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ecskeméten ismertem meg. Nem Kolozsváron,
ahol élt és dolgozott; ott valahogy több évtize-

den át elkerültük egymást. Pedig sokat hallottam
róla és elôadásairól – többek között Harag Györgytôl
is, aki nagyon sokra tartotta Kovács Ildikó munkás-
ságát, mûvészetét. 

A bábozás nagyasszonyának – ahogy Harag nevez-
te – Kecskemét a kilencvenes évektôl második ottho-
na lett. 1984-es romániai kényszer-nyugdíjaztatása
után itt egy fiatal, hangját és stílusát keresô csapat
hívta-várta. Náluk s velük folytathatta rendezôi és pe-
dagógiai munkáját. Nagyrészt neki köszönhetô,
hogy a Ciróka Bábszínház mûvészi alkotómûhellyé
vált. S az is, hogy az együttes kezdeményezésére és
szervezésében elinduló, majd rendszeressé váló or-
szágos bábfesztivál a mûfaj legfontosabb hazai ren-
dezvénye lett. Olyan fórum, ahol a szakma nemcsak
áttekintést kaphatott a bábszínházak pillanatnyi mû -
vészi állapotáról, hanem tisztázni lehetett az éppen
aktuális esztétikai, stiláris, dramaturgiai problémá-
kat is. A sokszor hevessé váló vitákban Ildikó (a leg-
több résztvevônek „néni”) véleménye jelentette a
szakmai igazodási pontot.  

A legkorábbi fesztiválok egyikén hozott össze vele
a jó sors. Amikor mély, kissé rekedtes hangján meg-
szólalt, csak rá lehetett figyelni. Szépen beszélt, és
pontosan fogalmazott. Nem agyonesztétizált elméle-
ti fejtegetésekbe kezdett, hanem konkrét példákon
keresztül vezetett a mélyebb felismerésekig. Idôn -
ként – fôleg ha értetlenséggel, butasággal szembe-
sült – elkapta a hév, indulatba jött, kiabált is. Ke -
mény vitapartner volt. Álláspontja mellett még akkor
is konokul kitartott, amikor a sok évtizedes praxisa
alapján kikristályosodott elveit a bábozásban is bekö-
vetkezô szemléleti változások relativizálni kezdték.
Mindenekelôtt a bábu mûvészi erejében hitt, ezt vé-
delmezte, s a bábszínház lényegének elárulását látta
abban, ha a színész a bábu elé tolakszik. 

A fesztiválokon, az együtt töltött napokon, eszme-
cseréken, közös sétákon, ebédeken, vacsora utáni be-
szélgetéseken sokat tanultam tôle, emberileg is kö-

zel kerültünk egymáshoz. Megismertem fordulatok-
ban gazdag életútját, bepillantást nyerhettem abba,
ahogy a világról, az emberekrôl, a történelemrôl,
a mûvészetrôl, a tanításról gondolkodott. 

Nyughatatlan lélek volt. Egyetlen iskoláját sem fe-
jezte be. Érettségi vizsgát sem tett. Autodidaktának
vallotta magát. Mindig valami újat keresett, újjal pró-
bálkozott. Belekóstolt a fényképészetbe. Járt Dienes
Valéria orkesztikai iskolájába – ott elsajátított tudá-
sát késôbbi pantomim-elôadásaiban kamatoztatta.
Két évig tanult rajzolni Máttis Teutsch János szabad-
iskolájában. S rengeteget olvasott. Végül a bábozás-
nál kötött ki. 

1950-ben Kolozsváron néhányadmagával egy pará-
nyi helyiségben hozta létre a hivatásos magyar nyel -
vû bábszínházat. Máig e helyen mûködik az idôköz-
ben kéttagozatossá vált színház. Nem akart játszani,
de sok mindenhez értett, hát ô lett a rendezô. Évek
során a gyakorlat tette igazán azzá. Valódi mester,
Romániában nemcsak a magyar, hanem a román és
a német nyelvû bábjátszásnak is teremtô, meghatá-
rozó alakja lett. Ötvenkilenc éves pályáján tizenegy
színházban dolgozott, Magyarországon ötben, s
Bulgáriába is meghívták rendezni. Utolsó elôadását,
Az ördögûzô jóbarátokat 2007 ôszén a betegsége mi-
att már csak otthon tudta próbálni.

Egész életében azért küzdött, hogy a bábjátszást a
színház más megjelenési formáival azonos mércével
mérjék, hogy megszûnjön a bábozást kísérô, lesaj-
nálást és lenézést egyaránt érzékeltetô „csak” szócska.
Vállalta, hogy elsôsorban gyerekeknek készít elô -
adást, de igényességébôl akkor sem engedett, ha ne-
kik dolgozott. Ugyanakkor vallotta, hogy a bábszín-
ház nemcsak egyes korosztályoknak szól, hiszen az
a színházmûvészet egyetemes érvényû és rangú ága,
éppen ezért számos produkciót készített felnôttek-
nek is. 

Egy interjúban, mely a hetvenötödik születésnapja
alkalmából készült, így vallott a bábszínházról: „szá-
momra a teljességet jelenti. Minden benne van, ami
engem izgat. A képzômûvészettôl a mozgásig, az
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irodalomtól a játékig, a humorig, a groteszkig, a fan-
tázia szabadságáig. Nem véletlenül kerültem oda,
nem menekültem a mûfajhoz, hanem minden ne-
hézségével együtt egy életre felvállaltam. Ez ôsi, má-
gikus mûvészet, amely az életre keltésbôl indul ki.
A holt anyagot életre kelteni – varázslat. Mágikus rí-
tus. Kevés mûfajnak adatik meg ez a csoda. A szín-
házban megvan az átváltozás csodája, de nincs ôsi rí-
tus. A filmnél lényeges a technika, az operában az is-
tenadta zene. A pantomimnél is van csoda: a mozgás
erejével a láthatatlant lehet megjeleníteni. Az is va-
rázslat, de nem mágia. A bábjáték az mágia. És a
nézô – akár gyermek, akár felnôtt – részese ennek a
mágiának. Persze akkor, ha jó a bábszínház… Más -
felôl a báb – jelkép. Típust testesít meg…

A bábszínházi rendezô nem játékmester, nem »öt-
let-ember«, nem mesterember. A rendezô alkotó.
A rendezés nem hatásvadászat, nem intellektuális
spekuláció, nem kísérletezés. A rendezés világte-
remtés. A bábszínházi rendezô gyermeki hittel és
örömmel tudjon játszani. Fantáziája a gyermek bel-
sô szabadságával szárnyaljon az álmok birodalmá-
ban. Elengedhetetlen a humorérzék. Enélkül nem le-
het megérteni, felfedezni a bábut, ezt a tragikomikus
lényt. Az sem lehet bábszínházi rendezô, akinek
nincs képzômûvészeti kultúrája, érzéke. A bábu
ugyan is képzômûvészeti alkotás, a színpad és a já-
téktér pedig képzômûvészeti kompozícióként is
mûködik. Nem lehet irodalom és zenekultúra, vala-
mint mozgásmûvészeti ismeretek nélkül rendezni.
S nem lehet rendezô az sem, aki sohasem játszott
bábuval, aki nem élte át a bábu életre keltésének
misztériumát. Az elôadást celebrálni kell. Papokra,
sámánokra van szükség, belsô hitre.”

Olyan jelentôs, sôt korszakos elôadások megálmo-
dója volt, mint a Micimackó, a Karnyóné, az Übü ki-
rály, a Don Quijote vagy a romániai diktatúra utolsó
éveiben rendezett Adjátok vissza Pinocchiót!, amelyet
a Kolibri Színházban is színre állított.       

Kovács Ildikó e számára oly fontos elôadásáról így

vallott: „Az a kiszolgáltatott gyermek-
rôl szólt, s a szeretetrôl. A fôhôs nem
a könyvbeli Pinocchio, aki hazudik,
és ki van téve a didaktikus nevelés-
nek. Csak a csodát tartottam meg: a
szeretettôl életre kelô bábut. A mi
Dzse pettónk fiatal gyermekjáték-ké-
szítô, aki megfaragja az ô Pinoc chió -
ját, amely életre kel, akit szeret, aki-
vel beszélni tud, s aki látványa és lé-
nyege szerint gyermek-jelkép.

Az érzô és beszélô Pinocchiót meg
akarják venni, hogy pénzt keresse-
nek vele, ellopják, kézrôl kézre adják,
kiszolgáltatva cinikus érdekeknek,
agressziónak, még a háborúnak is.
De a gyerekek megmentik. Felállnak,

és üvöltve kiabálják: NEM ADJUK VISSZA! A gyer-
mek még nyitott és egészséges. Egészségesen mûkö-
dik az igazságérzete. Sokat tud az életrôl, sok min-
dent ért a világból. Bele kell nézni a szemébe. Meg
kell nézni az óvodásokat. A gyermekinél csodálato-
sabb közönséget senki se kívánjon magának… 

Az elôadásban technikailag is világosan elkülönül-
tek a szerepek: Pinocchio nyolcvancentis, kopasz
fejû, szomorú szemû fabáb – sokan lágergyereknek
hívták –, amely a földön áll, mozgása a vele játszó
embertôl függ. Járni is lehet vele, ha megfogják a két
kezét, feje finoman fordítható. A darabbeli bábszín-
ház igazgatója, a fafejûek iskolájának tanára, a vidám
park vezetôje, a Róka és a Macska stilizált, panopti-
kumba illô emberbábok, a kis bábszínházban Pi noc   -
c hio barátai – Arlecchino, Colombina és Pulcinella –
kesztyûs bábok. A fafejûek iskolájának tanulói pedig
mellszobor jellegû mûgyerekek, akik a fejükbe rej-
tett kazetta segítségével mechanikusan ismétlik a ta-
nár blabla szövegét. Az ember-ember, ember-báb,
életre kelô báb, kesztyûs báb és élettelen (robot jel-
legû, jelkép értékû) bábformarendszer képzômûvé-
szeti megjelenésében is kifejezte a darab dramatur-
giájának lényegét.”

Mindent tudott a bábozásról, katedrához mégsem
juthatott sohasem. Pedig egész életében tanított. Ke ze
alatt a különbözô színházakban megszámlálhatatla-
nul sok színész és szakember nôtt fel. 1994-ben a
Soros Alapítvány segítségével létrehozta s tíz éven
át mûködtette bábszínészképzô táborát-stúdióját,
ahol békésen együtt élô magyar, román és német
anyanyelvû hallgatókat oktatott – amíg bírta, s amíg
tehette.

Az utóbbi években visszavonultabban élt. Nyolc va -
nadik születésnapja után néhány héttel Kolozsváron
végzetes agyvérzés érte. Kovács Ildikó halálával a
mo dern bábjátszás kivételesen sokoldalú és sokszí -
nû alkotója, romániai és magyarországi bábos gene-
rációk felnevelôje, az egyik utolsó reneszánsz mû -
vész egyéniség távozott örökre.

Kovács Ildikó bábfigurái 
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