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január 12-én a pesti vigadóban nyílt az a tárlat, 
amely a magyar művészeti akadémia (mma) 
néhai tagjának munkássága előtt tiszteleg: a 
Kossuth-díjas bábművészre emlékezve a Ke-
mény Bábszínház hagyatékából mutatnak be 
válogatást. a  kiállítás csaknem 130 bábot és 
marionettet, mintegy 320 eredeti kelléket és dí-
szletet, valamint személyes relikviákat, írásokat, 
hangfelvételeket vonultat fel.

Kemény henrik 2015. január 29-én lett volna 
90 éves. a Budapesten született Kemény henrik 
legnépszerűbb bábfigurája vitéz lászló, a piros 
sipkás, vidám fickó, aki palacsintasütőjével ta-
nítja móresre „a csokipofákat”, azaz az ördögö-
ket és magát a halált is. Kemény henrik nyolcvan 
éven keresztül aktívan bábozott. Kivételes mes-
tere volt a vásári hagyományok továbbfejlesz-

tésének, és nagy hatással volt a kortárs magyar 
bábművészetre. tagja volt az állami Bábszínház-
nak. személye összekapcsolta a magyar bábozás 
vándorló, népi hagyományait az esztétikailag ki-
forrott, kortárs kísérletekkel.

Kemény henrik a családi tradíciókat követte. 
a  háromgenerációs vásári mutatványos család 
férfi tagjai közösen építették fel Budapesten, a 
Népligetben a Kemény Bábszínházat. Korng-
ut salamon (1853–1930), a nagypapa, Korn- 
gut-Kemény henrik (1888–1944), az apa meg 
a két fivér, Kemény henrik (1925–2011) és 
Kemény mátyás (1926–2001) egymás 
mellett, egymást erősítve álltak színpadra. 
Bábszínházukban mindent maguk alkot-
tak. Kemény henrik 2011 novemberében 
hunyt el.

Kemény henrik zseniális báb-
játékosként és bábkészítő-
ként hűséges volt apja 
tanításaihoz, elszán-
tan őrizte a családi 

örökséget, tiszta gyermeki örömmel szerette kö-
zönségét és a bábjátékot. 81 évig tartó színpadi 
játéka mellett egyik feladatának tartotta, hogy 
megőrizze az egykori Kemény Bábszínház „erek-
lyéit”. a  híres bábszínházas 80 évesen, 2006-

ban létrehozta a Korngut-Kemény ala-
pítványt. a kurátoroknak azt a feladatot 

jelölte ki, hogy gyűjtsék össze és tartsák 
egyben a Kemény Bábszínház még fellel-

hető hagyatékát. az elképzelés szerint a 
majdan felépítendő bábmúzeumban, állandó 

kiállítás keretében tárják a nagyközönség elé 
a 120 éven keresztül gyarapított gyűjteményt.

az összegyűjtött bábos hagyaték pá-
ratlan nemzeti értékeink közé tartozik, 
iparművészeti, színháztörténeti, a bábké-
szítő mesterséget szolgáló szakanyagból 

áll. a  jelenlegi kiállítás családi relikviákkal, 
bábszínházi tartozékokkal és több mint száz 

bábbal reprezentálja a Korngut-Kemény család 
művészetét. „a kiállítótér úgy lett kialakítva, 
hogy egy hatalmas kereszt rajzolódjon ki. ennek 
mentén helyezték el Kemény henrik személyes 
tárgyait – a varrógépét, a szerszámait, az utaz-
ótáskáját, a negyvenes évektől őrzött naptárait 
és még sok egyéb holmit –, az általa faragott bá-
bokat, felállították egykori paravánjait, helyükre 
kerültek Az elátkozott malom és más bábjáté-
kainak díszletei, kellékei többek között a külön-
böző méretű palacsintasütők, amelyekkel vitéz 
lászló előadásról előadásra móresre tanította a 
»csokipofa« alakjában kísértő gonoszt. minden 
tárgyhoz emlékek, kedves vagy szomorú képek 
fűződnek a múltból. Kiállították azt a gramo-
fontölcsért, amely egyetlen tárgyként élte túl a 
család legendás bábszínházát felemésztő tüzet 
a Népligetben. hatalmas történeti tabló az, ame-
lyet Kemény henrik megőrzött” – hangsúlyozta 
láposi terka színháztörténész a megnyitón. sok 
relikviát, eredeti kelléket és díszletet láthatunk 
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„Szervusztok, pajtikák!”
Kiállítás Kemény Henrik emlékére

  Vitéz László figuráját a mester 1979-ben készítette
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az osztrák színháztechnikai társaság (oethg) 
kétévente rendezi meg a meet színház- és 
rendezvénytechnikai eseményét. a messe für 
event und theater szakmai rendezvény kiállítás 
és konferencia is egyben. a 2014. évi rendez-

vényt az eddigi legsikeresebbnek ítélték meg. 
több mint 1400 látogatót regisztráltak két nap 
alatt. a kiállításon 45 cég mutatta be termékeit, 
zömében az osztrák cégek és képviseletek, de 
több német cég (pl. Niethammer) is kiállított. 

ez volt a legjelentősebb színháztechnikai ren-
dezvény tavaly ausztriában. a rendezvény iránt 
természetesen a színházi és rendezvénytechni-
kai szakemberek érdeklődtek, a látogatók közül 

többen érkeztek magyarországról, szlovákiából 
és svédországból. a kiállítás mellett két szek-
cióban folyamatosan zajlottak a szakmai elő-
adások az oktatótermekben. meglepő volt ezek 
látogatottsága, a színháztechnikusok következő 
generációja – az oethg akadémia hallgatói – 
nagy számban érdeklődtek az előadások iránt.

a következő meet 2016-ban lesz.
-SZjI-

itt, és számtalan csodás relikviát: Korngut nagy-
papa működési engedélyét, fantasztikus fény-
képeket ősrégi előadásokról, a mutatványosok 
utcájáról, valamint mindenféle titokzatos szer-
számot és alkatrészt, amelyekből heni bácsi élő 
figurákat tudott teremteni, és a Kemény henrik 
édesapja által 1926-ban készített vitéz lászlót. 
a  tárlat híven fejezi ki a vásári bábjátékosok 
szellemi küldetését, azt a szándékukat, hogy 
mindenkinek játsszanak és egyre szélesebb kö-
zönséget örvendeztessenek meg produkcióikkal. 

január 22-én, a magyar kultúra napján a vi-
gadó makovecz-termében interaktív drámape-
dagógiai foglalkozáson bábkészítést tanítottak a 
kisebbeknek. szintén Szervusztok, pajtikák! cím-
mel a szombathelyi mesebolt Bábszínház tartott 
előadást a Kamaraszínházban.

január 29-én, Kemény henrik születésének 
90. évfordulóján megkoszorúzták a Kolibri szín-
háznál található emléktábláját, majd ünnepi 
ülésen emlékeztek meg a bábművészről a vigadó 
makovecz-termében. átadták a Kemény henrik- 

díjat is (majoros gyula szobrászművész kis-
plasztikáját), és láposi terka színháztörténész 
bemutatta A Kemény Bábszínház képeskönyve – 
Korngut-Kemény Henrik színházteremtése című 
könyvet.

a vigadó galériában rendezett szép kiállítás 
sajnos nagyon rövid ideig, 2015. február 1-ig volt 
látogatható.

a kiállítást megtekintette, a fotókat készítette, 
a fentieket lejegyezte

KáRPáTI IMRE

Ez volt a MEET 2014
2014. október 23–24.
Wiener Messe Congress Centrum

  A látogatókat fogadó robot
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