
Ország Lili életében az egyik legbiztosabb pontot
az Állami Bábszínház jelentette, ahol az 1950-es
évek elejétől (egyetlen megszakítással) egészen
1978-ban bekövetkező haláláig dolgozott. Tévedés
lenne azonban azt gondolnunk, hogy a bábszínház
műfajában rejlő lehetőségek vonzották oda, vagy
egy más művészeti ágban való kísérletezés lehe-
tősége. Ugyanakkor az is igaz, hogy az 1949-ben
alakult Állami Bábszínház a kezdeti időkben, főleg
Bod László igazgatása alatt (1949–54), egyfajta
menedékhely a másképp gondolkodó írók és kép-
zőművészek, köztük az Európai Iskola tagjai számára.1

Ebben az intézményben dolgozik dramaturgként
Mészöly Miklós, itt alkot Korniss Dezső, a bábműhely
alkalmazásában áll Jakovits József. Kemény Henrik,
akinek népligeti mutatványos bódéját (burzsoá csö-
kevénynek minősítve) felszámolták, ide menekíti át
bábjait, köztük a legendás Vitéz Lászlót. A Képző-
művészeti Főiskolán végzett fiatal növendékek, így
Márkus Anna (Berény Róbert növendéke) és Ország
Lili (Szőnyi István növendéke) is itt kapnak állást.
Az intézmény holdudvarához tartozik még Pilinszky
János (aki később rövid ideig Márkus Anna férje),
és Bálint Endre, aki plakátokat tervez a Bábszínház
előadásai számára. Ország Lili itt köt velük szoros
barátságot,2 majd rendszeres vendég lesz a Rot-
tenbiller utca 1. szám alatti lakásban (a Jakovits és
a Bálint házaspár otthonában). Azonban hamarosan,
a Molnár József igazgatása (1954–58) alatti „négy
szűk esztendőben”, a társulat egysége felbomlik,

a kommunista káderpolitika működésbe lép, több
embert is elbocsátanak a társulatból, köztük Márkus
Annát, aki előbb Németországba, majd Franciaor-
szágba (Párizsba) megy, ahol Anna Mark néven el-
ismert művész lesz.3 Bálint Endre, akivel Ország Lili
1953-től szoros kapcsolatban, igazi szellemi köl-
csönhatásban áll, aki néhány hétig szintén Párizsban
tartózkodik 1957 és 62 között. Az elbocsátások és
a távozások nyomán Ország Lili is benyújtja fel-
mondását, azonban nem követi Jakovitsot a győri
Kisfaludy Színházhoz, mely ekkor egyfajta „ellen-
bábszínházként” működik, befogadva a kilépett
„bábszecesszionistákat”, köztük Szőnyi Kató rendezőt,
az itteni bábtársulat megalapítóját. Ország Lili
ezekben az években inkább könyveket illusztrál,
gyerekeket tanít, kerüli a színházat. Csak az igazga-
tóváltás után tér vissza, vagyis Szilágyi Dezső igaz-
gatása (1958–1992) alatt lesz újra a Bábszínház al-
kalmazottja, ahol továbbra is díszleteket, bábokat
fest, de a művészeti arculatot nem ő határozza
meg. Hozzá kell tennünk, hogy ekkor a Bábszínház
erősen hierarchikus módon szerveződik és működik,
a státuszban lévő tervezői pedig: Bródy Vera és
Lévai Sándor, illetve Koós Iván. Ezért Ország Lili
csak későn kaphat önálló tervezői munkát (először
1966-ban). Valódi változást az jelent, amikor Bródy
Vera Párizsba költözik, és az ő megüresedett
státuszát 1973-ban Ország Lili örökli meg, aki
innentől lesz teljes jogú tervezője a színháznak,
ekkortól kap valóban önálló feladatokat.

Darida Veronika
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1 Az Állami Bábszínház történetéről ld. Szilágyi Dezső (szerk.): A mai magyar bábszínház története. Budapest, Corvina, 1978.,
Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. Budapest, Vince, 2010. Ország Lili életrajzához ld. S. Nagy Katalin: Ország Lili.
Budapest, Arthis Alapítvány, é.n. [1993], Németh Lajos: Ország Lili. (Mai Magyar Művészet), Budapest, Corvina, 1972.

2 Barátságuk legszebb összegzése Pilinszky nekrológja, melyben a költő amellett érvel, hogy minden nagy festő
gondolkodó, de ugyanakkor kézműves is, mivel „gondolatát mondatról mondatra aláveti az anyag ellenpróbájának, egy
kézműves alázatával”. (Pilinszky János: Ország Lili búcsúztatója. Vigilia, 1978/11, 780-781.)
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Térjünk azonban rá a minket foglalkoztató kérdésre,
vagyis annak a vizsgálatára, hogy vajon érzékel-
hető-e bármilyen szürrealista hatás4 Ország Lili
bábszínházi terveiben. Direkt módon egész biztosan
nem. Ország Lili leginkább szürrealista hatásokat
mutató korszaka, 1952 és 57 között,5 nem esik
egybe fontos bábos munkáival, sőt ennek az idő -
szaknak egy jelentős részét a Bábszínház közegétől
távol tölti. Mikor pedig tervezőként is megvalósíthatja
önmagát, addigra már kialakította sajátos festői
világát, mely azonban nem (vagy alig) hagy
nyomot a terveiben. Azt mondhatnánk, hogy
Ország Lili bábszínházi munkáját olyan alkalmazott
művészetnek tekinti, mely valódi művészeti tevé-
kenységéhez többé-kevésbé nyugodt hátteret biz-
tosíthat. Ezért gazdag levelezésében csak elvétve
beszél az itteni előadásokról, és soha nem ír le
részletesen egyetlen bábot vagy díszletet sem.
Mindazonáltal nem érdektelen felidézni néhány
ide kapcsolódó levelét.
Egy Róbert Miklósnak, ungvári rajztanárának és
egész életét végigkísérő mentorának (1962. febr.
20.) írt levelében pontosan felsorolja bábszínházi
feladatait, miközben arra is kitér, hogy ezek a gépies
munkák megnyugtatják és egyfajta biztonságérzetet
nyújtanak számára, még a leglehangoltabb lelkiál-
lapotban is.
„Így éldegélünk. Közben színházban dolgozom
napi 5 órát; itt mindenfélét csinálok: díszletet
festek, bábot festek, külső-belső táblákat stb., stb.

Jól érzem itt magam, nem vagyok annyira egyedül,
mint amikor egész nap otthon voltam. Csak a ke-
délyem és idegeim (amit nem való ennyit hangsú-
lyozni) eléggé rossz állapotban vannak, saját ma-
gamnak kellene segíteni ezen, de nem tudok.
Fáradt vagyok mindenhez és kedvetlen.”6

Egy másik, szintén Róbert Miklósnak írt levélben
(1962. máj. 26.) hozzáteszi, hogy a színházi tevé-
kenység időt teremt számára a valódi alkotásra.
„Kérdi, mit csinálok a színházban. – Félállásban
vagyok ott, és mindent, amit festeni kell, azt
festem; tehát díszlet, báb, plakát, kirakat stb. Jól
érzem ott magam, nem panaszkodhatok egyáltalán
és van időm utána itthon festeni.”7

Arról, hogy ez valóban milyen megfeszített otthoni
munkát jelent, egy újabb Róbert Miklósnak szóló
levél (1963. jan. 28.) tanúskodik.
„Szóval a bábkiállítás után írtam, azt hiszem,
utoljára, ez egy olyan rumli volt, hogy azokban
a hetekben el is feledtem, hogy valaha is utaztam.
Persze tele voltam élménnyel, na meg feszített
a munkaláz is, így nagy nehezen tudtam a színházba
visszailleszkedni. Ahogy vége lett a bábkiállításnak,
rögtön elkezdtem festeni és mondhatom, hogy
6 hete egy huzamban festek, 30 monotípiát csi-
náltam és 6 képet…”8

Azonban vannak olyan időszakok is, amikor a báb-
színházi munka az önálló alkotómunkát is hátráltatja.
Ilyen a Misi Mókus vándorúton próbafolyamata
(báb- és díszlettervező: Bródy Vera), melynek

3 Kolozsváry Mariann szépen ír a kettejük közötti eltávolodásról, mely Márkus Anna részéről egy tudatos döntés,
az emigráció után. Ld. Kolozsváry Marianna: Sorsod labirintusának útvesztőin. in: Árny a kövön. Ország Lili művészete.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2017.

4 Ezt a kérdést problematizálja Rényi András tanulmánya: „Milyen értelemben beszélhetünk szürrealizmusról az 50-es
évek közepe táján Budapesten, egy olyan kárpátaljai származású fiatal művész esetében, akinek családi és művészi
előtörténetében sem Párizs, sem valamilyen tételes avantgárd kapcsolat nem játszott szerepet?” Rényi András:
Változatok a kísértetiesre. in: Árny a kövön. i.m. 45.

5 Erről ld. S. Nagy Katalin monográfiáját, aki azt írja, hogy habár „a magyar festészetben nincs igazán hagyománya a szür-
realizmusnak”, néhány kivétellel (Gulácsy Lajos, Kassák Lajos, Farkas István, Ámos Imre, Vajda Lajos, Bornyik Sándor,
Molnár Farkas, Paizs-Goebel, Korniss Dezső művek) a „klasszikus szürrealizmushoz azonban talán épp a fiatal,
pályakezdő Ország Lili került a legközelebb 1952 és 1957 között festett mintegy hatvan képével és ennél is több
kollázsával” S. Nagy Katalin: Ország Lili. i.m. 13.

6 „… a világból a fényeket…” Ország Lili levelezése. (Szerk. Árvai Mária, Zsoldos Emese), Budapest, Magyar Nemzeti
Galéria, 2017, 234.

7 Ibid. 241.
8 Ibid. 251. A levélben említett hat kép: Nagy fehér fal, Barna réteg, Szürke fal holddal, Kozmikus kép, Zöld fal, Rózsaszín

fal, Sárga írások, Angyal szállt le Babilonra.
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kapcsán, szintén 1963-ban, „rettenes hajszáról”
beszél. Ez egyébként az egyetlen darab, mely
Ország Lili kéznyomát viseli, és amely a mai napig
látható a Bábszínházban. Ugyancsak a festészet
háttérbe szorulását említi egy Róbert Miklósnak írt
levelében (1964. márc. 14.), a Szentivánéji álom
bemutatója előtt, ahol ő szintén csak a háttér-
munkákban van jelen (rendező Szőnyi Kató, báb-
tervező: Bródy Vera, díszlettervező: Koós Iván)
„Most jó ideje nem festek, mert nagyon el vagyok
foglalva a színházban. A Szentivánéji álmot készítjük
felnőttek számára, igen nagy produkció lesz és
rengeteg munka van vele. Olyan nagy díszletet festünk,
hogy a főiskola egyik termét kértük kölcsön, s most
egy hete ismét főiskolás lettem. Elég furcsa és más!”9

Megfigyelhető, hogy az évek során jelentősen
megváltozik a Bábszínházhoz való viszonya. Míg
kezdetben ez jelent számára menedéket a világ
és a benne való kifáradás elől, később ez a benti,
rejtett tevékenység válik egyre fárasztóbbá. Ahogy
egy Kolozsváry Ernőnek szóló levelében írja (1970.
febr. 11.): „Fárasztó ez a színház, és egyre jobban
unom. Folyton új bemutatóra készülni, körülöttem
már mindenki nyög, talán még jobban, mint én.”10

Ennél még sokkal erősebb hangot üt meg egy
szintén Kolozsváry Ernőnek címzett levélben (1971.
okt.): „Itt vagyok most ismét ebben a sötét műhely-
budiban, és kint süt a nap. Legalább ennyi öröm.”11

Ezekben a sorokban már érezhető a mellőzöttség
érzése is, hiszen valóban nem kap olyan felada-
tokat, amelyek képességéhez illenének. 1966-tól
(A japán halászok) közel hét év telik el, amíg újra
kap egy saját tervezést (Hencidai csetepaté).
Érdekes ugyanakkor, hogy amikor már több általa
jegyzett munkája van, akkor sem említi cím
szerint a darabokat, legfeljebb annyit jegyez fel
a leveleiben, hogy főpróbákra vagy bemutatókra
készül. A Bábszínházról szóló utolsó leveléből –
melyet szintén Róbert Miklósnak írt (1978. febr.

18.) – tisztán kihallható, hogy milyen gyakran
kellett kompromisszumot kötnie, még az önálló
tervezései során is. Ugyanakkor a jó darabok kihí-
vásáról és izgalmas feladatáról beszél.
„Néha úgy érzem magam, mint egy aszkéta. Alig
vagyok emberek közt, pedig ezen a téren nem pa-
naszkodhatom, mert sokan szeretnek. De folyton
spórolok az idővel! Színházba, moziba nem járok,
de nagyon sok zenét hallgatok, és ez jó hatással
van rám. És ha már nagyon elfáradok a napi tevés-
vevéstől, akkor egy krimit olvasok. A színházban
most már csak mint tervező dolgozok, ha valami jó
darabot kapok, akkor bár keservesen oldom meg,
de az eredmény nagyon érdekel mindig. Ha rossznak
tartom a darabot, akkor pokolian szenvedek tőle.”12

Nem lehetnek kétségeink afelől, hogy munkája
során többnyire a kevésbé jó darabok vannak túl-
súlyban, vagyis a színház által okozott „szenvedés”
felülmúlja a megvalósítás nyomán érzett elége-
dettséget. Ám ahhoz, hogy erről valódi képet
kapjunk, érdemes végigtekinteni, hogy mely
darabok önálló tervezője volt Ország Lili, a több
mint húsz év alatt. Összesen tizenkét darabcímet
említhetünk, melyek közül egy (Az orr) már posz-
tumusz bemutató, egy másik pedig (Kaspar) be-
mutatásra sem került, csak tervekben és a főszereplő
félkész bábfigurájában maradt fenn.
Ország Lili számára az első komoly kihívást az 1966-os
Bábok és emberek jelentette, mely a Bábszínház Kí-
sérleti Stúdiójának bemutatkozó előadása volt. Ekkor
három egyfelvonásost adtak elő, melyek közül ő Wolf-
gang Weyrauch A japán halászok (Szilágyi Dezső
adaptációja, Szőnyi Kató rendezése) darabjához ter-
vezett bábokat és díszleteket. Vitathatatlanul ez volt
a három közül a leggyengébb mű, hiszen Beckett
Jelenet szöveg nélkül némajátéka és Mrozek Strip-
tease darabjának kíséretében került színre. A zártkörű
bemutatót a Színházművészeti Szövetség vitája
követte, és habár nem tiltották be, de alig játszották

09 Ibid. 272.
10 Ibid. 360.
11 Ibid. 412.
12 Ibid. 491.
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Zbigniew Wojcziechowski 
– Hárs László: 
Hencidai csetepaté, 1978.
R: Kovács Gyula,
T: Ország Lili,
Z: Patachich Iván.
Állami Bábszínház

Hencidai
csetepaté

Hencidai
csetepaté
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az előadást (a bemutatón kívül még négyszer ment).13

A japán halászok a nukleáris halálfélelemről szóló,
oratóriumszerű mű. Az atomkatasztrófa áldozatait
Ország Lili nádszálvékony, arctalan pálcikabábokkal
jelenítette meg, akik pasztellszínű zsákruhákat, nagy
szalmakalapot viseltek. Az előadás képzőművészetileg
legmegragadóbb elemét az általa festett üvegképek
jelentették, melyeket a háttérbe vetítettek. Ezeken
a halvány (szürkés, barnás, zöldes, vöröses) nonfi-
guratív képeken is felfedezhetők Ország Lili jellegzetes
motívumai: a sziklák, a kövek, a rétegződések. Egy
időn kívüli vagy időn túli, mozdulatlan és dermedt
világot látunk: a katasztrófa színterét. Ennek a kiü-
resedett térnek az előterében helyezkedett el
a három részre osztott színpad, egy nagyszínpaddal
és két oldalszínpaddal. Az előadás így a Nó-színház
szellemének felidézésére tett kísérletet volt. Mivel
a Nó-színháznak lényeges elemét képezte a maszk
(japánul az „omote” egyszerre jelent arcot és
maszkot), így Ország Lili arctalan figurái is (melyek
közül csak a főszereplő kapott egy jelzésszerű,
egyetlen vonással megrajzolt szemet) még radiká-
lisabban maszkokká vagy fantomszerű lényekké
váltak. Mai szemmel nézve ezek a bábok és dísz-
letképek kortalannak és időtlennek tűnnek. A törékeny
és mégis egyenes tartású figurák az állandóan fe-
nyegető veszélyt és az ebben megmutatkozó
emberi kitartást ábrázolják.
Hét évvel később, a Hencidai csetepaté (szerző:
Zbigniew Wojcziechowski – Hárs László) már valóban
egy gyermekdarab, melynek főszereplői gyerekfigurák.
Az előadás fényképei nyomán azonban ebben is
megjelenik egy fenyegető, zárt világ (az egyik jele-
netben a gyerekeket börtönbe zárják), mindenféle
különös fogaskerekekkel és óraszerkezetekkel; de
ugyanígy feltűnnek virágos rétek, óriás napraforgókkal.
Ezek már mutatják azt a derűt, amit Ország Lili
a bábokban fedezett fel. Habár az is igaz, hogy ha
közelebbről megnézzük az 1975-ös Fanyűvő és
barátai (szerző: Christian Noack – Lázár Magda) ar-
chaizáló bábjait, feltűnőek a tágra nyílt, ijedt

tekintetek. Van valami furcsa, páni félelem ezekben
az egyébként vidám alakokban.
Szintén 1975-ben mutatták be a Kísérleti Stúdió
újabb előadását, mely a Tárgyak és emberek gyűj-
tőcímet viselte és felnőtteknek szólt hat különböző,
rövid jelenettel. Ország Lili Gyárfás Endre Cseppek
című abszurd komédiájához tervezett bábokat, de
emellett Balázs Béla A könnyű ember című mario-
nettjátékát és Schaár Erzsébet szoborsorozata által
inspirált Székhistóriát is láthatta a közönség, Mrozek
Streap-tease-ének felújítása, Dino Buzzati Crescendója
és egy Mozart-zenére komponált tárgyjáték, a Kis
semmiségek mellett. Mai szemmel nézve a Cseppek
figurái valóban szürreálisnak tűnnek: vannak köztük
repülő óriáshalak, valamint olyan kollázsszerű
figurák, akik újságpapírokból kivágott ruhákat viselnek
és arcukat betűk borítják. Habár bábszínházi keretek
közt, de ez emlékeztet leginkább a szürrealista
színházra, így az Artaud és Vitrac által alapított

13 Varga Nóra: A „nemzet motyogánya” avagy az Állami Bábszínház és a kultúrpolitika a ’60-as években. in: Esztétika-Eti-
ka-Politika. (Szerk. Gyöngyösi Megyer, Inzsöl Kata), Budapest, Eötvös Collegium, 2013.
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Arany János – Gáli József: Rózsa és Ibolya, 1978. R: Balogh Géza, T: Ország Lili, Z: Vass Lajos. Állami Bábszínház
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14 Henri Béhar: Le théâtre dada et surréaliste. Paris, Gallimard, 1979.
15 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. in: Bábszínház 1949-1999. Szerk. Balogh Géza. Budapest, 1999, 59.

Alfred Jarry színházra, mely a humor, a gúny és
a provokáció színháza volt.14

Az ezt követő bemutatók ismét gyerekelőadások,
mint a Furfangosok cím alatt játszott két egyfelvo-
násos: Tamási Áron Szegény ördög és Weöres
Sándor Csalóka Péter darabja. Ezekben már mókás,
nevető szemű, színes arcú, sárgarépa orrú ördögöket
látunk. Ugyancsak színes és vidám figurák vannak
az 1976-os Kököjszi és Bobojszában (Török Sándor)
vagy az 1977-es A titokzatos jóbarátban (Lifsic-Ki-
csanova) és A két kicsi pingvinben (Urbán Gyula),
ahol a pingvinek sem feketék, hanem lilák, piros
szeműek és fodros partedlit viselnek.
Valódi formai újítás csak Arany János Rózsa és Ibo-
lyájában figyelhető meg, melyet Gáli József egy
kerettörténetbe helyezve adaptál: a Tengeri-hántás
alapszituációjából indul a történet, vagyis a falubeliek
kukoricamorzsolás közben meséket mondanak
önmaguk és a többiek szórakoztatására. Mesélés
közben a kukoricaszárak és a cserépedények
mintegy életre kelnek, terménybábok jelenítik meg
a mesét. Ország Lili hasonló figurákkal már a Fur-
fangosokban is kísérletezett, de a magyar folklór
elemeit ebben az esetben tudja a legszervesebben
beledolgozni az előadásba, mely ezáltal olyan
lesz, mint egy gazdagon illusztrált népmesekönyv,
ami a nézők szeme láttára megelevenedik. Egy
saját művészi valóságától merőben eltérő, mégis
magával ragadó és archaikus világot sikerül meg-
teremtenie.
Ország Lili utolsó tervezését Gogol Az orr adaptáci-
ójához (Balogh Géza munkája) már 1979-ben,
halála után mutatták be a Kísérleti Színpad Bábok
és bohócok előadásában, melynek részét képezte
még a Gömbök és kockák (Bánky Róbert), a Két Pi-
errot-játék (Balogh Géza), Beckett Jelenet szöveg
nélkül I. és II. darabja, valamint Karinthy Cirkusza.
Az orr-ról fennmaradt képek groteszk és (rém)álom-
szerű világot mutatnak, ahol a szereplők nagy

fehér maszkokat viselnek és túlméretezett tárgyak
között mozognak. A díszletek mintha megeleve-
nednének, azzal a céllal, hogy gyötörjék a főszereplőt,
aki az ajtók és kapuk útvesztőjében bolyongva, ki-
úttalanul vergődik. Ország Lili örök témája, a labirintus
itt is megjelenik, habár nem elvont, hanem nagyon
is kézzelfogható és szorongató formában, a bürokrácia
és az embertől elidegenedett világ formájaként.
A legidegenebb elem azonban minden kétséget
kizáróan Platon Kuzmics Kovaljov óriási, megeleve-
nedő orra, melyről Molnár Gál Péter így ír: „Ország
Lili orra remekmű. Van benne némi klinikai eredet,
de cseppet sem visszataszító. Prehisztorikus orrnak
látszik. Történelem előtti leletnek”.15

Balogh Géza rendezésének egyik legizgalmasabb
ötlete továbbá az, hogy minden szereplő egyetlen
hangon szólal meg (Darvas Iván hangján), ami azt
sugallja, hogy valóban egy álom vagy rémálom
nézői vagyunk, vagyis az egész történet a főszereplő
képzeletében játszódik. Ezáltal egyfajta „másik
színpad”, az álom és a tudatalatti színpada jelenik
meg az előadásban. Ez ugyanakkor nagyon kü-
lönbözik a szürrealisták álomjeleneteitől, mert nincs
benne semmi erotika vagy ösztönműködés. Épp
ellenkezőleg, itt az emberi kiszolgáltatottság és
a minden társadalmi rend mélyén megbúvó szo-
rongás válik nyilvánvalóvá, úgy is mondhatnánk,
hogy egyéni szorongások és félelmek támasztják
alá és tartják fenn azt a látszatrendet, mely bármikor
felborulhat.
Érdemes megjegyezni, hogy az eredeti elképzelések
szerint Ország Lili tervezése egy másik darabbal,
Handke Kasparjával került volna bemutatásra. Erről
a koncepcióról a társalkotó, Balogh Géza részletesen
beszámol:
„Ország Lilivel egy műsorban akartuk színpadra
állítani Gogol fantasztikus novelláját és Peter
Handke Kaspar című beszédjátékát. Gogol hőse,
Platon Kuzmics Kovaljov egy reggel arra ébred,
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hogy elveszítette az orrát. Handke arra tanítja
hősét és nézőit, miként sajátíthatjuk el azt a nyelvet,
amelynek segítségével fenntartás nélkül alkalmaz-
kodni tudunk a fennálló rendhez. Kaspar vágya,
hogy olyan lehessen, amilyen volt már valaki más.
Kovaljov vágyai szerényebbek: olyan szeretne
lenni, amilyen ő maga volt azelőtt, amikor még
nem bitangolt el az orra, és nem lett belőle titkos
tanácsos. Egymással feleselő, egymásra mutató
két példázat.”16

A Kaspar azonban végül nem készül el. Egyetlen
zártkörű, házi főpróbája lesz csak, de Handke (a
Közönséggyalázás szerzője) időközben a nemkí-
vánatos szerzők tiltott listájára kerül, Ország Lili
váratlan halála pedig végleg lehetetlenné teszi
a terv későbbi megvalósítását. Ahogy Balogh Géza
megjegyzi: „Ábrándozásunk egyetlen hozadéka Or-
szág Lili kafkai ihletésű nyomasztó színpadképe
és szánnivalóan nevetséges, vigyori bábfigurája.”17

Ország Lili tehát utolsó bábszínházi munkáiban
visszatalál kafkai olvasmányélményeihez, és nem
annyira szürrealista, mind inkább groteszk és
abszurd színházban gondolkodik.
Fontos megjegyezni, hogy élete során egyetlen al-
kalommal használják fel terveit más színházi elő-
adásban: 1976-ban, a Debreceni Csokonai Színházban
bemutatott Illyés Gyula Fáklyaláng díszletét a rendező
(Rencz Antal)18 a Panaszfal gyertyákkal (1962)
nyomán képzeli el. A megvalósuló díszletben a ha-
talmasra nagyított felület valóban kőfal hatását
keltette, kivágott üregeiben aszimmetrikusan égő
gyertyákkal. A néző azonnal ezt a színpadképet
pillantotta meg, mely egyszerre nyújtotta egy
templom vagy egy siratófal képzetét. Ez a szakrális
tér ugyanakkor le is zárta a színteret, hangsúlyozva
az ezáltal keltett bezártság érzetet.

Kiegészítésként érdemes megemlíteni, Ország Lili
színes illusztrációit egyik jó barátja, a perzsa szár-
mazású bábtörténész és díszletfestő, Kazanlár Emil
A bábjáték19 című könyvéhez készítette. Ezek
egyrészt a bábtörténet pontos ismeretéről tanús-
kodnak, másrészt megjelenik köztük egy Paul Klee
bábjait ábrázoló kép is. A lángoló vörös háttér előtt
feltűnő, rikító öltözetű, fehér fejű, hatalmas szemű
alakok egy képzeletbeli bábszínház jelenetét tárják
elénk. Tudjuk, hogy Klee élete során többször is
foglalkozott a bábbal: 1906-ban tagja volt Paul
Brann (Max Reinhardt tanítványa) müncheni báb-
színházának, később pedig, Bauhaus-beli működése
során mintegy ötven bábot készített kisfiának, majd
ezekkel az anyagszerűségüket hangsúlyozó bábokkal
(melyek gyökeresen eltértek Oscar Schlemmer
absztrakt-mechanikus bábszínházának koncepciójától,
ahol az ember maga változott marionett-figurává)
több előadást is tartott Kandinszkij közreműködésével,
aki az előadások ötletét adta. Ez azt mutatja, hogy
a Bauhausban nem csupán színházi-, de bábszínházi
kísérletezések is folytak.20

Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert így pon-
tosabban láthatjuk, hogy Ország Lili egyszerre
lekéste és megelőzte a korát. Egy olyan korszakban
és olyan környezetben foglalkozott a bábbal, amely-
ben nem volt lehetősége képzeletvilágának valódi
kibontakoztatására. Elgondolkodhatunk ugyanakkor
azon, hogy egy másik bábszínházi kultúrában,
mely nyitottabb a kísérletezések, a víziók és
az álmok megjelenítése irányában, hogyan telje-
sedhetett volna ki, ölthetett volna testet Ország Lili
bábfantáziája. Rényi András, Ország Lili szürrealistának
nevezett korszakáról írt nagyszerű tanulmányában
az ekkor festett képek „kísérteties tárgyiasságáról”,
valamint a tárgyak nyugtalanító jelenlétéről ír,

15 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. in: Bábszínház 1949-1999. Szerk. Balogh Géza. Budapest, 1999, 59.
16 Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon, i.m., 139.
17 Idem.
18 Később Rencz Antal egy Németh László bemutató, a Sámson megrendezéséhez (Gyulai Várszínház, 1982, majd

a Békéscsabai Jókai Színház, 1983) is felhasznál Ország Lili képeket. Ezek: Megkövült panasz (1967), Megtört fohász
(1969)

19 Kazanlár Emil: A bábjáték. Budapest, Corvina, 1973.
20 Oskar Schlemmer, Moholy-Nagy László, Molnár Farkas: A Bauhaus színháza. Budapest, Corvina, 1978.
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Gogol: Az orr, 1979. R: Balogh Géza, T: Ország Lili, Z: Decsényi János. Állami Bábszínház
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kiemelve a képi terek (melyek mintája ekkor
leginkább Giorgio de Chirico metafizikus festészete,
Magritte és Delvaux szürrealizmusa) színpadszerű
hatását. A Nagy fal (1953) vagy a Hóember (1953)
falakkal szinte teljesen elfedett horizontja egy zárt
színpadteret juttathat eszünkbe, az Önarckép és
az Önarckép fal előtt (1955) hátulról teljesen lezárt
(minden mélység nélküli), kulisszaszerű falai előtt
álló figurák pedig mintha bábok volnának. A Nő
fátyollal (1956) és a Fekete ruhás nő (1956) fan-
tomszerű alakjait szintén el tudnánk képzelni egy
kortárs bábszínház színpadán, de még a Cipők I.
és II. (1955) tárgyai is egy valóban kísérteties,
a szorongás érzetét keltő bábszínház szereplői le-
hetnének. A legmegragadóbb és legszínpadszerűbb
mű azonban – az Anselm Kiefer festészetét21 is
megelőlegező – Akasztott nő (Rózsaszín ruha),
melyen egy fej nélküli alak lebeg a sötét, csillagokkal
teleszórt égbolt síkja előtt, egy vasúti sínpár felett,
a villanypóznák alatt. Ez a színpad egyszerre jelenít
meg egy személyes és kollektív traumát, és egy

teljes kiüresedés-érzést. Miközben azt is igazolja,
hogy mennyire eltávolodott Ország Lili a szürrealisták
álommal szabadon kísérletezgető, felelőtlen világától.
Az álom képi színpada nála ugyanis mindig az ál-
mokban kísértő emlékezés „másik színpada”.22

Végezetül hozzátehetjük, hogy habár Ország Lili
„Unheimliche”-bábszínháza (a már említett történeti
körülmények és adottságok miatt) nem bontakoz-
hatott ki, de valószínűleg ilyen radikálisan újító for-
mában való megvalósítása – a szorongás báb-
színházaként – nem is állt volna szándékában. Hi-
szen akkor az Állami Bábszínház nem jelenthetett
volna számára olyan biztos menedéket, mely el-
sősorban a saját szorongásai elől védte. Ahogy
az is kétségtelen, hogy még ha a konvencionális
kereteket nem is törte szét (mint ahogy nem is
akarta), számos bábszínházi terve – köztük A japán
halászok homályosan ragyogó üvegképei, Az orr
teremlabirintusai vagy Kaspar mélyen magányos
figurája – mindenki számára, aki akár csak képen
látta, feledhetetlen marad.

21 Kiefer maga is készített színpadterveket Klaus-Michael Grüber rendezéseihez.
22 Freud az álomra használt fogalma. Az Unheimliche fogalom kapcsán ugyancsak Freud megközelítésére gondolhatunk.

Ld. Sigmund Freud: A kísértetiesről in : Művészeti írások. Filum, é.n.

Wolfgang Weyrauch: A japán halászok, 1966. Fordította: Garai Gábor, Színpadra alkalmazta: Szilágyi Dezső, R: Szőnyi Kató, T: Ország Lili. Állami
Bábszínház
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One of the most secure points in Lili Ország’s life was the State Puppet Theater, where she worked
from the early 1950s until her death in 1978. Founded in 1949, the State Puppet Theater, parti-
cularly under the direction of László Bod from 1949-54, was a kind of refuge for dissident writers
and artists, including members of the European  School. Lili Ország was also employed here after
having finishing her college degree. It wasn’t until 1966 that she was offered independent design
work, resulting in Puppets and People (Bábok és emberek), which was the premiere performance
of the Puppet Theater Experimental Studio. When Vera Bródy moved to Paris, Ország inherited her
position in 1973, and from that time on became a full-fledged designer at the theater. She viewed
her puppet theater work as an applied art that could provide a more or less stable background
for her real artistic activity. At first, Ország found the puppet theater to be a refuge from the world
and the tedium of daily life; later, however, her became more and more tiring. In her more than
twenty years spent at the theater, we can list a total of twelve pieces she designed. One of them,
The Nose, was a posthumous performance while Kaspar was never performed. Actually, it existed
only in its deisgn plans and a half-finished puppet of the protagonist. Lili Ország was not only
ahead of her time, but also missed it. She worked with puppets in a time and environment that
offered no real opportunity for her imagination to unfold. There is no doubt, however, that many
of her puppet theater designs – including the vaguely glowing glass images of Japanese Fisher-
men, the labyrinths of The Nose, or the deeply lonely figure of Kaspar – will remain unforgettable
for anyone who has ever seen them, even if only in illustrations.

P U P P E T  S H E LT E R

Paul Klee bábjai 
– Ország Lili illusztrációja 
Kazanlár Emil 
A bábjáték című könyvéhez


