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A  marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nézőtere 

2. Szín: „Ádámka meg Évike!"
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Máthé Lôrinczi Rozália

„ EGYNEK  SZÖRNYŰ  MULATSÁGOS ,

MÁSNAK  SZOMORÚ”

B E S Z É L G E T É S  K O V Á C S  L E V E N T É V E L  A Z  E M B E R K E

T R A G É D I Á J A  C Í M Ű  E L Ő A D Á S R Ó L

Kovács Levente rendező, egyetemi professzor nem-
csak Marosvásárhely, de Erdély egyik legjelentősebb
színházi szakembere és az erdélyi színészképzés
meghatározó alakja, aki a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem dékánjaként is támogatta a bábszí-
nész-szak megalakulását és életben tartását. A Ma-
rosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
vezetése az intézmény új épületében olyan törek-
vések hangsúlyos elindítását tűzte ki célul, amelyek
tágítják profilját. A bábszínház évtizedekig a Posta
utca 2. szám alatt működött. Alapítója Antal Pál1

volt, aki markáns egyéniségével, művészi igényes-
ségével az erdélyi magyar bábjátszás meghatározó
alakja lett. Társulatával és Haller József2 bábterve-
zővel együtt a marosvásárhelyi bábszínházat is-
mertté tette a belföldi és a külföldi szakma előtt is.
A színpadi kísérletek, a közönség különböző réte-
geinek és korosztályainak megszólítása a bábszín-
ház nevének megváltoztatását vonta maga után,
így lett az Állami Bábszínházból Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház. Román és magyar nyelvű társulat
működik benne. Ebben az évadban a színház –
Gavril Cadariu rendező igazgatása alatt – már egy
európai rangú és színvonalú épületben működhet;
a stúdió- és konferenciateremmel, valamint a szín-
ház más tereivel, előcsarnokával, nézőterével és
színpadával lehetőséget teremt olyan produkciók
létrehozására, melyek a műfaj határainak kitágítását
szolgálhatják. Kovács Levente ezért is vállalkozott
egy különleges bábszínházi előadás rendezésére a
2012/2013-as évadban Karinthy Frigyes Az emberke

tragédiája című művének színpadra állításával. 
– Egy rövid nyilatkozatában azt mondta, hogy elő-
adása egyszerre kíván beavató és nosztalgiázó
színház lenni, s ugyanakkor a maga sajátos esz-
közeivel a történelemnek tart fonák, görbe tükröt,
fülbemászó dalaival múltba ringat és jövőt ígér.
Hogyan bontakozik ki az előadás „homorú–dom-
ború” tükrében Karinthy üzenete?
– Nyilván a „Karinthy-üzenet” megfejtése szemé-
lyes értelmezés kérdése. Senki sem állíthatja teljes
biztonsággal, hogy az ő értelmezése, olvasata je-
lenti az egyetlen, üdvözítő igazságot. Ezért inkább
azt mondanám, hogy a mi előadásunk is egy a le-
hetséges üzenet-értelmezések közül, ha már ra-
gaszkodunk az „üzenet” kifejezéshez. Tudvalevő,
hogy Karinthy az egyetemes és a magyar irodalom
számos szerzőjét, műfaját parodizálta. Ezáltal –
akarva-akaratlanul (mert az ő szándékát végül is
nem ismerhetjük csalhatatlan bizonyossággal) –
hozzá járult egy egész sor irodalmi mű, sőt, akár
életmű újraértelmező megközelítéséhez is. Ez a mi
esetünkben is érvényes: az írott mű s az ennek az
alapján létrehozott előadás mindenképpen egyfajta
– természetesen parafrazeált – Madách-interpretá-
cióként is felfogható. A kérdésben szereplő „ho-
morú–domború” tükör eredete lényegében a Ma-
dách-műben is rejtőző szemléletmód parodisztikus
felnagyítása, s mint ilyen, az előadás szemléleti
vezérfonalának tekinthető. Más kérdés, hogy ez
a szemléleti alapvetés milyen színpadi eszközökkel,
művészi kifejezésmódban valósul meg. Én ez al-

1 (1925–1999). Legfontosabb rendezései: Molière: A botcsinálta doktor (Kolozsvár, 1952), Kodály: Háry János (1956), Gozzi:
A szarvaskirály (1957), Maeterlinck: A kék madár (1986).

2 (1935) Antal Pál állandó munkatársa, legtöbb rendezésének tervezője. Számos kiállítása volt, többek között Barcelonában,
Stockholmban, Washingtonban és Budapesten.
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9. Szín: „Egyenlőség, Testvériség, Szabadság! Utcu bizony megérett a meggy! " 

9. Szín: „Egyenlőség, Testvériség, Szabadság! Az én nevem Kukorica, Kukorica Danton!"
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kalommal negyedszer vittem színpadra a szöveget,
minden esetben más-más formában, amit termé-
szetesen az adott körülményektől kezdve – a színre
vivő szereplőgárdától a tágabb társadalmi kontex-
tusig – sok minden meghatározott (beleértve az
én személyes viszonyulásom módosulásait is, hi-
szen az ember is alakul negyven év alatt). A paro-
disztikus alaphang azonban közös nevezője pró-
bálkozásaimnak, és ez, Karinthy-műről lévén szó,
lényegében nem is lehetne másképp.
– Az előadás egyik alappillére a zene. Miért vá-
lasztotta a zenés bábszínházi formát és Sárossy
Endre zeneszerzőt társalkotóként?
– Az előadást távolról sem határoznám meg zenés
bábszínházként. Van benne báb is, zene is, sok
koreografikus elem és (akár nyelvgyötrőnek is te-
kinthető) verbális játékosság, ún. „prózai színházi”,
azaz hiteles, átélést igénylő vagy elidegenítő szí-
nészi momentum és erős, metaforikus csoportjáték,
sőt, vetítés is – egyszóval nehezen lehetne akár-
melyik részletet mint döntő műfaj-meghatározó
elemet címkeként kiemelni. Mivel az ilyen komplex
(némileg pejoratív mellékzöngével az utóbbi idők-
ben „totális” színháznak bélyegzett) színpadi nyel-
vezetben igen fontos elem a zene és a látvány (itt
elsősorban az emberi testek által létrehozott képi-
ségre s nem a képzőművészeti látványelemek do-
minanciájára utalnék), igen fontos a munkatársak
kiválasztása. Mivel Sárossy Endrével a ’70-es, ’80-
as években igen jelentős együttműködéseink szü-
lettek, joggal nagyszabásúnak nevezhető vállalko-
zások keretében, természetesen őt választottam,
mivel őt tartom az alkalmazott-alkalmazható szín-
padi zene kiemelkedő képviselőjének, akivel mindig
kitűnően megértettük egymás szándékait. Az ani-
mált bábok szerepeltetése egyrészt annak tudható
be, hogy az Arielben született az előadás, de ha-
sonló elemeket néha alkalmaztam más, nem báb-
profilú társulatoknál rendezett előadásaimban is.
Talán egy „prózai”, hagyományos színházi előadás-
ban is használtam volna bábokat, most ilyen irányú
késztetéseket is érzek. Nem tagadom, hogy ez
összefüggésben van azzal, hogy a báboktatás be-
vezetése, valamint az a tény, hogy a bábművészet
körébe vágó több doktori értekezésnek is szakirá-

nyítója voltam, felfokozta érdeklődésemet, mond-
hatni vonzódásomat az animációs művészetek
iránt. Feltehetően ez igen tartósnak bizonyul majd
a jövőben is. Magyarán: sokat tanultam a bábok-
tól-bábosoktól…
– Az előadás egyik erőssége a fegyelmezett, erős,
állandó jelenlétet követelő színészi csapatmunka.
Hogyan éri el ezt egy rendező?
– Erre én nem tudok receptet. Szerintem, ha sikerül
megteremteni a csapat hitét a munka céljában és
értelmében, megértetni, hogy mindenki fontos csa-
varja a gépezetnek, függetlenül a feladatai terje-
delmétől, akkor a csapat energiái megsokszoro-
zódnak, mondhatni csodára is képesek lesznek.
Én mindig abból a hitből táplálkozom, hogy a szí-
nész sohasem akar megbukni, egész léte alapjában
úgymond sikerorientált. Ebben Robert Cohen konk-
rét gyakorlatokat ajánló színészpedagógiai mód-
szerei is segítettek egy időben, de ezt nem úgy
kell elképzelni, hogy: na most Cohen-módszer sze-
rint fogunk csapatépítést végezni. Az ilyesmi akkor
hasznos, ha láthatatlanná válva szervesül az emberi
tapasztalatba, magyarán: vérévé válik az embernek.
S hát természetesen bizonyos személyi adottsá-
gokra is szükség van, ezek nem egyforma mérték-
ben vannak jelen a különböző egyéniségekben.
Többek között ezért sem lehet általános érvényű
recepteket gyártani. Én azért a szeretet és az öröm-
szerzés szándékát mégis hangsúlyoznám…
– Az energia áramlása, a tér dinamikája, állandó
mozgása és animációja teszi feszessé az előadást.
Rendezőként hogyan készül erre, milyen arányú
az előre megtervezett munka és a szabad impro-
vizáció lehetősége ebben a próbafolyamatban? 
– Természetesen mindig van egy előzetes látomá-
som vagy belső tervem, amikor egy próbafolyama-
tot elkezdek. Főleg hangulatok mocorognak ben-
nem, érzem bizonyos jelenetek atmoszféráját,
ritmusát, dinamikáját, illatát, színeket érzékelek, ze-
néket hallok. De ezek sohasem a végleges kotta
formájában rögződnek a próbák kezdetére. Nagy
hatással vannak rám a színpadon megmozduló
színészek rezdülései, testmozgásuk és hanghor-
dozásuk önkéntelen megnyilatkozásai, amikor még
ők sem biztosak, még keresik magukat. Ilyenkor
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engem elragad egy bizonyosfajta improvizálhatnék,
és olyasmiket rögtönzök, amelyekre kezdetben nem
is gondoltam. Szeretem a színészek ötleteit meg-
hallgatni, sok impulzust lehet ezekből is meríteni.
Fiatalságom elmúltával bölcsebb lettem, és nyugodt
lélekkel elviselem, ha tévedésen kapom magam,
vagy ha mások figyelmeztetnek arra, ha valamit
nem éreznek megfelelőnek. 
– Az előadásban a két emberke, Ádámka és Évike
bábok, akik körül eleven emberi testek kavarognak
és válnak tömegesen szolgalelkekké vagy lázadókká,
Lucifer irányításával. Hogyan látja saját előadásában
az eleven emberi test és a bábok viszonyát?
– A legfontosabb számomra az a kölcsönhatás,
amely létrejön a báb és az őt mozgató színész kö-
zött. Az előadás számomra legmeghatóbb moz-
zanatai közé tartoznak azok a telített pillanatok,
amikor látom-érzem, hogy a színész egész lelkét
átsugározza a bábba, s ugyanakkor a bábból áradó
sajátos személyiség a színészben visszatükröződik.
Megtanultam és megértettem, hogy a bábot sze-
retni és tisztelni kell. Ez volt számomra az itteni
munka egyik legfőbb tanulsága. A próbákon az
Ádámkát helyettesítő bábot annyira megszerettem,
hogy szinte féltem, mi lesz, ha megérkezik az igazi
szereplő. Szerencsére hamar beilleszkedett a tár-
sulatba az új bábu is. Harcba indulása az athéni
képben vagy az űrbéli tangója kedvenc pillanatai
számomra az előadásnak.
– Az előadásban két fontos szerepet alakít a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem két végzős báb-
művész növendéke. Hogyan látja a bábművész
képzés rövid múltját és jövőjét Erdélyben?
– Az elmúlt tíz év képzési eredményeit igen jónak
tartom. Akár a pályán régebben jelenlévők utólagos

képzettségét, akár az újabb generációk képviselőit
tekintem, biztonsággal állíthatom, hogy a bábos
képzés egyetemi szintjének létrehozása mind el-
méleti gyarapodás, mind szakmai-technikai tökéle-
tesedés terén érezhető színvonalat jelent a hazai
művészeti életben. A jövő szempontjából igen fon-
tos szerepet kap a bábművészet tekintélyének, rang-
jának, vonzerejének erősödése. Ez lassú folyamat,
hiszen évszázados beidegződésekkel kell megküz-
deni. A kommunikáció, az ún. „piár” szerep, valamint
az intézményteremtés szándéka (a színházak mellett
kiépítendő kis bábtagozatokra célzok itt elsősorban),
az önkormányzati szervek, a civil szféra gondolko-
dásmódjának irányulása és a vállalkozói hozzáállás,
támogatási szándék kibontakozása mind létfontos-
ságú tényezők abban a tekintetben, hogy stabil ani-
mációs kultúra terem tődjék, mely mögött magas
szintű képzés áll, s melyet a közösség folyamatosan
igényel, megbecsül. Ez sok helyen, hozzánk közel
eső térségekben is megvalósult már, miért ne bíz-
nánk abban, hogy itt is van jövő…?
– Egyszer azt mondta nekem Antal Pál, hogy a ren-
dezői koncepció a szövegkönyv egy mondatába
besűríthető. Ön melyik Karinthy-mondatot válasz-
taná Az emberke tragédiájából?
– Azt, amit már a címben is idéztünk: „Egynek ször-
nyű mulatságos, másnak szomorú.” Előadásunk be-
avat a madáchi világba, s az éterből néha Madách
ismerős sorai zengnek fel, örökérvényű igazságai
költöznek újra fülünkbe. Ugyanakkor a játék kísérletet
tesz a 40 év előtti Harag-rendezés felidézésére, s
a hetvenes-nyolcvanas évek egyetemi diákszínját-
szásának eszközei is visszaköszönnek a színpadról,
akárcsak annak a kornak  a zenei stílusai, a hason-
líthatatlan Karinthy-humorral fűszerezve.

(Karinthy Frigyes: AZ EMBERKE TRAGÉDIÁJA. Marosvásárhely, Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, 2013. Rendező: Kovács
Levente, Dramaturg: Killár Kovács Katalin, Mozgásművészeti tanácsadó: Deák Orsolya e.h., Díszlet, jelmez, bábu:
Lukácsy Ildikó, Zene: Sárossy Endre; Szereplők: Ádámka – Szabó Dániel e.h., Évike – Halmágyi Éva, Luciferi  – Puskás
Győző, Jóistenke – Szőllősi-Pénzes Szilárd; valamint: Balogh Annamária, Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Deák Réka,
Gáll Ágnes e.h., Gönczy Katalin, Máthé Rozália, Molnár József, Szélyes Andrea)
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11. Szín: „Addig ehetsz, addig ehetsz, míg a zsírtól meg nem repedsz!"

9. Szín: „Egyenlőség, Testvériség, Szabadság! Lecsapjuk a fejecskét!"
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15. Szín: „Ördög vigye a gonoszt!"

19. Szín: „A régi eszmék többé nincsenek! Nem lehet bent hajkurászni, henteregni, falra mászni!"
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19. Szín: „A régi eszmék többé nincsenek!"

Próba – Kovács Levente és a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata
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T E R R I B LY  F U N N Y  F O R  O N E ,  S A D  F O R  T H E  OT H E R

A conversation with Levente Kovács about the The tragedy of a Little Man performance. Levente
Kovács is one of the most important theater personalities of Transylvania and Târgu Mures, theatre
director, university professor, honored with the professor emeritus title, one of the leaders in Tran-
sylvanian theater education, he was involved in initiating and continuing the puppet theatre edu-
cation at the University of Arts in Târgu Mures. Directing the Frigyes Karinthy’s play, The tragedy of
a Little Man at the new venue of the Ariel Theatre for Youth and Children, Levente Kovács contributes
to the profile broadening strategy of the institution which highlights the innovative and experimental
side of its productions. The sense of parody in the show characterizes the whole work of the
director specifically in this performance. The director will share his thoughts on the role of music,
the importance of teamwork, the relation of puppet and puppetry actor within the performance,
and about the past and the future of puppetry education at the University of Arts in Târgu Mures.

Kovács Levente (Marosvásárhely, 1940. július 27. –) színházi
rendező, rendező- és színészpedagógus, egyetemi professzor.
Éveken át a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magyar ta-
gozatának dékánja, tanszékvezetője. Igazgatója volt a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának,
az Apollo 4 Zsebszínháznak, a Thália Laboratóriumnak, mű-
vészeti vezetője a Marosvásárhelyi Egyetemi Központ sok-
szorosan díjazott színjátszó körének, rendezője a Nagyváradi
Állami Színház Szigligeti Társulatának.
Kovács Levente, noha a legnagyobb erdélyi realista meste-
rektől tanult, elsősorban az avantgárd, a brechti és a kortárs
amerikai (Off-Off-Broadway) kísérleti mozgalmak elemeit is
felhasználó sajátos színpadi nyelve révén vált általánosan
elismertté. Magát a 68-as eszmeáramlat követőjének vallja.
Legfontosabb rendezései a rendszerváltozás előtt születtek -

amikor ezek merész, kísérletező hangvétele, az akkor szinte
kötelezőnek számító realista paradigmával való szembehe-
lyezkedése és sajátos, erős csapatépítésre alapozó munka-
módszere merőben újszerű hangot jelentett Erdély színpadain.
Mindenekelőtt a hetvenes-nyolcvanas években rendezett,
nagyjelentőségű Brecht-rendezései miatt tartja számon a szín-
háztörténet, de munkássága mérföldkövei közé tartozik még
Sütő András: Káin és Ábel, Bulgakov: A divatszalon titka
(eredeti címen Zojka lakása), Fejes Endre: Jó estét nyár, jó
estét szerelem és Molnár Ferenc: Üvegcipő című művének
nagy sikerű színrevitele. Nagy visszhangot váltott ki 1980-as
kolozsvári I. Erzsébete is, mely nem pusztán a Café la Mama
híres sikerdarabjának romániai magyar ősbemutatóját jelen-
tette (korábban Liviu Ciulei rendezte meg románul), de egé-
szen újszerű hangot is képviselt Kolozsvár színpadán.


