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Jelenetek az Aventures című előadásból
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A Kísérleti Stúdió Aventures című bábelőadása nem-
csak azért számottevő része a magyar bábtörténetnek,
mert az addigiakhoz képest merőben új, az avantgárd
zenedramaturgia hatását tükröző zenés bábszínházi
kategóriát képviselt, hanem azért is, mert az előadás
a lehmanni értelemben vett posztdramatikus színház
jegyeit mutatja. Ennek az állításnak a bizonyításához
mindenekelőtt az előadás színháztörténeti kontextu-
sának rövid tárgyalása, illetve az elemzésben használt
fogalmak bemutatása szükséges. A dolgozat ennek
megfelelően a következő részekre tagolódik: előbb
az Aventures történeti kontextusát jelzem röviden,
majd bemutatom az elemzés középpontjában lévő
fogalmakat (mindenekelőtt a zenedramaturgiát és
a logocentrizmust), majd a korábban bevezetett szem-
pontok segítségével közelítem meg az előadást.
Az Állami Bábszínház és annak Kísérleti Stúdiója
1972-ben mutatta be először az Aventures című egy-
felvonásost, amelyet később az 1976. március 5-én
bemutatott, felnőtteknek szóló négy zenei groteszk
között ismét szerepeltetett. Az Arcok és álarcok (négy
zenei groteszk) összefoglaló cím Ligeti György Aventures-
jének felújítása mellett Sztravinszkij A katona története,
Ravel La Valse, és Prokofjev Klasszikus szimfónia c.
művét fedte. Az Állami Bábszínház számára a zenés
bábelőadások létrehozása nemcsak bábesztétikailag
volt fontos, hanem műsorpolitikai szempontból is,
hiszen ez az új, felnőtteknek szóló műfaj volt hivatott
betölteni a bábkabarék megszüntetésével keletkezett

hiányt. Az első zenés bábelőadások a Szilágyi Dezső
igazgatása alatti időszakban születtek meg. Ilyen, kül-
földön is hatalmas népszerűségnek örvendő nagy-
színpadi produkció volt A fából faragott királyfi (1965.
április, R: Szőnyi Kató, T: Bródy Vera) vagy A csodálatos
mandarin (1969. január, R: Szőnyi Kató, T: Koós Iván).
A zenés bábelőadás nem olyan bábelőadásokat jelöl,
amelyeket zenei aláfestés kísér, hiszen ez bevett gya-
korlat volt már a magyarországi bábszínházak meg-
alakulása óta. A zenés bábszínház fogalmán ehelyett
azokat a bábelőadásokat értem, amelyekre jellemző,
hogy a zene és a színpadi látvány együttesen értel-
mezhetőek, viszonyuk nem illusztratív, nem hierarchikus,
a jelentésképzés során a két médium egymás aktív
felülírására, átértelmezésére képes. A műfaj Ma gyar -
országon az ötvenes évek végén, a hatvanas évek ele-
jén jött létre.Fontos megemlíteni, hogy a bábtörténetben
találunk példát hasonló alkotásokra, valamilyen módon
tekinthetünk rájuk műfaji előzményként. Az egyik
az 1918-as Teatro dei Piccoliban bemutatott mimusjáték
est, amelyet különböző zajokkal, zörejekkel, nevetések-
kel, a bábuk anyagiságát kiemelő hangokkal adtak elő,
pl. Bartók A kékszakállú herceg vára zenéjére hozták
létre az Ombre című művet. A másik a Robert Edmond
Jones tervein fennmaradt 10 láb magas, Remo Buffano
által épített bábokkal (effigies) és maszkokkal 1931-ben
a Philadelphia Orchestra által előadott Sztravinszkij ora-
tórium, az Oedipus Rex.1 Jelentős különbség azonban,
hogy a kórus tagjai által viselt maszkok nem bábként,
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„[…] én pedig megkomponáltam magát

a szöveget is, egy olyan zenei jellegû szöveget,

amelynek szemantikai értelme nincsen,

csak emocionális tartalma”

(Ligeti György)

1 Igor Stravinsky: Oidipus Rex, libretto: Jean Cocteau, presented by the Philadelphia Orchestra Association and the League
of Composers, premiere: Metropolitan Opera House, April 10, 1931. Forrás: A. S. Cavallo: Heroic puppets from Oidipus
Rex, Bulletin of the Detroit Institute of Arts, 35, 24–27. http://www.jstor.org/stable/41504129 és Eileen Blumenthal: The
origin of species = Puppetry a world history, New York, Abrams, 2005, 32.



hanem jelmezként működtek, illetve a bábokkal leját-
szott jeleneteket narrátor kommentálta. Nincs rá bizo-
nyítékom, hogy az Állami Bábszínház alkotói, vagy Ligeti
György ismerték ezeket az előadásokat, de érdemes
elgondolkodni a hasonlóságokon, főként az olasz elő-
adás tekintetében (az öt mimusjáték struktúráját, vizu-
alitását és zeneiségét illetően). Fontos kitérni rá, hogy
a zenés bábszínház nem összekeverendő a bábope-
rával, ami általában „emberszínházi” verziójának mari-
onettekre átültetett mása, a bábok az operaénekesek
pozíciójába helyezkednek, a műfaj egyik alapvetése,
hogy (ahogyan a bábkabaréban is) a bábokra kvázi
az emberek kicsinyített másaiként tekintenek. „Nem
az interpretáló színészt akarja bábbal ábrázolni, […]
az egymás mellé rendelt auditív és vizuális eszközök
egy új, önálló, komplex műalkotást hoznak létre.”2 Tehát
a zenei bábszínház egységét a zene és a képzőmű-
vészet kettőssége adja. A vizuális (és zenei) kompozíció
kiemelt jelentőséggel bír (vö. H.T. Lehmann: Szcenográfia,
vizuális dramaturgia).3 Ezt a magyar bábszínháztól ezi-
dáig szokatlan műfajt és alapvető jellemzőjét, a szó és
a cselekmény szerepének teljes lecsökkentését a leg-
több kritikus és színházi szakíró a bábszínház különle-
ges, vagy hangsúlyos összművészetisége kifejezéssel
írja le. „S melyek ma a Bábszínház fő jellegzetességei:
A látvány elsődlegessége. A mozgó látvány összekap-
csolása a muzsikával és a színjátékkal. Vagyis: egyfajta
különleges összművészetiség. […] Minden az, ami, és
még más is ezen kívül: fölismerhető tárgyak és átszel-
lemült lények egyszerre.”4 Breuer János a zene és a kép-

zőművészet (báb, díszlet) egységéről ír, a báb statikus
volta és a zene dinamikája kiegészítik egymást, ám
felhívja a figyelmet a zenében rejlő ellentmondásra,
hogy a zene miközben képes a legbonyolultabb lelki-
állapotok kifejezésére, mégis nélkülöz mindennemű
konkrétságot.5

A logocentrizmus fogalmát a színházművészetben
Jacques Derrida így írja le „A színpad akkor teologikus,
ha a beszéd uralja, a beszéd akarása, egy elsődleges
logosz terve, ami nem tartozván a színház teréhez
távolról irányítja azt, […] ha szerkezete a hagyomá-
nyoknak megfelelően a következő elemekből tevődik
össze: egy szerző-teremtő, aki távolról, jelen nem
levőként, szöveggel felfegyverkezve felügyeli, össze-
állítja és megszabja a reprezentáció idejét és értel-
mét úgy, hogy a reprezentációt reprezentálja, tudniillik
azt, amit gondolatai, szándékai, elképzelései tartal-
mának hívunk.”6 Részint ennek a gondolkodásmód-
nak a következménye, hogy a színházi előadást
sokáig a szöveg egy a színpadi teret kitöltő verzió-
jának tekintették.7

A logocentrizmus azonban nem azt jelenti, hogy
a verbalitás felülkerekedik a nonverbalitáson,
a logocentrizmus sokkal inkább a logosz domi-
nanciáját jelzi, „A néma tánc is lehet üres és szán-
déka szerint tanító, s a jelentéssel rendelkező szó
is a gesztusok táncává válhat.”8 A logosszal való
leszámolás a zenés bábszínházban a logosz poé-
tikus színházi dekonstrukciója. „Ebben az értelem-
ben tehát azt mondhatjuk: a színház nem egyéb,
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2 Szilágyi Dezső: Korunk bábművészete = Zene és bábszínpad. Szerk. Szilágyi Dezső, Breuer János, Passuth Krisztina, Bp.,
1971. Zenemű Kiadó, 24–25.

3 „[…] az egész együttes látványa, ahogy – legalábbis egy-egy pillanatra – statikussá merevedik és képet alkot. Ez a lefény-
képezhető, rögzíthető kép a színpadi vizuális kompozíció.” Passuth Krisztina: Báb- és képzőművészet = Zene és
bábszínpad. Szerk. Szilágyi Dezső, Breuer János, Passuth Krisztina, Bp., 1971. Zenemű Kiadó, 90.

4 Molnár Gál Péter: Színház bábukkal = A mai magyar bábszínház története. Szerk. Szilágyi Dezső. Budapest, 1978.
Corvina,13.

5 Breuer János: Bábtáncoltató = Zene és bábszínpad. Szerk. Szilágyi Dezső, Breuer János, Passuth Krisztina, Bp., 1971.
Zenemű Kiadó,, 71–72.

6 Jacques Derrida: A kegyetlenség színháza és a reprezentáció bezáródása. Ford. Farkas Anikó, Szeged-Budapest, 1994,
Gondolat-Jel, I-II. 5.

7 Pl. Kékesi Kun Árpád: A határátlépés színházkulturális fenomenológiája = Látvány/Színház. Performativitás, műfaj, test.
Bp., 2006, L’Harmattan, 70., vagy Patrice Pavis: Előadáselemzés, i. m.

8 Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház. Ford. Kricsfalusi Beatrix, Berecz Zsuzsa, Schein Gábor, Bp., 2009. Balassi
Kiadó, 173.
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mint chorea-gráfia: az értelemre összpontosuló
beszéd de-konstrukciója […]”9

Mary Whittall és Carl Dahlhaus Cambridge Opera
Journalban megjelent tanulmányában úgy definiálja
a zenedramaturgiát, mint a zene azon formáját,
mely funkcionalitásában értelmezhető az előadás-
ban, nem leválasztható az előadásról, csakis annak
függvényében rendelkezik jelentésképző erővel,
önállóan nem.10 Az avantgárd művészet szétfeszí-
tette a zenedramaturgia addigi definícióját (lásd pl.
L’amiral cherche une maison à louer — Poème
simultané par Richard Huelsenbeck, Marcel Janko,
Tristan Tzara, Cabaret Voltaire) és az így létrejövő
zenedramaturgia jellemzőit alkalmazza alapvetően
a posztdramatikus színház. Mladen Ovadija 2011-
es tanulmányában átfogó képet nyújt a zenedra-
maturgia fogalmának változásáról és jellemzőiről
az avantgárd és posztdramatikus színházban.11

Ovadija egyértelműen az avantgárd hatástörténe-
tébe illeszti a posztdramatikus színház zenedrama-
turgiáját. A Whittall és Dahlhaus által megfogalmazott
zenedramaturgia-fogalommal szemben Ovadija azt
állítja, hogy a történeti avantgárd által kikísérletezett
zenedramaturgia és annak előzménye, az ún. ver-
bo-voco-visual költészet deszemiotizálja a logo-
centrikus jelentést. (A verbo-voco-visual költemény
legszemléletesebb példájának Marinetti Zang Tumb
Tumb c. versét tekinti a szerző, mely onomatopoé-
tikus szavak felsorolása). Ilyen módon a zene nem-
hogy nem elválasztható az előadás egyéb elemeitől,
de folyamatosan megkísérli felülírni, dekonstruálni
az azok által létrehozott jelentést. A posztdramatikus
színház pedig pontosan ezt gondolja tovább.12

A zenés előadásokban a szó és a logosz „deszak-
ralizációjának” eszköze az intermedialitás13 és
a különböző médiumok használatából fakadó tech-
nikák – pl. a kollázs, montázs és a többszólamúság,
– amelyek főként a posztmodern színház sajátos-
ságai.14 Az intermedialitás, mely a különböző médi-
umok korrelációs viszonyára utal, jelen esetben
a zeneművek, a feliratok és a bábok elegye, melyek
jelentéselbizonytalanító szerepükkel a befogadót
mintegy társalkotóvá emelvén helyezkednek a logo-
centrikus gondolkodás helyébe, egyúttal felszámol-
ván a néző passzivitását. Az Aventures nagy része
különböző zajokból, sikolyokból, nevetésből, sóhaj-
tásból, lihegésből, csörömpölésből és disszonáns
hangokból áll. A legelső képben háromszög formájú
elrendezést látunk, középen, fent helyezkedik el
egy fogason egy férfi kalap, öltöny és a hozzá tar-
tozó nadrág, illetve kalapok, lentebb két pipere-
szekrényt látunk, középen pedig egy állványon vörös
parókát, lila boát, kalapot. A színpadkép az előadás
végéig nem változik, csupán a bábok mozdulnak
el kezdőpozíciójukból. Az Aventures jellemezhető
Hans-Thies Lehmann zeneivé válás fogalmával.15

Lehmann egy önálló auditív szemiotika létrejöttéről
ír, nem zenés színházról beszél, hanem „színház
mint zene elképzelésről”.16

Ennek az önálló, auditív, dinamikusan változó sze-
miotikának az Aventures-ben megjelenő elemeit
az áttekinthetőség kedvéért öt csoportba sorolom.
1. polifónia, szimultaneitás, egyszerre több, sokszor
szinte beazonosíthatatlan hang egyidejű megjele-
nése, ezt támasztja alá az előadás azon része pl.
amelyben egy hangos férfi nevetés alatt két női

9 Hans-Thies Lehmann: i.m. 174.
10 Dahlhaus, Carl, and Mary Whittall. “What Is a Musical Drama?” Cambridge Opera Journal 1.2 (1989): 95,

http://www.jstor.org/stable/823586.
11 Mladen Ovadija: Dramaturgy of Sound in the Avant-garde and Postdramatic Theatre, McGill-Queen’s University Press,

2011.
12 I.m., 205.
13 Chiel Kattenbelt, Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships, Culture,

Language and Representation, 2008, VI, 19–29.
14 I.m., 175.
15 Hans-Thies Lehmann, i. m.. 106–108.
16 I.m., 106.
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hang hallatszik, amelyek néha elcsuklanak, néha
mintha artikulálatlanul beszélnének, néha nyögnek,
mindezt pedig egy elektromos zajzene kíséri, amely
olyan hatást kelt, mintha bekapcsolva maradt volna
egy diktafon és a csendet vette volna fel. Az elő-
adásra alapvetően jellemző, hogy valamilyen elekt-
romos eszköz által rögzített és torzított hangot egy-
szerre hallat emberi énekhangokkal, nevetéssel,
suttogással, vagy klasszikus hangszerekkel.
A posztdramatikus színház idevonatkozó fejezete
az elektromos zenét és annak manipulatív hatását
fordulópontként írja le. „Ezáltal lehetővé válik a szín-
ház hangzásterének célzott manipulálása és struk-
turálása. Az akciókhoz hasonlóan a zenei sík meg-
szerkesztettsége sem lineáris: adott esetben
hangzásvilágok szimultán tolódnak egymásra.”17

2. Fonetikai konstruáltság. Az Aventures-ben sokszor
artikulálatlan szavak, vagy csupán hangsorok hal-
latszódnak, melyek zeneiségét a magas vagy mély
hangrendű hangok variánsa teremti meg. Ugyanilyen
megfontolásból van jelentős szerepük az onoma-
topoétikus szavaknak is (illetve ezek vizuális, felirat-
szerű megjelenítésének), melyek időnként lelassítva,
mintegy komikus hatást keltve jelennek meg. A nyö-
gések és énekfoszlányok alatt, a lila boa felől neon-
zöld betűkkel beúszik egy OH felirat, majd a vörös
paróka felett egy könyv rajza jelenik meg, a boa

felől egy AH, majd egy HI-HI a vörös paróka felől.
Ezek a feliratok, kommentárok, vagy mint a képre-
gények szóbuborékjai tűnnek fel és el.
3. Klasszikus zenei elemek „elrontása”. Többször
felcsendül az előadásban egy-egy klasszikus zenei
részlet pl. Bach háromszólamú invencióiból, azon-
ban ezek vagy elhalkulnak a zajok mellett, vagy
egy-egy hangszer más tempóban, esetleg más
dallamot játszik, ezzel keltve disszonanciát
4. Zajok, zörejek. Nagyon izgalmas, hogy az Aventures
nem a bábok materialitásából fakadó hangokkal
operál, hanem sokkal inkább az emberi test rezo-
nanciáira, hangjaira épít, ilyen pl. a köhögés, pissze-
gés, csuklás, tüsszögés, nevetés, miközben vizuálisan
az emberi test hiányként tételeződik, hiszen a tárgyak
mintha leképeznék a test helyét, de az fizikailag
nincs jelen. A Lehmann által hangsúlyozott zaj, zörej,
zene egymásra tolódása, a színészek zenei meg-
szólalásának (nem éneklésének) zeneisége, a zene-
ileg megfelelő pontokon történő furcsa kacagás,
a jelentőségteljes szünet az Aventures-ben nagy
hangsúlyt kap, főként Ligeti György kortárs zenéjének
köszönhetően. „Az eszközök közt megtalálható a szó
kórusszerű összenyalábolása és deszakralizálása; elő-
térbe kerülhetnek a hang fizikai sajátságai az ordítás,
a nyögés, az állatias hangadások és az architektoni-
kus térképzetek kialakítása által.”18

17 I.m., 107.
18 I.m., 178.

Jelenet az Aventures 
című előadásból
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5. A hangok idő- és térképző hatása. Az Aventures-
ben fontos szerepe van a hangok által teremtett
belső- és külső időnek (jelenidő és valós idő vö.
Pavis, vagy J. Limon), jellemző a hosszú, kitartott
magas hangok már-már lehetetlenségig való nyúj-
tása. Sokszor a befogadó által érzékelt idő és
az előadás egy-egy jelenetszekvenciájának eltelt
ideje között feszültség húzódik.
Az Aventures a ’70-es, ’80-as években többször is
képviselte az Állami Bábszínházat különböző színházi
fesztiválokon, általában nagy sikerrel. Azt gondolom,
hogy ennek a sikerszériának az egyik alapvető oka
a fentebb kifejtett zenés műfaj újszerűsége, mely
beleilleszkedik a posztdramatikus emberszínházi

trendekbe. Bár az Aventures stúdiószínpadi, „kísérleti”
voltánál fogva sokkal világosabban viseli magán
az avantgárd színházi tradíció, illetve a posztdrama-
tikus színház jegyeit, de mindenképp érdemes meg-
vizsgálni, hogy a nagyközönségnek szóló, hatalmas
népszerűségre szert tevő darabokban (A fából faragott
királyfi, A csodálatos mandarin) milyen bábesztétikai
jegyeket fedezhetünk fel, hatástörténetileg milyen
kapcsolatban állnak a Kísérleti Stúdióval.

(Szilágyi Dezső – Ligeti György: Aventures. 1972,
1976. Rendező: Szőnyi Kató, Tervező: Koós Iván.
Szereplők: Czipott Gábor, Erdős István, Gruber Hugó,
Gyurkó Henrik, Kovács Marianna, Szakály Márta)
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In 1972, the State Puppet Theater of Hungary and its Experimental Studio premiered the one-act
play, Aventures. The play was revived on March 5, 1976, as a four-part musical fantasy for adults.
This puppet performance played a significant role in Hungarian puppet history because, compared
to previous performances, it represented an entirely new category of musical puppet theater which
embodied avant-garde musical dramaturgy. It also pointed towards post-dramatic theater. The author
substantiates this view in his brief discussion of the historical context of the performance, as well
as analytical concepts concerned with musical dramaturgy and logocentrism. On several occasions
in the 70s and 80s at various theater festivals, the State Puppet Theater presented Aventures with
great success. One of the fundamental reasons or this series of successes was the novelty of the
musical genre, which found a congenial place within trends of the post-dramatic theater.
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