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Bevezető 
A Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet Bábtárának Képzőművészeti 
gyűjteménye közel háromezer tervet, rajzot őriz. 
Ezek között vannak látványosabbak, részletesen 
kidolgozottak és egyszerűbbek, vázlatok, illusztrációk 
is. Azonban az egyszerűnek tűnő tételek mögött is 
izgalmas történetek húzódhatnak meg, ahogy 
a 94.229.1. leltári számon bejegyzett, jelzetlen grafika 
esetében is. A tusrajzon lehajtott fejű, mézeskalá-
csokat idéző ló által húzott szekér, azon kocsis és 
nagy hasú ura látható. A pöffeszkedő úrról első pil-
lantásra is az jut eszünkbe: „Döbrögi”! A rajz grafit-
ceruzás felirata – „Műv.nép” – segíti az azonosítást: 
a Művelt Nép Könyvkiadó a Népművészeti Intézettel 
együttműködve 1953-ban indította el Bábszínpad 
című sorozatát. A grafika eredetét is ott kereshetjük. 
Ha a kortársak nem is figyeltek fel rá, visszatekintve 
1953. november 12-e a magyar (báb)színháztörténet 
fontos dátuma. Az 1944-től színpadokról letiltott 
Németh Antal, aki 1935 és 1944 között a Nemzeti 
Színház igazgatója volt, megtartotta első bábtörténeti 
előadását a Népművészeti Intézetben, és tíz év után 
ismét rendezni kezdett: az intézmény Bábstúdiójában 
lehetőséget kapott a Ludas Matyi bábelőadásának 
színrevitelére.2 1954-ben, Fazekas Mihály verses elbe-
szélése születésének 150. évfordulójára különleges 
kötet jelent meg a Bábszínpad sorozat 15-16. szá-
mában. Ebben közreadták Németh Antal tanulmányát 

a mű színpadi adaptációiról, a Pekáry István által ter-
vezett bábok és díszletek részletes leírását, illetve 
egy azokról készült fotósorozatot. Emellett a Dékány 
András által írt szöveget is közölték Németh rendezői 
utasításaival, lábjegyzeteivel.3 A Népművészeti (majd 
Népművelési) Intézet iratainak, fotó- és grafikai anya-
gának egy része a PIM–OSZMI Bábtárába került, ezek 
között találjuk a kiadványban megjelent, Döbrögit 
a kocsin ábrázoló Pekáry-rajz eredetijét is. A fennmaradt 
forrásokból és korabeli kiadványokból részlegesen 
rekonstruálhatjuk az előadás vizuális, képzőművészeti 
világát és bemutathatjuk a 40 éve – 1981. augusztus 
25-én – elhunyt Pekáry István színházhoz, bábszín-
házhoz és a Ludas Matyihoz kötődő munkáit. 
A népművészet a 19.-20. század fordulóján értékelődött 
fel a polgári enteriőrökben és a képzőművészetben. 
1907–1922 között jelent meg a Malonyai Dezső által 
szerkesztett ötkötetes A magyar nép művészete, amely 
komoly gyűjtőmunkára alapozva, tudományos igé-
nyességgel foglalta össze az egyes tájegységek folk-
lórját. A kiadvány is erősítette azt a hitvallást, amely 
szerint a magyar népművészet nemzetmegtartó erő 
lehet. Ez a gondolat különösen fontossá vált a trianoni 
területvesztést követően, majd az 1930-as évektől 
a hivatalos kultúrpolitika is pártfogásba vette. Hóman 
Bálint kultuszminiszter 1935-ben így fogalmazott: 
„A népművészet értékeinek megismerése olyan lánc-
szem a nemzetek egymásközti barátságának felépí-
tésénél, amelynek erőssége és jelentősége igen 

* Az alábbi írás a pandémia akadályozta kutatások miatt számos ponton csak korábbi publikációkra tudott építeni. 
1 Németh Antal a Népművészeti Intézet keretein belül folytatott munkáját Balogh Géza dolgozta fel. Németh Antal és 

a bábjáték 1-3. Szcenárium VII. évf. 2. szám, 5–17. pp, 3. szám, 5–16. pp, 5. szám, 5–21. pp 
2 Művelt Nép Könyvkiadó, 1954. 
3 Sz.n.: A magyar népművészet és iparművészet ünnepnapjai Bécsben. Magyar Iparművészet, 1935. 3. sz., 70. p.
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magasan értékelendő.”4 Budapest, majd Európa 
a Paulini Béla vezette Gyöngyösbokréta mozgalom 
révén ismerkedhetett meg a magyar népi táncokkal, 
népviseletekkel, Tüdős Klára Pántlika szalonja a polgári 
és úri körök viseletébe robbantotta be a népművészeti 
motívumokat.5 

Az út a bábművészetig 
Pekáry István (1905–1981) a 20. század textilművé-
szetének egyik legizgalmasabb személyisége volt. 
Elismert festő, aki díszlet-, jelmeztervezőként is mara-
dandót alkotott. Gyermekkorát Serkén (Širkovce, 
Szlovákia), egy Rimaszombat melletti kis faluban 
töltötte. A Képzőművészeti Főiskolát Rudnay Gyula6 
tanítványaként végezte el. Nevével a sajtóban először 
1926-ban találkozunk az Ernst Múzeum Fiatal festők 
kiállításán, ahol többek között Basilides Sándorral 
és Barnával, Korniss Dezsővel, Remsey Jenővel, (Biai-) 
Föglein Istvánnal, Kontuly Bélával együtt mutatkozott 
be.7 A következő években részt vett a Nemzeti 
Szalonban rendezett Tavaszi Szalonokon. 1929-ben 
Ybl Ervin, a Budapesti Hírlap kritikusa a következőket 
írta főként a falusi világot megörökítő alkotásairól: 
„Pekáry István stílusában népies fantázia és szinte 
gyermekes romantika szólal meg. Mintha a régi 
táblabíróvilág parasztjainak a nyugati kultúrától nem 
érintett lelke nyilatkoznék meg a kedvesen érdekes 
alkotásokban.”8 Művei azonban megosztották 
a nézőket, kritikusokat, Fóthy János a Pesti Hírlapban 
így fogalmazott Pekáryval kapcsolatban: „a piktúrát 
összetéveszti a hímes mézeskaláccsal.”9 Ez a későb-
biekben sem változott. 1930-ban a Képzőművészek 
Új Társasága (KÚT) kiállításán szerepelt, s míg 
a Népszava méltatta – „Egy egészen elkülönült világ 
Pekáry István művészete. A képzelőerő, a mese-
szerűség, a néplélek művészetvirága borul itt bűbájos 
csokorba.”10 –, Genthon István, a 20. század egyik 

04 Szunyoghné, majd Zsindelyné Tüdős Klára (1895–1980) iparművész, jelmez- és díszlettervező, rendező, filmrendező, 
néprajzkutató. 1925-től 1937-ig az Operaház jelmezműhelyének vezetője, 1926-ban az ősbemutatón ő készítette Kodály 
Zoltán Háry Jánosának jelmezeit. Néprajzi tanulmányainak köszönhetően emelte be a magyar népművészeti és vise-
lettörténeti motívumokat munkáiba. 1937-ben Pántlika néven nyitott szalont. Paulini Béla (1881–1945), író, újságíró, gra-
fikus, a magyar műmese-irodalom egyik megteremtője, a Gyöngyösbokréta Mozgalom szervezője, vezetője. Pekáry 
mindkettőjükkel szoros munkakapcsolatban állt. Az International School of Art hallgatóinak Tüdős Klára által szervezett 
nyári tanfolyamain 1933-tól több éven át tartott kurzusokat, a Gyöngyösbokrétának 1934-től tervezett díszleteket. 

05 Rudnay Gyula (1878–1957) festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár. 
06 (e.a.): Fiatal művészek az Ernst-múzeumban. Újság, 1926 szeptember 19., 23. p. Basilides Sándor (1901–1980), Basilides 

Barna (1903–1967), Korniss Dezső (1908–1984), Remsey Jenő (1885–1960), Biai-Föglein István (1905–1974), Kontuly 
Béla (1904–1983) festőművészek. Basilides Barna Pekáryhoz hasonlóan szőnyegtervezéssel is foglalkozott, Remsey 
Jenő és Biai-Föglein István pedig a magyar művészi bábjáték megteremtésében is szerepet vállaltak. 

07 Y.E. (Ybl Ervin): Tavaszi Szalon. Budapesti Hírlap, 1929. május 5. 22. p. 
08 Fóthy János: A Szinyei-Társaság Tavaszi Szalonja. Pesti Hírlap, 1929. május 5., 6. p. 
09 i. c.: A KUT kiállítása. Népszava, 1930. január 18., 8. p. 
10 Genthon István: A KUT ötödik kiállítása. Napkelet, 1930. február 1., 209. p.

Pekáry István: Menekülés Egyiptomba – képszőnyeg, 1932. 
Iparművészeti Múzeum, fotó: Áment Gellért 
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kiemelkedő művészettörténésze jelentéktelennek 
látta: „Érdekesek, ha nem is jelentősek Pekáry István 
Henri Rousseauból és a magyar népművészetből 
összegyúrt képei.”11 Véleményét a Szinyei Merse 
Társaság ugyanaz évi kiállítása kapcsán még erő-
teljesebben fogalmazta meg: „Kevesebb fejlődési 
lehetőséget látunk Pekáry István (…) magyaroskodó 
primitív képeiben, amelyek a mézeskalács-szíveket 
idézik emlékezetbe. (…) Félő, hogy stílusa némelyek 
szemében a nemzeti jellegű új magyar festőművé-
szet stílusának tűnik, holott oly távol van attól, mint 
az árvalány-hajas, fokosos népszínművek görög-
tüze a magyar drámától.”12 A Társaság azonban 
kitüntető elismerésben részesítette. Szintén 1930-
ban Pekáry az Árpád-házi Szentek modern egyház-
művészeti kiállításán is részt vett a Nemzeti 
Szalonban. A bibliai témák később is fontos szerepet 
játszottak művészetében. Kiállított alkotásáról a követ-
kező sorok jelentek meg: „A mai piktorok sorából 
talán Pekáry István »Árpádházi Szent Margit«-ja a leg-
érdekesebb alkotás. Stílusa az olasz primitívekre 
emlékeztet, de levegője a magyar mondavilág friss 
poézisét, üde színkoloritját árasztja; amint a királyleány 
rózsaszín-köpenyes, légies alakja átlebeg a pallón 
a Nyulak szigetére, mögötte a budai várral, a nagy-
bajuszú, magyar ruhás fejedelmi urakkal, előtte a kis 
templommal s a püspökök és apácák csoportjával, 
– az egész úgy hat, mintha a nép egyszerű gyermeke 
képzelte volna el a legendás jelenetet.”13 
1931-ben a Tamás Galériában volt közös kiállítása 
a korszak elismert szobrász-keramikusával, Gádor 
Istvánnal14, majd ott mutatta be első képszőnyeg-

terveit Ferenczy Noémi gobelinjei, Ferenczy Béni 
plakettjei, Molnár C. Pál fametszetei, Gádor István 
és Gorka Géza kerámiái, Báthory Júlia üvegalkotásai, 
Teván Margit ötvösművei között.15 Ezzel indult Pekáry 
iparművészi karrierje, de az új kísérlet újabb ellentétes 
véleményeket szült. Ybl Ervin szerint „Pekáry István 
népies és primitív stílusa most gobelin-tervekben 
keres magának megfelelőbb teret, de kissé még 

11 Genthon István: A Szinyei Merse-Társaság… Napkelet, 1930. június 1., 605. p. 
12 (k.e.): Árpádházi szentek – Modern egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban. Budapesti Hírlap, 1930. augusztus 

15., 13. p. 
13 Gádor István (1891–1983) szobrász, keramikus. 
14 A hivatalos iparművészet-történetben a gobelin kifejezés csam.v.: A Tamás Galériában… Nemzeti Újság, 1931. december 

6., 23. p. A névsor alapján a kiállításon a korszak legkiemelkedőbb iparművészei szerepeltek. Ferenczy Noémi 
(1890–1957) a 20. századi magyar gobelinművészet kiemelkedő alakja, megújítója. Ferenczy Béni (1890–1967) szobrász, 
éremművész, illusztrátor, művészeti író. Molnár C. Pál (1894–1981) festő, grafikus. Gorka Géza (1895–1971) keramikus-
művész, a magyar Art Deco, modern és posztmodern kerámia egyik megteremtője. Báthory Júlia (1901–2000) üvegmű-
vész, a magyar Art Deco üvegművészet nemzetközi szinten is elismert alkotója. Tevan Margit (1901–1978) ötvösművész. 

15 (Y.E.): (két kiállítás). Budapesti hírlap, 1931. december 6., 16. p.

Pekáry István: Kalocsaiak – rézkarc, 1932. Iparművészeti Múzeum, 
fotó: Sulyok Miklós 
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tisztulnia kell.”16, míg Milotay István, a Magyarország 
kritikusa így fogalmazott: „Pekáry István bűbájos nai-
vitású, magyar mesékből álmodott gobelinterveket 
hozott, megtalálta bennük igazi feladatát.”17 1932-ben 
újabb kiállítások következtek a Nemzeti Szalonban, 
a Tamás Galériában, és elnyerte a Szinyei-Merse 
Társaságtól a Nemes Marcell-féle utazási ösztöndíjat.18 
A Tamás Galéria támogatásával Pekáry három, kézzel 
színezett rézkarc-sorozatot is készített, amelyekben 
a két évtizeddel későbbi bábtervek előképeit is fel-
fedezhetjük. 1932-ben a Magyar népviseletek, 1933-
ban a Régi magyar viseletek, 1934-ben Magyar 
virágoskert című albuma jelent meg. „Pekáry István 
már festményeiben is fabulázó kedvről tett tanulságot, 
de igazi gazdagságában magyar népviseleti réz-
karcsorozatában mutatkozott meg, mennyire alapos 
ismerője a magyar népművészetnek, milyen ipar-
művészeti aprólékossággal és gondossággal ábrá-
zolja különben egyéni megrajzolású és beállítású 
alakjai viseletét. Külön etnográfiai adatgyűjtés szük-
séges ilyen munkához és úgy látszik, Pekáry nem 
mulasztotta el ezeket az alapvető tanulmányokat.” 
– írta a sorozatról a Magyar Iparművészet című 
folyóirat ismertetője.19 „Őstehetség. De azok fajtájából 
való, akik nem egyedül az ösz tönükre támaszkodnak. 
Tanult, képzett, kulturált festő, igazi művész, aki 
a mesterség eszközeinek is biztoskezű, szerencsés 
kezelője. Remek grafikus, aki pár leegyszerűsített 
vonal tudatos szűkszavúságába tömöríti jellemző 
mondanivalóit s nemcsak mer, hanem tud is naiv 
lenni.” – fogalmazott róla a Magyar virágoskert 
sorozata kapcsán Kárpáti Aurél.20 „… az a mesevilág, 
amelybe Pekáry figurái beletartoznak, más, mint 
az, amely a városban városi világításra, leszelídített 

biedermeier-erkölcsök szerint öltötte magára a nyom-
dafestéket. Pekáry alakjainak mesebeli háttere, klímája 
a valóságos mindennapi élet mélyén ősidők óta és 
ma is a falun születő mese. Az a mese, amely 
a köznapi élet kínját és boldogságát, vágyálmait és 
rettegését szublimálja poézissé és világképpé.” – 
jellemezte művészetét Bierbauer Virgil, a magyar 
funkcionalista építészet kiemelkedő tervezője.21 
Azonban a rézkarcok sem nyerték el mindenki tet-
szését. A Diarium – Könyvbarátok Közlönyében 
a következő sorok jelentek meg: „Pekáry István 
eredeti, kézzel színezett rézkarcaiból albumot adott 
ki a Tamás Galéria »Magyar népviseletek« címen. 
Olyan viseletek ezek, melyeket nehéz elviselni. 
A művészetben nincs hiány; az ábrázolásoknál 
a kosztümök elég hűek, ellenben az arcok túlságos 
hülyék. Kár a magyar fajt így kompromittálni!”22 
1933-ban Ybl Ervin már elismerte Pekáry textil-
művészi eredményeit. Zádor Istvánnal23 közös kiál-
lítása kapcsán a  következőket írta: „Pekáry 
festészetében eddig inkább csak keresett nép-
művészeti érdekességeket találhattunk, aminek 
külföldön talán nagyobb volt a hatása, mint idehaza. 
A képszőnyegben azonban megtalálta a maga 
igazi technikáját. (…). Dekoratív stilizáltságuk merev-
ségükben sokszor bizánci jellegű, de épp úgy 
Pekáry fölhasznál képszőnyegterveiben egyéb 
művészi gondolatokat is. Kódexillusztrációk, ősi 
miniatúrák artisztikumából merít. Érdekes megfi-
gyelni, hogy egy szőnyegtervben mint helyettesíti 
a perzsaszőnyeg megszokott motívumait apró, 
magyarosan stilizált emberekkel, álla-tokkal, fákkal 
és házakkal.”24 A bibliai témákat – Ádám és Éva, 
a Szent Család, Menekülés Egyiptomba, Angyali 

16 (m-i): Modern iparművészeti kiállítás. Magyarország, 1931. december 6., 4. p. 
17 Sz.n.: A Tavaszi Szalon díjainak nyertesei. Budapesti Hírlap, 1932. május 7.,9. p. 
18 rk. (Rosner Károly).: Pekáry István rézkarcai a magyar népviseletekről. Magyar Iparművészet, 1933. 3–4. sz., 73. p. A korabeli 

sajtó nem említi, de egy negyedik „Magyar táncok” című sorozat is készült a galéria részére, amelynek darabjait képes-
lapokról ismerjük. 

19 K.A. (Kárpáti Aurél): A Gyöngyösbokréta képeskönyve. Magyarország, 1934. szeptember 23, 10. p, 
20 Az írás szerint Walter Gropius, a Bauhaus iskola alapítója budapesti látogatásáról Pekáry rézkarcait vitte haza. Bierbauer 

Virgil: Aba Novák és Pekáry – Nép a művészetben. Magyar Szemle, 24. sz. 1935. aug., 343. p. 
21 Németh László: Széljegyzetek. Diarium, 3. évf. 3–4. sz., 98. p. 
22 Zádor István (1882–1963) grafikus, festő, portréfestő. 
23 Y.E. (Ybl Ervin): Három kiállítás. Budapesti Hírlap, 1933. március 19., 17. p.
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üdvözlet – feldolgozó szőnyegek elkészítését a kul-
tuszminisztérium támogatta, azokat bemutatták 
az 1933-as Milánói Triennálén, ahol a tervezőnek 
Diplome d’Honneurt hoztak. A Kisújság így méltatta 
a díjazottat: „Felkutatta az ország egyes vidékeit, 
mit faragtak pásztorok és barkácsolók, a gölöncsérek 
hogyan csinálták, mit rajzoltak tanyai gyerekek 
5–10 éves korukban. Valósággal beidegzette 
a magyar nép művészetét, a lelke szinte zongorája 
lett az egyes vidékek hangjainak: zene, festészet, 
rajz, szobor, tányérdísz, ruha, dal, beszéd szerint – 
és Milánóban már úgy harsogott Pekáry eredeti 
népművészete, hogy minden nemzet fia között 
az ő nyakába dobták az elismerés koszorúját.”25 
Az olasz művészeti mustrán a későbbiekben is 
sikeresen szerepelt: 1936-ban ezüstérmet, 1940-ben 
nagydíjat nyert. Nemzetközi elismerései között 
találjuk az 1937-es Párizsi Világkiállítás Diplome 
d’Honneurt-jét is. 1934-ben az Amerikai Egyesült 
Államokban tervezett kiállításáról értesülünk. Ennek 
kapcsán Pekáry – bár elpanaszolta, hogy festésből 
nem lehet megélni – nagyszabású tervről nyilat-
kozott: „parasztlányokat szeretnék megtanítani 
a szövésre, hogy azután otthon a falujukban tovább 
terjesszék ezt a szaktudást és kialakuljon egy 
magyaros-népies irányú szőnyegháziipar. Rendkívül 
érdekes népies elemű és mégis modern irányú 
szőnyegeket lehetne készíteni. Én nem hiszek 
abban, hogy a magyar népművészet halott és fej-
lődésképtelen. A magyar nép képzőművészetében 
olyan hallatlanul értékes elemek vannak, melyekből 

egy nagy, virágzó nemzeti művészetet lehetne 
kifejleszteni. Ezt a célt szeretném szolgálni.”26 
A művész a ’30-as évek közepétől monumentális 
megrendeléseket is kapott. 1937-ben készítette 
a Palatinus Fürdő bejáratának 83 m2-es faliképét. 
Az alkotást Ady Endre A Dál-kisasszonyok násza című 
verse ihlette, az a Meotiszi mocsarakban a csoda-
szarvast üldöző lovasokat és a tengerparton fürdőző 
leányokat idézte meg, magyar paraszti figurákkal kiegé-
szítve.27 Az 1938-as Szent István – halálának 1000 
éves évfordulójára rendezett – emlékév alkalmából 
két nagyszabású szőnyeget tervezett. Székesfehérvár 
a város történetét, Szeged Szent István életét bemutató 
gobelint rendelt. Előbbin az egykori koronázó város 
sorsfordító eseményei – a bazilika alapítása, az ország 
felajánlása Szűz Máriának, az Aranybulla kiadása, 
a török uralom alóli felszabadulás, Mária Terézia ural-
kodása – elevenednek meg, egy kompozícióba sűrítve. 
Talán nem erőltetett a párhuzam, a Ludas Matyi bábe-
lőadás képmutogató táblájával: a történet négy jelenetét 
itt nem keretek, hanem egy burjánzó, zöldellő fa osztja 
mezőkre, míg az istenanya felül, elkülönülve jelenik 
meg. A kompozíciók a Budai Szövőműhely közremű-
ködésével készültek el, Pekáry vezetésével több szö-
vőasszony készítette a darabokat. 
Nagyméretű alkotásai közé tartoznak a Noé bárkája 
(1942), Az utolsó vacsora (1942), A szüret a TSzCs-ben 
(1952),28 a Magyarország népművészete című gobe-
linek. Ezek az alkotások sokkal közelebb állnak 
Pekáry festményeihez, mint korai, erősen stilizált, 
szinte kubista szőnyegeihez. 

24 (sz. j.): A magyar népművészet ősereje győzött Milánóban. Kis Újság, 1933. december 24., 10. p. 
25 Sz.n.: Művészi végeladás, vagy az amerikai szerencse másik oldala. Az Est, 1934. március 22., 12. p. A kiállítás megva-

lósulásáról nem értesülünk, de egy 1931-es, sokszereplős kiállítás után 1935-ben több munkáját is bemutathatta az Egye-
sült Államokban. 

26 A freskót a II. Világháborút követően lemeszelték, az 2010-es évek műemléki feltárása már nyomát sem találta. Pekáry 
eredeti vázlata alapján azonban 2017-ben rekonstruálták a muráliát. https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-palatinus-
projekt (letöltés: 2021. február 27.) 

27 Bár ezen a címen méltatták a korabeli sajtóban és Moszkvában is bemutatták, az alkotás következetes folytatása Pekáry 
művészi pályájának, ugyanazok a népi alakok szerepelnek rajta, mint a világháborút megelőző vagy az az alatt készült 
években. 

28 „Pekáry István sekrestyeajtaja a Szent Családdal együgyűen, gyerekesen naiv. Lehet, hogy egyesek megütköznek rajta, 
én humorosan is pietást érzek benne. Olyan, mint a magyar faluk betlehemes gyerekeinek ódonzamatú versezetei, 
amelyben a komolykodó ünnepélyesség jól megfér az ünnep örömének mosolygásával.” dr. Décsei Géza: Modern ma-
gyar egyházművészeti törekvések. Magyar Művészet, 10. évf., 265. p.
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Az életmű rendkívül gazdag és sokszínű. Találunk 
benne olyan különleges darabokat, mint a Városmajori 
Templom sekrestyeajtaja 1934-ből29, de könyvmű-
vészeti alkotásokat is. Utóbbiak közül kiemelkednek 
a Tamási Áron műveihez tervezett címlapok a Révai 
Kiadó részére (1935-36) vagy Tersánszky Józsi Jenő 
A magyarok története című kötetének illusztrációi 
a Cserépfalvy Kiadónál (1938). 
 
Színházi felkérések 
Pekáry 1933-ban új dimenzióba helyezte textilmű-
vészetét: az Iparművészet Társulat népművészeti, 
háziipari és iparművészeti kiállításán „nagyszerű 
posztóbaba-karikatúrákat” állított ki.30 Ezek a babák 
talán magyarázatot adnak a következő, az addigi 
művészi pálya ismeretében meglepő, de a Ludas 
Matyi előadás szempontjából fontos hírre: 1933 
szeptemberében Pekáry az alakuló Művészi Bábjáték 
Barátainak Egyesülete egyik alelnöke lett, többek 
között Németh Antal, Büky Béla, id. Kemény Henrik, 
Rónai Dénes mellett. Elnökké Jaschik Álmost, társel-
nökké Blattner Gézát választották.31 Egyelőre nincs 
adat arról, hogy Pekáry hogyan kapcsolódott ehhez 
a körhöz. Tudjuk, hogy 1928-ban a főiskolások bemu-
tatkozó tárlatán Büky Bélával már közösen állítottak 
ki, az Árpád-házi szentek kiállításon ismét Bükyvel 

és Benedek Katával32, az 1933-as nemzeti képző-
művészeti kiállításon Walleshausen Zsigmonddal 
szerepelt együtt.33 További információval azonban 
nem rendelkezünk arról, hogy Pekáry hogyan került 
kapcsolatba a bábművészettel. 
1934-ben értesülünk Pekáry első színpadi tervezéséről. 
A Harsányi Zsolttal a Háry Jánost jegyző Paulini Béla 
1930-1931-ben indította útjára a Gyöngyösbokréta 
mozgalmat. A magyar néphagyományt, népzenét 
és néptáncot felkaroló, ezzel együtt a népművészetet, 
népviseleteket is népszerűsítő kezdeményezés évről 
évre sikeresebb bemutatókat tartott Budapesten, 
majd Európa-szerte. Az 1934. augusztus 14-21. között 
tartott seregszemle díszleteit Mallász Gitta és Paulini 
mellett Pekáry tervezte.34 Az együttműködés 1939-ig 
megmaradt, sőt 1938-ban Pekáry részt vett Paulini 
önálló táncjáték-estjének megvalósításában is. 
A Csupajáték 9 táncos darabból-jelenetből állt össze, 
Pekáry a hetedik, Rózsaszedő című mű díszleteit 
tervezte.35 Ez az előadás indította el nemzetközi 
szcenikai karrierjét. Az est koreográfusa és egyik 
főszereplője Milloss Aurél36 – akinek Pekáry saját 
visszaemlékezése szerint 1935-től jelmezeket ter-
vezett, és aki 1938-tól a római Operaház balettmestere 
volt – 1940-ben a római Teatro belle Artiban állította 
színpadra a Csupajáték részeként íródott, Veress 

 
29 Sz.n.: A magyar nép művészete és háziipara. Pesti Napló, 1933. július 16., 19. p. 
30 Sz. n.: A Magyar Művészi Bábjáték Barátainak Egyesülete. Az Újság, 1933. szeptember 21., 8. p. Büky Béla (1899–1983) 

festő- és iparművész, bábjátékos. Rónai Dénes (1875–1964) fényképész, operatőr, filmrendező. Jaschik Álmos (1885–1950) 
grafikus, iparművész, jelmez- és díszlettervező, szcenikus, művészpedagógus. Blattner Géza (1893–1967) festő, ipar- és 
bábművész, bábtervező. Hazai próbálkozások után Párizsban hozta létre a nemzetközi sikereket elérő az Arc-en-Ciel 
bábszínházat. 

31 Benedek Kata (1903–1984) festő, grafikus, jelmez-és díszlettervező. Jaschik Álmos tanítványa, asszisztense, tanártársa. 
32 Walleshausen Zsigmond (1887–1978) festő, bábművész. Blattner Gézával dolgozott itthon és Párizsban is. 
33 Sz.n.: Harminchat falu vonul fel az idei Gyöngyösbokrétában. Magyarság, 1934. augusztus 9., 11. p. Mallász Gitta 

(1907–1992) grafikus, iparművész, díszlet- és jelmeztervező. 
34 A tétel zeneszerzője Lányi Viktor (1889–1962) volt. 
35 Milloss Aurél (1906–1988) táncművész, koreográfus, balettigazgató 
36 A korabeli sajtó csak 1937-től ír Milloss Aurél és Pekáry István együttműködéséről. Bensőséges, mély baráti viszonyukat 

viszont igazolja két, Kővágó Zsuzsa által publikált levél 1943-ból és 1947-ből. Milloss Aurél színházi koreográfiái III., Tánc-
tudományi Tanulmányok 18. (1994–1995) 60-62, 65-69. pp. Az 1938-as ősbemutatón e táncjáték díszlettervezője Büky 
Béla volt. Veress Sándor (1907–1992) zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus, népzenekutató, Kodály Zoltán és 
Bartók Béla tanítványa, szakmai és szellemi örökösük.
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Sándor zenéjére született Csodafurulya című tánc-
játékot, amelyhez Pekáryt kérte fel díszlettervezőnek.37 
1941-ben ugyanott Kodály Marosszéki táncok Milloss-
féle előadásához tervezett díszletet és jelmezt.38 
1942-ben a római Királyi Operaházban a Liszt Ferenc 
rapszódiáira koreografált Ungheria Romantica és 
Nino Stinco La stella del circo című balettjein dolgoztak 
együtt. Szintén 1942-ben és a római operában 
a táncművész operarendezői debütálásánál is mun-
katársak voltak, Alban Berg Wozzeck című művének 
bemutatásakor. A munkakapcsolatot segítette, hogy 
Pekáry 1940 és 1942 között Budapest Székesfőváros 
római ösztöndíjasa volt. Kapcsolatuk a világháború 
után sem szakadt meg: Milloss 1949-ben Veress 
Sándor Térszili Katica című balettjét koreografálta 
Stockholmban, amelyet ugyanabban az évben 
Rómában, 1959-ben Firenzében, 1962-ben Bécsben 
mutattak be. Az előadások társszerzője és tervezője 
Pekáry lett.39 
A fenti tervek közül néhány megjelent nyomtatásban 
A magyar opera- és balettszcenika című kötetben 
1975-ben. Az 1949-es és 1959-es Térszili Katica 
díszletei – a népmesei történetnek köszönhetően 
is – jól illeszkednek Pekáry életművébe, élénk, 
vidám színekkel megfestett épületeket, népi alakokat 
látunk a művész sajátos, stilizáló modorában. 
Az Ungheria Romantica egyik – sajnos fekete-fehér-
ben reprodukált – díszletterve hegyekkel tagolt tájat 
ábrázol, előtérben fiatal pár, stilizált magyar népvi-
seletben. A produkció jelmeztervei közül egy hosszú-
pipás, sujtásos-zsinóros „táblabíró” alakját ismerjük. 

A figura akár Pekáry rézkarcai között is helyet kap-
hatott volna és rokona Döbrögi bábfigurájának. A La 
Stella del circo díszletterve azonban más hangulatú: 
a színpadnyílást fehér csillagokkal díszített vörös 
függöny kereteli, a színpadkép közepén a porond 
vörös függönyös bejárata látható díszpáhollyal, kör-
ben a nézők néhány vonallal-színfolttal megrajzolt 
alakjaival. A zsinórpadlásról nagy fénygömbök, létrák, 
trapézok vázlata lóg – a kép realitás és álom 
határán álló hangulata Marc Chagall festményeit 
idézi. A Wozzeck publikált díszletterve szinte naturális: 
hatalmas ívben sivár téglafal, rácsos ablakokkal.40 
 „Bábos körökben” Pekáry nevével 1936-ban talál-
kozunk ismét, a Fajankó Művészek Bábszínháza 
alapításánál. A  Magyar Művészi Bábjátékok 
Egyesülete neves irodalmárokkal, képző- és ipar-
művészekkel összefogva tervezett bábszínházat 
nyitni. A kezdeményezést Tüdős Klára karolta fel. 
A festők között – Aba Novák Vilmos, Batthyány 
Gyula, Biai-Föglein István, Molnár C. Pál mellett – 
Pekáry is közreműködött volna a látványtervezésben. 
Bár a színház végül nem nyílt meg, néhány publikált 
emléke azonban fennmaradt. A Színházi Élet gaz-
dagon illusztrált cikkben számolt be a kezdemé-
nyezésről. A fényképek között találjuk Pekáry 
„parasztbábujának” tervét is.41 A rajz jellegzetes 
Pekáry-alkotás, abban a különleges naiv stílusban 
készült, amely a művész sajátja volt. Az erősen sti-
lizált, néhány vonallal megrajzolt, mégis jellegzetesen 
magyar figura arca kerek, szeme keletiesen vágott, 
vékony harcsabajusza van, a pusztákon vágtázó 

 
37 A Magyar Intermezzo című est során szintén bemutatott Galántai táncok látványvilágát Giorgio de Chiciro álmodta meg. 
38 Pekáry Milloss Auréllal való munkakapcsolatát Fuchs Líviának adott interjúban idézte fel 1976-ban. Táncművészeti Do-

kumentumok 1977, 62–64. pp. 
39 Keresztury Dezső-Staud Géza-Fülöp Zoltán: A magyar opera és balettszcenika. Magvető Kiadó, Budapest, 1975. Idézett 

oldalak: 166–167., 182–184., 243. pp. A képfeliratokat Közlemény formájában a Magvető Kiadó a Művészet című lapban 
javította. 1975. 16. évf. 12. szám, 45. p. 

40 Faragó Baba: Fajankó a Belvárosban. Színházi Élet, 1936. 11. szám, 75–77. pp. A cikk a reprodukált alkotások között 
Pekáry István műve mellett bemutatta Tüdős Klára bírólány figuráját, Benedek Kata elkészült Pázmán lovag és Éva ma-
rionettjét, a szintén Benedek rajzolta címszereplőt és Jaschik Álmos díszlettervét az „Egyszer egy királyfi”-hoz, Biai-Föglein 
István „apród” és Aba Novák Vilmos „képviselő” bábtervét, valamint Szokolay Béla négy kivitelezett bábfiguráját a Buta 
Béla című előadáshoz. 

41 Dékány András (1903–1967) író, újságíró, kritikus. A Nemzeti Színházban és a Népművészeti Intézetben használt Ludas 
Matyi szöveg valószínűleg eltért egymástól. Az 1939-es előadás kritikái említik a Juliskát játszó Lukács Margitot – 1954-
ben azonban ez a szerelmi szál nem szerepelt az előadásban.
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Jelenetkép a Ludas Matyi előadásából, 1954-55. PIM-OSZMI Bábtár 

Pekáry István: A kortina terve a Ludas Matyi előadásához, 1954. OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár 
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keleti nép méltó örököse. Fején pörge kalap, két 
sor gombbal díszített rövid kabátot és szoknyaszerű 
bőgatyát visel, fekete csizmával. A népviselet itt sti-
lizált, nem láthatóak tájegységre jellemző díszítő-
motívumok. Az alak a kabát hajtókájától eltekintve 
szinte szimmetrikus, valóban bábszerű – de ez 
a Pekáry grafikáin, gobelinjein megjelenő emberekre 
általában igaz. A parasztbáb rajza szintén egyik 
távoli előképe az 1954-es Ludas Matyi előadás 
figuráinak. 
Milloss Aurél mellett Pekáry színpadi törekvéseit 
Németh Antal támogatta. A Népművészeti Intézet 
bábelőadásának előzménye volt a Nemzeti Színház 
1939 márciusában bemutatott „ifjúsági” Ludas Matyi 
előadása, amelyet ugyanaz az alkotógárda állított 
színpadra, mint az 1954-ben készült bábdarabot. 
A rendező Németh Antal, az átdolgozó Dékány 
András, a jelmez- és díszlettervező Pekáry István 

volt.42 A tervező Nemzeti színházi munkájára Németh 
Antal így emlékezett 1954-ben: „Ez az előadás 
adott alkalmat arra, hogy Pekáry István egyedülálló 
és jellegzetesen magyar dekoráló és kosztümtervező 
művészete először mutassa be rendkívüli gazdag-
ságát a színházlátogató közönségnek is.”43 Németh 
a remek szereposztás – Jávor Pál (Ludas Matyi), 
Lukács Margit (Juliska), Abonyi Géza (Döbrögi) – 
mellett sem bízta a sikert a véletlenre: a színpadon 
élő lúd, szamár és puli is szerepelt. Szánthó Dénes 
a Kis Újság rövid kritikájában ki is emeli ezeket 
a „főszereplőket”, a színpadi látványról azonban 
komolyabban szól: „A művészek között viszont 
Pekáry Istváné az elsőség: díszletei nemcsak töké-
letesen tükrözik a magyar mese hangulatát, nemcsak 
remekbe festett népi stilizáltságuk elragadó, amely 
szinte a Kodály-muzsika színvonaláig ér fel, de 
szerkezetileg is rendkívül szellemesek. A színpad 

42 Bábszínpad, 15–16. szám, Művelt Nép Könyvkiadó, 1954, 6. p. 
43 Szánthó Dénes: Egy lúd, egy szamár, egy puli és egy festő sikere. Kis Újság, 1939. március 5., 7.p.

A cukorkaárusnő és a siheder bábja. Reprodukció a Bábszínpad 10. kötetéből. Népművészeti Intézet, 1954. 
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Pekáry István: Bábtervek. A fiatal Matyi, Döbrögi, Matyi anyja, fiatal siheder, 1954. OSZK Színháztörténeti és Zeneműtár
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számára felfedezett Pekáry határozott nyeresége 
a Nemzetinek.”44 Németh Antal számára a Ludas 
Matyi különösen fontos feladat lehetett. Színpadi 
pályáját, első tapasztalatait a színházról, közönségről 
bábszínészként szerezte Blattner Géza oldalán, 
akivel egy Faust feldolgozás mellett a Ludas Matyit 
is előadta az 1920-as évek elején.45 
Pekáry jelmezeit 1939-ben népi motívumok díszí-
tették, de az előadásról fennmaradt fényképek alap-
ján nem eldönthető, hogy konkrét tájegység viseleteit 
használta-e előképül, vagy általában válogatott-e 
a magyar népművészet kincsestárából. Igazán egye-
diek azonban az előadás díszleteit jelentő festett 
háttérfüggönyök voltak, amelyek Pekáry naiv-stilizáló 
stílusában készültek. Különösen érdekes Döbrögi 
kastélyának terme, különböző állatkoponyákkal 
díszített „tér”. A háttérfüggönyök mintául szolgálhattak 
a bábelőadás díszleteinek is, főként a nyitókép 
kortinájának. Apró érdekesség, hogy Pekáry külön 
minisztériumi engedéllyel vállalhatta el a munkát. 
Miután a művész nem volt tagja a Színművészeti 
Kamarának, és tagfelvételét nem tudták elég gyorsan 

lebonyolítani, de a kamarai törvény a díszletterve-
zőkre is kiterjedt – Németh felkérését csak így tel-
jesíthette.46 Pekáry terveit az előadás népszerűsítésére 
kiállították az Új Magyarság szerkesztőségében, és 
tervezték azok bemutatását a  New York-i 
Világkiállításon is.47 
Az 1939-es Ludas Matyit követően Pekáry még egy 
alkalommal tervezett Németh Antal felkérésére 
a világháború alatt. 1942-ben Vörösmarty Mihály 
Csongor és Tündéje látványvilágát álmodta meg. 
E drámai költemény volt az, amelyet Németh a leg-
többször állított színpadra. 1929-ben Szegeden 
Jaschik Álmos jelmezeivel, díszleteivel mutatta be 
a drámát először, Jaschik közreműködésével készül-
tek a mű 1937-es és 1941-es Nemzeti Színházbeli 
előadásai. 1942-ben németországi bemutatóról 
értesülünk a berlini Schiller Theaterben. A Nemzeti 
Újság híre a produkcióhoz felkért Pekáryt mint 
„a római királyi opera magyar díszlettervezőjét” 
említi.48 A berlini előadás történetét Székely György 
foglalta össze. A díszletek kapcsán a bonyolult járá-
sokat és a négy méter magasba szökő játékteret 

44 Lőrinc László: Blattner – egy bábos életútja. PIM-OSZMI 2017, 49. p. 
45 Sz.n.: Miniszteri külön-engedéllyel tervez díszletet a Nemzetiben Pekáry István. Újság, 1939. február 7., 10. p. Sz.n.: A Ludas 

Matyi díszletei. Újság, 1939. február 23., 12. p. 
46 Sz.n.: Kedvezményes jegyek… Új Magyarság, 1937. március 17., 11. p. 
47 A Csongor és Tündével nyit a berlini Schiller Theater. Nemzeti Újság, 1942. augusztus 8., 9. p. 
48 Székely György: A Csongor és Tünde német előadásai. Színház, 27. évf. 12. szám (1994. december) 32. p.
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emelte ki, majd a tervező munkájáról a következőket 
írta: „Ezt a gazdag vertikális tagolást erős színfoltok 
hangsúlyozták, illetve bontották föl, népmesei-neo-
primitív megközelítésben. Ehhez igazodtak a szintén 
Pekáry által tervezett jelmezek, néhány érdekes 
megoldással: Mirigy baljósjelekkel teleszórt köténye; 
az Éj övén az állatöv csillagjelei; a hat tündér zöld-
sárga-rózsaszín ruhakombinációja.” Tanulmányából 
ismerjük a produkció visszhangját is: „Az előadás 
igen nagy sikert aratott. Ezt bizonyítja, hogy október 
29-én Heinrich George és a Schiller Theater az alábbi 
táviratot küldte Németh Antalnak: »A Csongor és 
Tünde huszonöt teltházas előadása után köszöntjük 
Vörösmarty mesedarabjának zseniális rendezőjét.«”49 
A korabeli magyar lapok Pekáry színpompás díszleteit 
is kiemelik mint a siker egyik elemét. E tervek aztán 
még egyszer életre keltek. Németh 1956-ben 
Kaposváron ismét – pályáján kilencedik alkalommal 
– rendezhette meg a darabot. Ehhez az 1942-es 
jelmez- és díszletterveket akarta felhasználni, ezért 
levélben kérte azokat a művésztől. Sajnos a válasz-
ból értesülünk arról, hogy Pekáry korábbi munkáinak 
jelentős része Budapest második világháborús ost-
roma alatt elpusztult.50 Némethnél azonban fenn-
maradtak s Csongor és Tünde terveinek variánsai, 
így ismét elkészülhettek a művész által rajzolt alko-
tások. A sorozatot ma az OSZK Színháztörténeti és 
Zeneműtára őrzi. A színpadképek valójában szín-
pompás festmények, a művész jellegzetes stílusá-
ban, de az egyes képeken jól követhető a színpadi 
felépítmény következetes használata.51 
Pekáry közvetlenül a világháború után ismét talál-
kozott a Ludas Matyival. A Madách Színház Bálint 
György rendezésében 1946 februárjában mutatta 
be a furfangosan bosszút álló parasztlegény törté-
netét, Móricz Zsigmond átiratában. A képzőművész 
az előadás díszlettervezője volt, amelyről egyelőre 
nem ismerünk fényképeket – így annak képi világa 
is megidézhetetlen. Érdekes azonban, hogy Benedek 

András kritikust a véleménye szerint nem túl jól 
sikerült előadás játékmodora bábszínházra emlé-
keztette, fel is vetette, hogy ott a darab is méltóbb 
helyen lenne.52 
 
A bábelőadásról 
Hogy Németh Antal miért a Ludas Matyit választotta 
– ő választotta-e – a hosszas alkotói elhallgattatás 
után, csak találgathatunk. A Bábszínpad kötetébe 
készült bevezetőben is megemlíti, hogy az 1920-
as évek elején szereplőként részt vett a Blattner 
Géza szervezte-rendezte-tervezte Ludas Matyi elő-
adásban.53 Mégis fontosabbnak lehetett számára 
a darab örökérvényű mondanivalója. A „»Ludas 
Matyi« az első és sokáig egyetlen szózat, mely 
az elnyomottak érdekében szól. (…) Első, mely 
a nép jogos bosszújára int, mely emberies bánás-
módot ajánl, mely együtt érez a méltatlanul elnyo-
mottakkal. Mások csak hosszú idő múlva merik 
leírni szenvedéseit, s tiltakozni a hatalmasok zsar-
noksága ellen.” Németh Tóth Rezsőt idézi Fazekas 
Mihály 1900-ban megjelent kritikai kiadásának elő-
szavából. Merész, bátor, kétértelmű mondatok ezek 
néhány hónappal Sztálin halála után, a továbbra 
is tomboló kommunista diktatúra idején. 
Németh egy maszkos vásári kikiáltóval indította 
a bábelőadást, aki az egykori vásári képmutogatókat 
idéző, öt képből álló „festmény” segítségével ismer-
tette a történetet az egyes képek változásai alatt. 
A kortina tervét ma az OSZK Színháztörténeti és 
Zeneműtára őrzi. Az élénk színekkel megrajzolt 
jelenetek kerete piros. Ugyanez az árnyalat köszön 
vissza Döbrögi ruháján és Matyi „olasz indzsellér” 
köpenyén, halványabb árnyalatú Matyi anyjának 
szoknyája, a felkelő nap és Döbrögi betegágyának 
ágyneműje. Ennek a színezésnek köszönhetően 
az alkotás intenzív és vibráló. Balra fent látható 
Matyi búcsúja édesanyjától, a középső, kerek mező-
ben Döbrögi és Matyi találkozása, a másik három 

 
49 Pekáry István levele Németh Antalhoz, 1956. augusztus 21. OSZK Kézirattár Fond 63/2438 
50 Kávási Klára: Németh Antal – A Nemzetiben és a száműzetésben. MMA Kiadó, Budapest, 2018., 193-199. pp. 
51 Benedek András: Színházi esték – Ludas Matyi. Budapest, 2. évf. (1946), 3. sz. 124. p. 
52 Németh 1924-re teszi a Blattner-féle Ludas Matyit, kutatások szerint azonban annak bemutatójára 1923-ban került sor. 
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53 Jelzete: KF 1303, mérete 60,9x39,4 cm, közölve: Magyar Iparművészet 1994. 3 sz. 22.p.
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sarokban a három verés jelenete. Ez az alkotás 
közel áll Pekáry ’30-as évekbeli stílusához, de miköz-
ben a népi íz megmaradt, az alakok már kevésbé 
naivak, a kompozíciók zsúfoltabbak, mint két évti-
zeddel korábbi metszetsorozatán.54 
Az előfüggöny terve mellett az előadás báb- és 
díszletrajzai is az Országos Széchényi Könyvtárba 
kerültek. Pekáry fennmaradt szerződéstervezete sze-
rint 34 báb, hat díszletkép és az előfüggöny terve-
zésére kapott megbízást.55 Ma a kollekcióból 
27 bábterv és 7 díszletterv ismert.56 Pekáry alkal-
mazkodott a bábszínpad elvárásaihoz. A kesztyűs 
bábok egyszerűen fejezik ki a szereplők népi voltát. 
A kerekfejű, mandulaszemű alakok jellegzetes népi, 
falusi ruhadarabokat viselnek – a nők fejkendőben, 
bő szoknyában, köténnyel, a férfiak pörgekalapban 
vagy kucsmában, bő vászongatyában vagy posz-
tónadrágban, mellényben vagy subában tűnnek 
fel. Karakterében Döbrögi – illetve az őt szolgáló 
hajdú és a kulcsárné, Panna – tér el a többi bábtól, 
apró gyöngyszemeikkel. Az uraság zsinórozott, 
„a magyar nemes-urak Mária Terézia-korabeli vise-
letében” tűnt fel. A hajdú klasszikus 18. századi 
egyenruhában jelenik meg. Pillanatnyilag ennek 

a bábnak a töredéke – zubbonya – az előadás 
egyetlen ismert tárgyi emléke. A ruganyos zöld tex-
tilből, arany zsinórozással és félgömb alakú, sárga-
rézpitykékkel készült ruhadarab igényesen kivitelezett. 
A népi motívumok hiányoztak a ruhákról. A nép-
művészet csak a cukorkaárusnő gazdagon díszített 
kötényén jelent meg, talán egy népi szőttes fel-
használásának köszönhetően. Az egyszerűséget 
azonban ellensúlyozta a bábok színpompája. 
A Bábszínpad kötetében megjelent leírásokban – 
amely a bábok fényképét is közreadta – a közép-
világos ultramarin, rozsdabarna, élénkpiros, citrom-
sárga, cseresznye- és meggypiros, cinóberszín, 
lilás-rózsaszín, zöldesszürke, búzavirágkék, almazöld 
bukkan fel a hagyományos szín-megnevezések 
mellett.57 És a terveken ezek az árnyalatok köszönnek 
vissza. Az alkotások egy részének hátoldalán néhány 
feliratot találunk az anyaghasználatra, kivitelezésre 
vonatkozóan. Például Ludas Matyi édesanyja tervén 
– aki kék kendőt, fehér inget, szürke vállkendőt, 
barnás-bordó szoknyát és kék kötényt „visel” – a „10 
dekor sima / 20 cm s.kék… (sajnos kiolvashatatlan) 
/ 2 dekor klakk”, a subás, lámpást hordó Bikaló 
bakter tervén „5 cm szőr / 5 gomb”, Pista kocsisén 

54 PIM-OSZMI Bábtár, Kézirattár, Németh Antal doboz. Az 1953. november 30-án kelt levél szerint Pekáry a teljes tervezésért 
6500 forintot kért, ami a korabeli átlagfizetésekhez képest jelentős összeg. Emellett kikötötte, hogy a kollekció ismételt 
legyártása esetén az összeg 25%-a illeti meg. 

55 A bábok jelzete KD 7895; KE 10.610-10.636, a díszletterveké KF 1304–1310 
56 Bábu- és díszletleírás. In: Bábszínpad, 15–16. szám, Művelt Nép Könyvkiadó, 1954., 51–54. pp. 
57 Bábszínpad, 15–16. szám, Művelt Nép Könyvkiadó, 1954., 50. p. 
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„15 cm kab. szőr / 5 m sújtás, 12 cm sifon” felirat 
szerepel. A címszereplő alakját nem öltöztették át 
az előadás alatt, Matyi figuráját elkészítették külön-
böző álruháiban. Míg a kezdőképben bajusztalan 
siheder, tíz évvel később az indzsellér és a lókupec 
szerepében kis hetyke bajuszt, kirurgusként hatalmas 
hegyes orrot és dús fehér bajuszt kapott. Szintén 
a bábok elkészítését segítette, hogy a tervek egy 
részére a bábfejek profiljának vonalas rajza is rákerült 
a feltehetően 1:1 méretű (átlag 26 x 44 cm-es) alko-
tásokra. A konfliktust elindító ludak a fényképek 
tanulsága szerint több változatban is megjelentek 
az előadásban. Libasorban vonuló csoportjuk mintha 
fából készült volna, de feltűnt egy vesszőkosárba 
ültetett szárnyas is. Egy önálló textilfigura pálcás-
bábként jelent meg – erről láthatunk egy, a mozgató 
kezeivel együtt fotózott felvételt. Ez a báb képes 
volt csőrét mozgatni, a szárnyához hajlítani, amit 
a Bábszínpadban közölt szerkezeti rajza igazol.58 
A díszletekről készült fényképek és leírásaik valóban 
segíthettek abban, hogy az ország bármely szegle-
tében bemutassák az előadást. Az alkotók által meg-
fogalmazott cél a következő volt: „A vásári vándor 
bábjátékosoknak az emberszínházi díszleteket naivan 
és primitíven utánozni próbáló kulisszáit kell a magas 
művészet szín- és formanyelvére lefordítanunk, ha 
a színpadkép stílusösszhangban akar maradni a ren-
dezői beállítással. E célból olyan háttereket alkalma-
zunk, amelyre minden rá van festve és amelyek előtt 
csak a ténylegesen szereplő díszletelemek, bútorok 
stb. szerepelnek plasztikus megformálásban.” A látvány 
mellett technikai ötleteket is adnak a játszóknak. 
Az első kép naplementéjéhez ez a javaslat íródott: 
„A hátteret a dombvonulatnál átvágjuk, hogy a nap 
lassan becsúszhasson a nyílásba. Mire véget ér a kép, 
a korong éppen eltűnik, s ezzel egyidejűleg a hold 
lassan felemelkedik a bal íven.” A vásár a legbonyo-
lultabb „levonás”, a szereplők számát, a cselekmény 
mozgalmasságát és a díszleteket tekintve is. A festett 
háttéren Döbrögi kastélya „terpeszkedik, képletesen 
is ráfeküdve a kis falura”. A vásár képét a rendezői 
utasításban találjuk: „Jobb elöl áll a csizmadiamester 

sátra. Csizmák kirakva; középen a főhelyen egy remek-
be készült szattyáncsizma. Mögötte kissé beljebb, 
a gyöngykaláris-árus sátra mindenféle vásári üvegből 
való nyak- és kardíszekkel. Hátul középen egy sátor 
színes szalagokkal. Bal elöl a mézeskalácsos báb-
huszárokkal és tükrös-szívekkel díszes sátra, mögötte, 
kissé beljebb, színes cukrokkal, színes szörpökkel, 
friss süteményekkel az édességárus sátra áll.” 
Látványos, zsúfolt, sokszínű kép. A negyedik „levo-
násban” az egyetlen plasztikus elem a vastag törzsű 
fa, amihez Matyi Döbrögit kiköti. A festett háttér 
az erdőt ábrázolja „perspektivikusan és mégis stili-
záltan”. Döbrögi szobájában csupán az ágyat kellett 
elkészíteni, „a fagerendás famennyezet is a háttérre 
van festve”, ahogyan a nagy állóóra is, „amelynek 
ingája azonban plasztikailag kiképzett és az egész 
jelenet alatt ide-oda jár”. A fennmaradt háttérképek 
látványos és jellegzetes Pekáry alkotások, de ezeken 
is érezhetjük a szürrealizmus Chagall-i hatását, miköz-
ben valójában reális vidéki helyszíneket látunk. 
Különösen erős ez a hangulat a hatodik levonáshoz 
tervezett képen: öt szimmetrikusan elrendezett nyárfa 
mögött bájos, karéjos bárányfelhők sorakoznak soha 
nem látott rendben az egész látóhatáron. 
Bár Pekáry idézett levelében az szerepel, hogy „[a] 
tervek az én tulajdonomat képezik, és azok a kivi-
telezés után nékem visszaadandók” – azok Németh 
Antal révén mégis az OSZK színházi gyűjteményébe 
kerültek 1966-ban. 
A Népművészeti Intézet előadásában sokan, ama-
tőrök és „profik” is részt vettek, utóbbiak között ott 
találjuk Kemény Henrik nevét is, aki az első képben 
Nácit, a kutyát mozgatta, a vásári jelenetben 
Paprikajancsi bosszantó figuráját, majd az előadás 
további részében címszereplővé lépett elő. Mindez 
a Népművészeti Intézet iratai között fennmaradt 
Rendezői Naplóból tudható. A kék füzet első oldalain 
a Ludas Matyi közreműködőinek neve és szerep-
osztása olvasható, szépen rajzolt betűkkel. Az első 
bejegyzés 1954. április 28-án kelt. A dokumentumból 
megtudjuk, hogy a kortina május 5-e után készült 
el, hogy 12-én bemutatópróbát tartottak a világhírű 

58 PIM-OSZMI Bábtár, Kézirattár, Németh Antal doboz.
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cseh Josef Skupa bábtársulata részére és hogy 
19-én összpróbát tartottak. Ezt követően visszatértek 
a részpróbákhoz. Az előadásra vonatkozó utolsó 
bejegyzés június 2-ról való: „Próba: 3 és 1. kép.” 
A lapok alján ott áll Dr. Németh Antal gondosan 
formált aláírása is. A bemutatót a füzet nem örökítette 
meg. Ez azért különös, mert az 1954 szeptemberétől 
próbált daraboknál a premier is külön lapot kapott.59 
Balogh Géza így emlékezett az egyik próbára: 
„Németh Antal télikabátban irányította a munkát. 
A mostoha körülmények ellenére hihetetlen energiával 
dolgozott. Minden részletre kiterjedő, precizitást köve-
telő, hol higgadt-bölcs, hol indulatos instrukciói úgy 
törtek föl belőle, ahogy a szomjazó veti rá magát 
egy horpadt bádogkulacsra a sivatagban. Egyszerre 
volt részvétet ébresztő, megindító és imponáló.”60 
Az előadás aztán vidéken talált játszóhelyre. 1955. 
május 2-án ezzel a  produkcióval nyílt meg 
Debrecenben a Ludas Matyi Bábszínház. A korabeli 
kritikusok nem igazán foglalkoztak az eseménnyel, 
de néhány elismerő sor azért megjelent a Hajdú-
Bihar megyei Néplapban: „A cselekmény a bábszínház 

lehetőségei közt is meglepően mozgalmas. Az írói 
teljességből alig maradt ki valami. A bábok meg 
egyenesen oly tökéletesen keltik életre a Ludas 
Matyi világát, hogy ha Fazekas Mihály meglátná, 
még neki is potyogna a könnye a nevetéstől.”61 
A hangulatot három fennmaradt jelenetkép is felidézi: 
a nyitójelenet, Matyi édesanyja és a „bakter” talál-
kozása, az első verés és Döbrögi esete a lókupeccel. 
Ez utóbbi a legmozgalmasabb, és visszaköszön rajta 
az OSZMI-ban őrzött illusztráció: középen Döbrögi 
a kétlovas szekéren, mögötte szolga, előtte a lovát 
ugrató ál-Ludas Matyi. A debreceni „ünnepélyes 
megnyitó előadás” plakátján megjelent az átíró 
Dékány András és a tervező Pekáry István neve – 
a rendezőé azonban nem került rá. 
Az 1954-55-ben készült bábok-díszletek közül ma 
egyetlen egy sem ismert. Mégis bízunk abban, 
hogy kitartó kutatással felbukkanhat néhány „sze-
replő”, amelyek fontosságát gondos szellemek 
annak idején felismerték és megőrizték az utókornak. 
E bábok egyedülállóak mind Pekáry István, mind 
Németh Antal életművében.

59 Balogh Géza: Németh Antal színháza. Nemzeti Színház, Budapest, 2005. 73. p. 
60 (b.i.): Ludas Matyi a Ludas Matyi Bábszínházban. Néplap (az MDP Hajdú-Bihar megyei pártbizottságának lapja), 1955. 
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István Pekáry (1905–1981) was one of the most exciting personalities in the world of 20th century 
textile art. He was an acclaimed painter who also made a lasting impression as a set and costume 
designer. Following Pekáry's artistic career, this article is a detailed account of his relationship and 
activity with puppetry and puppet artists.  
November 12, 1953 was an important date in the history of Hungarian (puppet) theater, because 
Antal Németh, who was the director of the National Theater between 1935 and 1944, gave his 
first lecture on puppet history at the Institute of Folk Art. Ten years later he began to direct again. 
In the puppet studio of the Institute of Folk Art, he staged the puppet show, Ludas Matyi. Issue15–
16 of the series Puppet Stage included Antal Németh's studies for the stage's adaptations of the 
work, a detailed description of the puppets and scenery designed by István Pekáry, and a series 
of photographs. From the surviving sources and contemporary publications, the visual and artistic 
world of the performance can be partially reconstructed. In addition, we are able to present the 
works of István Pekáry, who died 40 years ago, on August 25, 1981, as related to the theater, 
specifically in the puppet play and Ludas Matyi. 
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