet
a feltáratlan, kevéssé dokumentált kabaré-előadások
halmaza, és igen különös, korát megelőző
előadása a két Szép Ernő-bemutató.

Most of the interpretive devices used in today’s puppet theatre date from the beginning of the 20th
century. One of the seminal events was the premiere of Ernő Szép’s one-act play, The Ventriloquist.
This took place in Budapest’s Vígszínház in 1912, a matinée sponsored by the journal Nyugat (West).
This and other little known, barely documented cabaret performances of pieces by Ernő Szép are im-
portant in Hungarian puppet history and were far ahead of their time. The article that follows is an
analysis of old and new performances of The Ventriloquist. A later performance, on September 10,
1922, changed the title to Mr. Antoni and took place at the Theater on the Andrássy Avenue. Then,
in 2003, a little less than one hundred years after its premiere, the same play was performed at the
Béla Kövér Puppet Theater and then later in 2012 by the György Harag Ensemble at the Északi Színház
in Szatmárnémet with a new title, Puppets. All four performances made use of the device in which
puppets question the relationship between the puppeteer and his/her puppets.  Puppet and pup-
peteer appearing together on stage has become a major method in the puppet theater today, and,
by means of their simultaneous physical presence on the stage reflects modern questions about the
relationship and possible equivalence of puppet and puppeteer. 
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