
Írásunk egy olyan alkotóval, illetve alkotóközösség-
gel foglalkozik, mely nemcsak hogy több évtizeden
keresztül meghatározta a magyar bábjátszást (mind
formailag, mind tematikailag), valamint azt (ismét)
nemzetközileg elismertté tette1, hanem bábeszté-
tikai alapvetései még ma is a magyar „művészi”
bábjátszás kiindulópontját jelentik, hatástörténeti
szempontból megkerülhetetlenek.2 Szilágyi Dezső
1958 és 1992 között töltötte be az Állami Báb szín -
ház igazgatói posztját. Regnálását jelentős műsor-
politikai változtatásokkal kezdte, aminek bábesz-
tétikai megfontolások képezték az alapját. A ’60-as
években pedig az Állami Bábszínházon belül lét-
rehozta a felnőtt bábelőadás addigi fogalmát átér-
telmező Kísérleti Stúdiót.3 Az előadásaikban meg-
jelenő innovatív játéknyelvi elemek mögött egy
egységesnek tekinthető, tudatos bábesztétikai kon-
cepció húzódott meg. Szilágyi Dezső bábelméleti
alapvetéseit nem írta le összegző munkában (bár
a hagyatékban fellelhetők az erre tett kísérlet nyomai),

gondolatait elsősorban előadásain, rövidebb tanul-
mányain, nyilatkozatain keresztül, a róla szóló visz-
szaemlékezések segítségével rekonstruálhatjuk.
A ’60-as évek második fele és a ’80-as évek közötti
időszakra sokan még ma is a bábszínház arany-
koraként hivatkoznak.4 Ez a meghatározás nemcsak
a vendégjátékok magas száma, a bábszínház
egész országra kiterjedő tájelőadás-rendszere vagy
Szilágyi Dezső határozott igazgatása következmé-
nyeként születhetett meg,5 hanem az ekkoriban
rendezett kísérleti előadások és a bennük megje-
lenő bábesztétikai fordulat miatt is. Ennek lehető-
ségét az teremtette meg, hogy a bábszínház a szín-
házról folytatott diskurzusban meglehetősen
periferikus státusszal rendelkezett, így a korszak
kultúrpolitikája számára sem volt nagy jelentősége.
Az Állami Bábszínház munkatársai így egy olyan
kísérletező szellemi műhelyt hozhattak létre, amely
a hagyományos kőszínházi előadásokhoz képest
viszonylag nagy szabadságot élvezett.
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Varga Nóra

SZ I LÁGY I  DEZSŐ  ÉS  AZ  EGY I K  E LSŐ
MAGYAR  BÁBESZTÉT I KA
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1 A korábbi időszakokat tekintve vö. Orbók Loránd vagy Blattner Géza külföldi karrierjét.
2 A továbbiakban a bábszínház szót az Otakar Zich-i értelemben vett művészi bábszínházra alkalmazom, ezen elmélet

kétféle bábművészetet különböztet meg. Az egyikben a bábok kicsinyített emberként lépnek fel, a bábszínház itt
az „emberszínház” miniatűr mása (ez a típus főleg a népi és vásári bábjátékra jellemző). A másik típus pedig a magyar
terminológiában nem feltétlenül szerencsés módon a „művészi bábszínház” nevet viseli. Benne a bábok külön ontológiai
kategóriába eső entitások (nem puszta tárgyak, de nem is emberek), ennek színpadi kihasználása a báb által előhívott
komplex jelentésstruktúrák létrehozatalában rejlik.

3 A Kísérleti Stúdió létrejötte több szerencsés tényezőnek köszönhető, az egyik a frissen képzett színészek (és vizsgaelő-
adásaik), akikhez csatlakoztak a bábszínház alternatív, képzőművészetileg és bábművészetileg az addigiakhoz képest
más irányt képviselő művészei. A Kísérleti Stúdió egyik (főként szcenográfiai) előzményének tekinthető az Auróra,
a későbbi ASTRA Bábegyüttes. (Passuth Krisztina szóbeli közlése)

4 Többek között pl. Szakály Márta, Selmeczi Elek, Balogh Géza. (Szóbeli közlésük, illetve Selmeczi Elek: Világhódító bábok.
Budapest, 1986. Corvina alapján.)

5 Szilágyi Dezső (1922–2010) az Állami Bábszínház igazgatója, dramaturg. 1952-tól a Népművelési Intézet munkatársa, lektor
és szerkesztő, számos bábjátékkal kapcsolatos tanulmány szerzője. 1958-tól az Állami Bábszínház igazgatójaként átszervezi
a bábszínház társulatát és műsorpolitikáját, melynek következtében a bábszínház nemcsak az „ország népszínházává” vált,
hanem kortárs szerzők, abszurd vagy groteszk, elsősorban felnőtteknek szóló darabokat is a repertoárjára tűzött.
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S. Beckett: Jelenet szöveg nélkül I., 1966. R: Szőnyi Kató, 
T: Koós Iván. Állami Bábszínház

Szergej Obrazcov és Szilágyi Dezső az Állami Bábszínház 
30. jubileumi ünnepségén, 1978

Szilágyi Dezső: Székhistória, 1975. R: Szőnyi Kató, T: Schaár Erzsébet – Vízvári László. Állami Bábszínház
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A Kísérleti Stúdió megalakulása egyrészt visszave-
zethető a társulat felduzzasztásának és professzio-
nális bábszínészekkel való feltöltésének igényéhez,
illetve a Bábszínészképző Tanfolyam létre hozásához.6

Másrészt a szakmai műhely létrejöttében meghatá-
rozó szerepet játszott az átszervezett társulat művé-
szeti vezetése, amelynek tagja volt Szőnyi Kató
főrendező,7 Bródy Vera és Koós Iván báb- és dísz-
lettervezők, majd később Ország Lili tervező, Kardos
G. György dramaturg, Láng István zeneszerző, Balogh
Géza és Urbán Gyula rendezők. Szilágyi a rendező-
hiány megoldása érdekében Balogh Gézát és Urbán
Gyulát Prágába küldte tanulni. A Bábszínészképző
Tanfolyam (nem hivatalos elnevezéssel Stúdió) azon-
ban nem azonos a Kísérleti Stúdióval, mert míg
előbbi egy képzési forma volt, addig utóbbi az Állami
Bábszínház egy főként stúdiószínpadon játszó alko-
tóműhelye. Természetesen a kettő közötti kapcso-
lattól nem tekinthetünk el, hiszen a frissen képzett
színészek nem az obrazcovi bábesztétika, hanem
a francia, német, cseh és lengyel bábjátszás alap-
vetéseit tanulták Szilágyi interpretációjában. 
A Szilágyi-féle bábesztétika deklaráltan a moszkvai
Központi Állami Bábszínház vezetője, Szergej Obraz -
cov bábesztétikáját vette mintaképül, ehhez ké pest
pozícionálta saját elképzeléseit. Feltételezhetjük, hogy
ez részben az adott politikai rendszer, a szocializmus
nyomásának hatására történt, hiszen Obrazcov mun-
kássága a bábos szféra számára „erősen ajánlott, köve-
tendő példa” volt, viszont Obrazcov hatása nemcsak
a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évek szovjet propagan-
dájának köszönhetően lehetett világméretű, hanem
azért is, mert kortársai közül elsőként fogalmazott meg

egy egységes, a művészi bábjátékra vonatkozó bábesz-
tétikai rendszert. Minthogy a Kísérleti Stúdió előadásai
hagyományként tekintettek az obrazcovi bábjátékra,
nem értelmezhetők másként, mint az obrazcovi játék-
hagyománnyal szembeni kritikai számvetésként.
Tanulmányomban ezért a Szergej Obrazcov által kép-
viselt bábesztétika felülírásának kísérleteként tekintek
a Kísérleti Stúdió előadásaira. Ezen főbb esztétikai irány-
változásokat, melyeket Szilágyi is megfogalmaz elméleti
írásaiban, az alábbi pontokban foglalhatjuk össze: 
1. Obrazcov hasznosnak tartotta a stilizációt, hiszen
az alkalmassá teszi a bábot a partikulárissal szem-
ben az univerzális színpadi megjelenítésére. Míg
az emberszínházban a színész mindig egy sajátla-
gos, individuális testtel rendelkezik, addig a báb
képes lehet például „az ember” közvetlen repre-
zentációjára. Obrazcov mégis szigorú határt szabott

6 Ahhoz, hogy a társulat mennyiségileg eleget tudjon tenni a tájolásokkal szemben támasztott elvárásoknak, illetve, hogy
közben Budapesten alakulhasson egy kevésbé kommersz bábirányzatot képviselő szakmai műhely, ahhoz a társulat
jelentős felduzzasztására volt szükség, illetve képzett rendezőkre és színészekre. Hogy biztosítsa a társulat képzett színé-
szekkel való feltöltését Szilágyi 1959-ben megbízta Lévai Sándort és Balogh Gézát, hogy hozzanak létre egy önképzőkört
(ekkor még csak a társulat színészeinek oktatott Sík Olga éneket, Szakáts Miklós színészmesterséget, Ascher Oszkár pedig
művészi beszédet). 1960-ban a Színház- és Filmművészeti Főiskola mintájára Szilágyi létrehozta a Bábszínészképző
Tanfolyamot, amely kétéves volt, elvégzése után pedig a hallgatók nagy részét a bábszínház alkalmazta.

7 A főrendező nemcsak művészileg bizonyult jó választásnak, hanem azért is, mert politikai kapcsolatai révén több kelle-
metlen ügyet is el tudott simítani (férje Gáti György Aczél György főiskolai osztálytársa volt), valamint ő kezeskedett
Szilágyiért, aki nem volt párttag. 

Koós Iván, 1962.
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a stilizációnak: a stilizáció célja nála a jelölő és
jelölt közötti viszony közvetlenebb, így transzpa-
rensebb felmutatása volt, nem pedig a jelentésadás
disszeminatív elbizonytalanítása. Szilágyi radikali-
zálta  és kiterjesztette a  stilizációs eljárást.
Nála az nem a szemiózis megszilárdulásának,
éppen ellenkezőleg, a jel felszabadulásának az
eszköze. A néző a stilizáció révén hangsúlyosan
társalkotói pozícióba kerül, az előadásnak már nin-
csenek olyan mozzanatai, amelyek az egyértelmű
megfeleltethetőséget céloznák. Pl. a Jelenet szöveg
nélkül abszurd, végletekig stilizált bábja.8

2. Lényeges különbség, hogy éppen a (derridai érte-
lemben vett) logocentrikus gondolkodással való
leszámolás eszközeként Szilágyi nagy (Obrazcovnál
jóval nagyobb) hangsúlyt fektetett a társművészetek
bábelőadásba való bevonására,9 például nála jelent
meg először a műalkotás mint báb a színpadon
(lásd a Schaár Erzsébet szobrai alapján készült
Székhistóriákat).10 A multimediális színházi előadás-
ban nagy jelentőségre szert tevő képi, zenei stb.
elemek ugyanis alkalmasak arra, hogy a nyelv evi-
densnek tűnő értelemfelmutató erejét relativizálják.
(Ennek a folyamatnak pontos meg fo gal ma zá sá ra lehet
példa Hans-Thies Lehmann Posztdramatikus színház
című művének egyik fejezete, Lehmann továbbmegy,
a posztdramatikus színházban a szó deszakralizálódik,
a szerző a wilsoni audio landscape fogalmából indul

ki,11 ami egyfajta asszociációs teret hoz létre a nézők
tudatában, miközben a szöveg szemantikailag érdek-
telen librettóvá, határtalan zajjá válik.)12 Az igazgató
a színház vélelmezett európai lemaradására adott
válasza a „látványi metafora színházaként" definiált
művészeti törekvés, amelynek többek között a zenés
bábelőadások is képviselői voltak. Az 1976-os Arcok
és álar cok a Kísérleti Stúdió első kifejezetten zenés
báb előadásként meghirdetett előadásblokkja volt.13

3. Végül, míg Obrazcov csak a vígjátékot, a mesét
és kabarét tartotta a bábszínpaddal összeférhető
műfajnak, addig Szilágyinál a tragédia, a groteszk
és az abszurd is megjelent színpadi minőségként,
sőt az irónia színpadi megjelenését tartotta a báb-
színpad egyik legfőbb sajátosságának.14

A ’60-as és ’70-es években a bábszínház valami
olyasmit keresett, ami Európában egyedülálló, és ami
az Állami Bábszínház védjegyévé válhat, ezek lettek
a zenés előadások, illetve az abszurd és groteszk
drámákat színpadra állító bábelőadások.15 Míg
Magyarország nagy része a táj- és nagyközönségnek
szánt előadásairól ismerte az Állami Bábszínházat,
addig külföldön és a stúdiószínházba járó (főként
diákokból álló) vékony közönségréteg számára ismert
volt az az addigiaktól esztétikailag eltérő bábszínházi
forma, melynek alapjait Szilágyi Dezső és a Kísérleti
Stúdió fektette le, mely szemléletben talán éppen
mostanság körvonalazódik egy újabb fordulat. 

08 Bemutató: 1966. március 7., rendező: Szőnyi Kató
09 L. pl. Jacques Derrida: Grammatológia. ford. Marsó Paula, Bp., 2014. Typotex
10 Bemutató: 1975. április 16., rendező: Szőnyi Kató
11 „A színpadkép körül felépülő »auditív színpad« minden irányban intertextuális utalásokat nyit, vagy kiegészíti a színpadi

anyagot zenei hangzás-, valamint »konkrét« zajmotívumokkal.” Hans-Thies Lehmann: Textuális tájkép, a hangok
színháza = Posztdramatikus színház. ford. Kiss Gabriella, Bp., 2009. Balassi Kiadó, 177.

12 Uo., 177–179.
13 Arcok és álarcok (négy zenei groteszk), bemutató: 1976. III. 5., Igor Sztravinszkij: A katona története (Moralitás-játék

9 képben), rendezte: Szőnyi Kató, Maurice Ravel: La Valse (Pantomim-jelenet), rendezte: Szőnyi Kató, Ligeti György:
Aventures (zenei groteszk egy képben), rendezte: Szőnyi Kató, Szergej Prokofjev: Klasszikus szimfónia (pantomim
bábokkal és maszkokkal, egy felvonásban), rendező: Szőnyi Kató.

14 Szilágyi Dezső: Néhány szó a bábjáték elméletéről. 9, OSZK Színháztörténeti Gyűjtemény Szilágyi-hagyaték, FOND 28.
15 Erre kiváló példa Mrożek és Beckett művein kívül az 1972-es Bábuk és emberek II., Bemutató: 1972. január 14.,

Kosztolányi Dezső: A szörny, rendezte, Szabó István, Jean-Claude van Itallie: Motel, rendezte: Szőnyi Kató, Urbán Gyula:
Kompozíció, rendezte: Urbán Gyula, Beckett: Jelenet szöveg nélkül (felújítás), Örkény István: Az óbudai ikrek, rendezte:
Bánky Róbert, Gyárfás Endre: Kis minta-színdarab, Ligeti György–Szilágyi Dezső: Aventures, rendezte: Szőnyi Kató.
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This article is about an artist and an artistic community which defined Hungarian puppetry for
decades and through which it became internationally recognized. Dezső Szilágyi’s principles of
aesthetic for puppet theater served as a foundation for Hungarian puppetry and remain so to this
day. In the 1960s and 70s, puppet theaters were searching for something that would stand out
in Europe. Szilágyi established the Experimental Studio within the National Puppet Theater. This
group of artists, by consciously applying Szilágyi’s aesthetic of puppet theater, developed their
unique style of performances. Their approach eventually became the trademark of the National
Puppet Theater. Their puppet plays, usually with musical accompaniment, always emphasized
the absurd and grotesque in their performances.
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