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This interview dates from 1979, after the critically acclaimed guest appearance of the Hungarian
National Puppet Theatre in Denmark. At that time, the puppet theatre, under the directorship of
Dezső Szilágyi, was beginning to receive international recognition. They toured not only Europe,
but two other continents as well. The company had a monopoly in Hungary in that period; this
was, of course, favorable to its development. The puppet theatre became a state institution, and
the annual number of its performances in Budapest and the countryside reached 1400–1500.
In the meantime, great musical and dance productions by Bartók and Stravinsky had been adapted
to the puppet theatre, and rightly took their place in the world’s puppet theatre repertoire. 
So, the Hungarian National Puppet Theater was simultaneously an intellectual avant-garde artistic
workshop and the “the national people’s theatre” As Szilágyi put it in a 1965 publication, the era
was full of contradictions. Obligations beyond normal artistic commitments and large-scale opera-
tions “mean the centralization of art that is completely unknown in other countries. The lack of
artistic competition and the mammoth nature of the theatre can sometimes result in retrogression.”
Unexpected success distracted him from these problems, and for a while, the lack of competitors
in Hungary seemed advantageous. In an interview eleven years later, he only refers to the success
and quantitative indicators of his programs for adults; the dangers are not mentioned.
This interview is representative of the era. It reflects on Szilágyi’s views on children’s programs.
Time shows the mistakes of those living in any given period. However, Dezső Szilágyi’s mistakes
do not diminish his importance. This is confirmed in the article written by his good friend and
contemporary, Henryk Jurkowski. Jurkowski does not try to hide his bias, providing at the same
time a wealth of information about this leading puppeteer of the 20th century.
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Szilágyi Dezső és Obrazcov az Állami Bábszínház 
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Szilágyi Dezső a Pro Urbe Budapest kitüntetés átadásán (MTI fotók)



Szeptemberben Dániában jártak, s a hírekből az
derült ki, hogy na gyon nagy sikerrel szerepeltek.
Így is van, nem kell hozzá nagyképűnek lenni, csak
objektívnek. Hogy a tizenöt évvel ezelőtti állapothoz
képest hol tartunk ma, azt nem lehet kicentizni.
A 60-as évek közepe és a 70-es évek vége közt
a lényeges különb ség az, hogy tizenöt évvel ezelőtt
minden évben egyszer vagy maximum kétszer sze-
repelt a Bábszínház külföldön, többségében szak-
mai fesztivá lokon. Akkoriban szokásos volt a nagy
nemzetközi bábfesztiválok rende zése; ma már ke-
vésbé. Az utóbbi időben már nem annyira feszti-
válokon, mint inkább művészi vagy zenei ese-
ménysorozaton vesz részt a színház, vagy pedig
külön meghívásra utazik vendégszereplésre, üzleti
alapon, szerződtetések révén.

– Mit tükröz ez a nagy siker, adott esetben Dáni-
ában, de általában is? 
– Dánia bizonyos szempontból kivétel, ott egy-
szerűen nem is tudják, hogy a felnőtteknek is lehet
bábbal játszani, hogy ez egy olyan műfaj, amely-
nek van mondanivalója a felnőtt számára is. Ott,
ahol ezt ismerik, Angliá ban, Franciaországban, Né-
metországban, ott bennünk inkább a speciálisat
látják, vagyis azt, hogy a felnőtteknek szóló műso-
rainkban nem azt az utat követjük, amit például
a prágai vagy a moszkvai bábszínház. A mi műso-
raink zeneiek, de keményebb filozófiai mondani-
valójuk is van. Ezt persze nem könnyű megemész-
teni; ha valaki megnézi legutóbbi előadá sainkat,
például Bartók Fából faragott királyfiját, a Petruskát,
a Beckett-jelenetet vagy Ligeti Aventures-jét, akkor
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Az alábbi interjú 1979-ben készült, az Állami Báb-
színház nagysikerű dániai vendégszereplése után.
Ekkoriban lett nemzetközi viszonylatban is elismert
együttessé a Szilágyi Dezső irányításával működő
intézmény. Bejárták Kelet- és Nyugat-Európát, és
két másik kontinensen is vendégszerepeltek. A mo-
nopolhelyzet kedvezőnek látszott a fejlődéshez.
Országos intézménnyé vált a Bábszínház, az éves
előadásszám a fővárosban és vidéken elérte az
1400–1500-at. Közben megszülettek a nagy zenei
produkciók, Bartók és Sztravinszkij táncjátékainak
bábszínpadi adaptációi, amelyekkel méltán került
a világ bábművészetének élvonalába. Egyszerre
volt intellektuális, avantgárd művészi műhely és
„az ország népszínháza”. Hogy a korszak mégis
ellentmondásokkal volt terhes, azt maga Szilágyi
fogalmazta meg egy 1965-ben kelt beadványában:
az erőn felül vállalt feladat és a nagyüzemi műkö-
dés „a hivatásos művészet olyan centralizációját
jelenti, amely teljesen ismeretlen más országokban.

A művészi konkurencia hiánya és a színház ma-
mut-jellege bizonyos időn túl művészi visszafejlő-
dést eredményezhet.” Aztán a váratlan siker eltereli
a figyelmet a gondokról, jó ideig előnyösnek látszik
a hazai versenytársak hiánya. Tizennégy évvel ké-
sőbb, ebben az interjúban már csak a felnőtt-mű-
sorok sikeréről és a mennyiségi mutatókról esik
szó, a veszélyekről nem. 
Az itt olvasható interjú – kordokumentum. Híven
tükrözi Szilágyi nézeteit a gyerekműsorokkal kap-
csolatosan, amelyek már a nyolcvanas években is
vitákat váltottak ki, az élő színész szerepeltetésével
kapcsolatos aggályait pedig megcáfolta az idő. De
tévedései nem kisebbítik Szilágyi Dezső jelentősé-
gét. Ezt erősíti meg egy jó barát és nemzedéktárs,
Henryk Jurkowski írása, amely nem próbálja palás-
tolni szerzője elfogultságát, és számos új informá-
ciót tartalmaz a 20. század e kiemelkedő bábmű-
vészéről. 

B. G.


