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liztem a marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemre” – meséli Barabás Réka. 
Pályakezdő színészként 2009-ben az 
akkor megalakult kézdivásárhelyi Vá-

rosi Színház első produkciójában már 
szerepet kapott, itt két évadot dolgo-
zott, és eközben kezdett a gyerekekkel 
is foglalkozni, többek között a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány több házá-
nál is színjátszó köröket működtetett. 
Néhány év múlva a sepsiszentgyörgyi 
Cimborák Bábszínházhoz szerződött, 
majd 2015-ben „megszületett” Pufi .
„Nagy kihívás volt a Pufi  Színház 
elindítása, hiszen ez egy teljesen új 
területet jelentett számomra. Nagy 
mértékben kísérletezés volt, de ez ne-
kem bevált. Éreztem, hogy én ezen az 
úton kell elinduljak, és mindent apró 
lépésekből állítottam össze. Pufi  egy 
belső indíttatásból született, és úgy 
érzem, hogy a most készülő baba-
előadással is ezen az úton haladok 
tovább. Itt nem Pufi ként játszom, és 
ezzel pedig egy új arcom mutatkozik 
meg, én is izgatottan várom, hogy 
fog sikerülni. Eddig jó volt elbújni 
egy Pufi -maszk mögé, egy manónak 
a lénye mögé, de most egy anyát fo-
gok játszani. Az egyetemen utolsó 
éven játszottam anyát, de akkor még 
fogalmam sem volt, milyen anyának 
lenni” – meséli lelkesen Réka.

Feltöltődni Pufi  által

Mindig is érezte – mondja –, hogy 
Pufi  bőrébe bújva főként a gyere-
kekkel van dolga, Pufi  segítségével 
igyekszik hozzátenni a kis nézők 
mindennapjaihoz, élményt nyújtani 
nekik. S a színészi játék mellett so-
kat nyom a latba, hogy a jelek szerint 
örökölt valamit édesanyja pedagógu-
si vénájából is. „Kipróbáltam magam 
kőszínházban, bábszínházban, de 
nem éreztem magamat teljesnek. Ott 
voltam Nagyszebenben, egy más kul-
turális közegben, s szerettem volna 
olyan nyelvezetet kialakítani, hogy 
a román gyereknek is tudjak játsza-
ni, és ekkor jött képbe a pantomim. 
Örültem annak, hogy ez egy nemzet-
közi nyelv, amely működni fog akár 
a román gyerekkel is, s így indultam 
el ezen az úton, hogy összekapcsol-
jam a kultúrákat. Volt olyan előadás, 
amikor a narrációs része két nyelven 
hangzott el. Pufi  manó játszik és le-
vezényeli a foglalkozásokat. Nekem 
az volt mindig is a fontos, hogy a gye-
rekek között lehessek, és velük játsz-
hassak. Pufi val az elejétől a végégig 

M
ár pályakez-
dő színészként 
nyilvánvalóvá 
vált számára, 
hogy neki a gye-
rekekkel van 

dolga. A színművészeti egyetem friss 
végzettjeként kőszínházi munkája 
mellett fi ataloknak szervezett szín-
játszó kört, dolgozott bábszínház-
ban, aztán néhány évvel ezelőtt elin-
dult egy számára is ismeretlen úton. 
Megszületett a Pufi  Színház és Pufi , a 
kis manó, most pedig egy újabb álma 
látszik megvalósulni: egy babaszín-
házi produkció bemutatására készül.
Amikor még Iluska volt…

„Amióta az eszemet tudom, sze-
rettem verset mondani, szerettem a 
színpadon lenni, számomra nagyon 
meghatározó volt, amikor kislány-
ként Iluska lehettem a János Vitéz-
ben. Amikor kilencedik osztályba 
készültem, akkor indult a Nagy István 
Művészeti Középiskolában a dráma-
osztály, oda jutottam be. Már a közép-
iskola idején volt alkalmam a Csíki 
Játékszínben játszani, egy színésznőt 
helyettesítettem, és egyre jobban von-
zott ez a pálya. Isten nyugtassa, nagy-
tatám mondta egy alkalommal, hogy 
amit elkezdtél, azt be is kell fejezni, 
s aztán ennek szellemében felvéte-
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„Pufi egy belső 
indíttatásból 
született és 
úgy érzem, 
hogy a most 
készülő baba-
előadással is 
ezen az úton 
haladok to-
vább.”

#Barabás Réka

Barabás Réka. Megérett az anyaságra

Pufi  mesés világáb

Egy kis bőröndöt szorongat a kezében, kék 
harisnyában, kockás kabátjában, vidám 
ábrázatával hamar belopja magát a szívekbe. 
Ő Pufi, a kis manó, a gyerekek kedvence, aki 
egy hosszabb szünet után idén tavasszal újra 
útnak indult. Megálmodójával, Barabás Réká-
val beszélgettünk Pufiról, a legújabb tervek-
ről, a színházról, az anyaságról.




