
bábművészet

– Miért vállaltad a nehézségek ellenére is 
a vándorszínészi pályát? 

– Egy adott pillanatban munkát keres-
tem, és épp a bábszínháznál találtam. Soha 
nem akartam színész lenni, inkább az írói 
pálya vonzott. De megismertem Kovács 
Ildikót, és kész volt a varázslat. A bábos is 
életet ad a holt anyagnak, mint Isten, ezért 
nagyon izgalmasnak tűnt ez a fajta alkotás.

– Maradjunk még Kovács Ildikónál 
(1927–2008), aki a mentorod volt. Mit 
tanultál tőle?

– Alázatot a színház és a művészetek 
iránt. A művészet szeretetét és az őszinte-
séget. A játék szeretetét. Azt, hogy a báb-
színház mozgó képzőművészet. A bábu 
önmagában véve is egy külön alkotás. Van, 
amikor meg tudod csinálni magadnak, van, 
amikor nem, és ilyenkor egy képzőművészt 
kérsz meg rá. Nem elég megcsinálni, hanem 
életet is kell lehelni bele. Nagy művészet ez!

– Hogyan sikerült ellopnod a mester-
séget? Mert akkor még nem oktatták 
főiskolán ezt a szakmát…

– Elég sokat udvaroltam Ildikónak, a szó 
szoros értelmében. Mindig mentem hozzá, 
mindenféle kérdéseket találtam ki, csak 
hogy beszélgessünk, hogy hallgassam, mi-

ket és hogyan gondol. Minden tudásomat, 
ami bábszínházzal kapcsolatos, neki kö-
szönhetem. Kinyitotta a szememet, megta-
nított járni.

– A János vitéz, az első teljesen önálló 
előadásod Kovács Ildikó tanácsára, ha-
tására és mentorálásával jött létre. 

– Igen, végigbeszéltük a lehetőségeket, a 
megvalósítással kapcsolatos teendőket, de 
aztán egyszer csak átlépett a túloldalra, és 
akkor ilyen másvilági rendez őm lett. Már 
közel ezerszer adtam elő a darabot. Emel-
lett van pár más előadásom is: Mátyás ki-
rály lopni megy, Kőleves, Boldog herceg, 
van betlehemes is.

– Csak gyerekeknek szóló műsorokat 
készítesz?

– Nem nagyon érzek kényszert, hogy 
felnőtteknek találjak ki külön előadást. 
Amit a gyerekeknek ajánlok, azt nyugod-
tan a felnőttek is megnézhetik. Viszont 
olyan előadást, amiben nem lehet kacag-
ni, nem akarok csinálni.

– A legemlékezetesebb közönségtalál-
kozód?

– Ezelőtt vagy tizenhárom évvel eljutot-
tam Somoskára, Csángliába, és ott olyan 
fantasztikus ajándékot kaptam csupán az-
zal, hogy nézhettem azokat az embereket, 
hogy írtam egy mesét Csángor király fi ról. 
Aztán tavaly lett belőle egy táncelőadás Ud-
varhelyen a néptáncműhely előadásában, 
Vadas László rendezésében.

– Mit kérnél, ha lehetne?
– Közönséget kérnék, és azt, hogy újra 

játszhassak. Elindult egy ilyen online-os 
valami, de hát annak nem sok köze van a 
színházhoz. Közönség nélkül nincs szín-
ház. Színész nélkül sincs, de közönség 
nélkül sincs.

– Az online közönség nem közönség?
– Színházi közönség az, aminek szaga 

van. Online nincs igazi reakció, és nem ér-
zed a közönséged.

– A kőszínházak akusztikailag meg van-
nak tervezve, a színészek biztonságban 
érezhetik magukat, ami a hangjuk érvé-
nyesítését illeti, nem is beszélve arról, hogy 
megfelelő szakemberek: hang- és fénytech-
nikusok segítik munkájukat. Vándorszí-
nészként viszont mindennap máshol kell 
helytállnod és megküzdened a süket kul-
túrotthonokkal, a visszhangzó tornater-
mekkel. Hogyan harcolsz az akusztikával 
mindennapi fellépéseid során?

– Ezek szomorú előadások. Az ember 

ilyenkor saját határait túllépve, sokkal 
több energiát használva valahogy túléli.

– Hogyan zabolázod meg az előadást 
a direkt zavarni akaró, rosszalkodni vá-
gyó gyerekeket?

– Olyan helyzetbe hozom, hogy na, 
most tessék akkor szerepelni. Van, aki 
ilyenkor megszeppen, van, aki kihasz-
nálja a lehetőséget és elmondja a magáét. 
Utána megköszönöm, helyremegy, és ak-
kor én is tudom folytatni az előadást.

– Milyen lesz szerinted a színház, ha 
véget ér a vírus?

– Szerintem ezentúl nem annyira a lát-
vány, hanem a megragadó őszinteség lesz 
a legfontosabb. Alacsony költségvetésű, 
szellemes és tréfás színházat fog igényelni a 
közönség, ami nem a technikai kütyük fel-
sorakoztatásáról meg ilyen-olyan fény- és 
hangmegoldásokról fog szólni, hanem egy-
szerűen a játékról és az emberi dolgokról.
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DEMETER FERENC (Medgyes, 1976) bábjátékos, író, dramaturg, rendező. 1999-
ben a kolozsvári Puck Bábszínházhoz kerül, ahol számos előadásban vesz részt 
előadóként és rendezőként. A kétezres évek elejétől közreműködik a Keljfeljancsi Ko-
médiás Kompánia előadásaiban. 2007-ben kilép a Puck Bábszínházból, és Kovács 
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tárca

Húsz éve van a bábos pályán, sok 
mindent kipróbált. Hisz a bábok 
gyógyító hatásában, a játék szent-
ségében. Most, hogy az előadások 
szünetelnek, csak közönséget kér-
ne, és azt, hogy újra játszhasson.

Na, most akkor szépen elmesé-
lem, hogyan lettem tanár. 

Az úgy volt, hogy gyermekko-
romban imádtam horgászni. A 
fene tudja, miért kellett nekem 
ilyen úri, mondén hobbi, egész 
famíliámban egyetlen horgász 
se volt, becsületes földm űvesek 
voltak a rokonaim, akik enyhén 
szólva naplopásnak tartották a 
pecázást. Én azonban egyszer va-
lami nagyvilági helyen sétáltam, 
már nem tudom, hol lehetett; 
menő tavak, cuccos csónakok, 
botok fölött görnyedő emberek, 
berregő orsók, merítőhálók, 
bennük megcsillanó, fi ckándo-
zó halak; anyám szidott eleget, 
hogy ne mind bámészkodjam, 
de én nem hallgattam szavára, s 
kész, megfertőztek. Egyében sem 
járt az eszem, mint hogy nekem 
is bot kell. Mindenáron. Zsine-
get a legszebb tűzoltókocsimért 

cseréltem, Józsi, a haverom csak 
tíz métert adott érte, azóta is 
haragszom rá. Mogyorófa botot 
vágtam, kicsit görbe volt, és ne-
héz is, de én büszke voltam rá. 
Különböző mintákat róttam belé 
díszítésül, székely vérem nem 
tagadtam meg. Orsót? Honnan 
annyi bőség? Belevertem két ki-
sebb szeget a bot végébe, arra te-
kertem föl a damilt. Úszót parafa 
dugóból fabrikáltam, nagy kín-
nal, horgot pedig gombostűből 
hajlítottam. Príma felszerelés! 
Milyen lelkes voltam, milyen bol-
dog! Lerohantam a kertünk végé-
ben csordogáló patakra, nyeszlett 
volt a szegény árva, partját bok-
rok szegélyezték. Lehámoztam 
nagy nehezen a zsineget, egészen 
elgebedt a szegeken. A horog-
ra hernyót húztam, azt tudtam  
legkönnyebben beszerezni, elég 
volt két lapos követ felfordítani. 

Bizony, nem volt kitől ellesnem 
a lendítéstechnikát, így els őre 
a túlparton lévő fűzfabokorba 
akasztottam be a horgom. Nem is 
jó beszélni róla. Be kellett menjek 
a vízbe, amíg a damilt az ágakról 
leimádkoztam, megfáztam ren-
desen, az első pecakaland ennyi 
volt, negyven fokos láz, anyám 
vizes lepedőben forgatott. Utána 
kerek perec eltiltott a horgászás-
tól. Elnyomottnak, megalázott-
nak éreztem magam, de alkal-
mazkodtam a helyzethez, vagyis 
ezt követően titokban jártam a 
patakra. Bevallom férfi asan, soha 
nem fogtam szinte semmit (egy-
szer egy rák akadt a horgomra, 
nem tudtam, mit kezdjek vele), 
de kiválóan éreztem magam. Idő-
vel professzionalizálódtam, szert 
tettem egy könnyű bambusznád 
botra (kinőtt háromkerekű bi-
ciklimért cseréltem, anyámék 

hasztalan keresték, hova tűnt, 
végül belenyugodtak, hogy valaki 
ellopta az udvarról).

Egyszer, de ez már jóval ké-
sőbb volt, alkalmam volt elmen-
ni arra a menő halastóra is, ahol 
anno megfertőződtem, min-
denki kilószámra fogta a halat, 
egyedül én nem, de nem keserí-
tett el a dolog. 

Aztán egy öreg horgász mu-
tatott egy tutijó helyet a megyét 
átszelő folyón, egy híd alatt, cuc-
cos gübbenő volt, odvas, mély 
töméssel: balindok, paducok 
paradicsoma. Én itt is csak pár 
nyeszlett parcsot fogtam, vi-
szont sikerült megvigasztalnom 
egy bájos kislányt, ki a vízpartra 
jött elsírni bánatát. (Naná, ezt 
követően még magasabbra há-
gott horgászszenvedélyem.) 

Egyetlenegyszer volt jó kapá-
som, otthon, a nyurga patakban, 

előre beetettem, úgy jöttek a 
halak, mint a szélvész. Hármat, 
négyet is kifogtam, amikor vá-
ratlanul megérkezett látogatóba 
egy nyápic-nyivákoló unokatest-
vérem a szüleivel, s addig nyö-
szörgött, hisztizett, hogy ő is ki 
akarja próbálni, hogy a végén 
nem tehettem mást, odaadtam 
– főleg hogy a szülei is kérleltek, 
a hülyék. Persze egyből beakasz-
totta a horgot, utána pedig olyan 
lázas igyekezettel próbálta kia-
kasztani, addig seftetett, míg rá-
taposott a földön hagyott botra. 
Az persze eltörött. Átkozni kezd-
tem helyzetemet, unokatestvére-
met, mindent, de nem tehettem 
mást, összekuporgattam kevés-
ke zsebpénzemet, s vettem egy 
másik, ezúttal sokkal jobb, mo-
dernebb felszerelést. 

Na, valahogy így kezdődött az 
én tanárságom…
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