
bábművészet

– Mikor kezdted el önálló 
előadóművészi pályafutásodat?

– 2006-ban léptem ki a Puck 
Bábszínház keretei közül, tehát 
tizennégy éve vagyok szabadú-
szó előadó, bábos.

– A kezdeti nehézségek miben 
álltak? 

– Elsősorban abban, hogy le 
kellett vetkőzni a kőszínházakban 
megszokott viszonylagos kényel-
met és konvenciókat. A Puck Báb-
színház igazgatói, akiket nem a 
kompetencia, hanem a párthűség 
alapján neveztek ki (egyiküket egy 
javítóintézet éléről helyezték át 
a bábszínház igazgatói székébe), 
folyamatosan váltották egymást, 
ezért nem volt stabilitás, nem lé-
tezett egy művészeti vonal, amit 
érdemesnek tűnt volna követni. 
Amikor elértem a tagozatvezetői 
fokozatot, gyakorlatilag semmit 
sem tudtam kezdeni. Számos 
kötelesség szakadt a nyakamba, 
viszont döntési jogom jóformán 
nem volt. Úgy éreztem, hogy nem 
szeretném egy íróasztalnál ülve 

eltölteni az életem, bürokratikus 
munkát végezve, amelynek sem-
mi köze az alkotáshoz.

– Sokáig a bábszínház egy 
marginalizált része volt a szín-
háznak, és sok helyen még ma is 
az. Szerinted miért? 

– Elsősorban azért, mert nincs 
hagyománya nálunk. Az úgyneve-
zett „kőbábszínházak” az 1950-es 
években létesültek Romániában, 
szovjet modellt követve, a párt-
hűségre való nevelés céljából. A 
bábszínháznak nálunk nem vol-
tak olyan előzményei, mint Cseh-
országban, Spanyolországban, 
Olaszországban vagy a Távol-Ke-
leten, ahol évszázadokra néz visz-
sza e tradíció. 

– Hogyan érzékeled, hogy 
melyik korosztálynak mire van 
szüksége?

– Tulajdonképpen mindig 
meglepődőm azon, hogy a gye-
rekek mennyire elfogadók velem 
szemben, és mekkora szeretettel 
köszöntenek és búcsúznak t ő-
lem minden alkalommal. Alap, 

hogy a gyermekekkel nem kell 
gügyögni, hanem meg kell pró-
bálni egyenlő partnerekként 
kezelni őket. Mert lehet, hogy 
ők bölcsesség szempontjából 
nincsenek azon a szinten, mint 
a felnőttek, viszont az empátiá-
juk sokkal fejlettebb és erőtelje-
sebb, mint a felnőtteké. Mint a 
kiskutyák, valahogy megérzik, 
hogy ki a jó és ki a rossz ember. 
Arra, hogy melyik korosztálynak 
milyen jellegű előadás a nyerő, a 
gyakorlat és a tapasztalat során 
jön rá az előadó. 

– Mit tudsz a kollégáidról, a 
többi erdélyi önálló előadómű-
vészről? 

– Az önálló előadók csapata 
maroknyi. Szerintem ez egy ki-
halófélben lévő szakma. A fi atalok 
már nem szívesen vállalják ennek 
az életmódnak a nehézségeit.

– Mesélj egy kicsit az előadá-
saidról! Témákban gondolkozol, 
vagy szerzőkben?

– Az egyszemélyes előadások 
nagyon testreszabottak kell le-

gyenek. Ilyen megfontolásból az 
előadásaimat én írom, drama-
tizálom, rendezem és adom elő. 
Egyre fontosabbnak tartom az 
interaktivitást. Igyekszem minél 
inkább bevonni a közönségemet a 
játékba. A bábszínház (és minden 
előadóművészet) lényege: az itt és 
most ünneplése. Ezért nem hat-
nak a felvett előadások tévén vagy 
képernyőn keresztül, mert a jelen-
lét, az együtt érzés, az együtt gon-
dolkodás hiányzik belőlük. Ezek 
nélkül az előadóművészet elveszíti 
az egyik legnagyobb potenciális 
erejét, azt, hogy minden előadás 
egyszeri és megismételhetetlen. 
Mert minden előadás egy kicsit 
más, és pont ez a lényege.

– Milyen témákat dolgoztál fel?
– Jelenleg négy előadást játszom 

párhuzamosan, ezek között van 
tündérmese, népmese, modern 
mese és kortárs mese. Igyekszem 
minél többféle bábszínházi techni-
kát felvonultatni és ezáltal mozgal-
masabbá, érdekesebbé, vonzóbbá 
tenni az előadásokat.

– Hogyan boldogulsz az igé-
nyes szövegekkel a szórványban? 

– Nem választok nagyon ve-
retes szöveget, viszont az adott 
szöveg egy olyan mércét meg 
kell üssön, sőt meg kell haladjon, 
ami számomra is felvállalható. 

– Ha megspékeled játékkal, 
akkor át lehet hidalni a nyelvi 
nehézségeket?

– Természetesen. Minden 
előadás játékközpontú kell le-
gyen, ugyanakkor az elhangzó 
szónak, a felcsendülő igének 
maximálisan magyarnak, szép-
nek, érthetőnek és igényesnek 
kell lennie.

– Miért tartod fontosnak a ver-
sek jelenlétét a műsoraidban?

– Elsősorban a ritmus és a 
metrum miatt. Nagyon jól elő-
mozdítják a cselekményt, és 
megadják az előadás ritmusát. 
Ugyanakkor a míves, szép be-
szélt nyelv talán a vers által a 
legfejleszthetőbb, és a legin-
kább fülbemászó a gyerekek 
számára.

A GYERMEKEKKEL NEM KELL GÜGYÖGNI Zorkóczy Zenóbia

– beszélgetés K. Kovács István szabadúszó bábművésszel –

K. KOVÁCS ISTVÁN  (Kolozsvár, 1969) teatrológus, drama-
turg, rendező, (dráma) író, bábos. A kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Színház 
Tanszékén diplomázott 1999-ben, majd ugyanott folytatta 
tanulmányait (magiszteri fokozat, doktori képzés). 1996 és 
2002 között a kolozsvári Maszkura Egyetemi Színház drama-
turgja és rendezője. 1998 és 2000 között az Echinox kulturális 
folyóirat magyar oldalainak felelős szerkesztője. 1999–2006 
között a kolozsvári Puck Bábszínház irodalmi titkára, 2002-től 
2005-ig az intézmény magyar tagozatának vezetője. 18 báb(-
színházi) előadás rendezője és dramaturgja, 9 kötet társszer-
zője. Szabadúszó előadóként rendszeresen fellép hazai és 
külföldi pódiumokon.
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Néma menet

Erdélyi Tündének

A múltat hagyd szerte-szépen.
Az ég nem remények zálogháza.
Szakadatlan szembenézés a való,
hogy rájöjj mindennek okára.

Ember vagy, és ez a nevetséged,
ezt kell elbírnod, és ami ezzel adatott.
Semmire nem lehet mentséged,
csak állva maradva tűrni a napot.

Ne hidd fontosabbnak magad,
mint maga az, amit éppen végzel,
és ne csak két kézzel, két vállal,
de ami közte van, ama egésszel.

Ülj közelebb önmagadhoz,
ne félj, nem olyan félelmetes.
Mint ahogy éltél és öleltél.
Mögötted már a csönd neszez. A hitszegők

Megannyi titkot megfejtettél,
s az üresség most reád tátog,
feltéptél ajtót, ablakot, ahogy estél,
és ott lent már az Isten állott.

Vonulj vissza, ne légy haszontalan,
mint saját hasztalan bánatodban, régen,
te várva-vert, véletlen vétkez ő,
ki csalatkoztál önmagad szívében,

vond vissza magad, légy észrevétlen,
a szíved úgyis szólít, ha van,
ha pedig cinkos, hiába írtam
le egy sort is, becsapva magam.

Egymás szívébe vágyunk,
ahová a legnehezebb.

Egymás szívébe vágunk,
és mi magunk leszünk a seb.

Egymás szíve a vályúnk.
Egyre revesebb.

Előadásait saját maga írja, dramatizálja, rendezi és adja el ő. 
Úgy véli, minden produkció egyszeri és megismételhetetlen, 
és hogy a bábszínház és minden el őadóművészet lényege az 
itt és most ünneplése. K. Kovács István korábban a kolozs-
vári Puck Bábszínházban dolgozott, az utóbbi években pedig 
szabadúszó előadóként örvendezteti meg a gyerekeket.
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